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Styrets sammensetning i 2017: 

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 medlemmer og 1 æresmedlem.  I tillegg har vi fått 5-6 nye etter 

slektsforskerdagen i oktober. Disse blir krevd kontingent først nå i 2018. 
 

Vefsn Slektshistorielag har hatt en jevn aktivt i 2017.  Det har vært avholdt 2 styremøter i vår- 

halvåret og 2 styremøter i høsthalvåret.  I 2017 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 vi står 
fast på. Det være seg hjelp til å finne kilder, alternative kilder, skrifttyding, databruk/datasøk 
med mere.  Vi har også i 2017 hatt flere kvelder med fokus på lesing av gotisk skrift. Johan 
Knudsen har vært ansvarlig for dette.  

Vi har også hatt noen møter med fastsatte Tema: 21.september: Arkivverkets nye nettsider – 
søking med Svein Gunnar. 

15.november: Da Mosjøen ble bygd – Knut Skorpen 

 

Samarbeid med Drevja bibliotek: Tema: Gamle stedsnavn i 

Drevjen/stedsnavnregistrering  

Inge Strand fra arkiv i Nordland har vært 3 turer i Drevja og avholdt kurs. Han har geleidet 
oss i bruken av dataverktøyet «Stedsnavn i Norge»,  utviklet av Norsk språkråd.  Det var stor 
oppslutning og etusiasme å spore ved oppstartskurset i januar 2017, oppfølgingskurset i mars 
og ny oppfølging i oktober 2017.  I oktober presenterte Dagfinn Brattbakk det fantastiske 
arbeidet han og Arnljot Granås har utført med stedsnavnsregistreringen.  De har lagt inn både 
bilder og lydfiler. All ære til dem!  Pr. okt 2017 var over 750 navn registrert i Drevja. 

Slektsforskerdagen 2017 ble markert på Vefsn bibliotek lørdag 28.oktober. Tema var kilder, 

både orginale skriftlige og digitale.  Det var et fantastisk stort oppmøte på denne dagen og vi 

fikk også flere nye medlemmer i etterkant. 

Juleavslutning ble tradisjonen tro avholdt i Perjordstua på bygdetunet med gløgg, kaffe og 

pepperkaker 14. desember.  Odd Andreas Sørgård leste fra den første «Far etter fedrane» av 



Vefsn Slektshistorielag 

Reiar Svare som ble utgitt i 1950 .  Ellers viste Terje Kristoffersen utdrag fra sin fantastiske 

slektsbok. 

Annet: Vefsn Slektshistorielag har i 2017 samarbeidet med Vefsn Museum og kirken om 

guiding i Dolstad Kirke.  4 av våre medlemmer var på giudekurs om kirka våren 2017.  2 av 

oss var med på guiding i løpet av sommersesongen. Dette samarbeidet vil videreføres i 2018. 

Det blir nytt guidekurs og det er flott dersom flere medlemmer kan tenke seg å være med på 

dette.  

Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta på kveldstimen som holdes 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». 

 

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 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 99 følgere 

Salg:  

Det er ikke solgt DVD’er med kirkebokregistreringe og Amerikabrev i 2017.  Vi har heller 

ikke brukt tid på å markedsføre disse.  

 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 8.februar 2018 

For styret v/leder  

Sissel Lindseth 


