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Det lilla barn du älskar så högt är ännu mer värdefullt för Gud. Denna charmigt illustrerade dopbok rymmer
omsorgsfullt utvalda bibelord som tillsammans med bokens kärleksfulla små texter och böner kommer att
finnas med barnet genom hela livet. Min lilla dopbok innehåller texter av Margareta Melin, Lina Sandell, Britt
G Hallqvist m.fl.
Regeringstid 5 februari 1818–8 mars 1844 (26 år och 32 dagar) Kröning 7 september 1818 i Trondheim
Företrädare Karl II: Efterträdare Oscar I: Valspråk Folkets kärlek, min … Här möter 'Torp-Henrik' (Henrik
Larsson från Avafors) och 'Klockars-Johanna' (Johanna Rosenius från Rånbyn) sina anfäder från de flesta
byar inom Råneå och från många byar i grannsocknarna men också Dalarna, Västmanland, Finland, Tyskland
och Skottland.
Avskrift från Odalsboka, Nord-Odal bygdebok nr 1 sid 514-515, översatt till svenska. av Christina Berglund.
Här kommer delar ur den släktforskning som vi gjort om släkten i norra Dalarna. OBS.
OBS. Sidan är uppdaterad 2018-03-24. Läs Mer Efterlysningar. Uppdaterad 2017-07-21. OBS. Barnen lär
sig. Ljungstorpshistoria med Billingen och storskifte utmed Kungsvägen över Ljungstorp. Regeringstid 5
februari 1818–8 mars 1844 (26 år och 32 dagar) Kröning 7 september 1818 i Trondheim Företrädare Karl II:
Efterträdare Oscar I: Valspråk Folkets kärlek, min … Här möter 'Torp-Henrik' (Henrik Larsson från Avafors)
och 'Klockars-Johanna' (Johanna Rosenius från Rånbyn) sina anfäder från de flesta byar inom Råneå och från
många byar i grannsocknarna men också Dalarna, Västmanland, Finland, Tyskland och Skottland. Ättlingar
till Johannes Nicolai Læstadius. Ljungstorpshistoria med Billingen och storskifte utmed Kungsvägen över
Ljungstorp. Gabriel är bäst på att… är en bok med charmiga illustrationer och ett trevligt och lättillgängligt
språk. Släkten Læstadius och andra ättlingar till Johannes Nicolai Læstadius av Leif A Boström, Täby. Min

släktforskning på min fars och farmors sida: Släkten Andersson Viltok. OM Du får problem med att skriva
eller svara på en fråga eller något liknande, meddela oss via epost så ska vi rätta till problemen. Avskrift från
Odalsboka, Nord-Odal bygdebok nr 1 sid 514-515, översatt till svenska.

