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Alle utgaver av Nyhetsbrevet fra Østfold Historielag kan du lese på nettstedet
nyhetsbrevet.weebly.com.

Kulturminneregistrering – kurs for registratorer
Det ble i 2016 avholdt to kurs for registratorer i Kulturminnebasen.
Det første som ble avholdt på Historica hadde meget god deltakelse, nesten litt for mange.
Vi valgte derfor å holde ett til slik at de som syntes de fikk med seg for lite på det første
kunne bli med en gang til, og det var også noen som den første dagen ikke passet for. Det
var svært få på det andre kurset.
Vi vil nå gjerne ha en tilbakemelding fra lagene om de har noen som ønsker kurs. Er det
noen som ønsker det vil vi arrangere, men vil ha en tilbakemelding fra lagene slik at vi kan
tilpasse oss til ett egnet møtested.
Gi en tilbakemelding til Roy Heyerdahl, innen 25. februar.
rerh@online.no eller på 926 40 440

Fotoregistrering
Kulturminnekomiteen sendte for en tid siden ut en forespørsel til lagene om hva de hadde
for aktiviteter i de enkelte lag.
Vi fikk inn ganske mange svar og kunne konstatere at det varierte fra enorme mengder
bilder med avanserte nettløsninger for å legge ut bilder til nesten ingen ting. Vi har vel
kommet til at det er for få av lagene som driver med dette til at vi vil se på en type av felles
lagringsløsning.
Det som vi tror kan være av interesse er ett kurs hvor man ser på skanning av bilder, lagring
på PC og bruk av ett bildebehandlingsprogram, samt å lage gode søkeord til bildene.
Vi ber om en tilbakemelding fra de som ønsker kurs, og gjerne med hva som det er ønskelig
å ta opp på kurset.
Kurset vil bli avholdt høsten 2017.
Gi en tilbakemelding til Roy Heyerdahl rerh@online.no eller på 926 40 440.
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Slekt i fokus i Trøgstad
Torsdag, den 16. februar 2017, kl. 19.00, arrangeres en slektshistorisk kveld i Trøgstad
bibliotek på Skjønhaug.
Anledningen er, i hvert fall delvis, at slektsforskningsgruppen ved biblioteket fyller 25 år i
år. Marius Hellerud skriver i en e-post:
«Litt om kveldens program:
Fra bibliotekets side skal det orienteres om lokalsamlingen og hva folkebibliotek mer
generelt kan tilby en slektsforsker (fjernlån av bøker og mikrofilmede aviser, tilgang til
Den digitale bokhylla på et høyere nivå enn hva man kan få opp på PC-en hjemme i egen
stue etc.).
Ragnhild Haakaas fra Tirsdagsklubben kommer videre til å fortelle kort om bakgrunnen
for at klubben ble startet og virksomheten i dag.
Selv skal jeg holde et todelt foredrag. Dels vil jeg fortelle litt om de fallgruver man som
nybegynner møter når man starter opp med slektsforskning og, forhåpentligvis, hvordan
man kan unngå noen av dem.
Videre vil jeg gi en enkel innføring i å finne frem til kilder og søke opp opplysninger i
registrerte kilder i det "nye" Digitalarkivet. Jeg håper selvsagt at riktig mange av dere
har lyst og mulighet til å komme denne kvelden.
Velkommen!»

Så mange er vi
Brorparten av medlemslagene har meldt fra om medlemstallet pr 31.12.16, og det takker
vi for. Det oppgitte tall legges til grunn for kontingenten til Østfold Historielag.
Følgende lag gjenstår pr. 10. februar:
•
•
•
•
•

Hobøl Historielag,
Marker Historielag,
Moss Historielag,
Moss Ættehistorielag
Skjeberg Historielag

På Østfold Historielags hjemmeside og facebook-side er det satt inn lenk til Nyhetsbrevet.

Din mening er viktig!
Har du kommentarer, synspunkter, forslag?
Send dem til post@ostfoldhistorielag og takk på forhånd!
Nyhetsbrevet
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