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Aktiviteter i 2018 

Slekt og Data Oppland – Årsmøte 17. februar 2018 ble avholdt i peisestua på YK-huset i 

Lillehammer med start kl. 12.00. 

Første del var et åpent møte med ca. 40 personer til stede. Leder Kjell Helge Moe ønsket vel 

møtt og introduserte etnolog og forfatter Linda Stewart. Stewart har skrevet boken 

«Amerikabrev» om husmannsdatteren Randi Pedersdatter Holtseteren som emigrerte til 

Amerika fra Gausdal i 1889. 



Foredraget tok utgangspunkt i boken «Amerikabrev», og Stewart fortalte om hvem Randi var, 

hvorfor hun reiste og hvordan det gikk videre med Randi.  Historien om Randi er en svært 

personlig fortelling, men også en del av den generelle historien om migrasjon. 

Etter en pause med prat, kaffe og kaker, startet årsmøtet ca. kl. 13.30. 12 medlemmer deltok. 

Årsmøteavviklinga gikk greit unna på ca. 50 minutter. Alle som var på valg, ble gjenvalgt. 

Kjell Helge Moe ble gjenvalgt som leder. Leder Kjell Helge Moe avsluttet med å takke Inger 

Reistad som møtedirigent. 

 

Medlemsaktiviteter 

I 2018 har det blitt arrangert åpne kveldsmøter – «Slektsprat m/kaffe» - på YK-huset i 

Lillehammer 

• 18. januar  Arbeidsplikt på Kongevegen i Gudbrandsdalen v/ Geir Paulsrud  

• 15. mars  Gården Samsal i Ringsaker og Harald Klerk v/ Harald Moberg 

• 19. april  Fortida er kanskje ikke hva vi trodde den var v/ Kari Nyman 

• 20. september Hvor ble det av slektningene i Amerika v/ Tarald O Koller 

• 18. oktober Samlagsavstemninger i Oppland v/ Bjørg Ida Berget 

• 15. november 20-årsjubileum. Vår arkiverte fortid i norske og utenlandske arkiver v/           

                              Hans Jørgen Wallin Weihe 

 

Det var til sammen 132 deltakere på de 6 møtene. 

 

Legacy brukergruppe 

Det har vært avholdt 5 møter for de som bruker Legacy som slektsprogram.  Møtene har vært 

avholdt på YK-huset og på Frivilligsentralen.  Åsmund Skjeldnes har ledet disse møtene. 

 

Styremøter 

Styret har hatt 6 møter i 2018: 22. januar, 6. mars, 8. mai, 21. august, 16. oktober og 11. 

desember. Det første og siste møtet var på Cafe Stasjonen, Lillehammer. De øvrige møtene 

har vært på Lillehammer Frivilligsentral. Før det siste møtet hadde vi en enkel servering.   I 

tillegg har styret internt brukt mye e-post og telefon. Det er protokollført 89 styresaker, men 

noen temaer har vært behandlet 3-4 ganger. 

 

Spør en slektsgransker 

I 2018 har vi gitt enkel veiledning i slektsgransking på «lokalhistorisk rom» på biblioteket i 

Lillehammer onsdager kl 16-18 i alt 15 ganger 10. januar - 25. april og 13 ganger 5. 

september - 28. november, i alt 28 onsdager. I alt 42 personer fikk hjelp i 2018. I 2017 var det 

50 personer som fikk hjelp. 

 

Slektsforskerdagen lørdag 27. oktober 

Ble arrangert på Hammer hotell på Lillehammer. Til sammen ca. 50 deltakere.  

Trond Bækkevold holdt to foredrag om DNA – ett for nybegynnere, og ett for de som allerede 

har tatt DNA-test.Vi hadde veiledning i slektsgransking.  

Vi solgte kaffe/rundstykker og en del bøker. 

 

 

Andre aktiviteter 
• Veiledning på Statsarkivet Hamar. Vi har sammen med andre foreninger som driver med 

slektshistorie, sittet vakt 6 dager på Statsarkivet  



 

 

Representasjon 

• Trond Gangnes er varamedlem i styret i Slekt og Data 

• Landsmøte 28. og 29. april.  Kjell Helge Moe, Trond Gangnes, Trond Wæhler og Synnøve 

N Ramsrud deltok 

• Ledersamling 13.-14. oktober. Kjell Helge Moe deltok                                                                                                            

• Kjell Helge Moe har deltatt på 2 møter om veiledning på Statsarkivet Hamar  

• Torun Sørli var på websamling 22.-23. september 

• Trond Gangnes har deltatt på kurs for DNA-kontakter 2.-3. juni 

 

 

Turer 

Vi hadde tur til Akershus Festning - omvisning og foredrag – 5. juni.  13 deltakere. 

Tur til Nasjonalbiblioteket med omvisning 17. september.  11 deltakere. 

 

 

Kontakt med medlemmene 

Det blir sendt e-post til alle medlemmer før alle møter, bibliotekkvelder o.l. Vi legger også ut 

informasjon på vår egen hjemmeside, i "Det skjer" i avisa GD og på facebook-sida vår. 

 

Det sendes brev til nye medlemmer med tilbud om fadderordning/veiledning.  Foreløpig har 

det vært liten interesse for dette. 

 

24. september reiste fire fra styret til Fagernes for å holde møte for medlemmer fra Valdres.  

Hele 26 møtte opp.  Hensikten var å få i gang en lokal gruppe, men hittil har ingen tatt ansvar 

for å få dette i gang. 

 

Slekt og Data Oppland arbeidet med 2 større prosjekter i 2018: 

1. Husmannsundersøkelsen i Torpa 

I samarbeid med Fylkesarkivet jobber vi med transkribering av husmannsundersøkelsen i 

Torpa. 

2. Transkribering i samarbeid med Fylkesarkivet 

Fylkesarkivet har arrangert kurs i gotisk skrift. Fra vår forening var det 8 deltakere på kurset. I 

ettertid er vi i gang med å transkribere formannskapsprotokoller fra Biri og Lillehammer.  

Dette er et prosjekt som går over tre år.  

 

Andre prosjekter 

Gravminner i Norge 

Vi har p.t. ingen ansvarlig for dette prosjektet i Oppland.  Vi venter på maskinendringer, og vi 

må sørge for å få en ny gravminnekoordinator. Dette er et svært populært prosjekt, og både 

medlemmer og ikke-medlemmer har bidratt med fotografering og avskrift av gravsteder i 

Oppland. Pr.  januar 2019 er 99415 gravsteder her i fylket lagt inn i basen (I januar 2018 var 

96.911 personer søkbare). 14 kommuner har  registrert graver fra alle sine gravplasser. Takk 

til de som har registrert gravsteder i basen! Gravminnene må stadig oppdateres.  2 kommuner 

(Jevnaker og Øyer) mangler helt.  

Kirkebøker 

På Digitalarkivet er det i hele Oppland pr. januar 2019 lagt ut 725 skannede kirkebøker (724 i 

2018). Pr januar 2019 er 225 kirkebøker søkbare (205 kirkebøker i 2018). 

 



Slekt og Data Oppland med egen Facebook-side 

Siden februar 2012 har Slekt og Data Oppland hatt sin egen Facebook-side.  Her får 

medlemmene oppdatert status om det som skjer i laget, nye kirkebøker i fylket, 

gravstedsoppdatering, ulike spørsmål som etterlysning av slekt og annet som kan interessere 

en slektsforsker. Alle medlemmer i Slekt og Data Oppland oppfordres om å legge inn nyheter 

som kan interessere våre medlemmer i Facebook-gruppen. I øyeblikket er det 455 medlemmer 

i gruppen (411 i jan. 2018). 

 

20-års jubileum 

Slekt og Data Oppland ble stiftet i desember 1998.  Vi markerte jubileet i forbindelse med 

Slektsprat med kaffe 15.11.2018.  Generalsekretæren i Slekt og Data, Slekt og Data Hedmark 

og leder av Fylkesarkivet i Oppland var spesielt invitert. Vi serverte stor marsipankake med 

logo.  Det var 43 frammøtte denne kvelden. 

 

Kontaktpersoner for slektsprogram 

Legacy: Åsmund Skjeldnes 

 

Slekt og Data Hadeland: 
Den lokale gruppa på Hadeland har også i 2018 ligget på is, idet det ikke har lykkes oss å finne 
medlemmer som har mulighet til å arrangere møter lokalt.  
Dersom det skulle være noen som har mulighet i 2019, ta gjerne kontakt med 

oss:  hadeland@op.slektogdata.no . Torun Sørli er kontaktperson. 

 

Medlemmer:  

Per 31.12.2018 hadde Slekt og Data Oppland 320 medlemmer. Ett år tidligere var det 314 

medlemmer. Det kommer stadig til nye medlemmer, men noen gamle medlemmer unnlater å 

betale eller melder seg ut.  

             

 

Økonomi:  

DIS-Oppland hadde i 2018 et overskudd på kr 2655. Egenkapitalen er pr 31. des. 2018 på  

kr 101248. Vi har fått kr 20.000 fra Fylkesarkivet som skal dekke våre utgifter i forbindelse 

med digitaliseringsprosjektet som går over 3 år. 

 

. 

 

                                                 Lillehammer, 22. januar 2019 

 

 

 

Kjell Helge Moe   Ingvild Sigstad Begg   Tarald O. Koller 
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Trond Gangnes            Synnøve N Ramsrud             Arne Norborg             Trond Wæhler 
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