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Årsberetning for 2021 

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 18. mars 2021 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  Petter Lilleby, Sarpsborg    

 

Revisor  Ellen Larsen, Borgenhaugen 

 

Valgkomité:  Marit Ødegaard, Sarpsborg 

 Øivind Olseng, Fredrikstad 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved årets slutt var medlemstallet i Slekt og Data Østfold: 632 
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Aktivitet i Slekt og Data Østfold 2021: 
 

Styremøter 
Det har vært avholdt 8 styremøter i 2021. 

Det ble holdt styremøter i et lokale tilknyttet Tune Bibliotek så sant vi kunne møtes fysisk.  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 2021: 

De tre første er digitale møter på Teams. Resten er fysiske på RAF 

 

Dato Tema  

10. januar 2021 Jonny Lyngstad: Kilder vi sjelden bruker. 

28. januar 2021 Digitale kilder 

15. april 2021 Svein G. Skahjem: Slektsforsker gjennom 60 år – hva kan jeg i 

dag gi av råd og tips? 

27. mai 2021 Henning Pytterud: Bilder og bildebehandling 

11. september 2021 Sigbjørn Elvebakken, Sissel Marit Bue, Slekt og Data 

Oslo/Akershus. Johanne Bergkvist fra Oslo byarkiv:  

Om kilder i Oslo 

25. november 2021 Øyvind Arntsen og Wiggo Andersen: Roald Amundsen 

 

Generelt kan vi bemerke angående møtene i Teams, at disse selvfølgelig var tilgjengelige 

for alle medlemmer, enten de vanligvis møter på Folkenborg eller på RAF. 
 

 

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.  
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Erfaringen med møter på nettet er gode, og det viser seg at mange av de som møter der ikke 

går på de fysiske møtene. 

 

Dato Tema  

19. oktober 2021 Arild Spaniland: Slektsbok 

  

 

 

Slektsforskerdagen 
Slekt og Data Østfold skulle ha arrangert slektsforskerdag 30. oktober, men også i år 

måtte vi avlyse arrangementet.  

Vi kom med et tilbud via Slekt og Data Oslo og Akershus som gikk digitalt: «På flyttefot». 

Dette digitale arrangementet startet opp kl 10.00 og varte fram til kl 16.  

 

 

Kurs 
Det ble gjennomført 3 digitale grunnkurs i mars og april 2021.  

Kursene ble gjennomført med møteverktøyet Teams. Hvert kurs gikk over 3 kurskvelder á 2 

timer. I tillegg var det 2 hjemmeoppgaver med digital innlevering pr epost. 

 

Instruktører på kurset var:     Henning Pytterud, Askim,  

Anne Marie Sandhaug, Fredrikstad  

Morten Edvardsen, Moss. 

Temaene som ble gjennomgått var: 

1) Foreningens tjenester; tidsskrifter, slektsforum ”et sted for å få hjelp”, videre om  

webinarene som er tilgjengelig på hjemmesiden.     

2) Om Nasjonalbibliotekets viktige tjenester, herunder slekts- og gårdshistorier, aviser,  

kart og foto. 

3) Om Digitalarkivet, spesielt om folketellinger, kirkebøker. 

4) Navneskikker, gravminner. 

5) Litt om slektsforskning i Sverige, Danmark og USA.  

6) Om dataprogram, «gedcom», fordeler og ulemper med ulike slektsprogram, gratis- og 

kjøpe-programmer, nett-baserte og maskin-baserte. 

 

Til sammen deltok 18 medlemmer på de tre kursene. 

Kursene var gratis for deltakerne, og ble gjennomført med økonomisk støtte fra 

Studieforbundet for Kultur og tradisjon. 
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Brukergrupper  
Legacy: 

RAF: 

• Ingen møter i 2021 

Justus-huset – Moss historielags lokaler.  

• 3 møter høsten 2021, resten avlyst pga pandemisituasjonen.  

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. 

 

 

Østfoldslekt – vårt digitale medlemsblad 
Østfoldslekt har utkommet med fire nummer i 2021. Vi har brukt de anledningene vi har hatt i 

2021 til å oppfordre våre medlemmer til å sende inn stoff til redaktør Margaret Strand. 

 

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

 

 

Kirkebokregistrering 
 

Fordi Digitalarkivet har engasjert AMF (Ancestry, My Heritage, Familysearch) til 

å registrere kirkebøker, pågår det ingen organisert kirkebokregistrering i regi av 

Slekt og Data Østfold. Vi utfører ferdigstillelse av de kirkebøkene vi reserverte, 

ellers ingenting. 

 

Gravminner i Norge 

Det foregår en god del arbeid i Gravminnebasen for Østfold, det pågår lenking 

av bilder for Rolvsøy, Rygge, St. Olav og Skiptvet, samt opplasting av bilder for 

kirkegårdene i Sarpsborg kommune og Indre Østfold kommune. 

Det er kun 1 gravplass i Østfold vi ikke har mottatt database fra kirkeverge, 

(Immanuel, Halden),dette er purret opp, og kun en gravplass som ikke er under 

fotografering eller fotografert (Onsøy). 

Arbeidet for de som påtar seg å fotografere fremover nå vil derfor bestå i å 

oppdatere samtlige kirkegårder fra forrige oppdatering, dvs fra ca. 2010 (dette 

årstallet varierer fra gravplass til gravplass). 

3.-4.oktober deltok gravminnekoordinator og nestleder i Slekt og Data Østfold 

på et seminar på Gardermoen om Gravminner arrangert av Slekt og Data 

Norge. 
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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. 

Det er ikke kommet noen forslag til kandidater for 2021 

 

 

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 
Anne Marie Sandhaug og Henning Pytterud deltok i en samling om arbeidet med gravminner 

på Gardemoen 2. og 3. oktober.  

Morten Edvardsen deltok på ledersamlingen 23. og 24. oktober. Dette var første gang vi fikk 

hilse på ny generalsekretær. Lina Bjelland Myrvoll overtok som generalsekretær 1. 

september. I løpet av året har vi også fått ny medarbeider på kontoret i Oslo ved at Ida er 

erstattet av Knut Sørhusbakken. 

 

 

Økonomi 
Den økonomiske situasjonen i Slekt og Data Østfold er som i 2020, svært god. På grunn 
av svært få fysiske møter er utgiftene lave, noe som har ført til et langt større overskudd 
enn budsjettert. 
  
Overskuddet for 2021 utgjør kr 74 710,90. 
 

  
 

 

 

 

http://slektogdata.no/
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Avslutning 
Styret vil takke de eksterne og interne foredragsholdere, medlemmer og andre frivillige som 

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

at 2022 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. En av våre to 

brukergrupper for slektsprogrammet Legacy har ligget nede siden mars 2020, og har heller 

ikke vært i aktivitet i 2021.  

 

Foreningens økonomi er betryggende, hvilket også regnskapene viser og gir dermed 

muligheter til å engasjere attraktive foredragsholdere, og at foreningen drives til det beste for 

medlemmene. 

Planen for 2022 er å fortsette med de samme aktivitetene som vi har etablert, og å forsøke å 

engasjere flere av våre 643 medlemmer i digitaliseringsprosjekter til glede for alle. 

Målet vårt er å øke antall fornøyde medlemmer. 

 

Fredrikstad den 16. februar 2022 

for styret i Slekt og Data Østfold 

 

Randi Skjeltorp Andresen 

sekretær 


