Vefsn Slektshistorielag

Årsmelding 2016

Styrets sammensetning i 2016:
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: 30 betalende medlemmer og 1 æresmedlem.
Vefsn Slektshistorielag har hatt en jevn aktivt i 2016. Det har vært avholdt 2 styremøter i vår halvåret
og 2 styremøter i høsthalvåret. I 2016 har vi hatt medlemsmøte/arbeidsmøter annenhver torsdag i
partallsuker.
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 hatt flere kvelder med fokus på lesing av gotisk skrift. Johan Knudsen har vært
ansvarlig for dette. Arbeidsmøtene er trivelige kvelder der erfaringer utveksles mellom likesinnede.
Temamøter:
Søking på nett, med vekt på de nye sidene i digitalarkivet. Søking i kirkebøkene og folketellinger
Hotellmuseet 20. oktober: Besøk på Fru Haugans Hotell med omvisning i hotellmuseet av Alf
Gillroy Johannesen
Like etter befaringen på hotellet tok Knut Skorpen en orientering av digital registrering av stedsnavn.
Han hadde vært i Alstahaug på kurs og infoen hans gjorde mange av oss interesserte i å få vite mere.
Slektsforskerdagen 2016 ble markert på Vefsn bibliotek lørdag 29.oktober. Informasjon om Vefsn
Slektshistorielag og søking i digitale kilder
2. november Fellesmøte med biblioteket i Drevja. Tema: Gamle stedsnavn i Tovenfjellet. Knut
Skorpen innledet om digital registrering av stedsnavn
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:

Vi hadde ingen fellestur i 2016. Det får vi forsøke å få til i 2017

Nettsiden: Slektshistorielagets etterlysningsside er litt mindre i bruk nå, men mange aktive
medlemmer svarer på spørsmål både fra medlemmer og andre interesserte. Laget får også en del

Vefsn Slektshistorielag
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
Facebook: På FB har vi 71 følgere

Juleavslutning i Perjordstua på bygdetunet med gløgg, kaffe og pepperkjeks ble avholdt 15.
desember. Kjell Jakobsen holdt et kåseri om Mikal Jakobsen, forfatteren av Alstahaug Kanikegjeld.
Det var 10 medlemmer tilstede på ei trivelig juleavslutning.
På julebordet til Vefsn museum i desember ble slektshistorielaget representert av lederen.
Annet: Vefsn Slektshistorielag, representert av Svein Gunnar Jakobsen og Sissel Lindseth har hatt
møte med Vefsn museum og kirkevergen vedrørende guiding i Dolstad kirke til sommeren. Det
resulterte i at et guidekurs vil komme i 2017.
Salg:
Det er solgt få DVD’er med kirkebokregistreringe og Amerikabrev i 2016. Vi bør promotere bøkene
mere.
DVD’en koster kr. 125,- og bind 1 av Amerikabrevene koster kr.200,Laget har 150 eksemplarer av Amerikabrev på lager.

Takk for et fint år!

Halsøy 15.februar 2017
For styret v/leder
Sissel Lindseth

