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Årsmelding 2014 

Styrets beretning for 1. januar til 31. desember 2014 

Styrets sammensetning har etter årsmøtet 5. mars 2014 vært: 

Leder:    Carl Birger van der Hagen 

Nesteleder:   Svein L. Rasch 

Kasserer:  Dag Anders Kjærnes 

Sekretær:   Sigbjørn Elvebakken 

Styremedlem:   Lars Lund 

Styremedlem:  Else Edvinsen Granum 

Styremedlem:   Sissel Marit Bue  

Varamedlem:  Ida Christiane Hunsbedt 

Varamedlem:   Helén Tangen 

Styremøter 

Det har vært avholdt 11 styremøter i 2014, og styret har behandlet 126 styresaker. 

Økonomi 

Antall medlemmer 

DIS-Oslo/Akershus hadde 2399 medlemmer 1. januar 2014 og 2468 medlemmer 31. 

desember 2014.  

Fra og med Slektsforskerdagen 25. oktober 2014 tilbød DIS-Norge, Slekt og Data gratis 

medlemskap ut året, mot at distriktslagene dekket kr. 50.- pr. nye medlem. Dette medførte en 

økt medlemstilslutning på 89 medlemmer på slutten av året.  
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Aktiviteter 

 
Styret i DIS-Oslo/Akershus har vært representert med mange deltagere både på 

Kulturvernkonferansen 15. mars og Fagdag/lansering av Tobias 6. november 2014.  

Liv Ofsdal og Laila N Christiansen hadde informasjonsstand for DIS-Oslo/Akershus på 

fotoutstilling på Vålerenga 11. og 12. oktober 2014. 

 

Carl Birger van der Hagen representerte DIS-Oslo Akershus på følgende arrangementer:  

Dato Sted Emne 

26. februar Kampen historielag «Hvem tror du at du 

er? Hvordan komme i 

gang med 

slektsforskning? 

3. mars 2014 Norges forskningsråd 

Gruppe Nett88 

Morslinjen i 

slektsforskningen 

19.11.2014 Fet kommune 

Treffpunkt 60+ 

Slektsforskning 

Pasjon-hobby 

 

Else Edvinsen Granum representerte DIS-Oslo/Akershus på følgende arrangementer: 

Dato Sted Emne 

15. januar Riksarkivet Om slektsforskning for bibliotekarer 

27. januar Rotary Vestby Om slektsforskning 

8. oktober Rotary Drøbak Om slektsforskning 

 

Lars Lund var med på de to siste arrangementene.  
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Kulturminnedagene 

Lørdag 13. september arrangerte DIS-Oslo/Akershus kulturminnedagen på Egertorget. 

Tema for dagen: Hva gjorde forfedrene i 1814? 

Komiteen ble ledet av Svein Rasch, sekretær var Sissel Marit Bue.  

Baker Samson var så vennlig å forsyne oss med strøm.  

Tilstede på vår stand var Carl Birger van der Hagen, Kari Talsnes, Sigbjørn Elvebakken, 

Svein Rasch, Christiane Hunsbedt, Sissel Marit Bue og Helén Tangen. 

Det var mange besøkende og vi fikk noen nye medlemmer. Sammen med oss sto også folk fra 

Norsk Folkeminnelag, Norsk Folkedraktforum, Norske Akevitters Venner og Fjellmuseet i 

Lom. 

Søndag 14. september hadde vi avtale med Kulturvernforbundet om at vi skulle på Oslo Åpne 

Hus når dørene og portene til Øvre Slottsgate 2B sto oppe. Noen av oss satte opp PC-ene på 

kursrommet, vi tok fram vaffelpressa og flyttet den ut i portrommet, Norsk Slektshistorisk 

Forening holdt biblioteket åpent, og hvelvet i kjelleren ble holdt åpent for innsyn. 

Landsmøte og lederkonferanse 

På årsmøtet i DIS-Oslo/Akershus ble følgende representanter valgt til landsmøtet i DIS-

Norge, Slekt og Data: Carl Birger van der Hagen, Svein L Rasch, Dag Anders Kjærnes, Else 

Edvinsen Granum, Sissel Marit Bue, Ida Christiane Hunsbedt og Helén Tangen (7 stk). Kari 

Talsnes stilte som representant for Gravminner. Harald Sørgaard Djupvik for DIS-Asker, 

Toril Søberg fra DIS-Follo. Nina og Jan Magnussen stilte som erfarne medlemmer. Otto 

Jørgensen stilte for brukergruppene.  

Landsmøtet ble holdt på Best Western Letohallen Hotel, Dal, Eidsvoll 26.-27. april 2014.  

Carl Birger van der Hagen representerte DIS-Oslo/Akershus på DIS-Norge, Slekt og Datas 

distriktslaglederkonferanse 8.-9. november 2014.  

Webredaktørmøte arrangert av DIS-Norge, Slekt og Data 

Sissel Marit Bue, Christiane Hunsbedt og Liv Ofsdal representerte DIS-Oslo/Akershus på 

webseminar i Vestfold (Tønsberg) 18.-19. oktober 2014.  

Medlemsbladet DISputten 

DISputten har kommet med 4 utgivelser i 2014. Alle ble sendt ut digitalt til våre medlemmer 

på mail, i tillegg til at de ligger til nedlasting for alle medlemmer av DIS-Norge, Slekt og Data 

på nettsidene til DIS-Oslo/Akershus. Liv Ofsdal har vært redaktør med bistand av Laila 

Christiansen. 
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Kurs 

DIS-Oslo/Akershus har høy kursaktivitet for medlemmene. Det har vært holdt 27 kurskvelder 

i 2014. Nytt av året har vært Dagskurs i Familysearch.  

Kursnr. Kursnavn Dato Timer Deltagere Kursledere 

OA-BK-

GK-

0114 

Grunnkurs i Brothers Keeper 18.01.2014 

5 15 Otto 

Jørgensen, 

Lars Lund og 

Else 

Edvinsen 

Granum 

OA-NY-

0114 

Nybegynnerkurs i 

slektsforsking, 

3-dagerskurs 

21.01.2014 

28.01.2014 

04.02.2014 

9 20 Carl Birger 

van der 

Hagen og 

Sigbjørn 

Elvebakken 

OA-KI-

0114 

Introduksjonskurs Nettbaserte 

kilder 
08.02.2014 

5 20 Sigbjørn 

Elvebakken 

og Carl 

Birger van 

der Hagen 

OA-BK-

0214 

Viderekommen-kurs i Brothers 

Keeper 
15.02.2014 

5 14 Otto 

Jørgensen, 

Lars Lund og 

Else 

Edvinsen 

Granum 

OA-GO-

0114 

Gotisk håndskrift - 3-

dagerskurs 

17.03.2013 

24.03.2014 

31.03.2014 

9 18 Carl Birger 

van der 

Hagen og 

Sigbjørn 

Elvebakken 

OA-NY-

0214 

Nybegynnerkurs i 

slektsforsking, 

3-dagerskurs 

18.03.2014 

25.03.2014 

01.04.2014 

9 

10 Carl Birger 

van der 

Hagen og 

Sigbjørn 

Elvebakken 
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OA-SV-

0114 

Innføring i svensk 

slektsforsking 
22.03.2014 

5 20 Anneli 

Andersson 

OA-BK-

0314 

Viderekommen-kurs i Brothers 

Keeper 
05.04.2014 

5 12 Otto 

Jørgensen, 

Lars Lund og 

Else 

Edvinsen 

Granum 

OA-DK-

0114 

Innføring i dansk 

slektsforsking 
10.05.2014 

5 19 Gitte 

Christensen 

OA-KI-

0214 

Introduksjonskurs Nettbaserte 

kilder 
24.05.2014 

5 10 Sigbjørn 

Elvebakken 

og Carl 

Birger van 

der Hagen 

OA-BK-

0414 

Grunnkurs i Brothers Keeper, 

versj. 7 
06.09.2014 

5 16 Otto 

Jørgensen, 

Lars Lund og 

Else 

Edvinsen 

Granum 

OA-NY-

0414 

Nybegynnerkurs i 

slektsforsking,  

3-dagerskurs 

16.09.2014 

23.09.2014 

30.09.2014 

9 20 Carl Birger 

van der 

Hagen og 

Sigbjørn 

Elvebakken 

OA-BK-

0514 

Viderekommen-kurs i Brothers 

Keeper 
4.10.2014 

5 16 Otto 

Jørgensen, 

Lars Lund og 

Else 

Edvinsen 

Granum 

OA-GO-

0214 

Oppfølgingskurs i gotisk 

håndskrift, 

3-dagerskurs 

07.10.2014 

21.10.2014 

28.10.2014 

9 1 Carl Birger 

van der 

Hagen og 

Christiane 

Hunsbedt 
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OA-LE-

0114 
Grunnkurs i Legacy 15.11.2014 

4 17 Jens Kaasbøll 

OA-BK-

0614 

Grunnkurs i Brothers Keeper, 

versjon 7 
15.11.2014 

5 11 Otto 

Jørgensen, 

Eivind 

Urkedal og  

Else 

Edvinsen 

Granum 

OA-FS-

0114 
Innføring i FamilySearch 22.11.2014 

5 20 Bodil 

Christensen 

 

Medlemsmøter 

Dato Tema Foredragsholder 

8. januar Husmannsvesenet på 1600-, 1700-og 1800-tallet Lars Løberg 

5. februar Arkivet etter Prinds Christian Augusts Minde Caroline Juterud (Oslo 

Byarkiv) 

5. mars Slektsforsking og Det uoppløselige element i 

Telemark i perioden i 1591-1896 

Dag Solstad 

2. april www.nr13.no   Kristin Svendsen 

7. mai Kilder til eldre tiders helse - og om 

hvordan folkehelsen har forandret seg de siste 

hundre år 

Øyvind Larsen 

3. 

september 

Nye Digitalarkivet Kristian Hunskaar 

(Riksarkivet) 

1. oktober Hvorfor åpner Landssvikarkivet i 2015? 

 

Erland Petterson (Riksarkivet) 

og Hans Fredrik Dahl 

5. 

november 

Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms 

høsten 1944, ett søttiårsminne i arkivene 

Sigbjørn Elvebakken 

3. 

desember 

Skogfinsk slektsforskning - nye og tradisjonelle 

hjelpemidler 

Jan Myrvoll 

 

http://www.nr13.no/
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Alle medlemsmøtene har vært holdt i Wergelandsalen, Riksarkivet. Etter møtene har det vært 

servert kaffe/te og kaker i Kantinen, Riksarkivet. 

Medlemsutflukt  

Onsdag 4. juni hadde DIS-Oslo/Akershus sin sommeravslutning med utflukt til 

Arbeidermuseet på Sagene i Oslo. Gro Røde og Erik Tresselt hadde omvisning i 

industrimiljøet langs Akerselva. 51 medlemmer møtte opp for å få et innblikk i et av Oslos 

nyeste museer.   

Slektsforskerdagen 

Slektsforskerdagen 2014 ble arrangert i samarbeid med Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og 

Oslo Byarkiv. 

Komiteen for SFD 2014 har bestått av Svein Rasch, Else Edvinsen Granum og Nina Karine 

Magnussen fra DIS-Oslo/Akershus. I tillegg Kari Bøe fra Riksarkivet, Bente Hartvigsen fra 

Statsarkivet i Oslo og Cecilie Lintoft fra Oslo Byarkiv. 

 

Årets tema var Det skjedde i 1814.  

Det var 5 foredragsholdere: 

Eidsvollsmennenes barn født i 1814 – hvordan gikk det med dem? ved Eli Fure 

Eidsvollsmennenes etterkommere – 112 slektstrær blir til ett. ved Chris Nyborg 

Å søke i tomme rom. et visuelt nærportrett av fruen på Eidsvoll. Ved Hedevig Anker 

Valgene til riksforsamling i 1814 – en landsdekkende begivenhet med viderverdigheter. 

ved Bente Engelsen 

Hverdagsliv på Eidsvoll i 1814. ved Knut Bryn 

Det var i år 20 eksterne utstillere. I tillegg hadde DIS-O/A 8 stands. 

Det ble avholdt fire minikurs i slektsforskning. 

Lesesalen var åpen for publikum, og det var mulig å bestille arkivalier fra magasinene. 

Totalt var det omtrent 300 besøkende.  

Det var i alt 29 frivillige og styremedlemmer som var tilstede lørdag, mange også på fredag. 

I tillegg var det mange fra Riksarkivet og Statsarkivet på fredag som lempet bord og stoler 

samt hele lørdagen på lesesalen og ved veilederskranken. 
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Slektskaféer 

Det ble arrangert slektskafé siste lørdag i januar, februar, april, mai, august, september og 

november 2014. Samarbeidet med Norsk Slektshistorisk Forening har vært godt i forbindelse 

med disse aktivitetene. 

Slektshjelp torsdag på Byarkivet 

DIS-Oslo/Akershus fortsatte samarbeidet med Oslo Byarkiv i 2014. I tidsrommene fra 16. 

januar og til 28. mai hadde vi erfarne slektsforskere til stede på lesesalen på torsdager klokka 

15.00-18.00, som kunne bidra med søkehjelp på internett for gjester på Byarkivet. Etter 

sommeren utvidet vi tilbudet og var til stede fra 4. september og til 20. november klokka 

12.00-18.00.  Behovet for hjelp har til tider vært stort, slik at vi måttet sette begrensing på 

hvor lenge vi kunne hjelpe hver enkelt.  

8. mai og 27. november arrangerte Oslo Byarkiv fire timers kurs i Slektsforsking i Oslo. Carl 

Birger van der Hagen og Sigbjørn Elvebakken foreleste begge om kilder på disse kursene som 

var svært populære også blant våre medlemmer.  

O/A-stua 

DIS-Oslo/Akershus fikk i 2013 eget permanent kontor i Øvre Slottsgate 2B i 4. etasje.  

Her er det mulighet for medlemmene å bruke foreningens PCer med programmer og følgende 

databaser: ArkivDigital, Ancestry, Aftenpostens arkiv, SvAr, Trondheimsdatabasen, EmiWeb, 

MyHeritage, skiftedatabaser fra DIS-Salten (Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og 

Vesterålen), militære ruller fra DIS-Vestfold samt Sveriges Dødbok 1901-2006 og Svenska 

Ättartal 1885-1908.  

Det er laget brukermanualer for de fleste programmene, og kontoret vil være åpent for bruk av 

medlemmer i kontortiden til DIS-Norge, Slekt og Data og på slektskaféene.  

 

 

Lokallag 

DIS-Øvre Romerike 

Lokallaget har ikke hatt noen kjent aktivitet i 2014.  

DIS-Nedre Romerike 

Lokallaget har ikke hatt noen kjent aktivitet i 2014.  
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DIS-Asker 

DIS/Asker avholdt Årsmøte i Asker Kulturhus 23. april 2014. 

Der var 12 fremmøtte i tillegg til styret. Undertegnede ble da valgt inn som sekretær og 

medlem av styret. Møtet ble ledet av styrets formann Harald Sørgaard Djupvik. 

21. mai avholdt DIS/Asker kirkegårdsvandring ved Asker kirke ledet av Rosita Einarsen.  Ca. 

10 deltakere. 

22. mai inviterte DIS/Asker til slektskafe med foredrag av vårt medlem Inger Raaschou som 

fortalte om sine erfaringer omkring temaet «Hva jeg lærte om slektsforskning på kurset ved 

Distriktshøyskolen i Volda».  Mer enn 10 deltakere. 

14. august ble det avholdt styremøte hos Harald Sørgaard Djupvik (HSD) og i tillegg til ham 

møtte Mona Kristiansen (MK) og Arild Fredvig Erichsen (AFE). Fire møtedatoer for 

høstsesongen, nemlig 17/09, 22/10, 19/11 og 10/12 var foreslått og det ble sendt søknad til 

Asker Kommune om leie av lokaler i kulturhuset. Innledningsvis ønsket styret at hvert møte 

skulle åpnes med et kort foredrag, og emner samt mulige foredragsholdere ble diskutert. 

4. september var høstens program fastsatt som følger;  

 17/09 «Vi søker etter gamle bilder på nettet» v/HSD 

 22/10 «Trekullbrenning i Vestmarka» v/Jan Martin Larsen 

 19/11 «Billingstads historie» v/Trond Viggo Sørensen 

 10/12 «Sjalusidrap i Hvalstadåsen» v/HSD 

17. september ble det avholdt slektskafe i Asker Kulturhus. 16 deltagere hvorav 5 fra Bærum. 

HSD forklarte hvordan man søker etter bilder på nettet og følgende portaler ble nevnt, 

fylkesfoto.no, tilfedrene.com, fylkesfotoarkivet.no. 

22. oktober ble det avholdt slektskafe med meget interessant foredrag om trekullbrenning i 

Vestmarka. Totalt 13 deltagere hvorav 4 fra Bærum og 3 fra styret.         

19. november ble det avholdt slektskafe med interessant foredrag om Billingstads historie. 

Totalt 10 deltakere hvorav 2 fra styret.   

10. desember avholdt DIS/Asker årets siste slektskafe møte med 5 deltagere i tillegg til 3 fra 

styret. Samtlige engasjerte seg med stor iver i arbeidsoppgaver for å finne ut mest mulig om 

personene som var involvert i drapet som ble begått. Dette arbeidet ble avsluttet omkring 

18:45 hvoretter styret hadde et kort møte for å diskutere aktiviteter for vårsesongen 2015. 
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DIS-Follo 

Vi har stor aktivitet i DIS-Follo. 

Med unntak av sommermånedene og desember møtes vi hver torsdag på Vestby bibliotek. 

Fra september utvidet vi «åpningstiden med 1 time, vi er tilstede fra kl. 16:00 – 19:00.  

 

Vi har hatt tilgang til et eget lokale i tilknytning til biblioteket og her har vi hatt god plass.  

Antall gjester varierer veldig, på det meste er det 10-12 besøkende og andre ganger 0.  

I 2014 var totalt 231 personer innom på torsdagskveldene på biblioteket. Dette er i 

gjennomsnitt 7 til stede hver torsdag. 

 

Vi har hjulpet mange med å løse noen «gåter» og med å finne sine aner.  

 

Lørdag 22.mars hadde vi slektskafé på biblioteket. 

 

Vi var også til stede med en liten stand på bygdedagene på Vestby Prestegård. 

Samarbeid med Ski Slektshistorielag 

Vi har ikke hatt noen felles aktivitet med Ski Slektshistorielag i 2014.  

Samarbeid med Frogn Historielag 

Follo Historielag startet Slektsforum i Frogn Bibliotek fjerde onsdagen i måneden fra og med 

26. mars 2014. Vi har hatt 6 felles møte i løpet av året hvor DIS-Oslo/Akershus bidro med 

foredrag om Familysearch, Brothers Keeper og www.bokhylla.no. Oppmøtet har variert fra 5 

til 20 personer. I tillegg har gruppen konstituert seg selv og holdt egne møter på enkelte 

mellomliggende onsdager, hvor deltagerne har drevet med selvhjelp.  

Brukergrupper 

Brothers Keeper 

I løpet av 2014 har brukergruppen hatt møter 2. tirsdag i hver måned. Det har vært gjevt 

fremmøte og mange tema har vært behandlet. På møtene er det blitt orientert om nyheter i 

Brother’s Keeper. Videre har det vært en god del orientering om spesielle tema som de 

tilstedeværende ønsker tatt opp. I tillegg ytes mye assistanse av ulik karakter for den enkelte 

bruker knyttet til problemer den enkelte har, men også generell slektsgransking og kildesøk. 

Mye god dialog skapes om forhold som tilbakeføres produsenten. 

Det har vært avhold 6 kurs (3 Grunnkurs [40] og 3 kurs for viderekommende [42]) med til 

sammen 68 deltakere.  

Mye aktivitet har vært knyttet til den nye versjonen av programmet [BK7]. 

På 10 møtekvelder som brukergruppen har hatt har det møtt opp 122 besøkende med meget 

varierende behov, alt fra grunnleggende til mer avanserte oppgaver. Det har i år vært relativ 

mye knyttet til skifte av maskin og ordinær oppdatering av Windows og BK. 

Aktiviteten vil fortsette i 2015. 

http://www.bokhylla.no/
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Deltaker på kursene inviteres alltid om å komme tilbake til brukerkveldene hvis det er emner 

den ønsker å få ytterligere hjelp om. De anbefales også medlemskap i DIS. 

BK-gruppen var også representert på Slektsforskerdagen 2014 i Oslo og Stavanger. 

I tillegg er gruppen også representert vanligvis også til stede på DIS-OA sin slektskafé som 

holdes siste lørdag i hver måned 

 

BK-gruppen og den aktivitet har vært gjennomført ved hjelp av  

Otto Jørgensen, Else Granum, Eivind Urkedal og Lars Lund 
 

Legacy 

Legacy brukergruppe har hatt 8 møter i 2014. Mange har berørt nye funksjoner og andre 

endringer i programmet etter innføringen av en ny versjon. Vi har også hatt en orientering fra 

FamilySearch om hvordan Legacy kan brukes til å søke i og utveksle data med deres 

database.  Det har møtt cirka 15 personer hver gang.  

Ett en-dags begynnerkurs har vært holdt.  

Reunion 

Brukergruppen ble opprinnelig startet av Heidi Sitara Fjeldvig og Aslak Tonrud. Heidi har i 

alle år vært leder for gruppen, men ønsket å overlate lederansvaret ved årsskifte 2014.  Den 

naturlige arvtager Aslak kunne heller ikke overta ledelsen og på første møte ble Kjell Nustad 

og Vigdis Brenna valgt til henholdsvis leder og nestleder. 

I DIS Oslo-Akershus er det  ca 80 medlemmer som bruker Mac med programmet Reunion. 

Av disse er frammøte på våre møter fra 4 til 15 stykker. Vi har derfor forsøkt å være til nytte 

for alle medlemmer ved å legge ut noen presentasjoner fra møtene på en felles Dropbox og på 

Heidis hjemmeside.  I tillegg har vi søkt å finne tema for møtene som har størst mulig 

nytteverdi for alle og finne felles aktiviteter for gruppen som kunne  øke oppslutningen om 

møtene.  

9.1.2014 Vigdis Brenne: Norske navn og navnebruk gjennom tidene og hvordan de skal 

registreres.  Finnes som dokumentet ”Navnetradisjoner i Norge.doc”. Til stede 8. 

.2.2014 Aslak Tonrud: Introduksjon til Reunion for nybegynnere. Til stede 8.  Ingen 

presentasjon tilgjengelig, men vi arbeider med en mal for hvordan en norsk familiefil kan 

organiseres.   

13.3.2014 Vigdis Brenna: Redigering av personer ved hjelp av utklippsmappen. I tillegg en 

rekke praktiske råd som var svært nyttig. Ikke lagt ut som fil. Til stede 5. 

10.4.2014 Tema: Søkerutiner og hjelpemidler til å finne våre aner. Alle tilstedeværende bidrar 

med sine erfaringer fra det nye digitalarkivet.  
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8.5.2014 Ingjerd Vestad: Steder og bruk av kart i Reunion. Finnes som Powerpoint 

presentasjon og en Familiefil. Til stede 4. 

12.6.2014 Kjell Nustad: Søk i Danmark. Gitte Christiansen fra dansk DIS hadde holdt et kurs 

om tema i regi av DIS. Med hennes tillatelse gikk vi gjennom hennes presentasjon. Finnes 

som 5 pdf filer og en doc fil. Til stede 6. 

Ingen møter i juli og august 

11.9.2014 Planleggingsmøte med 4 til stede. 

9.10.2014 og 13.11.2014 Aslak Tonrud: Slekta på nett. Finnes som to pdf presentasjoner md 

fire mp4-filer.  Fortsettelse med introduksjon for nybegynnere. Til stede 15 i oktober og 4 i 

november. 

11.12.2014. Vigdis Brenna: Gotisk håndskrift slik vi finner det i kirkebøker. Avsluttet med 

praktisk øvelse som ble meget nyttig. Vi var enig om at dette bør bli en post på alle møter i 

fremtiden. Til stede 5. 

TMG har hatt to brukermøter i 2014. 

 

DIS-OSLO/AKERSHUS PÅ FACEBOOK  

Facebooksiden til DIS-Oslo/Akershus har 312 følgere pr 31.12.2013. Den er et supplement til 

våre andre informasjonskanaler. Vi legger ut linker til nyheter, påminnelse om møter og linker 

til artikler/nettsider som kan være av interesse for medlemmene.  

  

ANNET  

DIS-Oslo/Akershus har ikke hatt ansatte i 2014. Vi leier konsulenttimer av DIS-Norge 

tilsvarende 20 % av en full stilling. Liv Ofsdal har gjort en stor innsats for DIS-O/A i denne 

funksjonen, både som redaktør av DISputten og når det gjelder den store kursaktiviteten vår.  

Våre møtelokaler ligger i Øvre Slottsgate 2B. Vi vil gjerne gi honnør til DIS-administrasjonen 

for det gode samarbeidet i 2014.  

 

Oslo  

  

Carl Birger van der Hagen  

(sign)  

 


