
 
 

 

21. august 2014 

Kjære medlemmer, 

Vi håper at dere alle har hatt en fin sommer. Her kommer litt nyheter og informasjon fra 

støttegruppen i Akershus:  

 

Omvisning i Eidsvollsbygningen  

Førstkommende lørdag, 23. august, har støttegruppen bestilt en egen omvisning i den nyoppussede 

Eidsvollsbygningen. Det er nærmere 40 påmeldte, og vi møtes først til en hyggelig lunsj på 

Festiviteten, rett over veien fra Eidsvollsbygningen. Der er det også en 1814-utstilling for tiden. 

Lunsjen er bestilt til kl. 14.00, og omvisningen starter kl. 16.00.  

Påmeldingslenken til dette arrangementet er nå stengt, men det er fortsatt noen plasser igjen. Ta 

kontakt via e-post til akershus@22juli.info ved spørsmål om dette. 

Se også http://22juli.info/Akershus/Lists/Nyheter/ViewForm.aspx?ID=24.  

 

Åpen dag på Utøya  

Det vil igjen være åpen dag på Utøya lørdag 30. august, og representanter for styret i nasjonal 

støttegruppe vil være til stede.  Her finner du informasjon og påmeldingslenke: 

http://www.utoya.no/2014/08/apen-dag-pa-utoya-30-august/   

 

Medlemsmøte om minnestedsforslagene for Utøya 

Støttegruppene i Oslo og Akershus inviterer til medlemsmøte 

med presentasjon av minnestedsforslagene for Utøya, tirsdag 2. 

september kl. 18.00.  

Sted: Fylkestingsalen i Galleri Oslo (Akershus Fylkeskommune, 

Schweigaardsgate 4)  

Jørgen Frydnes og minnestedsutvalget for Utøya vil presentere 

de innkomne forslagene, som er utformet av 3RW Arkitekter, 

Rintala Eggertson Arkitekter, Rodeo Arkitekter og SLA/AHO. 

Forslagene er et utgangspunkt, og ikke endelige konsepter. 

Minnestedsutvalget ønsker innspill. 

Det vil også bli mulighet for å ta opp andre saker. Etter møtet inviterer vi alle til en matbit på Peppes!  
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Omvisning i Riksarkivet 

Støttegruppene i Oslo og Akershus er stolte av å kunne invitere medlemmene til en lukket omvisning 

hos Riksarkivet.   

Hovedtemaet for omvisningen er det innsamlede minnematerialet etter 22. juli. Støttegruppene 

samarbeider tett med Riksarkivet om arrangementet.  

Begrenset antall plasser, bindende påmelding til 

lisbeth.royneland@gmail.com. 

Omvisningen avsluttes med en sosial samling og middag.  

Se også https://www.etikkom.no/Vart-arbeid/Hva-gjor-

vi/Arrangementer/Minnematerialet-etter-22-juli/  og 

http://22juli.info/osloutoya/Lists/Nyheter/ViewForm.aspx?ID=60  

 

Samlingen 13. september er avlyst 

Vi må dessverre avlyse samlingen for overlevende og deres nærmeste, som var planlagt i samarbeid 

med RBUP. Årsaken er at vi fikk for få påmeldinger. Styret i støttegruppen vil svært gjerne ha innspill 

fra medlemmene om hvilken type aktiviteter dere ønsker i fremtiden!   

 

Treff for overlevende 

Støttegruppen ønsker å få til flere treff for overlevende. Har du lyst å bli med ut og spise, eller har 

ønsker eller forslag til andre aktiviteter eller sammenkomster for overlevende? Ta gjerne kontakt 

med styret. Kontaktperson for overlevendetreffene er Vetle Bo Saga, og henvendelser kan også 

sendes til akershus@22juli.info. 

 

Samling for etterlatte søsken  

Etterlatte søsken fra Akershus, Oslo, Hedmark, Østfold og Vestfold samles på Holmsbu en helg i 

oktober. Kontaktperson er Asgeir Kløven, og henvendelser kan også sendes til akershus@22juli.info. 

 

Overlevendesamling på Holsmbu 

25.-26. oktober inviterer støttegruppen til en samling for overlevende på Quality Spa & Resort 

Holmsbu, med vekt på sosialt samvær. Mer informasjon kommer snart. Hold av denne helgen!  
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Styret  

Vi i styret hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål, kommentarer eller forslag til oss. Du kan sende 

henvendelsen via e-post til akershus@22juli.info eller ta direkte kontakt med oss på 

Facebook/telefon. Vårt neste styremøte finner sted torsdag 25. september.  

Her finner du informasjon om de nåværende styremedlemmene: 

http://22juli.info/Akershus/Lists/Nyheter/ViewForm.aspx?ID=17  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Elisabeth, for styret  

 

 

 

 

Støttegruppen 22. juli – avdeling Akershus 

http://22juli.info/Akershus/default.aspx  

Organisasjonsnummer: 998195845 

E-postadresse: akershus@22juli.info 
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