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23. juni 2022

Kjære medlemmer
Nytt medlemsbrev med informasjon om støttegruppens aktiviteter.

I denne utgaven kan du lese om:
_________________________________________________________________________________
o Åpning av nasjonalt minnesmerke
o Støttegruppen søker generalsekretær
o Lærerkurs for berørte etter 22. juli
o Forhåndsvarsling om NRKs sendeplan
o Nytt fra 22. juli - senteret - invitasjon til lukket forhåndsvisning

o Kongen og dronningens besøk på Utøya
o Program for 11 årsmarkeringen

Åpning av nasjonalt minnesmerke
_____________________________________________________________________________________
Endelig fikk vi et nasjonalt minnesmerke på Utøyakaia. Det ble åpnet med høytidelig
seremoni lørdag 18. juni. Støttegruppen er glad for at så mange av de berørte valgte å ta
turen, og dele denne minneverdige dagen med oss. Minnesmerket har vært etterlengtet av
mange. Veien har vært lang, men nå er det endelig på plass, både for oss, men også for
generasjonene som kommer etter oss.
Merete Stamneshagen leste dikt og Lisbeth Røyneland holdt en tale. Den kan leses på
nettsiden til støttegruppen.

Støttegruppen søker generalsekretær
_____________________________________________________________________________________
Støttegruppen søker vår aller første generalsekretær! Stillingsutlysningen er nå ute og
søknadsfrist er 8. august. Søk selv, eller del gjerne utlysningen med folk du tenker kan
passe til stillingen. Stillingsutlysningen finner du her.

Lærerkurs for berørte etter 22. juli
_____________________________________________________________________________________
Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og Støttegruppen etter 22. juli inviterer lærere
som er berørte av 22. juli til kurs på Utøya 7.-9. september 2022. 22. juli-senteret bidrar også
på kurset.
Kurset er åpent for alle som er berørt, på ulike måter. de som var i og ved
Regjeringskvartalet eller på AUFs sommerleir på Utøya, deres familier og nære relasjoner,
og de som på andre måter ble involvert i eller berørt av terrorangrepene. Kurset er gratis.
Opphold og reise blir dekket av arrangøren.
Påmelding og mer informasjon finner du her.

Forhåndsvarsling om NRKs sendeplan
_____________________________________________________________________________________
NRK har valgt å gi oss informasjon om deres dekning av 22. juli. Følgende gjelder for uke 29
(18.-24. juli):
NRK1:

Tirsdag 19.juli: Kl.21.45: Dokumentaren «Utøya – aldri tie, aldri glemme»
Fredag 22.juli: Dekker minnemarkeringene fortløpende utover dagen.
NRK2:
Tirsdag 19. – torsdag 21.juli: Reprise av dramaserien «22.juli» som sendes i doble episoder,
med starttidspunkt kl.23.00 (tirsdag), kl.22.50 (onsdag) og kl.22.50 (torsdag).
Fredag 22.juli: Kl.21.10: Dokumentaren «Generasjon Utøya», som reprise 24.juli kl.23.50 på
samme kanal.

Nytt fra 22. juli - senteret - invitasjon til lukket forhåndsvisning
____________________________________________________________________________________
Vi legger bak oss et travelt halvår, fylt opp med aktivitet i senteret, og skoleklasser hver uke.
Med gjenåpningen har vi endelig kunnet ta imot både drop in-besøk og elever som normalt,
og mange har funnet veien til Teatergata. Til sammen har nesten 13000 personer besøkt
våre utstillinger så langt i 2022, og nærmere 5000 elever har deltatt i senterets ulike
undervisningsopplegg.
Hva skjer i senteret i sommer?
Vi har utvidede åpningstider i sommerferien, og holder åpent i Teatergata 10 fra
tirsdag-søndag kl. 11.00-16.00. Berørte som ønsker å besøke oss utenfor åpningstid kan
sende en epost til post@22julisenteret.no så gjør vi det vi kan for å tilrettelegge for det.
Ny utstilling:
14. juli åpner vi en ny, midlertidig utstilling. Scar er en fotoutstilling med bilder fra de to
åstedene for terroren, tatt av kunstneren Werner Anderson i årene etter 22. juli.
Onsdag 13. juli: Vi inviterer til lukket forhåndsvisning for berørte fra kl. 16.00-20.00.
Kunstneren vil også være til stede. Påmelding er ikke nødvendig.
Torsdag 14. juli: Offisiell åpning av Scar kl. 17.00. 22. juli-senterets direktør og Werner
Anderson ønsker velkommen. Introduksjon ved kunstansvarlig i 22. juli-senteret, Ana Rita
Ferreira.
11-årsmarkering 21. og 22. juli:
Også i år vil vi markere 22. juli med et faglig arrangement i senteret 21. juli, med
vitneberetninger og panelsamtale. Arrangementet vil plukke opp tråden fra
10-årsmarkeringen og diskutere «Hva nå?».
● Del 1: Vitnesamtale: Miriam Einangshaug og Stian Kogler
● Del 2: Panelsamtale: Cathrine Thorleifsson, leder for ekstremismekommisjonen,
lærer og skribent Mohamed Abdi, redaktør i Trønderdebatt, Snorre Valen og
nestleder i AUF, Gaute Skjervø.
Arrangementet er åpent for alle. Følg med på Facebook for detaljer!
22. juli: 22. juli-senteret vil holde åpent etter at minneseremonien er avsluttet i
Regjeringskvartalet.

Annet nytt fra vårsemesteret i 22. juli-senteret kan du lese om her!:
● Vi har gjennomført en landsdekkende skolekonkurranse om 22. juli og rasisme
● Senteret har vært vertskap for kunstinstallasjonen «Minnering»
● Vi har lansert en mini-podkast
● Statsbygg fikk offisielt oppdragsbrev for å bygge permanent 22. juli-senteret i
Høyblokka
● Regjeringen styrker vår satsning på digitale undervisningstilbud
● Vi har gjennomført flere lærerkurs og kurs for lærerstudenter
● Vi fortsetter å ta imot skoleklasser fra hele landet gjennom samarbeidsprosjektet
«Demokratilæring på Utøya».
Følg våre aktiviteter løpende her:
Nett: www.22julisenteret.no
FB: 22. juli-senteret
IG: @22julisenteret
Vi vil gjerne takke Støttegruppa for deres viktige arbeid år etter år, og ser frem til videre
samarbeid! Videre vil vi rette en stor takk til hver enkelt som bidrar inn i ulike minne- og
læringsprosjekter og som vi er så heldige å få samarbeide med. Bidragene fra overlevende,
etterlatte og andre berørte i vårt arbeid for å formidle om 22. juli er en kjemperessurs som vi
er veldig takknemlige for.
Med ønske om en god sommer –
Hilsen fra alle oss i 22. juli-senteret

Kongen og dronningens besøk på Utøya
_____________________________________________________________________________________
Den 3. juni besøkte kongen og dronningen Utøya for første gang. Lisbeth Røyneland,
Jørgen Frydnes og Astrid Hoem viste kongeparet rundt på øya. Mer om besøket finner du på
nettsidene til Støttegruppen.

Program for 11 årsmarkeringen
_____________________________________________________________________________________
Programmet for 11 årsmarkeringen er lagt ut på nettsidene til støttegruppen.
Alle som ønsker å delta på arrangementene på Utøya, enten 21. juli eller 22. juli, må melde
seg på. Påmeldingsfrist 2. juli. Påmeldingsskjema her.

Vi ønsker alle våre medlemmer en god sommer!
Bildebidrag:
Günter Csazny

For styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli
Lisbeth Kristine Røyneland
http://22juli.info

Organisasjonsnummer: 997413598
E-postadresse: stottegruppen@22juli.info

