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Nyhetsbrev nr. 36                                                      07. mars 2021    

Kjære medlemmer  

Nytt medlemsbrev med informasjon om støttegruppens aktiviteter. 
 

 
 

 

I denne utgaven kan du lese om:  

_________________________________________________________________________________ 

 

o Ti-årsmarkeringer 22.juli 2021 

o Samling for overlevende og etterlatte 

o Organisasjonsutvikling 

o Ressurs netthets
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Ti-årsmarkeringer 22. juli 2021 

_______________________________________________________________________________________  

Det planlegges for gode og verdige markeringer til sommeren. Detaljene i 

programmene er ikke fastlagt ennå, men under har vi laget en oversikt med 

tidspunkter for markeringene:  

09:00 – 09:45 Markering i regjeringskvartalet Etter markeringen inviteres det til sosialt 

samvær i R5 for de etterlatte og berørte.  

11:00 – 12:00 Markering i Oslo Domkirke  

14:00 – 15:00 Markering på Utøyakaia: Offisiell åpning av nasjonalt minnested  

16:00 – 17:00 Markering på Utøya  

21:00 – ca. 22:30 Minnearrangement 

Faglig program ved 22. juli-senteret  

Gjennom hele året vil det finne sted ulike arrangementer knyttet til 22. juli. Disse 

publiseres på 22. juli-senterets sider. 

                    

Foto: Lisbeth Røyneland 
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Samling for overlevende og etterlatte 

_______________________________________________________________________________________ 

Tid er et abstrakt begrep, for noen har 10 år rast forbi, mens andre sitter igjen med 

følelsen av tiden og livet har stoppet opp.  

Det er med stor glede at vi kan meddele at det blir samlinger i år. Samlingene blir 

arrangert senhøsten 2021. Vi arbeider med planleggingen og rundt den 15. april vil vi 

gå ut med mer detaljert informasjon om program, datoer og påmelding. 

Det er naturlig nok noe usikkerhet med den pågående pandemien, men alternativt vil 

samlingene gjennomføres digitalt, eller som en kombinasjon av fysisk og digitalt. 

 

Organisasjonsutvikling  

_______________________________________________________________________________________ 

Styret har inngått et samarbeid med en ekstern aktør, som skal bistå oss i arbeidet 

med å utforske behovet og utfordringene med organisasjonsstrukturene til 

Støttegruppa. I tillegg til å sikre at vi gir et godt tilbud til våre medlemmer også i 

fremtiden. Vi benytter oss av god fagkunnskap innen organisasjonspsykologi og 

tjenestedesign med kompetanse på digitalt prosjektarbeid. De hjelper oss i gang, 

men hoveddelen av arbeidet gjøres av støttegruppa og våre fylkeslag. Arbeidet vil 

også omfatte en spørreundersøkelse blant våre medlemmer i 2021 og en workshop 

hvor målet er å jobbe videre med det som kommer frem i spørreundersøkelsen.  

Det er snart 10 år siden terroren rammet oss, og mange har fortsatt et stort behov for 

Støttegruppen, som møteplass, likemannstøtte og talerør til myndighetene. Etter 10 

års markeringen 22. Juli 2021, er det signalisert fra flere styremedlemmer og 

fylkesledere ute i fylkeslagene om at man er sliten og ikke har mulighet til å delta 

videre i det frivillige arbeidet i Støttegruppen.  

Organisasjonen bærer preg av å ha blitt driftet i stor grad frivillig, med delvis 

manglende strukturer. Men takket være innsatsen til nøkkelpersoner i det nasjonale 
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styret og ute i fylkene, har organisasjonen hittil levert veldig gode resultater: i form av 

aktivitetsnivået på likemannstøtten, og ved store politiske gjennomslag.  

Workshopen er en begynnelse til å se nærmere på hvilke forbedringer vi kan gjøre i 

organisasjonen og hvilken rolle organisasjonen skal ha i årene etter 10 – års 

markeringen.  

Erfaringene fra workshopen skal være med på å utvikle organisasjonen videre. Med 

bakgrunn i denne diskusjonen vil det og bli sendt ut en medlemsundersøkelse til alle 

medlemmene. 

 

Ressurs netthets  
_______________________________________________________________________________________ 
 

Støttegruppen erfarer at flere medlemmer opplever hatefulle ytringer, trusler og 

truende atferd på sosiale medier. Derfor har vi opprettet en ressurs om netthets for 

overlevende, etterlatte og andre som er berørt av terroren 22. juli 2011. Det betyr at 

vi kan nå bistå medlemmer som opplever å bli truet. Mer om dette finner du på 

nettsiden våre https://22juli.info/aktuelt/ressurs-netthets  

 

https://22juli.info/aktuelt/ressurs-netthets
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Vi ønsker alle våre medlemmer en fin vår!  

 
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  29. mars 2021 

Styremøte  26. april 2021 

Styremøte  31. mai 2021 
 
 
Vi takker for fotobidrag fra: Malene Husby 

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

