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Støttegruppen Oslo-Utøya årsberetning for 2015. 

 

Styret har bestått av: 

 Leder: Jon-Inge Sogn 

 Nestleder: Trude Andreassen 

 Sekretær: Linda Sogn 

Styremedlemmer: 

 Lisbeth Røyneland 

 Kjell- Erik Kallset 

 Terje Jacobsen 

 Hussein Kazemi 

AUF representant:  

 Mari Morken 

 

Vi har hatt 5 rene styremøter, ett styremøte med julemat og ett årsmøte 

Tre mammatreff er blitt avholdt sammen med Støttegruppen for 

Akershus. Her møttes etterlatte mødre for sosialt samvær og en 

matbit.  

Herretreff på Dubliners for pappaer som hadde barn på Utøya. Her 

kom det flest fedre fra Akershus, men også noen fra Oslo. 

Det har også vært avholdt to ungdomstreff sammen med Akershus. 

Flere av ungdommene fra Støttegruppa Oslo Utøya var med på den 

Nasjonale samlingen for overlevende fra Utøya. 

Vi har deltatt på to fylkesledersamlinger med to representanter fra 

styret. I tillegg har Lisbeth Røyneland stilt fra Nasjonalt styre. På 

årsmøte i Nasjonalt styre ble Lisbeth Røyneland valgt som leder. 
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På vårparten var flere fra støttegruppen med på dugnad på Utøya sammen med AUF veteraner. Her 

lagde vi stien opp til minnesmerket på Lysningen. Vi la også ned heller rundt minnesmerket. 

  

 

I slutten av april arrangerte vi sammen med Akershus en samling for venner av de som ble drept på 

Utøya. Dette var veldig nyttig for de 14 som deltok. Litt synd at ikke enda flere ønsket å delta. 

 

Den 3. april arrangerte vi en guidet tur i gamlebyen sammen med Akershus og Regjeringskvartalet. Vi 

fikk en flott historie fortalt av Kristian Breby som er autorisert guide i Oslo. Etterpå tok vi en matbit 

på en indisk restaurant 
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Akershus hadde invitert til vandring på Hovedøya med omvisning. 

22 juli var det offisiell åpning av minnesmerket i Lysningen på Utøya. Det ble lagt ned blomster. Erna 

Solberg var med på dette.  

 

 

Første helgen i november ble det arrangert likemannstøtte for etterlatte familier/søsken, hvor vi var 

ca 40 deltagere på Holmen fjordhotell. Her er vi ute og går en liten tur langs kyststien. 
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8 desember var vi sammen med Regjeringskvartalet og styret i Nasjonal Støttegruppe på omvisning 

på Akershus slott. Rundt 30 personer deltok.  Vi fikk en veldig flott omvisning og historie om Kongelig 

Bryllup fra tiden hvor vi var underlagt Danmark. Musikalske innslag ved Forsvaret stabsmusikanter 
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Året ble avsluttet med vårt tradisjonelle romjulstreff. Dette ble holdt den 30 desember på Santinos. 

Ca. 35 personer deltok. Flott musikalsk innslag ved Henning Meling og en pianist. 

 

 


