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Årsberetning for 2017 

Slekt og Data Østfold er et distriktslag av Slekt og Data. Laget ble stiftet 21.11.1998. 

Distriktslagets formål er:  

Å skape et lokalt forum for å spre kunnskap om slekts- og personhistorie hvor databehandling 

og Internett brukes som hjelpemiddel. 

Å stimulere slektsforskning i vårt område. 

Å organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av 

genealogisk kildemateriale samt å stimulere slikt arbeid. 
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STYRET: 
Styret har etter årsmøtet 18. mars 2017 bestått av: 

Leder   Odd Marthinsen, Vesten i Borge    

Nestleder  Henning Pytterud, Askim 

Sekretær  Randi Skjeltorp Andresen, Fredrikstad    

Kasserer  Grethe Warhuus, Moss 

Styremedlem  Morten Edvardsen, Moss 

Styremedlem  Laila Synnøve Storli, Moss    

Varamedlem  Kari Hanna Stumberg Omholt, Halden  

Varamedlem  Tor Lauvstad, Moss    

 

Revisor  Ellen Larsen, Borgenhaugen 

 

Valgkomité:   Kjell Lisland, Moss 

  Kaare Breda, Gressvik 

  Liv Berger, Svindal 

 

 

 

 

 

Ved årets slutt var medlemstallet i Slekt og Data Østfold 588. 
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Aktivitet i Slekt og Data Østfold 2017: 
 

Styremøter 
Det har vært avholdt 11 styremøter i 2017. 

Styremøtene holdes vanligvis på Marchè Solli kro. Rommet vi bruker stilles gratis til disposisjon  

I tillegg til styremøtene er det e-post- og telefonkontakt mellom styrets medlemmer.  

 

 

 

Medlemsmøter  
Det har vært avholdt følgende medlemsmøter i Slekt og Data Østfold i 2017: 

 

Dato Tema  

21. januar 2017 Tone Moseid: Opphavsrettens Janusansikt 

18. februar 2017 

 

Kjersti Wold: Lag din egen slektsbok 

18. mars årsmøte 

2017 

 

Årsmøte/medlemsmøte 

Kari Markrud Schiøtz: Om å søke på internett, søketips og hvordan 

begrense søket. 

22. april 2017 Johanne Bergkvist: Oslo byarkiv.   

Sigbjørn Elvebakken: Slektsforske i Oslo, hvilke kilder finnes på 

nett og hvordan bruke disse for å komme videre på Oslo byarkiv. 

27. mai 2017 Kari Hanna Stumberg Omholdt: Slektsforskning: Hannas historie. 

16. september 2017 Fredrik Larsen Lund: Norske utposter – nordmenn utenfor 

allfarvei. 

7. oktober 2017 Tor Gervin: Lars Larsens ulykkelige historie. 

28. oktober 2017 Slektsforskerdag, Roald Amundsens Minne: Flytting fra indre til 

ytre Østfold på 1800-tallet. 

25. november 2017 Henning Pytterud: På tur med Slekt og Data til Amerika. 

9. desember 2017 Lisbeth Rodin: Hvilken nytte har vi av DNA-testing i vår 

slektsforskning. 
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Slekt og Data Mysen 
Gruppen har som formål å være et tilbud til våre medlemmer i Indre Østfold. 

Kontaktperson er Henning Pytterud 

Det er i 2017 avholdt 5 medlemsmøter i første halvår og 4 i siste halvår. Oppslutningen om 

møtene må sies å være god med et typisk oppmøte på 12 til 15 personer, men vi har flere 

ganger hatt over 20 medlemmer på møtene. Møtene holdes i Kulturtorget på Mysen og 

møtedag har vært torsdager. Laget har ingen egen økonomi. Leie av lokalene og eventuelle 

kostnader ellers dekkes av Slekt og Data Østfold. 

 

Dato Tema  

26. januar 2017 Henning Pytterud: Slektsforskning i Sverige 

23. februar 2017 Henning Pytterud: Finne folk i Oslo 

27. mars 2017 Henning Pytterud: Hvilken praktisk nytte har vi av DNA? 

27. april 2017 Kari Markrud Schiøtz: Om å søke på internett, søketips og hvordan 

begrense søket. 

8. mai 2017 Slektskafe 

14. september 2017 Henning Pytterud: Nye websider 

26. oktober 2017 Henning Pytterud: Om utvikling av slektsprogram og andre 

program som er viktige for slektsforskere. 

3. november 2017 Henning Pytterud: På tur med Slekt og Data til Amerika  

14. desember 2017 Randi Skjeltorp Andresen: Gamle juleskikker fra Østfold 

 

 
 

Slektsforskerdagen 
Slekt og Data Østfold arrangerte slektsforskerdag for 15. gang. 

Tema denne gangen var: Flytting fra indre til ytre Østfold på 1800-tallet 

Arrangementet var på Roald Amundsens Minne i Borge, lørdag 28. oktober. 

Vi hadde annonsert med tre foredrag ved: 

• Karl Ottar Fjell 

• Åsmund Svendsen  

• Svein Skahjem  

Som vanlig inviterte vi til å ha stand på slektstorget. 
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På slektstorget i år var: 

• FamilySearch 

• Trond Egil Svandahl fra Østfold Interkommunale arkiv 

• I tillegg stilte vi med alt tilgjengelig mannskap for å hjelpe og veilede, samt vise 

slektsprogram 

Det var ganske bra oppslutning om årets slektsforskerdag. Også i år hadde et system med 

merking av de besøkende, og kunne derfor konkludere med 50 besøkende. 

 

Kurs 
Det har vært arrangert kurs også i 2017 

Roald Amundsens Minne: 

Slektsforskning for nybegynnere – kurs over 2 kvelder a 3 timer 16/10 og 23/10 

Med 21 deltakere. 

 

Kursholdere var Anne Marie Sandhaug og Henning Pytterud 

 

 

Brukergrupper 
Legacy: 

RAM: 

• 8 møter i 2017 

Justus-huset – Moss historielags lokaler.  

• 10 møter i 2017 

 

Alle disse dagene har vært mandager, møtet starter kl 18.30 og varer til 20.30. 

Det er gått igjennom deler av Legacy programmet. Deltagerne løser problemer og kommer 

med tips til hverandre. 

Det har vært servert kaffe og kjeks, og i november var det gløgg og pepperkaker i tillegg. 

 

 

Østfoldslekt – vårt digitale medlemsblad 
Østfoldslekt har utkommet med to nummer i 2017. Vi bruker enhver anledning til å oppfordre 

våre medlemmer til å sende inn stoff til redaktør Odd Marthinsen. Din historie er interessant 

for andre! 

 

 

 



7 

 

Kirkebokregistrering 
Flere kirkeboksfiler for Østfold har blitt lagt ut i Digitalarkivet i år, og mange er på trappene - 

så å si klare for innsending, og flere er under registrering. 

Det er ønskelig at aktiviteten var større, men det skjer da noe.  

 

Gravminner i Norge 
Koordinator var på en inspirerende «Koordinator-samling» på Gardermoen i mai, hvor 

gravminnekoordinatorer fra alle Slekt og Data-lokallagene var samlet. Det viser seg at selve 

Gravminne-prosjektet er veldig stort og veldig arbeidskrevende for de som leder prosjektet på 

landsbasis, slik at flere arbeidsoppgaver skal utføres av koordinatorene for hvert fylke.  Dette 

gjør også jobben å være koordinator mere interessant.  

Alle fotografer/registratorer for Østfold ble i mai/juni kontaktet av Anne Marie Sandhaug – 

gravminnekoordinator, for å avgi status på sitt arbeid. 

Det viste seg at på en del av kirkegårdene var det ikke igangsatt fotografering, selv om de 

hadde status «under fotografering». Dette resulterte i at bl.a. Askim kirkegård ble fotografert i 

løpet av sommeren, og bildene er sendt inn til Gravminneprosjektet. Flere 

fotografer/registratorer meldte fra om at det bare var «den siste finpussen igjen» før bildene 

var klare til innsending. 

 

Hederspris 
I 2015 har styret vedtatt å innføre hedersprisen Lillebjørn etter mal av den sentrale 

hedersprisen. Prisen skal deles ut til medlemmer som over lengre tid har gjort en spesielt stor 

innsats til fordel for DIS-Østfold. Alle medlemmer kan foreslå andre til kandidater, og styret 

velger mottaker av æresprisen ut fra innkomne forslag. 

 

Medlemsinformasjon 
Informasjon til medlemmene skjer via e-post og våre hjemmesider http://slektogdata.no, samt 

vår Facebook profil. Her har vi nå 316 følgere, og vi oppfordrer alle våre medlemmer som har 

profil på Facebook om å like oss. Vi har en person som har ansvar for at spørsmål som stilles 

på Facebook-siden vår blir besvart. 

 

Deltakelse utenfor Østfold 
Tillitsvalgtkonferanse 6. og 7. mai 2017 

De som møtte: Odd Martinsen, Henning Pytterud, Grethe Warhuus, Laila Storli, Morten 

Edvardsen, Anne Marie Sandhaug og Randi Skjeltorp Andresen 

De svenske slektsforskerdagene i Halmstad 26. og 27. august 2017 

Vi var fire fra Slekt og Data Østfold som besøkte disse dagene: 

http://slektogdata.no/
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Odd Martinsen, Grethe Warhuus, Tor Lauvstad og Randi Skjeltorp Andresen 

 
 Ledersamling 15. og 16. oktober 2017 

Odd Marthinsen deltok på ledersamlingen  

 

Økonomi 
Den økonomiske situasjonen i Slekt og Data Østfold er fortsatt god.  

Overskuddet for 2017 utgjør kr 10.251,14 

 

Avslutning 
Styret vil takke eksterne og interne foredragsholdere, medlemmer og andre frivillige som har 

delt av sin tid og kunnskap i 2017 til glede for andre slektsforskere. 

Som denne årsberetningen viser har det vært nok et aktivt år for Slekt og Data Østfold. Vi har 

god aktivitet i Slekt og Data Mysen, og to brukergrupper for slektsprogrammer.  

Vi ser at vi når flere av våre medlemmer. Til tross for at Østfold i nasjonal målestokk er et lite 

fylke i utstrekning, kan det synes langt å kjøre fra den ene enden til den andre, så det å få 

tilbud nærmere hjemstedet er positivt. 

Foreningens økonomi er betryggende, hvilket også regnskapene viser og gir dermed 

muligheter til å engasjere attraktive foredragsholdere og driver foreningen til beste for 

medlemmene. 

Planen for 2018 er å fortsette med de samme aktivitetene som vi har etablert, og å forsøke å 

engasjere flere av våre 588 medlemmer i digitaliseringsprosjekter til glede for alle. 

Målet vårt er å øke antall medlemmer. 

 

Fredrikstad den 12. februar 2018 

for styret i Slekt og Data Østfold 

 

Randi Skjeltorp Andresen 

sekretær 


