
Aktivitetsplan 2023 Slekt og Data Nord 

 

På styreseminar i november 2022 vedtok styret en tiltaksplan/aktivitetsplan for 

22/23. 

• Nybegynnerkurs: Vi fortsetter med å arrangere nybegynnerkurs på Teams ved 

behov. Vi får stadig nye medlemmer og mange ønsker et kort innføringskurs på 

1,5-2 timers varighet.   

 

• DNA-kurs: DNA-koordinator Bente Nordhagen har arrangert kurs i bruk av DNA i 

slektsforskning i Tromsø i 2022. Dette er aktuelt å gjøre også andre steder. Dette 

kurset fungerer nok best ved fysiske kurs, så folk kan få jobbet selv med sitt DNA 

med litt veiledning. Men vi vurderer også digitale dersom det er stor spredning. 

Dette må avklares med Bente først.  

 

• Seminar om kilder om tvangsevakueringen: Vi arrangerer det første 

seminaret i Nordreisa 10. og 11. febr.: Tema: Evakuering og slektsforskning – 

hvordan finne kilder om hvor slekta evakuerte + nybegynnerkurs i slektsforskning 

på dag to, i samarbeid med Nord-Troms museum. Dette opplegget kan gjentas i 

Finnmark hvis det blir vellykka.  

 

• Kvensk slektsforskning: Flere og flere oppdager sine kvenske/norskfinske aner 

og interessen for «kvensk slektsforskning» er økende. Bente og Laila holdt 

nybegynnerkurs for Kåfjord kvenforening høsten 22, og når vi har hatt 

nybegynnerkurs i Nordreisa i februar (se forrige punkt) så er vi kanskje klar til å 

lage en ressursgruppe el.l. på kvensk slektsforskning. Da kan vi også ha grunnlag 

for å gjenopplive lokal gruppe i Nord-Troms.   

 

Samarbeidsgruppa med Norske kveners forbund er også i gang med å planlegge 

ny busstur til Tornedalen, de har oppretta forbindelse med Haparanda Torneo 

forskarförening og det skal bli et slektsforskerseminar med blant anna fokus på 

kilder i Finland, Sverige og Norge.  

 

• Samisk slektsforskning: Det har vært etterspurt fokus på samisk 

slektsforskning. Her har vi ikke kommet i gang, og vi er avhengig av noen som 

har litt bedre kunnskap om dette som kan bidra.  

 

• Oppfølging Prosjekt Frivillighetens dag  

Prosjektet med å engasjere ungdom i slektsforskning i Varanger var vellykket – 

og vi vurderer oppfølging.     

 

• Lokale grupper: Vi ønsker å få i gang flere lokale grupper og gjenopplive de vi 

har som er delvis sovende. Dette arbeidet er satt i gang og arbeidet må fortsette 

utover i 2023, men vi er avhengig av lokale ildsjeler som ønsker å bidra. 

Gruppenes aktivitet kan bl.a. være slektsforskerkafeer og deltagelse på stand på 

slektsforskerdagen og evt andre steder.  

 

• Slektsforskerkaféer på Teams eller fysisk: Mulig å gjøre nye forsøk på 

slektsforskerkafeer på Teams, et forsøk vinter 22 var forholdsvis vellykka. 5-7 

medlemmer møttes på Teams for å diskuterer forskjellige problemstillinger og 



prøver å løse slektsgåter. Dette avhenger av at andre i styret eller 

enkeltmedlemmer tar tak i det.   

 

 

• Kurs i slektsbok: I Slekt og Data Tromsø har jobba med et slektsboksprosjekt. 

Det er interesse blant flere medlemmer for dette. Vi bør se om vi kan utnytte 

arbeidet som er gjort i Tromsø slik at andre i vårt område kan få lignende kurs.  

 

• Slektsforskerdagen 28. oktober: Bidra med å planlegge aktiviteter på 

slektsforskerdagen.  

 

Tromsø, 3.1.23  


