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Årsberetning for 2019 

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 16. mars 2019 bestått av: 

Leder   Morten Edvardsen, Moss    

Nestleder  Henning Pytterud, Askim 

Sekretær  Randi Skjeltorp Andresen, Fredrikstad    

Kasserer  Øivind Olseng, Fredrikstad 

Styremedlem  Bjørn Julsen, Fredrikstad 

Styremedlem  Laila Synnøve Storli, Moss    

Varamedlem  Kari Markrud Schøitz, Sarpsborg  

Varamedlem  Margaret Strand, Moss    

 

Revisor  Ellen Larsen, Borgenhaugen 

 

Valgkomité:   Liv Berger, Svindal 

 Odd Marthinsen, Fredrikstad 

  Grete Warhuus, Moss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved årets slutt var medlemstallet i Slekt og Data Østfold: 588 
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Aktivitet i Slekt og Data Østfold 2019: 
 

Styremøter 
Det har vært avholdt 10 styremøter i 2019. 

Styremøtene ble i første halvdel av året holdt i Moss Historielags lokaler på Jeløy, Moss. Årets andre 

halvdel holdt vi styremøtene i et lokale tilknyttet Tune Bibliotek. Begge steder har vært gratis å låne. 

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

 

 

 

Medlemsmøter  
Det har vært avholdt følgende medlemsmøter i Slekt og Data Østfold i 2019: 

 

Dato Tema  

19. januar 2010 Henning Pytterud og Randi S. Andresen:  

DNA. Hva er DNA og hva kan vi finne ut?   

16. februar 2019 Ingegerd Karlstedt: Slektsforskning i det svenske Arkiv Digital 

16. mars årsmøte 2019 Årsmøte/medlemsmøte 

Kari Markrud Schiøtz: Folkeregisteret 

27. mars 2019 Medlemstur til Nasjonalbiblioteket 

2. mai 2019 Slektskafe, Oscar Torp-salen, Skjeberg 

21. september 2019 Marius Hellerud: Kilder i hovedstaden. 

26. oktober 2018 Slektsforskerdag, Roald Amundsens Minne: ??? 

23. november 2019 Liv B. Christensen: Ane Soneson, en emigranthistorie. 

7. desember 2019 Morten Edvardsen: Hvordan lage slektsbok? 
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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. 

Møtene i Mysen er holdt på Folkenborg museum etter at Eidsberg kommune innredet 

møterommet på kulturtorget til kontorer. Vi er meget fornøyd med lokalene på Folkenborg. 

Lokalet klarer et femtitalls personer og noe mer kan vi neppe forvente. 

Som en forsøksordning har vi vekslet på ukedag for møtene. Med bare torsdag som møtedag 

ville noen med andre faste avtaler på torsdager ha vanskeligheter med å møte. Erfaringene er 

blandet og det ser ikke ut til å være avgjørende for oppmøtet. 

På slutten av året startet vi en prøveordning med åpent hus i Klokkergården i Askim. 

Ordningen er et samarbeid med Askim historielag. Første mandagskveld i måneden kan man 

møte opp med spørsmål eller for å diskutere felles erfaringer. Historielagets skannere og 

materialet i arkivet er tilgjengelig. 

 

 

 

Dato Tema  

24. januar 2019 Henning Pytterud: Slektsgransking 

22. mars 2019 Karl Ottar Fjeld: Pantebøker og grunnboka 

11. april 2019 Marius Hellerud: Nye kilder til slekt i Oslo 

18. april 2018 Marius Hellerud: Prestearkiver er ikke bare kirkebøker 

11. september 2019 Henning Pytterud og Randi S. Andresen: DNA. Hva er DNA og 

hva kan vi finne ut? 

19. oktober 2019 Kari Markrud Schiøtz: Folkeregisteret 

13. november 2019 Morten Edvardsen: Hvordan lage slektsbok?  

 
 

Slektsforskerdagen 
Slekt og Data Østfold arrangerte slektsforskerdag for 16. gang. 

Tema denne gangen var: Bilder i slektsforskning 

Arrangementet var på Roald Amundsens Minne i Borge, lørdag 26. oktober. 

Vi hadde annonsert med tre foredrag ved: 

• A. Tennøe, Nasjonalbiblioteket; Flyfoto i slektsforskning  

• K. Grindland, Østfold Interkommunale Arkiv; Om fylkets bildearkiv 

• H. Pytterud, Slekt og Data Østfold; Behandling av dine private slektsfotos 
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Som vanlig inviterte vi til å ha stands på slektsforskerdagen: 

• Family Search Center 

• Østfold Historielag 

• Trond Egil Svandal fra Østfold Interkommunale arkiv 

• Legacy 

• DNA i slektsforskning ved Hilde Tindlund 

• 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 60 besøkende. 

 

 

Kurs 
Det har vært arrangert kurs også i 2019: 

Roald Amundsens Minne: 

Kurs i bruk av MyHeritage : 4 kvelder a 3 timer 

Kurset var fulltegnet. 

 

Kursholder var Hilde Tindlund, Fredrikstad.  

 

 

Generelle begynnerkurs i samarbeid med Østfold Historielag: 

Asmaløy, Hvaler, i januar: 2 kvelder á 3 timer.  

Instruktører: Henning Pytterud, Anne Marie Sandhaug, Morten Edvardsen, Bjørn Julsen. 

 

Hobøl/Spydeberg, i september: 2 kvelder á 3 timer. 

Instruktører: Henning Pytterud, Anne Marie Sandhaug, Liv Berger, Morten Edvardsen 

 

Tune/Skjeberg gamle rådhus, i oktober: 2 kvelder á 3 timer.  

Instruktører: Henning Pytterud, Anne Marie Sandhaug, Morten Edvardsen 

 

 

 

 

Brukergrupper  
Legacy: 

RAM: 

• 7 møter i 2019 

Justus-huset – Moss historielags lokaler.  

• 8 møter i 2019 
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Alle disse dagene har vært mandager, møtet starter kl 18.30 og varer til kl 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. 

 

 

 

Østfoldslekt – vårt digitale medlemsblad 
Østfoldslekt har utkommet med to nummer i 2019. Vi har brukt enhver anledning til å 

oppfordre våre medlemmer til å sende inn stoff til redaktør Odd Marthinsen. Din historie, kort 

eller lang, er interessant for andre! 

 

 

 

Kirkebokregistrering 
I 2019 kom nyheten om at alle de skannede kirkebøkene i Digitalarkivet skal gjøres søkbare i 

første halvdel av 2020, og at DA har satt bort denne jobben til «noen». 

Vi «reserverte oss» for selv å gjøre ferdig Skjeberg, Hvaler og enkelte årganger i Fredrikstad. 

Fordi her har vi allerede lagt ned så mye arbeid, at vi gjerne vil stå for disse selv. 

Kun et fåtall kirkeboksfiler er sendt Digitalarkivet i året som har gått. 

 

 

 

Gravminner i Norge 
Solli kirkegård i Halden, og Glemmen kirkegård i Fredrikstad ble lagt ut med bilder i 

Gravminner i Norge, i 2019. 

Det er fremdeles kirkegårder som har status «under fotografering», dvs at kirkevergens 

database er lagt ut og er søkbar, men foreløpig uten bilder. De som har påtatt seg ansvaret for 

fotografering av disse kirkegårdene har vært purret opp. Forhåpentligvis blir de klare for 

utlegging i Gravminner i året som kommer. 

Og det er fremdeles et fåtall kirkeverger som ikke har gitt fra seg sin database. 

Selve søketjenesten Gravminner i Norge er for tiden under total omlegging, og det har ikke 

vært anledning til å sende inn registreringer/fotograferinger på en stund. 

 

 

 

Bibliotektjenesten i Fredrikstad 
Anne Marie Sandhaug er på plass i Fredrikstad bibliotek hver tirsdag året igjennom, utenom 

skolens ferier. Hun er der fra kl. 16-19, for å hjelpe til med slektsforskning til de som ønsker 

det. Besøkstallet holder seg jevnt år etter år, ca. 80 personer har i år benyttet seg av tilbudet.  
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Hederspris 
Styret har i 2015 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 Slekt og Data Østfold. Alle medlemmer kan foreslå kandidater, og styret 

velger mottaker av æresprisen ut fra innkomne forslag. 

I 2019 ble hedersprisen gitt til Odd Marthinsen på Slekt og Data Østfold sitt årsmøte. 

 

 

 

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

vår Facebook profil. Vi oppfordrer alle våre medlemmer som har profil på Facebook om å 

like oss. En av styrets medlemmer har ansvar for å besvare spørsmål som stilles på Facebook-

siden vår. 

 

Deltakelse utenfor Østfold 
Ledersamling 19. og 20. oktober 2019 på Gardermoen. 

Morten Edvardsen deltok. 

Svenske slektsforskerdager i Borås i august. 

Laila Synnøve Storli og Bjørn Julsen deltok 

DNA seminar i Umeå i november 

Randi Skjeltorp Andresen og Henning Pytterud deltok 

 

 

 

Medlemstur til Nasjonalbiblioteket 
Vi arrangerte medlemstur den 27. mars 2019, til Nasjonalbiblioteket. 

Vi var 33 personer som var med bussen som hadde påstigning fra Ram kl 08:00, ved Esso i 

Råde og ved Mosseporten. 

Når vi kom fram så møtte vi ytterligere 3 medlemmer som skulle være med på omvisningen. 

Først møtte alle deltakerne i et rom hvor vi fikk felles info om hva som finnes på 

Nasjonalbiblioteket, og informasjon om NBs videre utvikling.  

Deretter ble vi delt i to grupper og fikk en presentasjon av samlingene og ble vist rundt i 

utstillingen, dette tok ca 1.5 time.  

Videre gikk turen til Villa Sandvigen der vi fikk forhåndsbestilt meny.  

Etter god mat og hyggelig prat returnert vi hjem. Bussen ble betalt av Slekt og Data Østfold. 

  

Slekt og Data Østfold vil takke sjåføren på Juel Johansens Bilruter for en behagelig busstur, 

Inger Stenersen og hjelperne hennes på Nasjonalbiblioteket, og Mia Moberg Nordhagen på 

Villa Sandvigen for bevertningen. 

http://slektogdata.no/
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Økonomi 
Den økonomiske situasjonen i Slekt og Data Østfold er fortsatt god.  

Overskuddet for 2019 utgjør kr 26.731,73 

 

 

 

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

delt av sin tid og kunnskap i 2019 til glede for andre slektsforskere. 

Som denne årsberetningen viser så har det igjen vært 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 2020 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 fornøyde medlemmer. 

 

Fredrikstad den 6. mars 2020 

for styret i Slekt og Data Østfold 

 

Randi Skjeltorp Andresen 

sekretær 


