Vefsn Slektshistorielag

Årsmelding 2019

Styrets sammensetning i 2019:
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 medlemmer, derav ett æresmedlem. Det er en økning på 8 medlemmer
fra siste årsmøte. Kjell Jakobsen, vårt æresmedlem gikk dessverre bort 14.novmber 2019.
Vefsn Slektshistorielag har hatt en jevn aktivt i 2019. Det har vært avholdt 17
medlemsmøter/arbeidsmøter og fire styremøter, to i vår halvåret og to 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. I vår halvåret fortsatte vi med lesing av gotisk skrift med Johan Knudsen som
ansvarlig pådriver.
Medlemsmøter med tema:
Januar: Slektsforskning og gentesting v/ Gunn Søfting og Arne Brendmo
Februar: Etter årsmøtet hadde Reidulf Hov et foredrag om Kulstadsjøen slik han husket det
fra sin barndom/ungdom.
Mars: Skype undervisning fra Arkiv i Nordland ved Aasta Karlsen, tema - Skoleprotokoller
fra Helgeland.
Mai: Våravsluttnig med besøk hos Drevatn Historie og Museumslag 23.mai. Der fikk vi en
uforglemmelig omvisning av Hans Christian Røreng.
Oktober: Slektsforskning i USA, hvordan er det lurt å gå fram og ulike kilder
Desember: Juleavslutning ble tradisjonen tro avholdt i Perjordstua på bygdetunet med
gløgg, kaffe og pepperkaker 13. desember. Tema: Samiske juletradisjoner v/Ove Pettersen
Slektsforskerdagen 2019. Vi klarte dessverre ikke å stille mannskap til slektsforskerdagen i
2019. Vi får komme sterkere tilbake ved neste korsveg.
Annet: Vefsn Slektshistorielag også har i 2019 hatt et samarbeidet med Vefsn Museum og
kirken om guiding i Dolstad Kirke. Ut fra de oplysninger jeg har var det bare en gang i 2019
vi stilte med guide. De andre gangene tok Vefsn Museum seg selv av dette. Samarbeidet vil

Vefsn Slektshistorielag
sannsynlig videreføres i 2020 og det oppfordres til at flere medlemmer melder sin interesse
for dette.
Vi oppfordrer ellers våre medlemmer i løpet av året om å delta på kveldstimen som holdes i
regi av Helgeland Museum avd. Vefsn. 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 hjemmeside og etterlysningsside var veldig ustabil i 2019 og
vi hadde en del problemer helt fram mot sommeren.

Facebook: På FB har vi 120 følgere.
Salg:
Det er solgt en DVD’er med kirkebokregistreringer og ingen Amerikabrev i 2019. 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 15. februar 2020
For styret v/leder
Sissel Lindseth

