Vefsn Slektshistorielag

Årsmelding 2011

Styrets sammensetning i 2011:
Leder:

Sissel Lindseth

Nestleder:

Nils Erik Østerud

Kasserer:

Johan Knutsen

Sekretær:

Berit Luktvassli

Styremedlem:

Svein Gunnar Jakobsen

Vara - medlem:

Svein Åke Andersen

Web-ansvarlig:

Nils Erik Østerud – Odd Andreas Sørgård overtok delvis fra november
2011

Antall medlemmer: 57
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 8-10 deltakere i gjennomsnitt på disse kveldene. De fleste arbeidsmøtene
er blitt brukt av det enkelte medlem til å finne opplysninger om de slektene de arbeider med, og til å
hjelpe hverandre, både med databruk og søking i andre kilder. Arbeidsmøtene er trivelige kvelder der
erfaringer utveksles mellom likesinnede.

Temamøter 2011:


Søking i folketellingene m/vekt på den nye 1910 tellingen v/Svein Gunnar
Jakobsen



”Naustan mæ Holandssyn” v/Sissel Lindseth



Sørsamiske slekter samarbeide m/biblioteket og den Sør Samiske bokbussen



Presentasjon av prosjektoppgave frå Slektsgranskingsstudiet v/Høgskulen i
Volda v/Sissel Marit Bue



Personnamnregistreringar – problem og løysningar v/ Per Smørvik

”Vårturen” som skulle gå til Sjurlia i Langmotraktene regnet bokstavelig talt bort. Samme turen vil
bli satt opp til våren 2012.

Elsfjord-martnan I 2011 ble vi invitert til å ha stand under Elsfjordmartnan. Svein Gunnar og Johan
var våre ambassadører. De må ha gjort en god jobb og et godt inntrykk for de ønsker oss tilbake til
sommeren.

Vefsn Slektshistorielag

Frivillighetsdagen 27. august Vi skulle ha stand her, men ved ankomst var plassen som var tiltenkt
oss okkupert av ”naboene” så det ble ikke noen informasjon om slektshistorielaget denne dagen.

Slektsforskerdagen 2011 ble markert 29.oktober på Jacobsen brygga. Også i år hadde vi hadde vi
samme innfallsvinkel som DisNorge, nemlig kilder.
Vi hadde to økter med gjennomgang av diverse kilder som finns på nett, hvordan søke på nett. Vi
hadde også en bolk om viktigheten av å notere seg hvilken kilde som er brukt og hvor i kilden vi kan
finne det igjen.

Juleavslutningen Nå er det virkelig blitt en tradisjon at vi har julemøte i Perjordstua på bygdetunet.
Knutsen hadde innlegg om X. Til slutt leste Sissel gamle julehistorier, denne gangen var en av dem
fra Bø i Vesterålen.

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 og Bind 1med Amerikabrev.
DVD’en koster kr. 125,- og bind 1 av Amerikabrevene koster kr.200,- Amerikabrevene er å få i begge
bokhandlerne i byen.

Takk for et fint år!

Styret
Ved leder
Sissel Lindseth

