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Vefsn Slektshistorielag har hatt et jevnt aktivt år. Det har vært avholdt 2 styremøter i vår- halvåret og
2 styremøter i høsthalvåret. I tillegg har det vært avholdt arbeidsmøter/temamøter hver 14. dag i både
vår og høst semesteret, med om 10-15 deltakere i gjennomsnitt på arbeidsmøtene. Noen av
arbeidsmøtene er blitt brukt til korrekturlesning av kirkebokregistreringer, mens andre er blitt brukt av
det enkelte medlem til å finne opplysninger om de slektene de arbeider med, og til å hjelpe hverandre.
Arbeidsmøtene er trivelige kvelder der erfaringer utveksles til mellom likesinnede.
”Vårturen” gikk i 2010 til Alstahaug og Petter Dass museet
Vi var 16 stk som fikk en flott tur til Petters rike. På Petter Dass museet ble vi mottatt av Ivar Roger
Hansen, daglig leder, som hadde et meget interessant foredrag om Herr Petter og hans slekt. Etter en
bedre middag fikk vi dessuten, som de første, overvære framføringen av en sang og fortelleroppsetting
om et av Petter Dass sine barnebarn.
Temamøter 2010:
Sakefall v/ Kjell Jakobsen og Johan Knudsen
Slektsgranskingsstudiet v/Høgskulen i Volda v/Sissel Marit Bue
Gotisk skrift v//Kjell Jakobsen
Slektsforskerdagen 2010 ble markert 30.oktober på biblioteket. I år hadde vi hadde vi samme
innfallsvinkel som DisNorge, nemlig
”Migrasjon På flyttefot – om ferdselsårer og flyttemønstre i gamle dager”
Lederen hadde først en innledning med orientering om Vefsn Slektshistorielag, før hun orienterte litt
om flyttemønstre i Norge på 18- og 1900 tallet. Etter det hadde Johan Knudsen et meget interessant
foredrag om flytting fra Jämtland til Vefsn rund ca 1720 og utover.
Juleavslutningen ble tradisjonen tro holdt i Perjordstua på bygdetunet. Johan Knutsen hadde innlegg
om bygde lappen og Sissel leste til slutt fra et par julehistorier fra Vefsn Bygdebok.

UTKAST

Vefsn Slektshistorielag
Slektshistorielagets etterlysningsside er fortsatt flittig i bruk, og vi har mange aktive medlemmer som
svarer på spørsmål både fra medlemmer og andre interesserte.
Ellers selger vi jevnt og trutt DVD’er med kirkeboksregistreringer.

Vårt æresmedlem og store bidragsyter Bjørn Storheil gikk dessverre bort i sommer. Hans arbeide har
vært formidabelt. Jeg tenker da ikke bare på Amerikabrevene har stått i bresjen for, men også
kirkebokregistreringene har gjort. Slektshistorielaget har overtatt mye av Storheils ”uferdige”
materiale og vi håper å kunne utgi bind II av Amerikabrev om ikke altfor lenge.

Takk for et fint år!
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