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Lars Jørgen Ormestad
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Anne-Grethe Syvertsen
Morten Thorvaldsen
Irene Plathan

Revisor:
Valgkomite:

Arne Wilfred Vinslid
Morten Kjellesvig

Styrets har som vanlig hatt fokus på å planlegge medlemsmøter. Det er også fokus på å bistå lokale
lag og brukergrupper når det trengs.
Som i fjor har vi hatt et ønske om å bli mer synlig i fylket vårt. Vi ønsker å vise oss fram for andre
kultur organisasjoner som opererer i samme område som det vi gjør og vi vil vise oss fram som en
seriøs aktør i Vestfolds kulturliv. Den andre delen av dette er at vi ved å bli bedre kjent også vil få
større medlemsmasse.
Som et ledd i denne strategien har vi deltatt med stand på Vivestad Høstmarked og Våle
sensommerfestival. En viktig del av strategien for å bli mer synlig har også vært å fortelle mer om våre
aktiviteter på våre nettsider. Her ønsker vi at all informasjon til medlemmer og andre interesserte skal
ligge. Vi benytter oss også av sosiale medier som Facebook, men dette er ment som et tillegg til
websiden. Websiden er vår hovedarena for å fortelle om aktiviteter. Alle aktiviteter blir også lagt inn i
kalenderen på vår web.
Antall medlemmer i DIS-Vestfold pr 1. januar 2015 var 780 personer, som er en oppgang på 10
personer fra fjorårets 770 medlemmer.

Ærespris
DIS-Vestfolds Ærespris ble tildelt Frank Nordberg
Begrunnelse for tildelingen:
Kandidaten er alltid til stede, positiv, hjelpsom og har i en årrekke deltatt på Slektsforskerdagen og
andre arrangementer.
Han var styremedlem så tidlig som i 1997.
Bidragsyter til DIZ med en lang artikkelserie om hvordan man bruker slektsprogrammet Brothers
Keeper.
Har vært prosjektleder for Slektsfotogruppen siden oppstarten i 2007.
Har alene drevet brukergruppen for BK helt siden den ble etablert i 1995, og har siden da hatt fast
månedlig møter til glede for både nybegynnere og mer erfarne brukere.
Møter i DIS-Vestfold:






15. januar 2015. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.
o Forfatter og historiker Fredrik Larsen Lund om norsk emigrasjon til Australia, og Lars
Jørgen Ormestad om bruk av aviser i slektsforskning.
19. februar 2015. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.
o Arkeolog Anitra Fossum om «Kulturminnene er kikkehull til fortiden og inspirasjon til
fremtiden».
o John Ludvigsen fortalte om bruk av data i «Skyen»
19. mars 2015. Årsmøte. Stokke Bygdetun.











o Foredrag av Vidar Iversen fra Nasjonal Biblioteket
16. april 2015. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.
o Foredrag ved Eva Almhjell «På jakt etter dei småe i historia».
12. mai 2015. Medlemsmøte på Berg fengsel, Tønsberg.
o Vi deltok på Vestfoldmuseenes arrangement "Det angår også deg - Holocaust i
Vestfold".
17. september 2015. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.
o «Ved veiens ende» Om dødsårsaker og latin ved Kristina Holth Fonn, søk i ny
gravminneside ved John Ludvigsen og dødsfallsprotokoller ved Morten Thorvaldsen.
15. oktober 2015. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun
o Foredrag ved Audun Tjomsland om «Anders Jahre; om hele hans liv og virksomhet».
19. november 2015. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun
o Ny løsning for skannede kirkebøker ved Kristian Hunskaar fra Arkivverket, og om
verktøyene Slektsforskerbasen og Slektsforum.
10. desember 2015. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.
o Foredrag om de reisende ved Johanne Bergkvist og Kai-Samuel Vigardt. Om
folkeminnemateriale fra Ramnes og Våle i perioden 1941 til 1944 ved Morten
Thorvaldsen.

Strategisamling
Det ble avholdt en strategisamling for DIS-Vestfolds styre lørdag 10. oktober. Hensikten med møtet
var å se noen år framover i tid og trekke fram noen strategiske tanker for DIS-Vestfolds framtid.
Markeder
DIS-Vestfold har deltatt på følgende markeder
 22.-23. august 2015. Vivestad Høstmarked
 5.-6. september 2015. Våle sensommerfestival.

Kursvirksomhet.
Det ble avholdt to "Grunnkurs i Slektsforsking" i løpet av 2015.



Januar-februar 2015. Kongseik skole, Tønsberg
September-oktober 2015. HIVE-Bakkenteigen, Borre

Kursene er på 9 timer fordelt på 3 kvelder. Kursholder er Lars Jørgen Ormestad.

Deltagelse ved andre DIS-arrangement





John Ludvigsen og Lars Jørgen Ormestad deltok på samling for nettredaktører på Hamar 14.15. mars 2015
Ved DIS-Norge, Slekt og Datas tillitsmannskonferanse 18. og 19. april 2015 deltok John
Ludvigsen, Henning Halvorsen, Anne-Grethe Syvertsen, Irene Plathan, Rolf Dahl, Morten
Thorvaldsen (for DIS-Norge).
23. april 2015 ble det avholdt et møte i Sande for lederne av de lokale gruppene i Vestfold.
Målet var å utveksle erfaringer og gi hverandre tips om hvordan man kunne et best mulig
tilbud til medlemmene. Her deltok følgende:
DIS-Larvik: Vidar Øverli, Lars Brathagen.
DIS-Re: Lars Jørgen Ormestad, Odd Roar Sulutvedt.
DIS-Sande: Inger-Lise Sjødal Hauge, Kjell Olaussen, Unni Befring, Anne-Grethe Syvertsen.
DIS-Sandefjord: Arne Vinslid, Eivind Sten Hansen.
DIS-Tønsberg: Kristina Holth Fonn, Rolf Dahl.




DIS-Vestfold: Leder John Ludvigsen, kasserer Henning Halvorsen, styremedlem Morten
Thorvaldsen.
Rune Helland og Jon Erik Berg-Hansen deltok på samling for kilderegistreringsprosjektet i
Oslo 11. oktober 2015.
John Ludvigsen deltok på DIS-Norge, Slekt og Datas ledersamling som ble avholdt på
Gardermoen 17.-18. oktober.

Aktivitsgrupper i DIS-Vestfold
Digitaliserte kilder i Vestfold
DIS-Vestfold sitt digitaliseringsprosjekt runder i løpet av våren 2016 5 år som pågående prosjekt.
Prosjektet fokuserer på å digitalisere arkivmateriale fra statlige og kommunale organer i Vestfold, som
kan være av interesse for slektsforskere som har slekt i fylket og omlandet.
Formålet er formulert således på prosjektets nettsider;
«DIS-Vestfold vil på disse sidene presentere en rekke kilder først og fremst fra Vestfold, men også
andre steder. Dette arbeidet gjøres for at litt sjeldne kilder skal bli tilgjengelig for alle slektsgranskere,
men også for å sikre kilder i en digital form».
Etter at DIS-Vestfold innledningsvis etablerte et samarbeide med Tønsberg kommune, som var den
første Vestfold-kommunen som ga distriktslaget tillatelse til å digitalisere arkivmateriale som
kommunen har deponert til IKA Kongsberg, så har en rekke Vestfoldkommuner gitt tilsvarende
tillatelser, deriblant Tjøme, Nøtterøy, Larvik, Andebu, Re, Sande, Holmestrand og Sandefjord.
Ambisjonen er at man skal få tillatelse til digitalisering fra alle 14 Vestfoldkommunene, men dette vil
åpenbart ta tid før det formelle er på plass, samt at man har frivillige ressurser som kan delta i
arbeidet. IKA Kongsberg og Statsarkivet i Kongsberg har siden prosjektoppstart vært sentrale
samarbeidspartnere, men i august 2013 inngikk vi avtale med Vestfoldarkivet, som er den tredje
arkivinstitusjonen som har arkivansvar for fylkeskommunale virksomheter og privatarkiv i Vestfold.
I 2015 har det blitt gjennomført et omfattende skanningsarbeide av skannegruppa som holder til ved
Vestfoldarkivet. Gjennom deres utrettelige innsats har en rekke arkivkilder fra skolevesen,
industrivirksomheter og maritime virksomheter blitt digitalisert. Dette har medført at skoleprotokoller for
en rekke videregående skoler nå er tilgjengelig på DIS-Vestfolds prosjektsider Digitaliserte kilder i
Vestfold. Videre er en rekke protokoller med mannskapslister, hyrelister og lignende kilder relatert til
hvalfangst og sjøfart digitalisert og publisert på de samme sidene. Det er videre fortsatt arbeide for å
avfotografere og skanne hjemstavnsprotokoller for Vestfoldbyene, samt andre arkivprotokoller som
viser folks flyttemønstre på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Som resultat av dette
har man fått digitalisert hjemstavnsprotokoller for Larvik, Sandefjord og Tønsberg, samt
flytteprotokoller for Sandar og emigrantprotokoller for Larvik. På sikt håper vi å få etablert
digitaliseringsgrupper i nord- og sørfylket, som kan fokusere på lokale kilder fra deres område.
Nå som IKA Kongsberg har kommet på plass i sitt fine nybygg ved siden av Statsarkivet i Kongsberg,
har man håp om å komme i gang igjen med mer systematisert digitalisering (avfotografering/skanning)
av kommunale kilder. Takket være gavetildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB har vi mulighet til å
digitalisere og publisere stadig nytt arkivmateriale for våre medlemmer og allmennheten. Kan du tenke
deg å bidra, kan du ta kontakt med Morten Thorvaldsen (morten.thorvaldsen@gmail.com) eller John
Ludvigsen (john.ludvigsen@gmail.com).
Koordinator for gruppen er Morten Thorvaldsen.
Gravminner
Det er ved årsskiftet 1.1.2016 143.508 poster for Vestfold i Gravminner-basen. Dette er en økning på
5.455 fra i fjor.
Vestfolds minste gravplass, Undrumsdal gamle, kom på nett i oktober. En stor oppdatering for
Ekeberg har vært til korrekturlesing og sammenslåing, og kommer nett i 2016.

Arbeid utført av DIS-Sande i 2015:
- Fotografert Gravprotokoller Hof, Vassås. Oppdatert databasen i gravminner.
- Fotografert Gravprotokoller Hof, Hof. Oppdatert databasen i gravminner.
- Fotografert alle gravminner Hof, Hof. Oppdatert databasen i gravminner.
- På forespørsel av DIS. Norge: Sortert 6 databaser av gravminner, slik at dubletter ble fjernet.
Utgangspunktet var på ca 20.000 individer, hvor det viste seg at ca 8.000 var dubletter.
Koordinator for gruppen er John Ludvigsen.
Kilderegistrering
Det har vært et aktivt år for kilderegistrering i Vestfold også dette året. Vi har fått sendt ut en god del
til DA, og alt har kommet ut rimelig fort. Om det skyldes at DA har lagt om rutinene, eller om det er
mindre tilsendt materiale, skal være usagt, men det er flott at transkribert materiale blir hurtig
tilgjengelig.
I 2015 har vi sendt inn scannede kirkebøker fra:
Larvik 1871-1883.1910-1931
Kjose\Brunlanes: 11877-1916, 1918-1934
Borre: Lysninger 1850-1861, 1845-1851, 1807-1814 (1814 prosjektet), 1815-1845, 1898-1910, 19101920
Nykirke/Borre 1893-1905
Videre arbeides det med:
Larvik by, døde 1871-1883 ved Lars Brathagen
Brunlanes\Kjose 1866-1890 ved Jenny Emilia Nikolaisen
Slagen\Sem 1892-1904 ved Reidun Brodersen og
Tjøme 1879-1890 ved Anne Kamfjord
VIvestad\Ramnes 1900-1914 ved Odd Roar Sulutvedt
Medlemmer som er interessert i å delta i kilderegistreringen kan ta kontakt på følgende mailadresse
kildereg@vf.disnorge.no
Koordinator for gruppen har vært Rune Helland.
Kilderegistrering under DIS-Sande har fått utlagt følgende transkriberinger hos Digitalarkivet:
•
Strømm prestegjeld, Svelvik sokn 1878-1899 (Døpte)
•
Strømm prestegjeld, Svelvik sokn 1900-1919 (Døpte)
•
•

Skoger prestegjeld 1862-1872 (Dødfødte)
Skoger prestegjeld, Skoger sokn 1885-1910 (Utflyttede)

•
•
•
•
•

Hof prestegjeld 1704-1745 (Begravde)
Hof prestegjeld 1704-1745 (Døpte)
Hof prestegjeld 1704-1745 (Introduserte kvinner)
Hof prestegjeld 1704-1745 (Offentlige skriftemål)
Hof prestegjeld 1704-1745 (Viede)

I tillegg har vi gjennomført følgende:
- Fotografert Ministerialbok 1 for Hof, Vestfold
Gruppa består for tiden av 8 aktive medlemmer, herunder 3 nye medlemmer i 2015. Vi har
gjennomført 9 møter på Sande Bibliotek den 2. onsdagen i måneden.
DIZ – Medlemsbladet for DIS-Vestfold
I 2015 ble det utgitt 3 nummer av medlemsbladet DIZ.
Medlemsbladet har vært tilgjengelig for DIS-medlemmer DIS-Vestfold sine websider. Det betyr at man
må logge seg inn på våre websider for å lese bladet digitalt.
Ny redaktør fra og med 2015: Tor Gervin

SLEKTSFOTO PROSJEKTET
En sammensatt gruppe av personer fra Vestfold Slektshistorielag, Jarlsberg Historielag og
DIS-Vestfold, registrerer og av-fotograferer gamle negativer (på glassplater) som er en del av
samlingen til Vestfold Fylkesmuseum.
De som er med i gruppen er:
 John Ludvigsen,
 Marit Jorde
 Oddne Johansen
 Frank Nordberg.
Pr. desember 2015 var det registrert og avfotografert ca. 4700 bilder. Etter fotograferingen blir bildene
behandlet på forskjellig vis og lagt ut på internett. Der er det ca. 4000 bilder ute, nå.
Adressen til bildene på nettet er http://vf.disnorge.no/slektsfoto/
Koordinator for gruppen har vært Frank Nordberg
BROTHER’S KEEPER
Brother’s Keepers brukergruppe har hatt 10 møter i løpet av 2015. Hver 1. onsdag i mnd. møtes man i
lokalene til Vestfold Slektshistorielags på Nauen. På møtene kommer det ca. 10-12.
Koordinator for gruppen er Frank Nordberg

LEGACY-I
Det ble avholdt 4 brukermøter i Legacy-gruppen første halvår i 2015, alle møtene var på Holmestrand
bibliotek med fast møtedag den siste tirsdagen i måneden.
Koordinator for gruppen er Liv Ofsdal.
LEGACY-II
Det er etablert en bruker gruppe for Legacy i sammenheng med DIS-Tønsbergs møter ved Tønsberg
og Nøtterøy bibliotek. Møtene holdes vanligvis første torsdag i måneden.
WEB-Seminar
Våren 2014 tok DIS-Vestfold initiativet til å arrangere en samling for alle landets webredaktører.
Arbeidet med opplæring av nettredaktører og økt i bruk av nettsidene ble videreført i 2015. Først med
en samling på Hamar i mars og deretter en i Tromsø i september. Ved begge disse samlingene stod
DIS-Vestfold ved John Ludvigsen for mye av innholdet.

LOKALE LAG
Årsrapport 2015 for DIS-Larvik
DIS-Larvik har i 2015 blitt ledet av en gruppe bestående av Lars Brathagen, Geir Foldvik Hansen,
Thor Willy Hansen og Vidar Øverlie som hovedkontaktperson.
Det ble avholdt 10 medlemsmøter i 2015 hvor vi tok opp ønskede og aktuelle emner med
presentasjoner. Fast møtedag har vært første tirsdag i måneden kl. 18 utenom sommermånedene.
Møtene har vært avholdt på Larvik Museum. Møtene ble annonsert ved epost til medlemmene i Larvik
området, på møtekalenderen til DIS-Vestfold sin nettside og lokalavisen Østlands-Postens ØP-puls.
Oppmøte har variert mellom 8 og 20 personer. Brukergruppen for slektsprogramet Legacy har også
vært til stede på møtene.
Høsten 2015 deltok DIS-Larvik med stand på Larvik kommunes innflytterdag i Bølgen kulturhus.
I samarbeid med Larvik Museum har vi i 2015 hatt stand på museet første søndag i måneden hvor
interesserte har fått hjelp til å komme i gang med slektsforskning. Til tross for annonsering i
lokalavisen Østlands-Posten og Østlands-Postens ØP-puls har interessen for dette tilbudet vært liten
og det ikke vil bli videreført i 2016.

DIS-Larvik utlyste høsten 2014 en slektsforsker konkurranse for ungdom i distriktet. Dette er et
opplegg i samarbeid med historielærere på Thor Heyerdal videregående skole i Larvik.
Representanter fra DIS-Larvik har gitt tre tredjeklasser ved skolen en innføring i slektsforskning og gitt
rettledning til elever som arbeider med oppgaver relatert til slektsforskning. Tidsfristen for å delta i
konkurransen var 1. mai 2015 og fem elever deltok. Henriette Løberg vant konkurransen med sin
oppgave Beste. Premien til vinneren var kr 2000 som ble overrakt ved en tilstelning på skolen for alle
elever og lærere ved avslutning av skoleåret. Deltakerne fikk et års medlemskap i DIS-Norge.
Slektsforskerprisen ble også omtalt i medlemsbladene til DIS-Vestfold og DIS-Norge. Prosjektet ble
videreført høsten 2015 og en ny slektsforskerpris for ungdom vil ble delt ut i 2016.
DIS-Larvik har i 2015 mottatt kr 5000 i driftsstøtte fra Larvik kommune.
I løpet av 2015 økte antallet medlemmer i DIS-Larvik sitt dekningsområde fra 112 til 115. Det var 15
nyinnmeldte i løpet av året.
Årsrapport 2015 for DIS-Re
DIS-Re har hatt 8 møter i 2015. Det har gjennomsnittlig vært 7 medlemmer tilstede på møtene.
Møtene har blitt brukt til å arbeide med egen slekt og vi har hjulpet hverandre med problemer. De
første møtene i året hadde vi også foredrag, men de som deltok på møtene ønsket mer det sosiale
samværet og det å bare kunne arbeide med egen slekt.
Vi har et godt samarbeid med Re bibliotek, hvor vi låner gratis lokaler og er en av deres samarbeidspartnere. Dette fører til at også biblioteket annonserer våre møter på sin hjemmeside, sin
Facebookside og i sin aktivitetskalender.
Kontaktpersoner er Odd Roar Sulutvedt og Lars Jørgen Ormestad.

Årsrapport 2015 for DIS-Sande
På Sande bibliotek har vi hatt syv kveldsmøter, med fire foredrag. Det har vært jevn 9 personer til
stede på alle møtene, bort sett fra i september da det var hele 27 personer som kom for å høre Tor
Gervin sitt foredrag «Mormon-pionerene fra Sandvær».
Formiddagsmøter er holdt hver mandag fra kl. 12.00-15.00. Første halvår på biblioteket i Sande og
fra høsten 2015 på Stasjonsgaarden Kafe&Bar. I snitt er vi 6 personer som møtes for en sosial
slektsprat på formiddagen. All ære til Unni Befring, Asbjørn Bruserud og Elise Marie Thorkildsen, som
har vært pådrivere for mandagsgruppa.
Nytt av året var helgesamling i slutten av februar. Vi leide lokaler av Menighetssenteret og holdt åpen
lørdag og søndag fra kl. 09.00 – 16.00. Det ble en intens helg med mye slektsforskning og nærmere
bekjentskap.
Kilderegistreringsgruppa har holdt ni møter på Sande bibliotek. Gruppa består av Bjørn Vedal, Frode
Hagen, Tone Galleberg, Inger-Lise Sjødal Hauge, Kjell Olaussen og Anne-Grethe Syvertsen. På
slutten av året kom tre nye som ønsket å starte opp med registrering, Gunnar Wam, Elise Marie
Thorkildsen og Unni Befring. Vi har registrert kirkebøker fra Skoger og Svelvik.
Kjell Olaussen er brennende engasjert i kilderegistrering og gravminner. Tidlig på året var han på
medlemsmøte i Hof historielag for å fortelle om disse prosjektene. Sidsel Vagnild ble
straks interessert i de eldste kirkebøkene fra Hof prestegjeld og Ingjerd Dalsrud er nå i gang med
å registrere nyere bøker fra samme område. Inger Hvål har fotografert gravminner fra Hof kirkegård.

Årsrapport 2015 for DIS-Sandefjord
Slektsforskergruppen i Sandefjord har kunnet feire 10-årsjubileum i året som gikk. Vi har hatt 8 treff
siden forrige årsmøte, og det har vært mellom 12 og 21 personer på møtene, og et snitt på 15

personer. Det har dette året i stor grad vært arbeidsmøter hvor vi har gitt hverandre hjelp til søk i
forskjellige kilder, arbeid med slektsprogram og annet relatert slektsforskerarbeid. Mange nye har
kommet til i gruppa, og disse får oppstartshjelp, bl.a. til å legge inn slektsprogram på PC’en og
hvordan en begynner med å legge inn personer.
På noen av møtene har Morten Thorvaldsen har demonstrert nye avfotogaferte kilder fra Vestfold, Rolf
Dahl har orientert om maritime kilder og John Ludvigsen om Family Search.
I oktober arrangerte vi i samarbeid med Sandefjord Bibliotek nok en vellykket Slektsforskerdag, med
en rekke stasjoner som ble flittig besøkt i løpet av dagen.
Mange av Sandefjordgruppas medlemmer er aktive i digitalisering og scanning av arkivmateriale fra
Vestfold, der Morten Thorvaldsen er den store pådriveren.
Vi har våre faste slektsforskertreff hver første mandag i måneden fra kl 1830. Disse treffene blir
avholdt i Sandefjord Lokalhistoriske senters lokaler på Gamle Pukkestad gård. Der er det trådløst
nettverk, vi får tilgang på kjøkkenkrok og det er fremviser slik at vi kan demonstrere og vise fra egen
PC direkte til stor skjerm.
Årsrapport 2015 for DIS-Tønsberg
Møtene holdes på Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek hvor det mulighet for å bruke to separate rom
dersom man ønsker å dele seg i to forskjellige aktiviteter.
Tidspunkt er første torsdag i måneden.
Gruppen har vært ledet av DIS-Vestfold ved Rolf Dahl, John Ludvigsen og Henning Halvorsen i
mangel av en egen gruppe til å drive DIS-Tønsberg så langt.
Møtene har vært lagt opp litt forskjellig, men ofte med et kort foredrag ved møtes begynnelse og
deretter som arbeidsmøte hvor man hjelper hverandre.

SLEKTSFORSKERDAGEN 31 OKTOBER 2015
Slektsforskerdagen 31. oktober 2015 på Larvik Museum
I 2015 arrangerte DIS-Larvik slektsforskerdagen på Larvik Museum.
Årets tema var ”Hvem tror du at du er?” og vi hadde følgende presentasjoner:
•
”Hvem tror du at du er?” med Lars Jørgen Ormestad
•
”Livet på jernverket på 1750-tallet” med Anita Norli
•
”Hva innebærer det å kontrollere ei slektstavle?” med Kristian Hunskaar
Det var 33 personer til stede på foredraget som også ble omtalt i avisen Østlands-Posten. Etter
presentasjonen ble det anledning til å få hjelp med sin egen slektsforskning. Vi var fem personer fra
DIS-Larvik som hjalp til med dette. DIS-Vestfold sørget for annonsering av arrangementet i ØstlandsPosten.
Slektsforskerdagen i Sande
Slektsforskerdag arrangerte DIS-Sande for femte gang i 2015. Også i år stilte flere medlemmer opp,
enten for å bake kake eller hjelpe nye slektsforskere. Her bør nevnes Unni Befring, Elise Marie
Thorkildsen, Gunnar Wam, Stian Samuelsen, Liv Ofsdal, Bjørn Vedal, Tone Galleberg, Inger-Lise
Sjødal Hauge og Anne-Grethe Syvertsen. Tor Gervin holdt foredrag «Alle familier har en glemmebok»
og Anne-Grethe Syvertsen holdt en innføring i «Hvordan komme i gang med slektsforskning». Den
tradisjonelle dagen ble avsluttet for alle medhjelpere med pizza på Stasjonsgaarden.

Slektsforskerdagen i Tønsberg
Slektsforskerdagen i Tønsberg ble arrangert ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.
John Ludvigsen holdt et foredrag om DIS, kilder og hvordan komme i gang med slektsforskning.
Deretter holdt Frank Nordberg en innføring i bruk av slektsprogrammet BK. Et viktig trekkplaster denne
gangen var at vi hadde besøk av to svenske slektsforskere som hadde mange besøk på sin stand. De
andre som deltok på stands brukte tiden på å hjelpe besøkende å finne sine slektninger ved hjelp av
søk i kirkebøker og folketellinger.

For styret i DIS-Vestfold
John Ludvigsen

