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Nyhetsbrev nr. 28                                    30. august 2019   

Kjære medlemmer  

Nytt medlemsbrev med informasjon om støttegruppens aktiviteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I denne utgaven kan du lese om:  
_______________________________________________________________________________________

o Jernrosene 

o Vi fordømmer terrorangrepet på moskeen i Bærum  

o Dialogmøte i 22. juli-senteret med tema «Minne og læring åtte år etter» 

o Arrangementer i 22. juli-senteret i høst 

o LOS-funksjonen 

o Nasjonal minnesmarkering 22. juli 2019 

o Stortinget: Enstemmig innstilling om 22. juli-senteret 

o Styret hos Universitetet i Harstad 

o Etterlattesamlingen
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Jernrosene 
_______________________________________________________________________________________
Jernrosene åpner ved Oslo Domkirke lørdag 28/9-19.  

Jernrosene er et minnesmerke som ble initiert av smedene Tobbe Malm og Tone M. 

Karlsrud etter terrorhandlingene 22. juli 2011. Rosehavet foran Domkirken inspirerte 

de to smedene til å starte et prosjekt der smeder fra hele verden skulle smi og sende 

roser i smijern. Prosjektet vokste, og snart ble også etterlatte, overlevende og andre 

berørte invitert inn i smia for å snakke sammen, bearbeide sorgen og smi egne roser 

til prosjektet.  

Roser fra hele verden er satt sammen til et endelig verk. Minnesmerket består av 

1.000 jernroser plassert ut som i et sirkulært blomsterbed, og vil inngå i Oslo 

kommunes kunstsamling.  

Jernrosene har endelig fått sin rettmessige plass rett utenfor Oslo Domkirke. Dette er 

det samme stedet hvor rosehavet vokste seg stort i dagene og ukene etter terroren 

22. juli i Regjeringskvartalet og på Utøya.  

Den offisielle åpningen av Jernrosene finner sted lørdag 28. september 2019 kl. 

11.00 og er åpent for alle.  

I tillegg har våre medlemmer fått en egen invitasjon gjennom Den nasjonale 

støttegruppen på epost til en lukket mottakelse etter seremonien. 

Det lukkede arrangementet starter kl. 12:30 og varer til ca. 14:00. Det blir servert 

fingermat.  

Ansvarlig arrangør er Oslo Kommune ved kulturetaten, byrådet og ordførerens kontor 

i samarbeid Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. 

Foto: Tobbe Malm           Illustrasjon: MDH-arkitekter 
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Vi fordømmer terrorangrepet på moskeen i Bærum 
_______________________________________________________________________________________ 
Lørdag 10. august opplevde vi nok et feigt terrorangrep på norsk jord.  

Angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum var et direkte angrep på norske muslimer. 

Det var et angrep på retten til å mene og tro på det man ønsker. Vi må som samfunn 

finne en måte å adressere dette hatet på. Ingen av oss har fasiten, men vi må alle 

bidra. 

 

 

 

 
 

 

 
Foto: Lisbeth Røyneland 

 

 

Dialogmøte i 22. juli-senteret med tema «Minne og læring åtte år 

etter» 

_______________________________________________________________________________________ 
Søndag 21. juli 2019 inviterte 22. juli-senteret og Den nasjonale støttegruppen til 

panelsamtale og vitneberetninger. Senteret var fullsatt under arrangementet som 

hadde temaet «22. juli - Minne og læring åtte år etter». 

I panelsamtalen vendte vi blikket mot undervisning og formidling av terroren nå og i 

fremtiden, og spurte:  

• Hva er mulighetene og ambisjonene for undervisningen om terrorangrepet i 

dag, åtte år etter? 

• Hvor ligger utfordringene og fallgruvene? 

• Hva mener vi når vi sier aldri mer 22. juli? 

I panelet diskuterte: 

Jan Tore Sanner, Kunnskaps- og integreringsminister 

Lisbeth Røyneland, leder i Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli 

Ina Libak, leder i AUF 

Trine Anker, skoleforsker og professor ved MF 

Jørgen Frydnes, daglig leder på Utøya 
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Til slutt fikk publikum høre Jens Stoltenberg, tidligere statsminister og i dag NATOs 

generalsekretær, og AUFs nestleder Astrid Willa Eide Hoems sterke vitneberetninger 

fra og om 22. juli. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Foto: 22. juli-senteret 

 

 

Arrangementer i 22. juli-senteret i høst 

_______________________________________________________________________________________ 

Det midlertidige 22. juli-senteret skulle etter planen ha åpnet i løpet av november 

2019. Dessverre så har det oppstått uforutsette forsinkelser som medfører at senteret 

vil åpne i løpet av 1. kvartal 2020.  

Det permanente senteret i Høyblokken vil derfor åpnes ved noen anledninger i høst 

for å ivareta kontinuitet i senteret.  

Senteret vil i høst inviterer til en foredragsrekke om den såkalte "nye" 

høyreekstremismen. Åpningsarrangementet i serien "2011-2019: Arven fra 22. juli og 

den 'nye' høyreekstremismen" arrangeres i 22. juli-senterets gamle lokaler i 

Høyblokka torsdag 19. september.  

 

Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet om saken. 
 
 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flyttingen-av-22.juli-senteret-utsettes/id2666756/
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LOS-funksjon 

_______________________________________________________________________________________ 
Vi minner om los-funksjon for berørte hos de regionale RVTS’ ene.  

RVTS’ ene har i fellesskap med Nasjonal Støttegruppe etter 22.juli, utarbeidet 

følgende mandat.  

• RVTSene skal bistå Nasjonal Støttegruppe i å synliggjøre tilbud om los-

funksjon overfor de berørte etter terrorhandlingene i 2011. 

• Hvert RVTS oppnevner loser (kontaktpersoner) som berørte kan kontakte. 

• Berørte kan ta direkte kontakt med losene. De tilbys da avklaringssamtale/r for 

vurdering og eventuell oppfølging av behov for bistand. 

• Losenes oppgave vil blant annet være å informere om aktuelle tilbud. 

• Losene kan ved behov være behjelpelig med å etablere kontakt med relevante 

instanser, der vedkommende kan få et tilbud om helsehjelp eller annen 

bistand.  

• Losene skal bidra til et tettere samarbeid mellom RVTS’ ene, Nasjonal 

støttegruppe og dens fylkeslag. 

• Det er utviklet et system for dokumentasjon som omfatter samtykkeskjema, 

loggføring, registrering og brukerevaluering. Dette er gjort i tråd med 

oppdaterte personvernregler inkludert GDPR. 

 

Kontaktinformasjon los-funksjon RVTS 

RVTS Nord: Christy B. Edvardsen, christy.benedict.edvardsen@unn.no  

- tlf 777543 68 

RVTS Midt: Knut Hermstad, knut.hermstad@stolav.no  

 - tlf 97 14 47 92 

RVTS Vest: Venke A. Johansen, venke.agnes.johansen@helse-bergen.no  

 - tlf 92 25 57 19 

RVTS Sør: Ragnhild Laukvik Leite, ragnhild.leite@rvtssor.no   

- tlf 92 87 02 47 

RVTS Øst: Nils Petter Reinholdt, nils.petter.reinholdt@rvtsost.no  

 - tlf 99 43 82 34 

 
 
 

mailto:christy.benedict.edvardsen@unn.no
mailto:knut.hermstad@stolav.no
mailto:venke.agnes.johansen@helse-bergen.no
mailto:ragnhild.leite@rvtssor.no
mailto:nils.petter.reinholdt@rvtsost.no
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Nasjonal minnemarkering 22. juli 2019 

_______________________________________________________________________________________ 
 

De nasjonale minnemarkeringene ble arrangert i Regjeringskvartalet og på Utøya. 

Her kan du lese om og se opptak fra 8 års-markeringene i Regjeringskvartalet og på 

Utøya. 

 

 

 

Stortinget: Enstemmig innstilling om 22. juli-senteret 

______________________________________________________________________________________ 
Den 18. juni behandlet Stortinget fremtiden til 22. juli-senteret i forbindelse med Nytt 

regjeringskvartal. 

Stortingsrepresentantene anerkjente senterets betydning på tvers av partitilhørighet. 

De presiserte hvor viktig det er at senteret forblir i høyblokken der det skjedde. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstillingen lyder: 

"Stortinget ber regjeringen sørge for at så mye som mulig av 22. juli-senteret slik det 

står i dag bør bevares og bli et viktig element i det nye regjeringskvartalet." 

 

Les innstillingen og mer om saken 

på Stortingets sider her.  

Den nasjonale støttegruppen etter 
22. juli vil takke komiteen og 
Stortingsrepresentantene for å være 
lydhøre etter høringen på Stortinget.  
 
22. juli-senteret er viktig for 
samfunnet vårt for at vi ikke skal 
glemme det som skjedde, for å lære 
fremtidige generasjoner om hva 
som skjedde og for å hegne om 
demokratiet vårt.  
 
                                                            Foto: Andreas Jansen, AUF 
 

Senterets forteller den ekte historien der det skjedde og vil bidra til å motbevise 

konspirasjonsteorier som har oppstått, og som kan oppstå i fremtiden. Det er kanskje 

vanskelig for enkelte å forstå betydningen av å bevare senteret der det skjedde nå 

som sporene fortsatt er tydelige på så mange bygninger i Regjeringskvartalet. Husk 

derfor at 22. juli-senteret vil stå igjen som det ekte beviset på angrepet mot vårt 

demokrati når det nye regjeringskvartalet er ferdig bygget. Alle andre spor vil da være 

slettet. 

 
 

 

https://22juli.info/aktuelt/22-juli-markeringen-2019-regjeringskvartalet
https://22juli.info/aktuelt/22-juli-markeringen-2019-utoya
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-382s/?fbclid=IwAR1PscVi08Rqj7Au731izf13hRg-d1Wmy74TxjrmD3k7o9NFAe7eXQ27Yf4
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-382s/?fbclid=IwAR1PscVi08Rqj7Au731izf13hRg-d1Wmy74TxjrmD3k7o9NFAe7eXQ27Yf4
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Styret hos Universitetet i Harstad  
______________________________________________________________________________________ 
Merete Stamneshagen, Tor-Inge Kristoffersen og Eirik Høie Mortensen besøkte UiT, 

avdeling Harstad og hadde foredrag for studentene ved internasjonal beredskap. De 

fortalte om Støttegruppen, samt sine personlige historier. Støttegruppen har blitt 

invitert og stilt opp flere år på rad, og det ser universitetet og studentene til å sette 

pris på. Kripos var også tilstede og snakket om deres arbeid med 22.juli. Veldig flott 

at støttegruppen blir invitert og at studentene er aktive og stiller spørsmål. Det ble 

både latter, tårer og gode samtaler.  

Tusen takk for at vi fikk dele.  

 

                              Foto: Tor-Inge Kristoffersen og Eirik Høie Mortensen 

 
 
Etterlattesamlingen 
______________________________________________________________________________________ 
 
Helgen 25-27 oktober blir det igjen samling for etterlatte på Scandic Holmenkollen 

park hotell Oslo. 

Håper mange har lyst og anledning til å tilbringe helgen i nydelige omgivelser. 

 

Det vil bli en helg med litt faglig påfyll. 

Hyggelig samvær. 

Underholdning og avslappende egentid for de som trenger det. 

Rett utenfor hotelldøren er det nydelige turområder og hotellet har svømmebasseng. 

 

Påmeldingen blir via Berg Hansen reisebyrå og sendes de enkelte etterlatte 

direkte på epost i løpet av høsten 

Denne gangen blir egenandelen kr 250 og maks pris for en familie kr. 1000 

Egenandelen er bindene påmelding. 
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Vi ønsker alle våre medlemmer en fin høst! 

For styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Lisbeth Kristine Røyneland 

http://22juli.info/ 

 

Organisasjonsnummer: 9974.13598 

E-postadresse: stottegruppen@22juli.info 

 

Kalender 
 

Hva Når 

Styremøte 30. august 2019 

Styremøte 27. september 2019 

Åpning av Jernrosene, Oslo Domkirke 28. september 2019 

Landsdekkende samling for etterlatte 25. - 27. oktober 2019 

Fylkesledersamling med styremøte 8 - 10. november 2019 

 
 
 
Vi takker for fotobidrag fra: Markus Husby og Malene Husby 

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

