
  14. november 2014 

 

Kjære medlemmer!        

Her kommer et nyhetsbrev fra styret i Akershus, med litt informasjon om kommende arrangementer 

og hva som har skjedd i høst. Denne utgaven er lengre enn vanlig, for på de siste sidene har vi laget 

en presentasjon av alle styremedlemmene i Akershus, for dere som lurer på hvem vi er.   

 

Kommende møter og arrangementer 

19.11. Styremøte i støttegruppen Akershus kl. 17.30. 

25.11. Ski kommune inviterer til åpent hus for innbyggere som ble berørt av 22. juli, tirsdag 

25. november kl. 18.00. Møtet finner sted i kommunestyresalen i Ski rådhus. 

27.11.  Lokalt treff på Romerike med middagstreff på nyåpnede Fridays på Jessheim torsdag 

27. november kl. 19.00. Det er lagt ut et arrangement på Facebook, og du kan også 

melde deg på via e-post til akershus@22juli.info. Du er hjertelig velkommen til å bli 

med uansett hvor i fylket du bor, og støttegruppen dekker som vanlig maten. 

4.12.  Førjulstreff på Stortinget torsdag 4. desember – se egen invitasjon, og husk 

påmelding via e-post.  

 

Gjennomførte arrangementer 

23.8. Eidsvoll 

Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på 

sensommerens medlemstreff med lunsj på Festiviteten 

og omvisning i Eidsvollsbygningen, der mer enn 

30 personer var med.  

     Foto: Asgeir Kløven 

2.9. Medlemsmøte  

Jørgen Frydnes og minnestedsgruppen for Utøya presenterte de innkomne forslagene, og det var 

gode muligheter for diskusjon og innspill. Forslagene er et utgangspunkt, og ikke endelige konsepter, 

og det er fortsatt mulig å gi tilbakemelding. Etter møtet gikk vi på Peppes og spiste pizza. Husk at du 

kan følge med på det som skjer, på www.utoya.no.  

mailto:akershus@22juli.info
http://www.utoya.no/


  14. november 2014 

 

4.9. Riksarkivet  

En annen godt mottatt aktivitet var omvisningen i Riksarkivet i regi av Oslo-gruppen, der vi i Akershus 

også var invitert, og noe av det innsamlede minnematerialet etter 22. juli ble vist frem. Vi vil prøve å 

få til flere omvisninger dersom det er interesse for det. 

15.10. Fedretreff på The Dubliner 

Vi måtte dessverre avlyse mødre-/dametreffet 12. november på grunn av for få påmeldinger, men 

fedrene møttes og slo av en prat en kveld i oktober.  Flere slike treff kommer!  

23.10. Middag for overlevende  

Vi har endelig hatt et sosialt treff for overlevende på Habibi i Oslo. Vi inviterte også ungdommer fra 

Oslo og spesielt innflyttere fra andre fylker. 14 overlevende møtte opp og spiste middag sammen 

med Monica og Elisabeth fra Akershus og Lisbeth Røyneland fra Oslo. Tilbakemeldingene var gode!   

Arrangementet på Holmsbu som vi hadde planlagt for ungdommene, måtte utsettes, men vi vil 

komme tilbake til dette samråd med de overlevende. I mellomtiden håper og tror vi at det vil bli en 

landsdekkende samling i begynnelsen av neste år, der ungdommene selv er med og bestemmer 

opplegget. Den nasjonale støttegruppen koordinerer, og Helsedirektoratet tilrettelegger. 

1.-2.11. Samling for etterlatte søsken 

Voksne etterlatte søsken fra Akershus og flere andre fylker hadde en samling på Holmsbu den første 

helgen i november. De sju deltakerne syntes det var godt å møtes, men litt for kort med bare lørdag 

til søndag. De satte pris på samtale med psykoterapeut Kolbjørn Vårdal, som har skrevet en bachelor-

oppgave om posttraumatisk vekst.  

 

Her får du hjelp i Skedsmo og Oslo 

Skedsmo: https://www.skedsmo.kommune.no/Helse-og-sosial/Helse--og-omsorgstjenester/Psykisk-

helse-og-rus/ Oslo: http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/psykisk_helse/tjenester_for_voksne/  

Brennpunkt på NRK 11. november rettet søkelyset mot kommunene og oppfølgingen. Send oss 

gjerne en mail hvis du ikke har en kontaktperson eller føler deg oversett der du bor!  

Vil du besøke Utøya? 

AUF minner om at 22. juli-berørte alltid er velkommen på Utøya når de måtte ønske det, året rundt. 

Meld din ankomst via kontaktskjemaet i god tid, slik at man får ordnet med båttransport: 

www.utoya.no/besok        

https://www.skedsmo.kommune.no/Helse-og-sosial/Helse--og-omsorgstjenester/Psykisk-helse-og-rus/
https://www.skedsmo.kommune.no/Helse-og-sosial/Helse--og-omsorgstjenester/Psykisk-helse-og-rus/
http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/psykisk_helse/tjenester_for_voksne/
http://www.utoya.no/besok
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Styret i Akershus 

Det nåværende styret ble enstemmig valgt på årsmøtet 6. mars 2014. Her følger en kort presentasjon av alle 

styremedlemmene:  

 

Bjørn Borander (leder)  

Bjørn er 50 år, oppvokst i Oslo og bor nå i Ski. Han er far til Eirik, som 22. juli 

ble plukket opp av en båt ved en bøye etter å ha svømt fra pumpehuset. 

Bjørn jobber som avdelingsleder i DNB Markets i DNB BANK. Han har vært 

leder siden 2013 og er i kraft av det også talsperson for støttegruppen i 

Akershus. 

 

 

Stine Elise Christensen (nestleder) 

Stine Elise er 25 år og opprinnelig fra Sørumsand, men hun bor nå i Lillestrøm. Stine 

Elise var selv på Utøya 22. juli 2011 som én av de to delegasjonslederne for AUF i 

Akershus. Hun har hatt permisjon fra nestledervervet på grunn av studier i York, 

men er nå tilbake og jobber i dag som lærer ved Melvold ungdomsskole. 

 

 

Einar Haugland (sekretær)  

Einar er 58 år og bosatt på Kolbotn i Akershus sammen med sin kone Marianne. De 

var blant de heldige og fikk sin yngste sønn Lars Martin (20) tilbake. De har to 

sønner til – Eivind (30) og Mathias (25). Einar har vært med i støttegruppen og sittet 

i styret siden starten. Han jobber i Color Line som applikasjonsarkitekt, og i fritiden 

har han mange aktiviteter, deriblant i speiderorganisasjonen St. Georgs Gilde og i 

Oppegård Rotary. 

 

Einar Saga  

Einar har vært med i styret i Akershus siden starten. Han er 62 år, bor i Ski og jobber i 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som seniorrådgiver. Einar er gift 

med Kariin, og sammen har de Vetle, 22 år, som kom hjem fra Utøya. Einar har jobbet 

med oppvekst- og levekårspolitikk det meste av yrkeslivet. Kariin har jobbet i 

barnehage i alle år, så begge er opptatt av levekårene for barn, ungdom og familier.  
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Vetle Bo Saga   

Vetle er 22 år og kommer fra Ski, men bor nå i Oslo. 22. juli var han på Utøya, både 

som deltaker og på jobb, ettersom han var ansatt som fylkessekretær i AUF i 

Akershus. 

Vetle jobber i dag som politisk rådgiver i Velferdstinget i Oslo og Akershus, studerer 

sosiologi på Universitetet i Oslo og sitter i kommunestyret i Ski, for Arbeiderpartiet. 

 

 

 

Elisabeth Haukeland 

Elisabeth bor på Jessheim sammen med sin mann og yngste datter, og arbeider 

som frilansoversetter. Hun hadde to av barna sine på Utøya, og begge reddet 

livet ved å svømme i land.  

Elisabeth er også styremedlem i nasjonal støttegruppe. Hun er opptatt av 

kommunikasjon og medlemsinformasjon og legger ut informasjon vår Facebook-

side, svarer på e-posthenvendelser og skriver nyhetsbrev og medlemsmail.  

 

 

Asgeir Kløven 

Asgeir kommer opprinnelig fra Frøya i Sør-Trøndelag og er nå bosatt i Bærum. Han 

mistet sin datter Margrethe (16) i kafébygget på Utøya.  

Asgeir er samboer med Gunhild, og sammen har de to barn til: Torstein (13) og 

Astrid (16).  

Asgeir jobber som teamleder i Santander Consumer Bank. 

 

 

Arvid Libak 

Arvid er 57 år og kommer opprinnelig fra Løten, men bor i Bærum. Han er 

far til Ina, som var på Utøya 22. juli. Hun ble skutt flere ganger, men ble 

båret til et gjemmested i skogen der modige og veldig flinke ungdommer 

reddet livet hennes.  

Arvid jobber til daglig som kommunikasjonssjef i Norsk Sykepleierforbund.  
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Monica Lund Schjetne  

Monica er 43 år og bosatt på Dal i Eidsvoll. Hun mistet sin eldste sønn Fredrik (18 

år) på Utøya.  

Monica er gift med Roy, og de har to sønner til: Rino (18 år) og Dennis (12 år). 

Hun jobber i klesbutikken Zizzi på Råholt. Før 22.juli 2011 var hun assistent på 

Dal barneskole etter å ha omskolert seg, og før det jobbet hun som 

lagermedarbeider i mange år. Som person er Monica glad i mennesker og prøver 

å fokusere på det gode og det positive i hverdagen.  

 

 

Bayan Amin 

Bayan Amin  mistet sin eldste datter Bano Rashid (18) på Utøya 22. juli . Hun fikk 

tilbake sin andre datter, Lara, som også var på Utøya. Hun har også en sønn på 

17 år. Savnet og smerten etter umistelige Bano er stort.  

Bayan bor på Nesoddtangen og jobber i Nesodden kommune. 

 

 

 

Lars Henrik Rytter Øberg (AUFs representant) 

Lars Henrik har sittet i styret som AUFs representant, men har hatt sitt siste 

styremøte nå i høst ettersom han går ut av fylkesstyret. Han er fra Eidsvoll, men 

bor og studerer nå på Lillehammer. Lars Henrik er overlevende fra Utøya. 

 

 

 

Ta gjerne kontakt!  

Vi i styret hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål eller forslag til oss, og det beste er å sende 

henvendelsen via e-post til akershus@22juli.info. Neste styremøte finner sted 19. august. 

Send oss gjerne forslag til aktiviteter og andre innspill!  

Foreløpig har vi planlagt et treff for Asker/Bærum og et nytt treff for overlevende over nyttår.  

 

Støttegruppen 22. juli avdeling Akershus | http://22juli.info/Akershus/default.aspx  

Organisasjonsnummer: 998195845 | E-postadresse: akershus@22juli.info  
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