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Nyhetsbrev nr. 27                                      4. juni 2019   

Kjære medlemmer  

Nytt medlemsbrev med informasjon om støttegruppens aktiviteter. 

 

I denne utgaven finner du programmet for de nasjonale 
minnemarkeringene 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 Regjeringskvartalet 

 Oslo Domkirke 

 Utøya 

 

 

 

 

 

Vi skriver også om:  

- Landsdekkende samling for 

  etterlatte 

- Ny forskning 

- Samling for fylkeslaget i Vestfold 

- Foredrag på CRUX konferansen på 

   Sundvollen hotell 7. mai 

- Aktivitetskalender 
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Regjeringskvartalet 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 Kl. 09:30 ved minnestedet utenfor Høyblokken:  

Velkommen ved Nasjonal støttegruppe Tor-Inge Kristoffersen 

Tale ved støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland 

Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag 

Tale ved AUF-leder Alvilde Rangønes Libak 

Tale ved Statsminister Erna Solberg 

Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag 

Navneopplesning (først de 8 fra Regjeringskvartalet så de 69 fra Utøya) 

Kransenedleggelse ved Statsminister Erna Solberg, AUF-leder Alvilde Rangønes 

Libak og Støttegruppens leder Lisbeth Røyneland 

Ett minutt stillhet 

Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag 

Takk for oppmøte ved Nasjonal Støttegruppe Tor-Inge Kristoffersen 

 

Ca. kl. 10.00 i kantina R5: 

Kaffe for de etterlatte og berørte. Statsministeren og 

andre medlemmer av regjeringen deltar. 

22. juli-senteret vil holde åpent 

 

 

Oslo domkirke 

Kl. 11.00: 

Fredstanker, fremtid og håp. 

Gudstjeneste med lystenning, lesninger og musikk. 

I samarbeid med støttegruppen og AUF. 

Prester og musikere fra domkirken. 

Åpent for alle. 
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Utøya 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Kl. 16.00 i bakken:   

Velkommen ved AUFs leder Alvilde Rangønes Libak 

Ett minutts stillhet 

Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag 

Tale ved Den nasjonale støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland 

Tale ved AUFs leder Alvilde Rangønes Libak 

Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag 

Tale ved Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre 

Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag 

 

Ca. kl. 16.45 på kaia: 

Navneopplesning (først de 69 fra Utøya så de 8 fra 

Regjeringskvartalet) 

Ett minutts stillhet 

 

Kransnedleggelse ved Statsminister Erna Solberg, 

Regjeringen, Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet, Alvilde 

Rangønes Libak, AUF og Lisbeth Kristine Røyneland, 

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Trompetsolo: «Til ungdommen» ved Magnus Aannestad Oseth 

Alle er velkommen til å legge ned blomster og kranser. 

Praktisk informasjon Utøya 21. og 22. juli 

I år vil Utøya være tilgjengelig i to dager og Statsbygg vil være tilstede på landsiden, 

slik at berørte som ønsker det kan få informasjon om det kommende nasjonale 

minnestedet på Utøyakaia. 
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Det vil være busstransport mellom Sundvolden Hotel og kaia hvor MS Thorbjørn og 

MS Dronning Tyra går i skytteltrafikk. Følgende tider gjelder: 

Dato Første buss  

fra Sundvolden 

Siste båt fra Utøya 

21. juli – MS Thorbjørn 13.00 17.00 

22. juli – MS Tyra + MS Thorbjørn 11.00 19.00 

 

Av sikkerhetsmessige hensyn vil all bagasje bli gjennomsøkt før ombordstigning i 
båten over til Utøya. Vi oppfordrer derfor alle til å ta med kun en enkel veske eller 
sekk på turen. 

Tilbud om båttransport til vanskelig tilgjengelige åsteder 
Noen åsteder ligger vanskelig til, slik som pumpehuset og de bratteste terrengene på 
Utøya. Derfor har Utøya AS tilbudt at de som ønsker det kan fraktes med båt til «sitt 
sted».  Dette må forhåndsvarsles til Jørgen W. Frydnes (jorgen@utoya.no).  

Parkering 
All parkering skjer ved Sundvolden Hotel, og det går skyttelbusser derfra til båten, og 
tilbake igjen. 

Det vil kun være mulig å kjøre ned til brygga ved Utøya og parkere der for de med 
spesielt behov for dette. Vi ber de dette gjelder å ta kontakt i forkant med daglig leder 
for Utøya, Jørgen W. Frydnes (jorgen@utoya.no). 

Bevertning 
Det vil være mulig å få kjøpt kaffe, te, mineralvann og mat på Utøya. 

Kollektivtransport fra Oslo og Gardermoen til Sundvolden 
Se informasjon på http://www.sundvolden.no/beliggenhet/busstider/ 

Overnatting for støttegruppas medlemmer 

Hvis dere vil booke rom på Sundvolden hotell så har støttegruppa fått samme gode 
rabatter som tidligere år. 

Rom bestilles hos:  
sundvolden@sundvolden.no  og må merkes med «22.juli»  
Fylkeslag eller andre som bestiller samlet bes om å sende liste på navn, samt 
fakturainstruksjoner. Telefon hotellet: +47 32 16 21 00. 

Priser inkludert rom, frokost og middag:  
1325,- per person på enkeltrom. 
1125,-per person på dobbeltrom. 
1025,- per person på trippel rom.  
Barn under 12 år 1/2 pris på foreldrenes værelse. 

 

mailto:jorgen@utoya.no
mailto:jorgen@utoya.no
http://www.sundvolden.no/beliggenhet/busstider/
mailto:sundvolden@sundvolden.no
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Arrangører Utøya: AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Arrangementet på Utøya er i regi av AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. 
juli. Vi er tilstede for de de berørte og minnemarkeringen på Utøya er ikke åpent for 
presse. Minnemarkeringen dekkes av NRK i form av direkte sending i likhet med 
tidligere år. Vi åpner heller ikke for intervjuer på landsiden, og ber om at eventuell 
presse som oppholder seg der viser hensyn til de berørte. 

Noen mindre justeringer av programmene kan forekomme. 

Programmet blir også lagt ut på Regjeringens 

side: https://www.regjeringen.no/no/sub/etter-22-juli/id2009444/ 

 

Landsdekkende samling for etterlatte 25. – 27. oktober 2019 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Prosjektgruppen i støttegruppen består av 
Merete fra nasjonalt styret, Monica Lund 
Schjetne og Asgeir Kløven (begge fra 
fylkeslaget i Akershus), har startet arbeidet 
med samlingen. 
 
Samlingen skal være på Holmenkollen Park 
Hotel 25. – 27. oktober og invitasjon blir 
sendt ut etter sommerferien 

 
 

Ny forskning på fysiske følger etter terrorhandlingene 22. juli 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Utarbeidet av Sunnas sykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og NKVTS. Her kan 
du lese støttegruppens kommentarer under lanseringen av rapporten 23/5-19 på 
Litteraturhuset.  

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/etter-22-juli/id2009444/
http://22juli.info/Lists/Nyheter/ViewForm.aspx?ID=299
http://22juli.info/Lists/Nyheter/ViewForm.aspx?ID=299
http://22juli.info/Lists/Nyheter/ViewForm.aspx?ID=299
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Samling for fylkeslaget i Vestfold 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Vestfold hadde en kjempe koselig likemannssamling helgen 24. – 25. mai på Engø 

gård, hvor 35 medlemmer var tilstede. 

 

På lørdag hadde de foredrag av Geir 

Wigtill, psykolog spesialist ved 

NAV/senter for jobbmestring og forfatter 

av boka «Hvordan gi litt mer faen». (Kan 

absolutt anbefales til andre fylkeslag). 

 

Denne boka har Tommy Steine tatt 

utgangspunkt i, for sitt nye show som 

kommer til høsten.  

 

Søndag informerte Nils Petter Reinholdt 

fra RVTS Øst om Los funksjonen. 

 

Det er nå bestemt at minnesmerket skal flyttes til en mer sentral plassering i 

minneparken. Denne ligger ved Domkirken i Tønsberg sentrum. Markeringen i år vil 

holdes der. 

Fylkeslaget hadde uteaktivitet med både crocket og andre lagkonkurranser. 
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Foredrag på CRUX konferansen på Sundvollen hotell 7. mai 

______________________________________________________________________________________ 

Stiftelsen CRUX (tidligere kirkens sosialtjeneste) er 

«...en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse med 

virksomheter som tilbyr tjenester innen helse- og 

sosialsektoren i Norge».  

Merete og Rakel deltok fra styret. Merete presenterte 

informasjon om Støttegruppen etter 22. juli hendelsen 

og hennes historie som etterlatt. Rakel snakket om 

erfaringer og livet etter 22. juli; hva som har vært viktig 

over et kortere og lengre perspektiv etter hendelsen.  

Det var rundt 230 mennesker i salen. Til både Rakel og 

Meretes positive overraskelse fikk de stående applaus 

og vist stor takknemlighet for å dele sine historier på 

konferansen.  

     Foto: CRUX 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: CRUX 
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Vi ønsker alle våre medlemmer en god sommer! 

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                                                                                                    4. juni 2019 
 
Åpen Øy                                                                                                      21. juli 2019 

8-års markering i Regjeringskvartelat og på Utøya.                                    22. juli 2019 

Samling for etterlatte             25.-27. oktober 2019 

Fylkesledersamling                                                                      8.-10. november 2019 

 

 
Vi takker for fotobidrag fra: DSS, Beate Vatndal, Malene Husby og Lisbeth Røyneland. 

http://22juli.info/
mailto:stottegruppen@22juli.info

