Wiwar – Årsberetning for 2016-2017
Redaksjonskomiteen for Wiwar har også dette året bestått av
Berit Hogseth, leder, Jens Bakke, Lars Egeberg, Anne Haakaas
og Trond Svandal. Det er avholdt to redaksjonsmøter. Den
fortløpende kontakt har foregått via e-post. I tillegg har leder
hatt telefonkontakt og enkeltmøter med medlemmene etter
behov. Vi føler vi har god kontakt, og etter mange år uten
endringer i komiteens sammensetning, begynner vi også å bli
godt kjent.
Det er som vanlig produsert to hefter, hvert på 48 sider, dette
året med fokus på jubileumsbyen Sarpsborg.
Som vanlig er det enkelte deler av fylket som er dårligere
dekket enn ønskelig for et tidsskrift som skal dekke hele fylket.
Til en viss grad kan dette skyldes at mange historielag utgir
sine egne publikasjoner, slik at aktuelt stoff fra deres områder
havner i disse.
Rakkestad 21. mars 2017
Berit Hogseth
leder
Runar – Årsberetning for 2016-2017
Det er i 2016 utgitt to utgaver av Runar: hefte nr 71 og hefte nr
72 med henholdsvis 40 og 36 sider, inklusivt omslag. Dette året
var det 35 år siden Runar utkom første gang, og dette ble
markert i artikkel og leder.
Utgivelsene, så langt redaksjonen har maktet, vært tro mot den
opprinnelige målsettingen; være et slektshistorisk tidsskrift
forankret i østfoldske slekter og aner. Men det er også gitt plass
for større og mindre artikler, der slektshistorie har vært del av
mer lokalhistoriske skikker og tildragelser opp gjennom årene.
Thorbjørn Koch
leder
Kilderegistreringskomitéen – Årsberetning for 2016-2017
Komiteen har 2016 bestått av Bjørn Enger, Lisbeth Buskoven
og Anne Marie Sandhaug.
Ingen møter er blitt avholdt, vi holder kontakt via e-post. Ingen
nye prosjekter er startet opp.
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Prosjektet Registrering av folketellingen for 1891 går fremover.
Pr.d.d. ligger følgende søkbare i Digitalarkivet:
Moss kjøpstad
Skjeberg herred
Aremark herred
Rødenes herred
Trøgstad herred
Eidsberg herred
Glemmen herred
Onsøy herred
Rygge herred
Våler herred
Moss herred
Arbeidet med å registrere Fredrikstad herred pågår, et
samarbeid mellom Kråkerøy Historielag og Fredrikstad
Historielag.
Fredrikstad 27.mars 2017
Bjørn Enger
Lisbeth Buskoven
Anne Marie Sandhaug

