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Nyhetsbrev nr. 33                               21. juni 2020    

Kjære medlemmer  

Nytt medlemsbrev med informasjon om støttegruppens aktiviteter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: RK minnevegg: KMD 

 
 
 
 

I denne utgaven kan du lese om:  

_________________________________________________________________________________ 

 

o Ni-årsmarkeringen 22. juli 2020 

o Utøyakaia 

o Åpning av midlertidig 22.juli-senter 

o Nye prosjekter – Demokrativerksted på Utøya, Det Europeiske 

Wergelandsenteret (EWC) 
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Ni-årsmarkeringene 22. juli 2020 
_______________________________________________________________________________________ 

Den nasjonale støttegruppen og AUF inviterer til digitale markeringer fra 

Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli i år. 

 

Vi ønsker alle velkommen til å se markeringene digitalt – enten direkte på NRK eller i 

opptak. 

 

Grunnet pandemien og restriksjonene rundt den, blir det dessverre en annerledes 

markering i år både i Regjeringskvartalet og på Utøya. 

 

Dette er en konsekvens av dagens situasjon og myndighetenes råd. 

 

Markeringene blir derfor sendt direkte på NRK, slik at alle rundt i landet får anledningen 

til å se dem. 

  

  

Regjeringskvartalet 

 

Kl. 10.00 ved minnestedet utenfor Høyblokken: 

 

• Velkommen ved Tor-Inge Kristoffersen, 

Den nasjonale støttegruppen 

• Tale ved støttegruppens leder Lisbeth 

Kristine Røyneland 

• Musikkinnslag ved Frida Aannevik 

• Tale ved AUF-leder Ina Rangønes Libak 

• Tale ved Statsminister Erna Solberg 

• Musikkinnslag ved Frida Aannevik 

• Navneopplesning (først de 8 fra 

Regjeringskvartalet så de 69 fra Utøya) 

 

Kransenedleggelse ved Statsminister 

Erna Solberg, AUF-leder Ina Rangønes 

Libak og Støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland    

 

Ett minutt stillhet 

 

Musikkinnslag ved Frida Aannevik 

 

Takk for oppmøte ved Tor-Inge Kristoffersen, Nasjonal Støttegruppe 
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Kl. 11:30 Oslo domkirke 

Eget arrangement i regi av kirken. 

 

Utøya 

 

Kl. 16.00 i bakken: 

 

• Velkommen ved AUFs leder Ina Rangønes Libak 

• Ett minutts stillhet 

• Musikkinnslag ved Frida Aannevik 

• Tale ved Den nasjonale støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland 

• Diktlesning ved Merete Stamneshagen, Den nasjonale støttegruppen 

• Musikkinnslag ved Frida Aannevik 

• Tale ved AUFs leder Ina Rangønes Libak 

• Tale ved Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre 

• Musikkinnslag ved Frida Aannevik 

  

Ca. kl. 16.45 på kaia: 

 

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

 

Ett minutts stillhet 

 

Kransenedleggelse ved Statsminister Erna Solberg, Regjeringen, Jonas Gahr Støre, 

Arbeiderpartiet, Ina Rangønes Libak, AUF og Lisbeth Kristine Røyneland, Den nasjonale 

støttegruppen. 

 

Trompetsolo: «Til ungdommen» ved Magnus Aannestad Oseth 
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Utøyakaia 
_______________________________________________________________________________________ 

Minnestedet ved Utøyakaia vil bli et verdig og vakkert sted å minnes 22. juli. Nå 

starter Statsbygg byggeprosessen og skriver dette i en pressemelding: 

«Vi er mange som gleder oss over at vi nå kan få på plass et permanent minnested. Den 

lokale prosessen har vært grundig og inkluderende. Nå har vi et godt grunnlag og gode 

rammer for det videre arbeidet, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H). 

14. mai vedtok kommunestyret i Hole kommune reguleringsplanen for nasjonalt minnested 

etter 22. juli. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Statsbygg vil starte 

byggeprosessen, dersom Stortinget også gir sin tilslutning til prosjektet. 

Minnestedet vil bli et vakkert og verdig sted. Det skal være et sted for refleksjon for 

etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og framtidige 

generasjoner.» 

Vi i støttegruppen er i jevnlig dialog med Statsbygg og har som mål at minnestedet må 

stå ferdig innen ti-årsmarkeringen neste år. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrasjon: Manthey Kula/Statsbygg 
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Digital åpning av midlertidig 22.juli-senter  
_______________________________________________________________________________________ 

En hilsen fra 22. juli-senteret til berørte 

 

«Kjære alle sammen i Støttegruppa, 

 

Fredag 26. juni åpner 22. juli-senteret utstillingen "Samtalen om 22. juli" i midlertidig 

lokasjon, Teatergata 10. Åpningen vil gjennomføres digitalt med et utvalg gjester fra 

støttegruppen, AUF og regjeringen. På grunn av smittevernreglene vil det kun være 

gjester som har en rolle i åpningsseremonien som deltar denne dagen. Det vil være en 

livstream med snorklipp og taler samt en forhåndsinnspilt video som viser den nye 

utstillingen "Samtalen om 22. juli".  

  

I løpet av livestreamingen vil man kunne sende inn spørsmål via Facebook knyttet til 

utstillingen eller andre ting som vedrører senteret til formidlingsleder Anne Talsnes, 

som vil svare på spørsmålene direkte. Dersom medlemmer i støttegruppen har 

spørsmål, oppfordrer vi til å sende disse til anne.talsnes@22julisenteret.no enten i 

forkant eller under sendingen.   

  

 
Foto: 22. juli-senteret 

 

 

I perioden etter den digitale åpningen vil senteret være åpent for publikum på torsdager 

til søndager kl.11-16. På grunn av smitteverntiltak vil det kun være tillatt med maks 10 

besøkende i senteret samtidig og endringer i åpningstiden kan skje raskt. Alle endringer 

blir eventuelt oppdatert på vår nettside og på Facebook. Berørte og etterlatte som 

ønsker å besøke 22. juli-senteret er en svært viktig prioritet og kan fortsatt ta kontakt 

for å besøke oss utenom ordinære åpningstider.  

 

mailto:anne.talsnes@22julisenteret.no
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Til høsten skal undervisningen i 22. juli-senteret foregå nærmest som normalt, og 

planleggingen med Wergelandsenteret om Demokratilæring på Utøya er godt i gang. 

Vitnesamtalene på 22. juli-senteret starter også igjen fra høsten gjennom 

undervisningsopplegget Min historie. Vi vil utvikle vitneprosjektet videre, og inkluderer 

hele tiden nye personlige fortellinger i undervisnings- og dokumentasjonsprosjektet.  

  

Seks filmer med historier om de vi mistet er en sentral del av den nye utstillingen 

"Samtalen om 22. juli". Fire av disse filmene ligger allerede tilgjengelig på våre nettsider. 

Disse filmene er en del av et langsiktig dokumentasjonsprosjekt og vi ønsker at alle, på 

sikt, skal få mulighet til å spille inn film om sine kjære. Dersom noen vil dele historier i 

utstillingen eller gjennom undervisningen er det bare å ta kontakt med fungerende 

vitnekoordinator Stine Furan: stine.furan@22.julisenteret.no 

 

Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid med dere i støttegruppen. 22. juli-senteret er i 

dialog med styret om 9-års markeringen 22. juli 2020 og 10 års-markeringen i 2021, og 

vi sender gjerne mer informasjon i neste nyhetsbrev. 

 

Vi ønsker dere hjertelig velkomne til vår nye utstilling i midlertidige lokaler. 

 

Med vennlig hilsen 

Lena Fahre 

Direktør 22. juli-senteret» 

 
 

Lenker til åpningen: 

 

Fredag 26. juni kl. 11:30 kan du se åpningen via denne lenken og på senterets 

Facebook-side  

 

  

mailto:stine.furan@22.julisenteret.no
https://22julisenteret.no/digital-apning/
https://www.facebook.com/22julisenteret/
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Demokrativerksted på Utøya – The European Wergeland Centre 
_______________________________________________________________________________________ 

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Utøya fikk i 2019 tildelt penger fra 

Sparebankstiftelsen DNB til å gjennomføre et treårig prosjekt kalt Demokrativerksted på 

Utøya.  

Utøya i dag er et eksempel på unge menneskers svar og motstandskraft mot terror og 

vold. Utøya er et minne- og læringssted som tilbyr en unik mulighet for unge mennesker 

til å møtes og reflektere over hva demokrati betyr for dem, utforske hvilke utfordringer 

og trusler mot demokratiet som er aktuelle i dag og engasjere seg i hvordan hver og en 

av oss kan fremme demokrati gjennom aktiv deltakelse i samfunnet.   

Hvorfor Demokrativerksted? 

Siden 2015 har EWC og Utøya samarbeidet om 

å tilby et helhetlig læringstilbud om «22. juli og 

demokratisk medborgerskap» med mål om 

at skoleelever fra hele Norge skal få mulighet til 

å lære om terrorangrepene 22. juli 2011 og 

hvordan de som aktive deltakere i 

samfunnet kan fremme en demokratisk kultur 

og stå opp mot hatytringer og 

diskriminering. Nå bruker vi erfaringene våre 

fra dette arbeidet til å utvikle et 

opplæringstilbud for ungdom som på ulike 

måter er aktive i lokalsamfunnet sitt, for 

eksempel gjennom fritidsklubber, lokale 

idrettslag, ungdomsorganisasjoner, 

ungdomsråd eller andre medvirkningsorgan for 

ungdom. Målet med prosjektet er å styrke vårt 

opplæringstilbud i ikke-formell utdanning.  

Hva deltar ungdommene på? 

Demokrativerksted er en tredagers samling 

hvor ungdommer fra hele landet kommer for å 

minne, lære og bli engasjert. Dette er ungdommer som allerede er engasjerte i politikk, 

menneskerettigheter og lokale forhold der de bor. Etter en helg med samtaler, diskusjon 

og refleksjon vil ungdommene reise hjem og jobbe med tematikken i sine lokalsamfunn. 

Til sist vil ungdommene møtes til en ny samling på Utøya for å dele erfaringer og finne ut 

av veien videre.  

  

Demokrativerksted i korte 

trekk: 

• 2000 ungdommer vil nås med 

tiltaket i perioden 2019-2022  

• 180 ungdommer vil delta på 

Utøya i perioden 2020-2022 

• Demokrativerkstedene bygger på 

ungdomsmedvirkning og aktiv 

involvering av deltakere 

• Tema som adresseres er 

forebygging av utenforskap, 

diskriminering og engasjement 

for menneskerettigheter, 

demokrati og interkulturell 

forståelse 

• Les mer om prosjektet her:  

https://nor.theewc.org/for-

andre-grupper/ 

https://nor.theewc.org/for-andre-grupper/
https://nor.theewc.org/for-andre-grupper/
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Digitale ressurser 

I prosjektet utvikler vi digitale læringsressurser rettet direkte mot ungdommer. 

Nettsiden vil bestå av interaktive elementer der man som enkeltperson eller i gruppe 

kan få informasjon om Utøyas historie, lære mer om 22.juli, høre hvordan ungdommene 

som var på Utøya i 2011 har engasjert seg i ettertid, men også ta aktiv del i å bekjempe 

rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.  

Kontakt 

Ønsker du mer informasjon eller har du spørsmål om prosjektet? Kontakt Karoline S. 
Nylander, k.nylander(at)theewc.org eller 41212908 
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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 
 

Hva Når 

Styremøte  24. juni 2020 (kombinert fysisk/nettmøte) 

22. juli markeringer 22. juli 2020 

Styremøte August 

Styremøte September 

Styremøte Oktober 

Styremøte 20. november 2020 

Fylkesledersamling 20.-21. november 2020 

Årsmøte 22. november 2020 

Styremøte Desember 
 
 

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

