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Nyhetsbrev nr. 34                                                    30. august 2020    

Kjære medlemmer  

Nytt medlemsbrev med informasjon om støttegruppens aktiviteter. 

 

 

I denne utgaven kan du lese om:  

_________________________________________________________________________________ 

 

o Landsdekkende samling for alle som var på utøya 22. juli  

o Lærerkurs for berørte av 22. juli  

o Årsmøte 2020 

o Internasjonalt 

o 22.juli-senteret
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Landsdekkende samling for alle som var på utøya 22. juli 
_______________________________________________________________________________________ 

Vi var lenge redd for at Korona ville sette en stopper for årets samling, men nye 

retningslinjer og at myndighetene mener de nå har kontroll på de smittetilfellene som 

har blusset opp ulike steder i landet så har vi tenkt å likevel gjennomføre årets samling. 

Vi tror flere vil ha stor nytte av å samles i en tid hvor nettopp mange ikke har hatt så 

mye kontakt.  

Vi er i dialog med hotellet for å kunne gjennomføre samlingen innenfor retningslinjene 

til myndighetene, og vi har måttet gjøre noen endringer i programmet.  

Samlingen finner denne gangen sted på Sundvolden hotell, 11.-13. september. Vi vet at 

Sundvolden vil vekke følelser hos mange av dere, men støttegruppa har hatt mange 

samlinger her de siste årene, og tilbakemeldingene har vært positive, selv fra dem som 

mottok sin verste beskjed i livet her.  

I år som tidligere år blir det tilbud om gruppesamtaler for de som ønsker det. Velg tema 

som er relevant i påmeldingsskjemaet.  

Vi legger opp til at det skal være mulig å besøke Utøya på dagtid fredag og lørdag. Vi har 

en buss som står til vår disposisjon og vil frakte folk frem og tilbake. Vi har lagt opp 

programmet slik at det skal være mulig å få med alt av foredrag og gruppesamtaler, og 

likevel kunne rekke en tur til Utøya.  

Reise og opphold blir dekket for alle deltakere. Fint om så mange som mulig som tror de 

kan melder seg på raskt. Det er fullt mulig å melde seg av igjen. Dersom du som har 

spesielle behov eller har små barn som gjør at du må reise med ledsager eller familie så 

dekker vi reise for dem og.  

Alle som var innom Utøya 22. juli 2011 er velkommen til å delta! Hjelp oss gjerne med å 

spre informasjon til andre som du tror vil ha nytte av å være med. Vi har ingen liste over 

alle som var på Utøya 22. juli, så vi er avhengig av din hjelp for å spre dette til flere.  

Vi har laget en Facebook-gruppe der du kan stille spørsmål, og få oppdatert informasjon 

i forkant. Send e-post til samling@22juli.info hvis du vil bli lagt til der (eller har andre 

spørsmål).  

Med vennlig hilsen støttegruppens planleggingsgruppe. 
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Lærerkurs for berørte av 22. juli 
_______________________________________________________________________________________ 

Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya arrangerer hvert år nasjonale lærerkurs 

som tar utgangspunkt i å styrke barn og unges demokratiske kompetanse. Lærere fra 

hele landet får mulighet til å bli kjent med aktuelle læringsressurser, utveksle erfaringer 

og bli inspirert til videre arbeid.  

  

I samarbeid med støttegruppen lanseres det nå et eget lærerkurs for berørte av 22. juli. 

Vi vet det er mange berørte som selv jobber i skolen eller med ungdom og som har 

uttrykt interesse for et slikt kurs. Samlingen tar for seg temaer som hvordan undervise 

om 22. juli, undervisning i kontroversielle tema og forebygging av hatefulle ytringer. 

Kurset er gratis og vi dekker reise og opphold. 

  

Årets samling vil foregå på Utøya 12.-13. november. 

 

For påmelding eller mer informasjon, kontakt Ingrid Aspelund på 

i.aspelund@theewc.org   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:i.aspelund@theewc.org
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Årsmøte 2020  
_______________________________________________________________________________________ 

Det opprinnelige årsmøtet som var berammet i april ble utsatt grunnet pandemien.  

Dagsorden:  

1. Åpningstale 2. Konstituering 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Handlingsplan  

6. Innkomne forslag 7. Budsjett 8. Valg  

Møtet avsluttes med lunsj og alle medlemmer er velkomne.  

Frist for innsending av forslag er 4 uker før årsmøtet, dvs. 25. oktober 2020. Forslag 

sendes på epost til stottegruppen@22juli.info  

Saksdokumentasjon blir lagt ut på våre offisielle nettsider senest 7. november 2020. 

Epost til våre medlemmer med link til dokumentasjonen sendes ut samme dag. 

Ny dato er søndag 22. november 2020, kl. 10:00 – 13:00 Sted: Thon Hotel Storo, Oslo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto fra fylkesledersamlingen i fjor.  
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Internasjonalt 
___________________________________________________________________________________ 
 
Den danske utenriksministeren besøkte minnestedet i regjeringskvartalet 13. august.  

Vi satte stor pris på at den danske utenriksminister Jeppe Kofod valgte å legge ned krans 

på det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet. Det ble en spesiell og fin stund hvor 

AUF ved Sindre Lysø og Lisbeth Røyneland på vegne av støttegruppen også la ned 

blomster.  

Dette var Jeppe Kofod sin første utenlandsreise etter at pandemien satte inn. Derfor er 

det spesielt hyggelig og nært at han velger minnestedet som første stopp på reisen i 

Norge for å minnes de vi mistet. Statsråd Nikolai Astrup var også tilstede under 

markeringen. 
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Informasjonsbrev fra 22.juli-senteret  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Kjære alle sammen i Støttegruppa 

 

Fredag 26. juni åpnet 22. juli-senteret utstillingen "Samtalen om 22. juli" i midlertidig 
lokasjon, Teatergata 10. Utstillingen har blitt godt mottatt av publikum. Siden åpningen 
har 2650 mennesker besøkt utstillingen. Vårt inntrykk er at publikum bruker lang tid i 
utstillingen og i minnerommet, noe vi tolker som svært positivt. 22.juli-senteret har, som 
alle andre institusjoner, vært preget av koronapandemien denne sommeren. Vi følger de 
statlige rådene og av hensyn til smittevern har senteret nå reduserte åpningstider for 
drop-in besøk. Dette gjør vi for å kunne prioritere besøk fra skoleklasser.  

Fra og med uke 37 er 22. juli-senterets åpningstider: 
Fredag: 15.00 – 18.00 
Lørdag – søndag: 12.00 – 17.00 

Tirsdag til fredag fra kl. 09.00-15.00 er forbeholdt booking for grupper og skoleklasser. 

For støttegruppens medlemmer, andre etterlatte og berørte er det til enhver tid 
mulig å kontakte senteret ved behov for besøk i utstillingen utenfor ordinære 
åpningstider. 

Utover høsten vil undervisningen i senteret bli prioritert, og vi starter snart opp med 
vitnesamtaler i senteret gjennom undervisningsopplegget Min historie og 
samarbeidsprosjektet Demokratilæring på Utøya med Wergelandsenteret. Det er 
allerede nå stor interesse for disse tilbudene, og vi ser frem til en høst med besøk fra 
mange skoleklasser.  

Filmer med historier om de vi mistet er en sentral del av den nye utstillingen i 22. juli-
senteret. Filmene er en del av et langsiktig dokumentasjonsprosjekt, og vi ønsker at alle, 
på sikt, skal få mulighet til å dele historien om sin kjære. Vi har søkt om midler til dette, 
og venter derfor spent på statsbudsjettet. 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 og 
styret i støttegruppen har nå dialog om hvordan vi skal samarbeide i prosessen frem 
mot permanent senter. Vi ønsker jevnlige møter med Statsbygg slik at vi fortsatt bevarer 
alle spor etter terrorangrepet i Høyblokka slik at det nye senteret og utstillingene blir 
mest mulig autentiske.  
 
Vi ønsker dere hjertelig velkomne til å besøke oss i midlertidige lokaler i Teatergt.10.  
 
Med vennlig hilsen 
Anne, Stine og Lena på 22. juli-senteret 

 

mailto:stine.furan@22.julisenteret.no
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Vi ønsker alle våre medlemmer en varm og lun 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 25. september 

Styremøte 23. oktober  

Styremøte 20. november 2020 

Fylkesledersamling 20.-21. november 2020 

Årsmøte 22. november 2020 

Styremøte 11. desember  
 
 
Vi takker for fotobidrag fra: Lisbeth Kristine Røyneland & Malene Husby 

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

