Nyhetsbrev nr. 20

4. mars 2018

Kjære medlemmer
Nytt medlemsbrev er klart med informasjon
om støttegruppens aktiviteter.
Meld gjerne inn aktiviteter og samlinger dere
skal ha ute i fylkene, så kan vi fortelle om det
i kommende informasjonsbrev, på
Facebook-siden vår og på Twitter.

I denne utgaven kan du blant
annet lese om:
– Spørreundersøkelse
– Fylkesledersamling og årsmøte
– Commond Bond
– Nasjonale minnesteder
– Kommende filmer og råd fra NKVTS
– Minnedag i Brüssel
– Nytt fra 22. juli-senteret

Nytt fra fylkeslagene
-

Sør-Trøndelag

Spørreundersøkelse
Vi har utarbeidet en spørreundersøkelse
som er sendt ut til alle våre medlemmer på
epost og via våre fylkeslags medlemssider
den 25. februar.
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Bakgrunn for undersøkelsen
Det har gått flere år siden sist det ble gjort en undersøkelse blant dem som er berørt
av 22. juli. Siste datainnsamling var i 2014.
Styret i støttegruppa ønsker å vite hvordan det går med berørte nå slik at vi kan
legge til rette for aktiviteter, og for å kunne påvirke myndighetene på områder hvor
behovene er størst. Undersøkelsen er anonym, spørsmålene enkle og det tar rundt 5
minutter å svare.
Flere som er berørt av 22. juli er ikke medlemmer i støttegruppen. Det kan være
mange grunner til det. Flere tror de har meldt seg inn tidligere, eller at de er
automatisk innmeldt. I noen familier er kanskje ikke alle medlemmer. For å nå ut til så
mange som mulig med informasjon som kan være av nytte, om rettigheter,
helsetilbud, aktiviteter i støttegruppen, minnemarkeringer rundt 22. juli osv, så ønsker
vi så mange som mulig som medlemmer. Påmelding kan sendes til
stottegruppen@22juli.info og medlemskap er gratis.
PS: Flere bytter e-poster i løpet av livet, har støttegruppen fått informasjon om din
nye e-postadresse?

Fylkesledersamling og årsmøte
Fylkesledersamling og årsmøte blir avholdt 20. – 22. april 2018 på
Thon hotel Oslofjord.
Årsmøtet avholdes søndag 22. april kl. 10.00.
Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Handlingsplan 2018/2019
6. Innkomne forslag
7. Budsjett
8. Valg
Møtet avsluttes med lunsj.
Alle medlemmer er velkomne.
Frist for innsending av forslag er 4 uker før årsmøtet, dvs. 25/3-18. Forslag sendes
på mail til stottegruppen@22juli.info
Saksdokumentasjon blir lagt ut på våre offisielle nettsider senest 8. april 2018. Epost
til våre medlemmer med link til dokumentasjonen sendes ut samme dag.
Lenke til Thon hotel Oslofjord (som ligger i Sandvika rett utenfor Oslo)
Valgkomite:
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Leder: Kolbein Fridtun - kolfri@gmail.com
Medlemmer: Stine-Marie Høgden - stine.marie.hoegden@gmail.com og
Jon-Inge Sogn - jon.sogn@online.no

Common Bond
Vi har mottatt invitasjon dette året også til Common Bond prosjektet. Det var en
vellykket samling i fjor, med to deltakere og en følgesperson fra Støttegruppen.
Programmet vil som i fjor bli arrangert på Colby College i Waterville, Maine, fra 28.
juli til 5. august. Tuesdays Children er veldig interessert i å få med flere unge
deltakere fra Norge i år. Vi tar sikte på flere deltakere fra Norge, finansiering blir delt
mellom fylkeslag og den nasjonale Støttegruppen.
Kort om programmet
Prosjektet «Common Bond» ble
opprettet i 2008 – og har skapt et
internasjonalt nettverk av tenåringer og
unge voksne fra over 20 nasjoner.
Deltakere i prosjektet er med i
likemannsstøtte og nettverksbyggende
aktiviteter som forbedrer
mellommenneskelig kommunikasjon, konflikthåndtering, promoterer verdighet og
styrker individene for positive endringer i livene og samfunnene de kommer fra.
Hver eneste sommer samles tenåringer for en 8-dagers samling – med et «felles
bånd» knytta til å miste en som står de nær til terrorisme. Aldersgruppen er 15-21 år.
Organisasjonen «Tuesdays Children»
Tuesday’s Children er en frivillig organisasjon som ble grunnlagt av venner og familie
til 9/11 ofrene i dagene etter angrepene. Visjonen til organisasjonen har vært å møte
behovene til hver eneste familie som mistet noen i 9/11 angrepene. Et av de sentrale
virkemidlene til organisasjonen har vært å sette fokus på likemannsarbeid,
mestringsarbeid og lage nettverk igjennom programmet.
I de siste ti årene har Tuesday’s Children arbeidet med 5,500 personer, derav 3,000
barn som mista noen i 9/11- angrepene. I de siste år har organisasjonen forsøkt å
utvide programmene og likemannstøtten sin til å gjelde de som har blitt utsatt for
terrorisme verden rundt.
Hvem kan delta?
Prosjektet tar sikte på aldersgruppen 15-21 år, som har mista et nært familiemedlem
knytta til 22. juli terroren. Kostnadene knytta til reise og overnatting vil bli dekket for
de deltakerne som blir valgt ut.
Støttegruppa vil stille med følgesperson som vil delta på lederskapsskoleringer og
kompetansebygging parallelt med programmet og sådan være tilstede under hele
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samlingen. Følgespersonen vil også bistå i avviklingen av reisen. Vi vil også forsøke
å få med en fagperson som skal bidra til å bygge nettverk.
Ta kontakt med oss på erikkursetgjerde@gmail.com eller via ditt fylkeslag for
nærmere informasjon.
Mer informasjon om prosjektet finner dere også på Tuesday’s Children sine
hjemmesider
Frist er 12. mars 2018 for å melde sin interesse.

Nasjonale minnesteder
Nasjonalt minnested på Utøyakaia i Hole Kommune
For minnestedet ved Utøyakaia så er planprogrammet klart og sendt ut på høring.
Høringsfristen gikk ut 9/2. AUF, Utøya AS og støttegruppa gitt hver sine innspill på
denne høringen.
Når det gjelder utførende part (dvs. de som skal utforme minnestedet) så er det sendt
ut en åpen anbudsinvitasjon i regi av Statsbygg. Frist for svar på anbudet var 26.
februar. 12 team har meldt sin interesse til å bidra. Statsbygg er godt fornøyd med
responsen.
I referansegruppen sitter Merete Stamneshagen og Lisbeth Røyneland på vegne av
styret. Du kan følge fremdriften i prosjektet på Statsbyggs sider.

Nasjonalt minnested i Regjeringskvartalet
Statsbygg har levert inn sitt forslag på
utforming av minnested i Regjeringskvartalet. Dette ble godkjent av KMD i
desember 2017 og utformingsarbeidet er
i gang. Minnestedet vil stå ferdig til
markeringen 22/7-18. Tor Inge
Kristoffersen og Lisbeth Røyneland sitter
i referansegruppen på vegne av styret i
støttegruppen.
Du kan følge fremdriften i dette prosjektet
også på Statsbyggs sider.
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Kommende filmer om 22. juli og råd fra NKVTS
Styret og fylkeslagene har arbeidet mye med koordinering av forhåndsvisninger av
den nye filmen om 22. juli av Erik Poppe og Paradox.
Det har vært 18 visninger over hele landet med personell fra Støttegruppa, RVTS
Røde Kors og annet helsepersonell tilstede. Det har vært svært ressurskrevende,
men har også blitt meget godt mottatt hos våre medlemmer og flere har meldt seg inn
i støttegruppa.
Styret har informert om forhåndsvisningene gjennom våre fylkeslag og lagt ut råd
utarbeidet sammen med NKVTS på våre offisielle sider. Støttegruppa har også fått
anledning til å orientere om visningene og gi råd til berørte både via media, på
NKVTS sine sider og på regjeringens 22. juli sider.
Når det gjelder markedsføring av filmen, så vil den være svært dempet i forhold til
hva vi er vant til fra andre filmer. Det er ikke laget trailer til filmen og det blir ingen
reklame på TV. Det som brukes av reklamemateriell er selve filmplakaten (med bilde
av Andrea Berntzen), tittelen på filmen med underteksten «72 minutter som endret
oss for alltid»
I skrivende stund er tidsplanen:
9. og 10. mars:
Helsidesannonse i landsdekkende
papiraviser/helgemagasiner
5. – 18. mars
Clear channel og JC Decaux: Utereklame/boards.
(ikke på T-bane, buss eller kjøpesentre)
2. – 31. mars
Filmplakaten vises på kinonettsteder som filmweb.no
8. – 9. mars
Reklamebanner på VG nett (både PC og mobil)

Utdrag fra rådene til NKVTS:
1. Du er trygg. Minn deg selv på at katastrofen er over, og det farlige ligger i
fortiden.
2. Vær sammen. Ikke vær alene med vonde tanker og opplevelser. Søk til
andre. La andre få lov å hjelpe deg. Fortell gjerne om hendelsen til noen som
tåler å høre på deg. Husk at det ikke er alle som vil snakke så mye om det de
har opplevd, det er også greit.
3. Bruk det som har hjulpet deg før. Minn deg på dine sterke sider. Det vil
hjelpe deg til å mestre reaksjonene. De samme strategiene du har hatt nytte
av før vil du også kunne ha nytte av nå.
4. Ha fokus på dagliglivet. Sørg for å få nok hvile og følg de vanlige rutinene
dine. Gjør aktiviteter som gjør at du føler deg bedre. Gå tur? Høre på musikk?
Være med venner og familie? Søvn og fysisk aktivitet kan redusere
stressnivået i kroppen.
Alle rådene kan du lese her.
Side 5

Minnedag i Brüssel
Day of rememberence arrangeres hvert år i Brüssel 10. mars. Også i år vil
støttegruppen være representert i markeringen av den 14 internasjonale minnedag
for ofre for den terrorisme. Organisert av RAN (Radicalisation Awareness Network).

Nytt fra 22. juli-senteret
Aktiviteter og satsninger våren 2018
Digitale læringsressurser
22. juli-senterets digitale nettressurser ble lansert like før jul, og fylles stadig på med
fagtekster, oppgaver og annet læringsmateriale. De finner du her:
www.22julisenteret.no
Tettere samarbeid med Utøya og EWC
22. juli-senteret, Utøya og Det Europeiske Wergelandsenteret vil i 2018 utvide
samarbeidet om undervisning om 22. juli og demokratisk medborgerskap.
Samarbeidet innebærer blant annet kursing av lærerstudenter fra UiO, OsloMet og
NTNU, konfirmantundervisning og det eksisterende tilbudet for elever som samles til
tredagers opplegg på "Demokratilæring på Utøya".
Vitneprosjektet
"Min historie – Personlige fortellinger fra og om 22. juli" (vitneprosjektet) er nå lansert
som et fullverdig undervisningsopplegg som tilbys i 22. juli-senteret hver fredag. Flere
skoler har meldt sin interesse utover våren, men det er fortsatt en vei å gå når det
gjelder bekjentgjøring. Informasjon sendes nå ut til skoler over hele landet, og vi har
annonsert i fagbladene Utdanning og Lektorbladet. Vi ser frem til at enda flere får
muligheten av å benytte seg av dette tilbudet i 2018.

Dokumentasjonsdelen av vitneprosjektet er også en viktig satsning for 22. julisenteret. Filmklipp av de vitneberetningene de så langt har gjort opptak av skal etter
planen legges ut som del av de digitale læringsressurser i mars. Er du interessert i å
bidra til undervisningen eller dokumentasjonsarbeidet i prosjektet? Flere deltakere
ønskes. Les mer her.
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Nytt fra fylkeslagene
Støttegruppen i Sør -Trøndelag har vært
samlet i Åre, 23.- 25.februar. Vi ble 65
personer som hadde et hyggelig samvær i
helga. Vi hadde med oss Knut Hermstad
fra RVTS-MIDT og vi hadde underholdning
fra humorgruppa "Kvitter fra Knotten". Men
først og fremst er det likemannsarbeidet
som blir ivaretatt. Samlinga vår er nå blitt
en tradisjon, som blir satt stor pris av våre
berørte og som de ber oss fortsette å
arrangere.

Foto/illustrasjonsbidrag i dette informasjonsbrevet er fra: Anne Spjelkavik, 3RW arkitekter, Lisbeth
Røyneland, 22. juli-senteret og Thon Hotels.
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I neste informasjonsbrev vil vi blant annet orientere nærmere om
sommerens minnemarkeringer.

Vi ønsker alle våre medlemmer en god senvinter!
For styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli
Lisbeth Kristine Røyneland
http://22juli.info/
Organisasjonsnummer: 9974.13598
E-postadresse: stottegruppen@22juli.info

Kalender
Styremøte

16. mars 2018

Styremøte

20. april 2018

Fylkesledersamling

21. april 2018

Årsmøte

22. april 2018
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