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Årsberetning 2019 

Styret har i 2019 bestått av Bente Weber Bergesen (leder), Hilde Wedde 
(nestleder og kasserer), Sissel Dahlskås (sekretær), Jørgen Furumo, Kjell Vidar 
Skullestad og Ivan Kristensen (styremedlemmer). Varamedlem har vært Olav 
Myhre. Magnus Ledum har vært revisor og valgkomiteen har bestått av Svein 
Harald Thorrud. 

Årsmøtet ble holdt på Statsarkivet Kongsberg den 12.02.19.  

Styret har avholdt månedlige medlemsmøter, dvs. møter som er åpne for 
medlemmer og ellers alle interesserte. Vi har i 2019 hatt 8 slike møter. Årets 
møter ble avholdt på Statsarkivet. Orientering om møtene har vært annonsert på 
Slekt og Data sine WEB-sider og Facebook gruppe. I tillegg har påminnelse om 
møtene blitt sendt ut på epost via medlemssystemet til Slekt og Data.   

På samme dag som medlemsmøtene, har Statsarkivet hatt «slektsverksted» fra 
kl. 14-18 med mulighet for å få hjelp fra en fra oss i Slekt og Data Kongsberg. 
En-tre fra styret har vært tilstede på disse dagene. 

Temaene for medlemsmøtene 2019 har vært (foredragsholder i parentes): 

12.02  - Årsmøte, Hjemmesidene til Slekt og Data (Hilde Wedde) 

12.03  - Nasjonalbiblioteket (Hilde Wedde) 

09.04  - Arkivportalen (Liv Jorunn Aunan) 

14.05  - Omvisning Kongsberg kirke/kirkegård (Odd Arne Helleberg) 

  - Vising av ny database med gravlagte rundt Kongsberg kirke 

17.09  - Hvor ble de av? (Hilde Wedde) 

08.10  - Pantebøker, tinglysing og eiendomsregistre (Remi Pedersen) 

12.11  - Etterkommere etter Eidsvollmennene /Hanseatene(Hilde Wedde) 

10.12 –  - Et menneskeliv i skyggen av kirken (Ivan Kristensen) 

Det har også vært arrangert brukermøter for slektsprogram med godt oppmøte – 
2 møter for Brothers Keeper og 3 møter for Legacy. Dette har vært på en av 
tirsdagene hvor vi ikke har hatt medlemsmøter. 

Det har vært avholdt tre styremøter i løpet av året. I tillegg har mye av 
kommunikasjonen i styret gått via e-post, samt på medlemsmøtene.  

På starten av 2019 arrangerte Slekt og Data Kongsberg nybegynnerkurs som 
gikk over tre tirsdager. Det var god påmelding, hele 22 personer fullførte kurset. 
Det var mange positive tilbakemeldinger fra deltagerne.  

Slekt og Data Kongsberg har deltatt på åpen dag på Statsarkivet åtte lørdager i 
2019.  
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Slektsdagen 2019 fant sted lørdag 26.oktober på Kongsberg Bibliotek, Krona. 
Slekt og Data Buskerud er formelt ansvarlig for Slektdagen, men den blir i 
praksis gjennomført av Slekt og Data Kongsberg. Det var en jevn strøm av 
interesserte hele dagen. 

Årets foredragsholder var Hilde Wedde, som holdt tre foredrag om 
slektsgransking for nybegynnere.  

Ellers var det stands fra Statsarkivet, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige og 
Eiker arkiv, og Slekt og Data bidro med informasjon om DNA, demontrasjon av 
slektsprogrammer, hjelp til søk og salg av materiell.   

Slekt og Data Kongsberg har også i 2019 mottatt midler fra Norsk Tipping sin 
Grasrot andel.  

Slekt og Data Kongsberg har gratis møtelokaler på Statsarkivet mot å delta på 
Slektsverkstedene og de åpne lørdagene.  

Ved årets utgang hadde Slekt og Data Kongsberg 217 medlemmer. 
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