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  Styrets sammensetning 

Leder  Heidi Ringsrød 

Kasserer  Knut Martinsen 

Sekretær  Kari Bruvold 

Styremedlem Svein Erik Langseth 

Styremedlem  Marianne Kristiansen 

 
Varamedlem Marit Bue  

Varamedlem  Mads Rongen Jensen 

Varamedlem Bjørg Karin Ringen 

 
 

 
Andre tillitsvalgte 

Revisor Inge Bakken 

Valgkomité Styret Slekt og Data Hedmark 
 
 

 
Styreoppnevnte verv 

Redaktør SlektsNytt Kari Bruvold 

Nettside, web Marianne Kristiansen og Heidi Ringsrød  

Moderatorer Slektsforum  Svein Erik Langseth, Knut Martinsen og Mads 

Rongen Jensen 

Slektsbokgruppe                     Marit Bue  

Gravminnekoordinator Heidi Ringsrød  

S&D Ringsaker Ann Kristin Elvsveen 

S&D Stange Marianne Kristiansen og Svein Erik Langseth 

S&D Solør Gunhild Grønvold og Thor Einar Sparby 

S&D Trysil Kari Bruvold  

 



  
 

Medlemsutvikling 

Per 31.12.2022 hadde Slekt og Data Hedmark 421 medlemmer*.  
 

Medlemsmassen pleies gjennom utsending av informasjon med e-post, nyhetsbrev, 
SlektsNytt og på vår hjemmeside på www.slektogdata.no/he.  

 

 

*Medlemsoversikt viser alle typer medlemskap i Slekt og Data Hedmark 

 

Vi har hatt en fin utvikling i medlemsantallet gjennom flere år. I løpet av ett år skjer det 
både innmeldinger og utmeldinger, men ved årsslutt 2022 ligger vi på samme nivå som 
for 2021. 

 

Sammensetning av våre medlemmer 

  

 

 

 

Styrets aktivitet 
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Styret har hatt 7 styremøter og har behandlet 42 saker i løpet av 2022. 

 

Gjennom året har styret gjennomført: 

• Digitale og fysiske medlemsmøter 

• Slektsforskerdagen  

• Nybegynnerkurs i slektsforskning 

• Informasjon om aktiviteter ved bruk av månedlige nyhetsbrev 

 

 

Representasjon 

• Landsmøte i Slekt og Data – representanter fra styret og kontaktperson 
lokalgruppe. 

 
 
Nettsider 

Siden vår blir oppdatert med hva som skjer i distriktslaget og lokalgruppene.  

Distriktslaget og lokalgruppa Solør har Facebook sider som også benyttes til 

medlemspleie.  

Vi tar gjerne imot aktuelt stoff fra medlemmene våre som vi kan legge ut på nettsiden 

vår. 

 

Medlemsbladet SlektsNytt  
I 2022 ble det utgitt 4 nummer av medlemsbladet SlektsNytt.  
Medlemsbladet er tilgjengelig for Slekt og Data-medlemmer på Slekt og Data 

Hedmark sine nettsider. Medlemsbladet vårt er en medlemsfordel og kan kun leses 

ved å være innlogget på vår nettside. Det blir sendt ut e-post med lenke når nytt blad 

blir utgitt.  

Bladet inneholder faste spalter som bl.a. “en hedmarking” og «fredede bygg i 
Hedmark». Utgavene inneholder også mange andre spennene artikler og svært 
gledelig er det i år at vi har fått flere flotte innlegg fra våre medlemmer.  
 

Slektsforskerdag 
Slektsforskerdagene 2022 ble gjennomført på Møteplassen i Elverum.  
Foredragsholdere var Stein Enger, Marit Bue og Heidi Ringsrød fra Slekt og Data 
Hedmark.  
Tema for dagen var; husmenn, lage slektstre og finn dine aner.  Mellom foredragene var 
det anledning til å få hjelp til å finne sine aner. 
 
 
Kilderegistrering 
Det er for tiden ingen aktivitet i kilderegistreringsgruppa.  

 
 
 



  
 

Gravregistrering 

• Medlemmer og ikke medlemmer bidrar regelmessig med innsending av 
endringsforslag i Gravminner. Dette medfører at gravplasser i vårt område 

regelmessig får nye gravminner registrert og enkelte gravminner blir oppdaterte.  

• Gravplassene; Alvdal, Folldal, Egnund, Dalen, Hamar, Hol, Vang, Øvre Vang, 
Brumunddal og Nes er blitt oppdatert i 2022 med gravregistre tilsendt fra 
gravplassansvarlig/kirkeverger. 

• Sør-Østerdal slektshistorielag ved fotograf Arild Glesaaen har bidratt med 
fotografering fra alle gravplassene i prestegjeldene i Elverum, Rendalen, Åmot, 
Trysil, Engerdal og Stor-Elvdal. Slekt og Data Hedmark har fått fotografiene tilbake 
til 2005 og frem til nå. Fotografer i vårt distriktslag samt flere fotografer fra S&D 

Nord Trøndelag jobber aktivt med å koble bilder som ikke tidligere har vært i 
Gravminner. Mange fotografier er nå koblet ferdig, men vi antar at alt er utført i 
løpet av våren 2023 da dette er en stor jobb. 

• Fotografer i S&D Hedmark har avfotografert Folldal, Dalen, Egnund, Alvdal og Nes 
hvor det jobbes med å koble fotografiene. 

 
Slektsforum  
I vårt distriktslag er det tre personer som har tatt på seg oppgaven med å være 

moderatorer i Slektsforum. Moderatorene har «sine» områder som de følger opp. 

Oppgavene til en moderator er å følge opp innplassering av innlegg og 

kommunikasjonsform mellom brukerne. 

 

Slektsforum er aktivt forum med mange brukere som hjelper hverandre, og som kan 
komme til nytte i ettertid da alt blir lagret og bevart. 

 

Slektsbokgruppa 

I løpet av 2022 ble det avholdt ti møter i slektsbokgruppa. På grunn av covid-19 
pandemien var de tre første møtene digitalt på Teams. Utpå våren hadde vi et møte på 
Møteplassen. Fra og med mai har møtestedet vært Slekt og Data sine lokaler i 
Grindalsvegen 14.  

Det har vært mellom to og åtte deltakere på møtene. På de fleste møtene har vi tatt for oss 
et bestemt tema. Ellers har praten gått løst og vi har gitt hverandre tips og ideer. Temaer 
på møtene i 2022 har vært: 

• Skriveprosessen. 

• Skrive slektsbok i Word. 

• Kreativ tenking. 

• Disposisjon. 

• “Kjøtt på bena”. 

• Opphavsrett og personvern. 

• Kildehenvisning. 

Invitasjon til møtene sendes ut på e-post til medlemmene av Slekt og Data Hedmark. På 
internettsiden vår ligger det også informasjon om slektsbokgruppa. 

 



  
 

 
Slekt og Data Trysil 

Året 2022 fikk vi endelig lov til å møtes fysisk igjen. Det ble i løpet av året avholdt åtte 
møter. Både nye og gamle ansikter dukket opp.  
13. august var vi invitert av Tørberget Historielag til å delta på det store Skogfinske 
arrangementet på Trysil Bygdetun. 
I september holdt vi, etter forespørsel fra Østby Historielag, et lite mini kurs for 
nybegynner samtidig som vi fikk mulighet til å presentere Slekt og Data Hedmark.  

 

Slekt og Data Solør 

Det har dessverre ikke vært noen aktivitet i lokalgruppe gjennom 2022.  
Gunhild Grønvold som var en av kontaktpersonene for lokalgruppen døde i mai 2022. 
Gunhild var meget aktiv og dyktig innenfor slektsforskning med flere tillitsverv også i 
andre lag. 
Styret håper vi vil klare å få opp aktivitetene i lokalgruppe i løpet av 2023.  

 

 

Slekt og Data Stange 
 
Stangegruppa flyttet i 2022 til Løten Bibliotek. Der har vi gjennom året avholdt 9 fysiske 
møter.  Vi startet året med en prøveordning første halvår, men valgte å bli ut året. 
Frammøte har ikke vært stort, men i snitt større enn vi hadde på Stange. Vi har derfor 
valgt å fortsette i 2023 på Løten Bibliotek. 
Målet med gruppa er fortsatt å jobbe med aktuelle saker på lokalt nivå med fysiske møter 
på biblioteket. 
 
 

Slekt og Data Ringsaker 

Lokalgruppa har treftes regelmessig i lokalene til Ringsaker historielag. Organiseringen 
av lokalgruppen med samarbeid med Ringsaker historielag funger meget bra.  
Gruppens fokus er å hjelpe hverandre når det oppstår utfordringer med å finne aner.  

 

 

 

 

Styret Slekt og Data Hedmark 

 


