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Kjære medlemmer
Nytt medlemsbrev med informasjon om støttegruppens aktiviteter.

I denne utgaven kan du lese om:
_________________________________________________________________________________
o Lisbeths tale i FN
o Samling for overlevende og etterlatte i Oslo
o Los- funksjonen blir fast ordning
o Lisbeth og Erik i Paris for å møte pårørende etter terroren i Paris
o Årsmøte i Den nasjonale støttegruppen

o Merete Stamneshagen internasjonalt
o Rettssak om terroristen ønske om prøveløslatelse
o Status på minnesmerke ved Utøyakaia
o Kongelig gjestebud med tema “livet etter 22. juli”

Lisbeths tale i FN
_____________________________________________________________________________________
Under den internasjonale dagen for terrorofre ble Støttegruppen valgt ut som en av to til å
tale til FNs generalsekretær António Guterres under åpningen. Den nasjonale støttegruppen
er stolte over at vårt arbeid blir anerkjent internasjonalt. Du kan lese og se mer om denne
minnemarkeringen på nettsidene til FN her.

Samling for overlevende og etterlatte
_____________________________________________________________________________________
Den 22. - 24. oktober avholdt støttegruppen i samarbeid med Helsedirektoratet, RVTS og
senter for krisepsykologi samlinger for overlevende og etterlatte i Oslo. Samlingene foregikk
på hvert sitt hotell i byen, og på begge samlingene var det mulig å delta på både foredrag og
gruppesamtaler.
Støttegruppen vil takke alle som deltok, og håper dere opplevde samlingene som nyttige.
Etter planen skulle en også arrangere en samling for overlevende i Tromsø i november.
Denne så vi oss nødt til å utsette på grunn av koronasituasjonen. Ny samling for
overlevende i Tromsø vil bli arrangert i 2022. Påmeldte deltagere vil etterhvert få informasjon
om ny dato.

Los- funksjonen blir fast ordning
_____________________________________________________________________________________
Los - funksjonen blir nå en fast ordning for berørte etter terrorangrepene 22. juli. Det vil si at
ordningen ikke kommer til å opphøre. Du finner kontaktinformasjon til din lokale los på
hjemmesidene til Støttegruppen.

Lisbeth og Erik i Paris for å møte pårørende etter terroren i Paris
_____________________________________________________________________________________
I oktober var Lisbeth og Erik fra styret i støttegruppen i Paris for treffe overlevende og
etterlatte fra Bataclan. Den 13. november 2015 ble 130 mennesker på ulike steder Paris
drept av terrorister. Nå har den 9 måneder lange rettssaken begynt.
På tvers av landegrensene var budskapet unisont. Vi aksepterer ikke manglende handling
og fagre ord lenger.

Årsmøte i Den nasjonale støttegruppen
_____________________________________________________________________________________
Årsmøte i Den nasjonale støttegruppen ble avholdt søndag 26. september.
Årsmøteprotokollen kan leses på hjemmesidene til støttegruppen her.

Merete Stamneshagen internasjonalt
_____________________________________________________________________________________
Askøy videregående skole hadde i november besøk av utenlandske elever i anledning et
europeisk samarbeidsprosjekt. Ett av temaene handlet om migrasjon og ekstremisme.
Merete Stamneshagen fra det nasjonale styret i Støttegruppen var til stede for å fortelle sin
historie, og om hennes datter Silje som skulle begynne i tredje klasse på Askøy VGS da hun
ble drept på Utøya.

Rettsak om terroristens ønske om prøveløslatelse
_____________________________________________________________________________________
Når minstetiden i en forvaringsdom har utløpt har den innsatte rett til å be om
prøveløslatelse. Dette er noe terroristen benyttet seg av tidligere i år. Påtalemyndighetene
har motsatt seg dette, noe som betyr at saken havner i retten. Saken er berammet fra 18.
januar 2022 kl. 10:00 og vil foregå i Telemark fengsel, avdeling Skien. I utgangspunktet er
det satt av tre dager til saken, men en har satt av totalt fire dager i fall det kommer opp noe
uforutsett. Representanter fra styret i Den nasjonale støttegruppen vil følge rettssaken på
stream fra Oslo tingrett.
En kan derfor oppleve noe høyere medietrykk når saken nærmer seg. Støttegruppen vil
benytte våre Facebooksider og e-post til å informere om relevante opplysninger om saken
fortløpende.

Status på minnesmerke ved Utøyakaia
_____________________________________________________________________________________
Årsmøtet i Støttegruppen gjorde et vedtak på å inkludere leirdeltagere som tilfeldigvis
oppholdt seg på landsiden 22/7 - 2011 i minnesmerket. Vedtaket fra årsmøtet har fått positivt
svar fra Statsbygg, og tas inn i teksten som skal være på en av informasjonstavlene.
Statsbygg har oppdatert sine hjemmesider om Utøyakaia. De kan du se her.

Kongelig gjestebud med tema “livet etter 22. juli”
_____________________________________________________________________________________
Den nasjonale støttegruppen var sammen med andre berørte av terrorangrepene invitert til
gjestebud på Skaugum 25. november. Det ble en verdig kveld med både faglige og
musikalske innslag. Fra støttegruppens siden ble det fremhevet at lyset ofte slukkes etter 22,
juli, og at selv om samfunnet forventer det så er det ingen automatikk i at tiden leger alle sår.
Derfor var det viktig og bra at kronprinsparet i år valgte å ha 22. juli som tema på årets
gjestebud.

Vi ønsker alle våre medlemmer en fredelig førjulstid
For styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli
Lisbeth Kristine Røyneland
http://22juli.info
Organisasjonsnummer: 997413598
E-postadresse: stottegruppen@22juli.info

Kalender
Hva

Når

Styremøte

17. desember

Styremøte for forberedelser av
årsmøtepapirer

14.- 15. januar

Presentasjon av første utkast til ny
organisasjonsplattform (mer info kommer).

20. januar

Styremøte

11. februar

Styremøte

11. mars

Fylkesledersamling

23. april

Årsmøte

24. april

