
Vefsn Slektshistorielag 

Årsmelding 2018 

 

Styrets sammensetning i 2018: 

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.  Det samme som ved siste årsmøte. 
 

Vefsn Slektshistorielag har hatt en jevn aktivt i 2018.  Det har vært avholdt 18 medlemsmøter 

inklusiv høstturen og slektsforskerdagen 2018.  Det har vært avholdt 2 styremøter, et i vår 

halvåret og et i høst halvåret.   

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 2018 hatt flere kvelder med fokus på lesing av gotisk skrift. Johan 

Knudsen har vært ansvarlig for dette.  

Temamøter: Etter årsmøtet 22.februar hadde Dag Utnes innlegg om «syketransport» på 
Vefsnffjorden i tidligere tider.  31.mai:  Omvisning i Rynesstua og info om familen som 
bodde på Rynes v/ Kari Sommerseth Jakobsen. 16.september: Høsttur til Høglia i Helfjellet. 
Torfinn Høgli fortalte om gården og huset. 15.november: Spanskesyken i Vefsnregionen med 
Bent Atle Holand. 

 

Slektsforskerdagen 2018 ble markert på Vefsn bibliotek lørdag 27.oktober. Der hadde 

lederen først en orientering om Vefsn Slektshistorielag før Terje Christoffersen slapp til med 

sitt innlegg fra «Rapport til slektsbok». En fantastisk flott presentasjon som gav inspirasjon. 

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

pepperkaker 13. desember.  Tema:Lensherrer/amtmenn 

Annet: Vefsn Slektshistorielag også har i 2018 samarbeidet med Vefsn Museum og kirken 

om guiding i Dolstad Kirke. 2 av våre medlemmer var med på guiding i løpet av 

sommersesongen. Dette samarbeidet vil videreføres i 2019  og det oppfordres til at flere 

medlemmer melder sin interesse for dette.  

Vi oppfordrer ellers 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. 



Vefsn Slektshistorielag 

Likeledes har vi anbefalt medlemmene våre å delta ved boklanseringene av «Far etter 

fedrane» og Årbok for Helgeland». 

 

Nettsiden: Slektshistorielagets hjemmeside og etterlysningsside har dessverre vært nede 

siden mai 2018.  Den er førtst på plass nå i februar 2019. Flere har i denne perioden 

ettersspurt nettsiden vår.  

Facebook: På FB har vi 120 følgere. 

Salg:  

Det er ikke solgt DVD’er med kirkebokregistreringer og Amerikabrev i 2018.  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 18. februar 2019 

For styret v/leder  

Sissel Lindseth 


