
  

ÅRSBERETNING FOR SLEKT OG DATA BUSKERUD 2019  
Styret har i 2019 bestått av   

Hilde Wedde, leder og økonomiansvarlig                                                                                                                                          
Svein Opsahl, nestleder                                                                                                                                                               
Ivan Kristensen, styremedlem                                                                                                                                                       
Jens Ellingsen, styremedlem                                                                                                                                                       
Bente Weber Bergesen, styremedlem                                                                                                                                         
Eldbjørg Johansen, varamedlem                                                                                                                                  

Magnus Ledum, revisor                                                                                                                                   
Kilderegistreringskoordinator Remi Pedersen                                                                                            
Gravminnekoordinator Svein Tore Andersen                                                                          

Web-redaktør Hilde Wedde   

Valgkomiteen i Slekt og Data Buskerud har bestått av styret i Slekt og Data Drammen og Svein Thorrud fra Slekt og 
Data Kongsberg. 

 

Styreaktivitet   

Årsmøtet ble avholdt på Mjøndalen bibliotek mandag 1. april 2019.  

På årsmøtet til Slekt og Data Buskerud ble hedersprisen Lille-Bjørn utdelt til Steinar Winnem. Steinar har vært 

medlem i DIS/Slekt og Data fra 1999. Han kom inn i styret i DIS-Buskerud i 2001, og har sittet i styret i DIS/Slekt og 

Data Buskerud siden det. Han var kasserer i perioden 2001-2011, og har vært nestleder fra 2012. Steinar har alltid 

vært velvillig når vi planlegger aktiviteter, og har vært en av de som alltid stiller opp når vi reiser rundt og holder 

slektsdager og kurs rundt i fylket. Han har i en årrekke vært webansvarlig i Buskerud, og i en periode også for DIS-

Troms, og har gjort en kjempejobb. Han var sentral når Buskerud var første lokallag ut med nye web-sider i 2010, og 

var en av de som var med å strukturere lokallagenes web-sider. Steinar har også vært sentral i DIS-Drammen/Slekt og 

Data Drammen i en årrekke, de senere årene som leder av lokallaget.                                                                                        

Representanter på Tillitsvalgtskonferansen til Slekt og Data på Gardermoen 6.-7. april var Hilde Wedde, Bente Weber 
Bergesen, Kjell Vidar Skullestad og Jørgen Furumo. Ivan Kristensen var også påmeldt, men måtte melde forfall pga 
sykdom.                                                                                                          
 

Slekt og Data arrangerte ledersamling 19-20. oktober på Gardermoen. Hilde Wedde deltok fra Slekt og Data  

Buskerud.                                                                            
  
Slekt og Data Buskerud jobber med å få bedre kontakt mellom de lokale lagene internt og mot distriktslaget, og vil 
fortsette dette arbeidet i 2020    

                        

Annen aktivitet innen Slekt og Data                                                 
Remi Pedersen sitter som leder i Slekt og Datas kilderegistreringsprosjekt.                                                                        
Svein Tore Andersen jobber med registrering av gravminner på nett, legger ut nye gravplasser, oppdaterer tidligere  

registreringer, og retter innsendte feil i gravminner.  

Hilde Wedde er varamedlem i Slekt og Datas valgkomite sentralt.                                                                                        

  



Medlemsaktiviteter   

I forbindelse med årsmøtet var det foredrag om slektsprogrammer - egen pc eller på nett, fordeler og ulemper 
v/Ivan Kristensen.    

 

Slekt og Data Drammen.   

Styret: 
Leder: Kjersti Reffhaug Eie 
Kasserer: Tore Stustad 
Styremedlem: Ivan Kristensen 
Styremedlem: Eldbjørg Johansen 
Varamedlemmer: Svein Opsahl og Steinar Winnem 
 

Medlemsmøter  
• 09.01:  Foredrag: «Følg en person» v/Tore Stustad.  

• 06.02:  Årsmøte og temamøte.  Foredrag ved Tom Oddby, Drammen Byarkiv.  

• 06.03:  Pantebøker v/Liv Jorunn Aunan, Statsarkivet Kongsberg.  

• 03.04:  Gotisk kvarter.  «Hva gjør du når du står fast?»  Praktiske råd v/Ivan Kristensen   

• 08.05:  Gotisk kvarter.  Foredrag: Eidsvollsmennenes etterkommere v/Tore Stustad.  

• 04.09:  Gotisk kvarter.  Foredrag: Kilder for dødsfall v/Hilde Wedde.  

• 02.10:  Gotisk kvarter.  Foredrag: Systematisk arkivering av data v.h.a. Excel ved Ivan Kristensen.  

• 06.11:  Søk på Nasjonalbiblioteket/www.nb.no v/Hilde Wedde.    

• 04.12:  Gotisk kvarter.  Foredrag: «Et menneskeliv i statskirkens skygge» ved Ivan Kristensen.  

  
For fullstendig årsberetning 2019 – se vedlegg 

----- 

Slekt og Data Kongsberg  

Styret har i 2019 bestått av  

Leder: Bente Weber Bergesen  
Nestleder og kasserer: Hilde Wedde  
Sekretær: Sissel Dahlskås   
Styremedlem: Jørgen Furumo 
Styremedlem: Kjell Vidar Skullestad 
Styremedlem: Ivan Kristensen  
Varamedlem: Olav Myhre.  
Revisor: Magnus Ledum   
Valgkomite: Svein Harald Thorrud.  
 

Medlemsmøter:   

• 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) og 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)  

 

For fullstendig årsberetning 2019 – se vedlegg 

 



Møter på Folkemusikksenteret i Prestfoss, Sigdal 

Fra høsten 2018 har det vært avholdt regelmessige møter i Sigdal i samarbeid med Sigdal Museums Venner. Museets 
Venner ordner det praktiske rundt arrangementene, mens Slekt og Data Buskerud står for det faglige. Alle foredrag 
har vært ved Hilde Wedde. Møtene annonseres på Slekt og Data Buskerud sin aktivitetskalender, samt ved mail til 
medlemmer. Møtene har vært bra besøkt med 10-15 deltakere pr gang.  

Tirsdag 29. januar: Søk på Digitalarkivet, med hovedvekt på søk i folketellingene.   

Tirsdag 19. februar: FamilySearch – hvordan søke, og hva finner vi her.  

Tirsdag 19. mars: Nasjonalbiblioteket – www.nb.no. Hva finner vi der, og hvordan finner vi fram. 

Tirsdag 7. mai: Kilder for dødsfall.   

Torsdag 10. oktober: Digitalarkivet og ulike søkefunksjoner.  

Mandag 18. november: Utvandring til Amerika - hvordan og hvor skal vi lete etter de som emigrerte  

 

Møter i samarbeid med Ringerike Slektshistorielag, Svenskestua, Ringerike Museum   

Møtene annonseres på Slekt og Data Buskerud sin aktivitetskalender, samt ved mail til medlemmer.  

Tirsdag 15 januar: Sonja Serina F. Johansson fra Statsarkivet i Kongsberg: Om bondetogene i 1818.  

Tirdag 9. april: Kurs 1 i slektsforskning v/ Nils Elsrud.  

Tirsdag 10. september: Kurs 2 i slektsforskning   

 

Slektsgruppe Hallingdal  

Slektsgruppe Hallingdal startet opp våren 2016 og har etter det hatt faste møter på Ål Bygdearkiv.  

Det er ikke foretatt en formell stifting av dette som et lag under Slekt og Data, men vi har et tett samarbeid, og 
møtene deres legges inn i Slekt og Data Buskerud sin aktivitetskalender, samt mail til medlemmer. Vi har også bidratt 
med å dekke annonse i forbindelse med ulike aktiviteter.               
                                     
Møtedatoer i 2019 har vært:  
24. januar: Transkribering, med fokus på folketellingen 1920  

21. februar: T. Moen om boka Smågut. Minner frå oppveksten og litt slekt. 
21. mars: Lin Randi Lindman om det å skrive slektsbøker.   
28. september: Arbeidsmøte  
26. oktober: Slektsdag (se nedenfor) 
28. november: Slektsnøtter i fellesskap  
 
 
Spør en slektsgransker/slektsverksted 
 
Drammensbiblioteket 
Andre mandag hver måned med unntak av juni, juli og august. Slekt og Data Drammen er ansvarlig for dette. 
Tilbudet fortsetter i 2020. 
 
Nedre Eiker bibliotek 
En mandag i måneden, med unntak av juni, juli og august. Ivan Kristensen er hovedansvarlig for dette. Tilbudet har 
vært godt mottatt, og fortsetter i 2020. 
Samme mandag har det vært tilbud om møte på biblioteket kl. 19 der det har vært mulig å ta opp ulike slektsfaglige 
temaer. Det har dessverre vært dårlig frammøte på dette  
 
Øvre Eiker bibliotek 
Torsdager i lik uke , med unntak av juni, juli og august. Ivan Kristensen er hovedansvarlig for dette. Tilbudet har vært 
godt mottatt, og fortsetter i 2020. 
 
Statsarkivet i Kongsberg  
En lørdag og en tirsdag i måneden unntatt mai, juni, juli og august. Slekt og Data Kongsberg er ansvarlig for dette.  



Slektsdager 2019 

Slekt og Data Buskerud er ansvarlig for Slektsdagene rundt omkring i fylket, men den praktiske gjennomføringen blir 
bistått av de lokale lagene.  

 

Drammen lørdag 30. mars – Drammensbibliotekene, Papirbredden kl. 10 -15    

Foredrag "Hvorfor ble Drammen til?" v/Arve Gleissner Gustavsen fra Tangen og Åskollen historielag.  

Stands: Slekt og Data - hjelp og veiledning innen slektsgransking, både for nybegynnere og mer erfarne og salg av 
bøker og anesirkler. Drammensbiblioteket, Statsarkivet, Drammen Byarkiv, Eiker historielag/Eiker arkiv, Tangen og 
Åskollen historielag  

 

Kongsberg lørdag 26. oktober – Kongsberg bibliotek, Krona kl. 10-15   

3 Foredrag: Hvordan finne slekt i folketellingene. Hvordan finne fram i kirkebøkene. Introduksjon til bruk av 
slektsprogram. Alle foredrag ved Hilde Wedde 

Stands: Slekt og Data - hjelp og veiledning i søk etter slekt for både erfarne og nybegynnere, slektsprogrammer og 
salg av bøker og anesirkler. Informasjon om DNA. Statsarkivet, Eiker Arkiv og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 

 

Ål lørdag 26. oktober – Ål Bygdearkiv kl. 12 - 15 

Slektsgruppe Hallingdal ønsket velkommen til en spennende dag med veiledning og hjelp av erfarne slektsforskere i 
søk etter slekt, informasjon for nybegynnere og løs prat om slekt og lokalhistorie. 

 

Rødberg lørdag 30. november – Rødberg bibliotek kl. 11 – 15 

Foredrag: Hvordan finne fram og søke i Digitalarkivet. For øvrig var det hjelp og veiledning i søk, både til erfarne og 
nybegynnere, samt salg av bøker og anesirkler.  

 

Studieforbundet Kultur og Tradisjon  

Slekt og Data Buskerud er registrert i Studieforbundet Kultur og 
Tradisjon. Kravene for å få godkjente kurs er at 3 deltagere er til 
stede på minimum 75% av kurstiden, og kursene må være på 
minimum 8 timer  

 

Medlemmer   

Slekt og Data Buskerud har pr. 31. des 2019 675 medlemmer mot 
651 31. des 2018. Vi har fått 83 nye medlemmer i 2019. Største 
frafall av medlemmer skyldes at de stoppes pga ikke betalt 
kontingent. Slekt og Data skiftet medlemssystem i 2019, og det vil med det bli lettere å følge medlemsmassen 
framover. Nytt av året er også at kontingenten betales fra dato til dato.  

 

Økonomi   

Vi har i 2019 inntekter på kr. 98 415 og kostnader på kr. 59 212 noe som gir et overskudd på kr. 39 203. Regnskapet 
er revidert og godkjent   

 

For styret i Slekt og Data Buskerud  

 

Hilde Wedde              Svein Opsahl                Ivan Kristensen           Jens Ellingsen          Bente Weber Bergesen 

 Kurs Timer Deltagere Tilskudd 

Slekt og 
Data 
Buskerud 

1 18 5 768 

Slekt og 
Data 
Kongsberg 

3 41 31 3000 

Slekt og 
Data 
Drammen 

3 29 34 2610 


