Årsberetning 2010
DIS-Kongsberg
Styret dette året har bestått av Remi Pedersen (leder), Hilde Wedde (nest-leder), Reidar
Kristiansen (kasserer), Arne Rygh (sekretær), Magnus Ledum (styremedlem). Varamedlemmer
har vært Alf Votvik, Arne Bø og Gerd Spiten Hagen. Turid Bekkhus har vært revisor og
valgkomiteen har bestått av Hermod Skogen og Astri Hvam Moen.
Årsmøtet ble holdt på Raumyr skole 9 Februar 2010. Det har vært avholdt åpne månedlige
medlemsmøter – dvs. møter som er åpne for alle interesserte. Vi har i 2009 hatt 9 møter.
Orientering om møtene har vært annonsert på DIS-Norge sine WEB-sider. I tillegg har
påminnelse om møtene blitt utsendt på epost til alle som er på DIS-Kongsberg sin e-post liste.
Temaene for medlemsmøtene har vært (foredragsholder/møteleder i parentes):
Januar: Åpent møte (Hilde Wedde)
Februar (årsmøte/medlemsmøte): Søk i Danmark (Remi Pedersen/Hilde Wedde)
Mars: Nyttige kilder på internett utenom Digitalarkivet (Hilde Wedde)
April: Gravminneregistrering (Hilde Wedde/Remi Pedersen)
Mai: Slektsforskningsmetodikk (Remi Pedersen/Hilde Wedde)
September: Søk i store byer, Oslo, Trondheim og Bergen (Hilde Wedde)
Oktober: Magistratarkivet og Arkivportalen (Sigrid Jostad og Bodil Aase Løver fra Statsarkivet)
November: Hvordan lage en GEDCOM fil og presentasjon av nye digitaliserte kilder på Internet
(Remi Pedersen)
Desember: Kongsberg Sølvverk med vekt på personalhistorie (Odd-Arne Helleberg)
Det åpne møtet i Januar ble i sin helhet viet til å løse slektsfaglige problemer sammen med de
fremmøtte. I tillegg har vi tatt opp aktuelle slektsfaglige tips og problemer i plenum.
På mai-møtet fikk vi besøk av DIS-Norges leder, Torill Johnsen, som skulle dele ut hedersbevisningen DIS-bjørnen til Else Berit Rustad fra Kongsberg.
Det har vært avholdt to styremøter i løpet av året.
DIS-Kongsberg har også i 2010 mottatt midler fra Norsk Tipping sin Grasrot andel.
Slektsforskerdagen 2010 fant sted lørdag 30. oktober på Raumyr skole. Årets tema var
Innvandring. Som hovedforedragsholder hadde vi et år i forvegen sikret oss selveste Tore
Vigerust som skulle fortelle om ”Innvandring til Kongsberg før 1800”. Han meldte avbud på
lørdag morgen og det var ufattelig trist å få vite at han allerede dagen etter avgikk med døden.
I tillegg til hovedforedraget hadde vi foredrag om ” Hvordan komme i gang med slektsforskning
samt litt om slektsprogrammer” av Hilde Wedde og ”I Romanifolkets fotspor” av Kai Samuel
Vigardt.
Datalaben var tilgjengelig for de som trengte hjelp til å finne sine forfedre. Ellers var det stands
for slektsprogrammer (BK, Legacy, TMG, Embla), Statsarkivet, IKA Kongsberg, de Reisende,
salg av materiell, samt kafe.
Styret i DIS-Kongsberg
v/Arne Rygh (sekretær)
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