Vefsn Slektshistorielag

Årsmelding 2015

Styrets sammensetning i 2015:
Leder:

Sissel Lindseth

Nestleder:

Svein Gunnar Jakobsen

Kasserer:

Johan Knutsen

Sekretær:

Lillian Aaker Jacobsen

Styremedlem:

Harry Emilsen

Vara - medlem:

Berit Luktvassli

Web-ansvarlig:

Odd Andreas Sørgård

Antall medlemmer: 38 betalende medlemmer og 1 æresmedlem.
Vefsn Slektshistorielag har hatt et jevn aktivt i 2015. Det har vært avholdt 2 styremøter i vår halvåret
og 2 styremøter i høsthalvåret. I vårhalvåret 2015 forsøkte vi oss med medlemsmøte/arbeidsmøter kun
en gang pr. måned. Dette for å se om oppslutningen ville bli noe bedre. Det ble det ikke og fra høsten
av gikk vi tilbake til møter annenhver uke, slik vi har hatt det tidligere.
På arbeidsmøtene har det som tidligere vært mellom 4-10 medlemmer til stede. De fleste
arbeidsmøtene er blitt brukt til å hjelpe hverandre til å komme videre med problemer medlemmene står
fast på, det være seg hjelp til å finne kilder, alternative kilder, skrifttyding, databruk/datasøk med
mere. Vi har også jobbet med å besvare forespørsler som vi har mottatt på e-post til laget.
Arbeidsmøtene er trivelige kvelder der erfaringer utveksles mellom likesinnede.
Temamøter:
Båtbyggertradisjon i Drevja på Drevja bibliotek 24.mars 2015
Slektsforskerdagen 2015 ble markert på Vefsn bibliotek lørdag 31.oktober
Vi har ellers anbefalt våre medlemmer kveldsmøtene som er blitt holdt i regi av Helgeland Museum.
Disse har veldig ofte tema som er interessante for våre medlemmer. Likeledes har vi anbefalt
medlemmene våre å delta ved boklanseringene av «Far etter fedrane» og Årbok for Helgeland»

Tur. 13.juni hadde vi utflukt til Nilsskog- Blåfjellområdet der tema var navnsetting i naturen. Johan
Knudsen og Arne-Kåre Blåfjell var utmerkede guider. Vi så på og snakket om Snydaler, Grønndaler
og andre «naturlige» navnsettinger i fjell/li og elv.
Egen Facebook side: 26.april 2015 fikk Vefsn Slektshistorielag egen FB side. Pr i dag er det 45
medlemmer på FB siden vår.

Juleavslutning i Perjordstua på bygdetunet med gløgg, kaffe og pepperkjeks ble avholdt 10.desember.
Odd Andreas hadde innlegg. Det var bare 5 medlemmer tilstede på juleavslutningen. Kassereren
representerte Vefsn Slektshistorielag på Vefsn museum sitt julebord i desember.

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. 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.
Det er solgt DVD’er med kirkebokregistreringer. Ingen Amerikabrev er solgt.
DVD’en koster kr. 125,- og bind 1 av Amerikabrevene koster kr.200,Laget har 152 eksemplarer av Amerikabrev på lager. (Ise 130 – Sissel 32)

Takk for et fint år!

Halsøy 25.februar 2016
For styret v/leder
Sissel Lindseth

