Styret i Støttegruppen 22. juli – avdeling Akershus (2015)

Monica Lund Schjetne (leder)
Monica er 44 år og bosatt på Dal i Eidsvoll. Hun mistet sin eldste sønn Fredrik
(18 år) på Utøya.
Monica er gift med Roy, og de har to sønner til: Rino (19) og Dennis (13). Hun
jobber i klesbutikken Zizzi på Råholt. Før 22.juli 2011 var hun assistent på Dal
barneskole etter å ha omskolert seg, og før det jobbet hun som
lagermedarbeider i mange år. Som person er Monica glad i mennesker og
prøver å fokusere på det gode og det positive i hverdagen.

Stine Elise Christensen (nestleder)
Stine Elise er 26 år og opprinnelig fra Sørumsand, men hun bor nå i Lillestrøm. Stine
Elise var selv på Utøya 22. juli 2011 som én av de to delegasjonslederne for AUF i
Akershus. Hun er i dag ferdigutdannet lærer og jobber på Melvold ungdomsskole.

Einar Saga (styremedlem)
Einar har vært med i styret i Akershus siden starten. Han er 62 år, bor i Ski og
jobber i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som seniorrådgiver.
Einar er gift med Kariin, og sammen har de Vetle, 22 år, som kom hjem fra
Utøya. Einar har jobbet med oppvekst- og levekårspolitikk det meste av
yrkeslivet. Kariin har jobbet i barnehage i alle år, så begge er opptatt av
levekårene for barn, ungdom og familier.

Asgeir Kløven (kasserer)
Asgeir kommer opprinnelig fra Frøya i Sør-Trøndelag og er nå bosatt i Bærum. Han
mistet sin datter Margrethe (16) i kafébygget på Utøya.
Asgeir er samboer med Gunhild, og sammen har de to barn til: Torstein (13) og Astrid
(16).
Asgeir jobber som teamleder i Santander Consumer Bank.

Elisabeth Haukeland (sekretær)
Elisabeth bor på Jessheim sammen med sin mann og yngste datter, og arbeider
som frilansoversetter. Hun hadde to av barna sine på Utøya, og begge reddet
livet ved å svømme i land.
Elisabeth er også styremedlem i den nasjonale støttegruppen, der en av årets
viktigste oppgaver er å planlegge en landsdekkende samling for alle som var på
Utøya 22. juli.

Mostafa Abobakar Rashid (styremedlem)
Mostafa mistet sin eldste datter Bano Rashid (18) på Utøya 22. juli . Han fikk
tilbake sin andre datter, Lara, som også var på Utøya. Han har også en sønn på
17 år.
Mostafa bor på Nesoddtangen og jobber i Nesodden kommune.

Aina Ebube Ijeabuonwu Helgheim (styremedlem)
Aina er 22 år og oppvokst i Bergen, Oslo og Eidsvoll sammen med to yngre
søstre. Hun studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, jobber i en
omsorgsbolig og er folkevalgt Eidsvoll Kommune. 22. juli 2011 var hun blant
dem som kom seg fra Utøya i live.
På fritiden er hun norsktrener hos Oslo Røde Kors og generelt
samfunnsengasjert.

Abdiasis Omar (AUFs representant)
Abdiasis Omar er 18 år og AUFs nye representant i styret. Han bor i Oslo og har
tidligere vært bosatt på Eidsvoll, Hamar og Løten. Han driver litt med musikk og
går på Salg og sikkerhet vg2 på Jessheim.
Abdiasis var blant de overlevende på Utøya 22. juli.

