
ÅRSBERETNING FOR SLEKT OG DATA DRAMMEN 2019 

 

Styrets sammensetning 
Styret har i 2019 bestått av:  
Leder:    Kjersti Reffhaug Eie  
Kasserer:  Tore Stustad  
Styremedlemmer: Ivan Kristensen 
   Eldbjørg Johansen  
Varamedlem:  Svein Opsahl 
 
Styremøter 
Styret har i perioden holdt 7 møter i tillegg til løpende kontakt på mail/Facebook: 
24.01.2019, 01.03.2019, 25.03.2019, 03.05.2019, 13.08.2019, 05.11.2019, 03.12.2019. 
 
Medlemsmøter 

• 09.01.2019:  Foredrag: «Følg en person» v/Tore Stustad. 
• 06.02.2019:  Årsmøte og temamøte.  Foredrag ved Tom Oddby, Drammen Byarkiv. 
• 06.03.2019:  Pantebøker v/Liv Jorunn Aunan, Statsarkivet Kongsberg. 
• 03.04.2019:  Gotisk kvarter.  «Hva gjør du når du står fast?»  Praktiske råd v/Ivan 

Kristensen  
• 08.05.2019:  Gotisk kvarter.  Foredrag: Eidsvollsmennenes etterkommere v/Tore 

Stustad. 
• 04.09.2019:  Gotisk kvarter.  Foredrag: Kilder for dødsfall v/Hilde Wedde. 
• 02.10.2019:  Gotisk kvarter.  Foredrag: Systematisk arkivering av data v.h.a. Excel 

ved Ivan Kristensen. 
• 06.11.2019:  Søk på Nasjonalbiblioteket/www.nb.no v/Hilde Wedde.   
• 04.12.2019:  Gotisk kvarter.  Foredrag: «Et menneskeliv i statskirkens skygge» ved 

Ivan Kristensen. 
 
I tillegg til faste medlemsmøter ble det 18.09.2019 arrangert et møte i og med Drammen 
Byarkiv, der deltakerne ble presentert for en del av de kildene som byarkivets magasiner 
inneholder. 
  
Spør en slektsgransker 
Aktiviteten er videreført i perioden og arrangeres på Drammen bibliotek 2. mandag hver 
måned.  Tore Stustad og Ivan Kristensen har vært hovedansvarlige for aktiviteten. 
 
Kurs 
Det er avholdt nybegynnerkurs både i første og annet halvår med henholdsvis 15 og 5 
deltakere.  Tore Stustad har vært ansvarlig for kursene.  Hvert kurs har gått over tre 
kurskvelder. 
 
 
 



 
 
 
Slektsdagen 2019 
Slektsdagen ble avholdt 30.03.2019 på Drammen bibliotek.  Arve G. Gustavsen fra Tangen og 
Åskollen Historielag holdt hovedforedraget om «Hvorfor Drammen ble til».   
 
Det var dessuten utstillinger og salg av materiell fra Tangen og Åskollen historielag, 
Drammen Byarkiv, Statsarkivet, Eiker Arkiv og Slekt og Data Buskerud.  I tillegg var det 
mulig å få praktisk bistand («Spør en slektsgransker»). 
 
Arrangementet var godt besøkt. 
 
Øvrige aktiviteter 
Foreningen var representert på Drammen kommunes arrangement «Frivilligbørs» 07.10.2019 
som er et møtested for frivillige organisasjoner og lag i Drammen kommune.  Hensikten er å 
legge til rette for praktisk samarbeid mellom foreninger/lag og ulike kommunale instanser 
(bl.a. skoleverket). 
 
Leieavtalen for møtelokalene på Strømsfjerdingen: 
Styret har arbeidet med en revidert avtale om møtelokaler.  Utleier er Drammen Historielag. 
 
 
 
Drammen i februar 2020. 
Styret 
 
 
 
 
 


