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Årsberetning for 2020 

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 3. september 2020 bestått av: 

Leder   Morten Edvardsen, Moss    

Nestleder  Henning Pytterud, Askim 

Sekretær  Randi Skjeltorp Andresen, Fredrikstad    

Kasserer  Kari Markrud Schiøtz, Sarpsborg 

Styremedlem  Bjørn Julsen, Fredrikstad 

Styremedlem  Laila Synnøve Storli, Moss    

Varamedlem  Margaret H. Strand, Moss  

Varamedlem  Øivind Olseng, Fredrikstad    

 

Revisor  Ellen Larsen, Borgenhaugen 

 

Valgkomité:  Odd Marthinsen, Fredrikstad 

 Marit Ødegaard, Sarpsborg 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved årets slutt var medlemstallet i Slekt og Data Østfold: 618 
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Aktivitet i Slekt og Data Østfold 2020: 
 

 

Styremøter 
Det har vært avholdt 13 styremøter i 2020. 

Det ble holdt 2 styremøter først på året i et lokale tilknyttet Tune Bibliotek.  Lokalet i Tune Bibliotek 

er gratis å låne.  

Resten av møtene er avholdt som digitale nettmøter på Teams. 

I tillegg til styremøtene er det e-post- og telefonkontakt.  

 

 

 

Medlemsmøter  
Det har vært avholdt følgende medlemsmøter i Slekt og Data Østfold i 2020: 

 

Dato Tema  

11. januar 2020 Cathrine Apelseth-Aanensen: Oppdatering om bruk av 

FamilySearch   

8. februar 2020 Karl Ottar Fjell: Om arbeidet med bygdebøkene i Borge og 

Torsnes 

3. september 2020 Årsmøte/medlemsmøte 

Morten Edvardsen: «Litt om sjøfolk, hvalfangere, skip og 

sjøruller». 

3. desember 2020 Digital slektskafe i Teams. Om FT1920 og digitale kartløsninger, 

tips om historiske kart. 

  

 

 

 

 

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 fornøyde med lokalene på Folkenborg. 

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

22. januar 2020 Trond Svandal: Om Østfold Interkommunale arkiv, og om gamle 

skoleprotokoller. 

13. februar 2020 Margaret Strand: Bruk av FamilySearch 

11. mars 2020 Henning Pytterud: Tekstbehandling 

  

 
 

 

Slektsforskerdagen 
Slekt og Data Østfold skulle ha arrangert slektsforskerdag for 17. gang.  

Det ble ikke slik vi kjenner dette arrangementet fra før, denne gangen ble det hele avlyst. 

Derimot varslet vi om en landsomfattende slektsforskerdag på nettet, et webinar som Slekt og 

data Oslo/Akershus holdt 31. oktober fra kl 10.00.  Hovedtema var ”Ukjente kilder”. 

 

 

Kurs 
Det ble arrangert en temadag i DNA den 29. februar 2020 

 

 

Brukergrupper  
Legacy: 

RAM: 

• 2 møter i 2020, resten ble avlyst pga. Covid19 

Justus-huset – Moss historielags lokaler.  

• 2  møter i 2020, resten avlyst 

På grunn av smitterestriksjoner er aktiviteten i brukergruppene blitt svært redusert dette året. 

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. 
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Østfoldslekt – vårt digitale medlemsblad 
Østfoldslekt har utkommet med tre nummer i 2020. Vi har brukt de anledningene vi har hatt i 

2020 til å oppfordre våre medlemmer til å sende inn stoff til redaktør Margaret Strand, som er 

vår nye redaktør fra-og-med nr 1/2020. 

Din historie, kort eller lang, er interessant for andre! 

 

 

 

Kirkebokregistrering 
Følgende kirkeboks-filer ble av Slekt og Data Østfold publisert i Digitalarkivet i år: 

Skjeberg – døpte 1726 – 1752 

Skjeberg – viede 1815-1830 

Skjeberg – døpte og konfirmerte 1830-1845 

Skjeberg – døpte, viede, innflyttede og utflyttede 1846-1858 

Skjeberg – konfirmerte 1869-1885 

Fredrikstad – døpte og konfirmerte 1834-1856 

Hvaler – døpte 1878-1895 

 

I 2020 meldte Digitalarkivet at alle kirkebøker for Norge fra 1801 til 1900 blir 

søkbare i løpet av året. 

Dette fordi Digitalarkivet har inngått en samarbeidsavtale med Ancestry , My 

Heritage og Family Search. 

De tre samarbeidspartnerne skal i tillegg fremover gjøre følgende materiale 

søkbart: 

• døpte for perioden 1815-1929 

• viede 1815-1960 

• døde og begravde 1815-1927 

 

Det sier seg selv da at Slekt og Data Østfolds sine kirkebokregistratorer ikke lenger 

har noen funksjon når det gjelder kirkebok-transkribering. Vi fortsetter å gjøre 

ferdig de kirkebøkene vi reserverte til oss, men etter det blir det slutt. Dersom 

noen fortsatt «brenner» for kirkebøker og for å få de så feilfrie som mulig, er det 

fullt mulig å delta som korrekturlesere via Digitalarkivet, da det transkriberte 

materialet fra samarbeidspartnerne inneholder en god del feil. 

 

 

 

Gravminner i Norge 
Slekt og Datas populære tjeneste Gravminner i Norge ble i 2020 modernisert. 

Det er ikke bare utseende som er forandret, det er også innført nye 

søkemuligheter og nye måter å bidra med opplysninger på, for medlemmene. 

For (gamle) Østfold sin del, ble bilder for følgende kirkegårder lagt ut i 

Gravminner: 

Tistedal: Vi fikk tilsendt kirkevergens database, og fotograf meldte seg og 

gjorde ferdig fotograferingen i løpet av kort tid. Fotograf lastet også opp 
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bildene til server og koblet bildene til rette personer. 

Os i Halden: Opplasting av resterende bilder ble gjort av fotograf, samt kobling 

av bildene til rette personer. 

Prestebakke: Opplasting og kobling til personer pågår. 

Gamle Glemmen: Fotografert i 2020. Opplasting av bilder og kobling til 

personer pågår. 

Våler og Svinndal: Fotografert i 2020. 

Askim: Askim kirkegård er ferdigstilt for flere år siden, men bildene ble av 

datatekniske årsaker ikke med over i Nye Gravminner. Dette vil bli rettet opp. 

 

 

 

Bibliotektjenesten i Fredrikstad 
Vi har ikke vært tilstede på Fredrikstad bibliotek siden mars 2020 på grunn av 

smittesituasjonen i Norge. 

Vi har imidlertid oppfordret til å ta kontakt på e-post dersom noen trenger 

bistand til slektsforskningen, og noen henvendelser har kommet både på 

telefon og e-post. Fredrikstad bibliotek melder om at de savner slektsforsker - 

tjenesten til sine brukere, og vi regner med at så fort smitte-situasjonen tillater 

det så er vi tilbake 

 

 

 

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. 

  

"Æresprisen Lille Bjørn for 2020, tildeles Tor Henning Pytterud som gjennom mange år 

har gjort en spesiell innsats til fordel for foreningen. Han har vært medlem siden 2011, 

og styremedlem siden 2014. Han er aktiv på mange felt, inklusiv lokalhistorie, 

fotografering og digitalisering. Han har som kontaktperson for lokallaget i Mysen, samt 

distriktsforeningens web-ansvarlig og "teknisk sjef" nedlagt mye arbeid gjennom lang tid. 

Det er en stor glede for foreningen å hedre Tor Henning Pytterud ved å tildele han denne 

æresprisen." 

 

Prisen ble overrakt Henning Pytterud i Sarpsborg 20. mai på et arbeidsmøte, og kunngjort i 

Østfoldslekt nr 2/2020.  

 

 

 

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 

http://slektogdata.no/
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like oss. En av styrets medlemmer har ansvar for å besvare spørsmål som stilles på Facebook-

siden vår. 

 

 

Deltakelse utenfor Østfold 
Et sterkt begrenset Landsmøte ble avholdt på Lillehammer lørdag 10. oktober. 

Henning Pytterud og Øivind Olseng deltok fra Østfold, med fullmakter. Kari Markrud Schiøtz 

og Morten Edvardsen fulgte landsmøteforhandlingene på nettet, som observatører. 

Morten Edvardsen måtte melde forfall, men Henning Pytterud deltok på et nettmøte for 

distriktsledere 25. november. 

 

 

 

Økonomi 
Den økonomiske situasjonen i Slekt og Data Østfold er fortsatt god.  

Overskuddet for 2020 utgjør kr 91.969,43 

 

 

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

har delt av sin tid og kunnskap i 2020 til glede for andre slektsforskere. Vi venter på at 2021 

blir et bedre og mer aktivt år. 

Som denne årsberetningen viser så har det vært et svært stille år for Slekt og Data Østfold. Vi 

har vanligvis god aktivitet også i Slekt og Data Mysen, men ikke i år dessverre. Våre to 

brukergrupper for slektsprogrammet Legacy har ligget nede siden mars 2020.  

 

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 2021 er å fortsette med de samme aktivitetene som vi har etablert, og å forsøke å 

engasjere flere av våre 618 medlemmer i digitaliseringsprosjekter til glede for alle. 

Målet vårt er å øke antall fornøyde medlemmer. 

 

Fredrikstad den 19. februar 2021 

for styret i Slekt og Data Østfold 

 

Randi Skjeltorp Andresen 

sekretær 


