Årsberetning 2014
Støttegruppen Oslo-Utøya
Styret har bestått av:
Leder Jon-Inge Sogn
Nestleder Trude Andreassen
Styremedlemmer: Lisbeth Kristine Røyneland, Terje Jacobsen, Atle Hjelkerud
AUF Representant Didrik Andre Beck
Varamedlemmer: Kristin Mannino, Tore Røyneland, Linda Sogn
Vi har hatt 6 styremøter og 1 årsmøte i 2014.
Videre har det vært flere treff for etterlatte mammaer sammen med Akershus. Her
dekker vi mat for inntil kroner 250 pr person. Dette dekkes annen hver gang mellom
Oslo og Akershus. Det har også vært treff for fedre av de som hadde barn på Utøya
sammen med Akershus. Det er flest fra Akershus som deltar på dette, men Jon-Inge
har vært med noen ganger. Så her er det plass til flere.
Det har også blitt arrangert treff for ungdommen med Lisbeth, Monica og Elisabeth
som vertinner.

Vi var ved utgangen av 2014 84 registrerte medlemmer mens 117 er medlemmer via
vår lukkede Facebook gruppe.
Vi har også deltatt på 2 fylkesledersamlinger og noen av oss var også med årsmøte
for Nasjonal Støttegruppe.

Medlemsaktiviteter:
27.02.2014.Lukket omvisning «Vi lever på en stjerne» Sammen med
Regjeringskvartalet var vi på lukket omvisning på Henie Onstad senteret. Utstillingen
har hentet sitt navn fra Hannah Ryggens veggteppe som hang i Høyblokka frem til
terrorhandlingene 22 juli. Mere info om denne visningen finnes på vår Facebookside
11 februar 2014.
03.04.2014. Seminar Riksantikvarens minnematerialet.
Omvisning hos Riksarkivet og seminar om 22 juli terroren. Som dere sikkert husker
ble det lagt ned brev, bamser o.l. foran Oslo Domkirke og mange andre steder rundt
om i Norges land. Mye av det som ble lagt ned er tatt vare på av Riksarkivet. Vi ble
her enige om å ha en separat utstilling av minnematerialet senere på året.

23.04.2014.
Helgesamling for etterlatte sammen med Akershus på Holmsbu
Samlingen varte fra fredag til lørdag med likemannsstøtte i fokus
Espen Simonsen fra Gjør en forskjell holdt et gripende for oss.
Vi hadde også invitert Kari Dyregrov til samlingen, noe også mange satte stor pris på
Vi hadde også invitert noen etterlatte fra andre fylker.

28.04.2014
Informasjonsmøte om Nye Utøya.
Sammen med Akershus arrangerte vi medlemsmøte for begge fylkene med
informasjon om Nye Utøya. Dette ble avholdt i Regjeringskvartalet
24.05.2014.
Vandring langs Akerselva.
Vi møttes på Frysja og gikk langs elva ned til legevakta. Også denne gangen
sammen med Akershus. Dette tok noen timer og vi spiste litt midtveis og til slutt på
Asylet på Grønland.
24.06.2014.
Medlemstreff sommersamling hos jernrosen.
Utenfor smia på Bærums Verk hos Tobbe. Sammen med styret i Jernrosen ble det
avholdt sommertreff med grilling.

29.06 og 30.08 Åpne dager på Utøya for støttegruppa.
22. juli 2014

9. september 2014
Medlemsmøte hvor Utøya AS la frem 4 forslag til minnested på Utøya.

23.10.2014
Treff for overlevende

13.12.2014
Medlemstreff hos Jernrosen, Bærums Verk

01.11.2014
Helgesamling på Norefjell Oslo og Vestfold.
Helgen 31.10-02.11 2014 møttes ca 50 berørte fra Oslo og Vestfold til
likemannsstøtte på Norefjell. Innlegg fra bl.a. Svein Holden.

29.12 Romjulstreff.
For andre år på rad inviterte vi til romjulstreff for støttegruppen på Nygaards
Steakhouse. Det var litt færre deltagere i 2014 enn 2013, noe som kan skyldes at det
i fjor ble holdt på en mandag mot søndag året før.

