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Årsmelding 2013

Styrets sammensetning i 2013:
Leder:

Sissel Lindseth

Nestleder:

Svein Gunnar Jakobsen

Kasserer:

Johan Knutsen

Sekretær:

Lillian Aaker Jacobsen

Styremedlem:

Olav Nordsjø

Vara - medlem:

Ivar Lyftingsmo

Web-ansvarlig:

Odd Andreas Sørgård

Antall medlemmer: 36 betalende medlemmer og 1 æresmedlem.

Vefsn Slektshistorielag har hatt et jevnt aktivt år. Det har vært avholdt 3 styremøter i vår halvåret og 2
styremøter i høsthalvåret. Det har vært avholdt arbeidsmøter/temamøter hver 14. dag i både vår og
høst semesteret.
På arbeidsmøtene har det vært mellom 4-10 medlemmer til stede. Det er noe færre enn tidligere. 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: Laget har ikke hold egne temamøter i 2013. Vi har anbefalt våre medlemmer
kveldsmøtene som er blitt holdt i regi av Helgeland Museum. Disse har veldig ofte tema som er
interessante for våre medlemmer. Vi anbefalte også medlemmene våre å delta på møtene med
boklanseringen av ”Far etter fedrane” og ”Årbok for Helgeland”
14. juli deltok laget på Elsfjordmartnan. Odd Andreas Sørgård og Sissel Lindseth deltok på standen.
Det var en trivelig dag med jevnlig besøk der vi fikk høre flere slektshistorier. Kanskje klarte vi å
spore enkelte til å starte/fortsette med slektsrelatert innsamling av materiale.

Slektsforskerdagen 2013 ble markert 26.oktober på biblioteket. Hovedtemaer vårt var ”Vefsningen”
der Johan Knudsen snakket om Vefsningen i tidligere tider og hvor vi kan finne kildemateriale om han
(henne). Ellers hadde vi info om Vefsn Slektshistorielag, en ”smakebit” om slektsforskning og
søkehjelp på internett.
Omvisning i Dolstad kirke. 20. november fikk slektshistorielagets medlemmer og medlemmer fra
Vefsn museums- og historielag omvisning i den nyrestaurerte Dolstad kirke av kirkeverge Ernst Johan
Hegdal og prest Magne Løvlien. Omvisningen bestod også av bildepresentasjon av
restaureringsarbeidet og et innblikk i det arbeidet som smeden Jon Dahlmo hadde bidratt med. Veldig
interessant.
”Slektsdag” på Biblioteket i Drevja, Granmoen. Etter anmodning fra Anne Lise Strøm ved
biblioteket i Drevja var Johan Knudsen og Sissel Lindseth på besøk der 5. november. Vi hadde

Vefsn Slektshistorielag
informasjon om Vefsn Slektshistorielag, det arbeidet vi bedriver og litt om de første Drevjaværingene.
Vi ble veldig godt mottatt, og har gjort ny avtale om en kveld i Drevjen 11. mars 2014.
Juleavslutning i Perjordstua på bygdetunet med gløgg, kaffe, fyrstekake og pepperkjeks var
12.desember. Johan og Sissel hadde innlegg.
Slektshistorielagets etterlysningsside er fortsatt flittig i bruk, og vi har mange aktive medlemmer som
svarer på spørsmål både fra medlemmer og andre interesserte. Laget får også en del direkte
henvendelser på e-post om hjelp til å finne opplysninger om slekt i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Leder
og andre medlemmer forsøker så godt som råd er å svare på disse.
DVD’ene med kirkebokregistreringer og Bind 1med Amerikabrev det solgt noen eksemplarer av.
DVD’en koster kr. 125,- og bind 1 av Amerikabrevene koster kr.200,-

Takk for et fint år!

Halsøy 19.februar 2014
For styret v/leder
Sissel Lindseth

