
 

 

 

Slektstorg og sosialt samvær lørdag 18. januar  

i Kristiansund  

Slekt og Data Møre og Romsdal inviterer til slektstorg og sosialt samvær 18. januar 

2020 på Thon Hotel på Innlandet med slektsrelaterte og lokalhistoriske stands.  

 

Slekts- og lokalhistorietorg 

Torget åpner kl. 1100 og varer til kl. 1500, gratis entre. 

Det vil bestå av 30–35 stands med lokalhistorisk og slektsrelatert innhold: 

 Historielag fra Nordmøre og Romsdal vil være representert 

 Salg av lokalhistoriske bøker og årsskrifter 

 Forfattere av slektsbøker og lokalhistoriske verk 

 DNA i slektsforskning 

 Bibliotek og museer fra Nordmøre og Romsdal 

 Interkommunalt Arkiv (IKA) Møre og Romsdal  

 Hjelp til slektsforskning 

 Loddsalg med lokalhistorisk litteratur og DNA-test som premier 

Det blir inntil seks presentasjoner av ulik art: 

 Kl. 1200 IKA MR/Kulturnett 

 Kl. 1230 Tor Larsen om Einar Thurn Christensen 

 Kl. 1300 Heidi Sitara Fjeldvig om DNA i slektsforskning  

 Kl. 1330 Leo Oterhals 

 Kl. 1400 

 Kl. 1430 

 

Sosialt samvær 

Etter at torget stenges blir det samling på hotellet for interesserte – sosialt samvær 

med slektsforskning og middag.  

Lokalet holder åpent fra ca. kl. 17, felles middag ca. kl. 1900.  

 

Pris for samlingen inkludert to-retters middag er kr 700,-, uten middag kr 300,-. 

Prisen gjelder «dagens» middag. Ved allergi, ta kontakt med hotellet! 



 

Påmelding innen 10. januar 2020 til leder i Slekt og Data Møre og Romsdal, Åge 

Nortun på e-post: leder@mr.slektogdata.no  

 

For interesserte vil det være anledning å benytte konferanserommet til søndag kl. 12. 

 

For de som ønsker det er det mulighet for  

 

Overnatting på Thon Hotel 

Pris inklusiv frokost:    Enkeltrom kr 895,-  pr natt 

                           Dobbeltrom kr 1095,- 

 

Bestilling av rom skjer direkte til hotellet: tlf 71 57 30 00 

Koden for bestilling er 28 71 93 31 Slekt og Data Møre og Romsdal  

           

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med Tore Kristiansen, e-post: 

toreslekt@gmail.com eller tlf 95 91 62 65.  

 

Du kan også kontakte leder i Slekt og Data Kristiansund, Paul Bakkmyr, på e-post: 

kristiansund@mr.slektogdata.no  
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