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Infobrev nr. 1 – Januar 2007. 
 
 
 
 
Kjære medlem, 
 
Med jevne mellomrom vil Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen 
sende ut informasjonsbrev. Målet er å gi medlemmene kjennskap til hva styret 
arbeider med og videreformidle noe av informasjonen vi mottar. 
Vi vil forsøke å få ut infobrevet én gang pr kvartal. For at dette skal gå så fort og 
enkelt som mulig, ønsker vi at så mange mottakere som mulig skal ta imot 
infobrevet digitalt, altså enten via E-post eller via vår hjemmeside.  
De fleste gjør dette allerede i dag, men ikke alle. Vi vet at det er mange som 
ikke har mulighet for å skaffe seg informasjonen digitalt, disse vil fortsatt få 
dette per post. Har dere siden dere meldte dere inn fått tilgang til den digitale 
verden og har fått en e-post adresse, send oss en e-post slik at du kommer med 
i vår e-postliste! Dette gjelder også hvis du har forandret din e-postadresse.  
 
Denne informasjonen kan sendes direkte til kj-ska@online.no   
Og merkes: Hjemmeside i rubrikken Emne 
 
E-post som dere heretter mottar vil være merket Infobrev og gi info om emnene 
infobrevet innerholder, samt ha henvisning til vår nettside. 
 
Vår nettsideadresse: http://www.flomkatastrofen.no/ 
 
 
 
Dette infobrevet omhandler: 
 

• Informasjon om nytt styre 
• Hjemmeside 
• 2 års dagen 
• Minnesmerke 
• Sen-skader 
• Erstatning 
• Tur til Thailand 
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Styret: 
 
Det nye styret er også for 2007 bredt sammensatt både av overlevende, 
etterlatte, pårørende og andre. Styret er også representert av personer med 
referanse til Thailand, Sri Lanka og Indonesia 
 
Det nye styret består av: 
 
Leder:   

Trond Kalleberg 
Ovenstadlia 105, 
3420 Lier 

Nestleder:  
Rita Engh Heflo 

 
Oslo 

Referent og 
Økonomiansvarlig 

 
Christoph Wernersen 

 
Nesodden 

Web og 
informasjonsansvarlig 

 
Kjell Skalleberg,  

 
Andebu 

Referent  
Økonomiansvarlig: 

 
Christoph Wernersen 

 
Nesodden 

Referent:  Arne Furre Oslo 
Styremedlem: Susanne Kjær Romslo Haslum 
Styremedlem: Lise Bang Ericson,  Narvik. 
Representant  
i Utsmykkingsfondet 
og styremedlem: 

 
 
Robert Jeyananthan, 

 
 
Oslo 

Representant  
i Utsmykkingsfondet 
og styremedlem: 

 
Ellen Carlén Idebøen 

 
Halden 

Styremedlem: Jørgen Johansen, Larvik 
Styremedlem: Geir Hartmann,  Oslo 
 
Under årsmøtet som ble avholdt sent i høst kom det fram følgende 
satsningsområder som styret ble bedt om å prioritere: 
 
Informasjon 
Innsamling av tilgjengelig informasjon. 
Organisert tur til Thailand 
 
 
 
 
Hjemmesiden: 
 
Som dere husker fra ”Infobrev nr. 5” ble det orientert om det nye oppsettet på 
hjemmesiden. Etter dette har vi sett en stor økning i besøkstallene på siden. 
Samtidig får vi tilbakemelding fra flere på at siden er oversiktlig og lett å finne 
fram på. Dette er meget gledelig! 
 
Målet er at denne hjemmesiden i framtiden skal bli det stedet hvor en vil finne 
mest og best informasjon om det som skjedde 26.12.2004.  
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For at vi skal få en mest mulig innholdsrik hjemmeside, må vi alle bidra med 
bearbeidelse av det stoffet vi allerede har – og du som medlem er velkommen til 
å bidra! 
 
Slikt stoff kan sendes til:  kj-ska@online.no 
 
 
26.12.2006 
 
26.12.2006 var det 2 år siden den tragiske hendelsen i Sør-øst Asia 2. juledag 
hvor det omkom ca. 230 tusen mennesker hvorav 84 norske. 
 
26.12.2005 stod Støttetgruppen bak flere arrangementer: 
 

• Fakkeltog i Oslo hvor representanter fra Kongehuset var til stede.  
• Minnekonsert i Tønsberg hvor det var representanter fra regjeringen.  
• Minnehøytidlighet i Thailand med representanter for regjeringen og 

Sjømannskirken var til stede. 
 
Tilsvarende arrangement hadde Støttegruppen ikke lagt opp til i 2006. Men en 
idé dukket opp: Vi oppfordret derfor til: 
 
”Tenn lys og tenn dem utendørs. Ved å la dem brenne lar vi våre tanker gå til 
alle dem som ble borte så altfor fort. Lysene vil brenne for dem vi ikke fikk tatt 
farvel med. La lysene gi oss fred, harmoni og en felles påminnelse om at vi ikke 
står alene” 
 
 
 
Nedenfor kan dere lese om Minnesmerket som nå er offentliggjort. I innstillingen 
står dette om minnestedet: 
 
”Minnestedet skal være åpent og inkluderende for alle, uavhengig av 
nasjonalitet og religion, og har til hensikt å stimulere til sorgbearbeidelse og 
ettertanke for alle som opplever dramatiske hendelser i sitt liv.” 
 
Slik ønsker vi også at lysmarkeringen den 26.12. skal bli i framtiden. 
 
 
Minnesmerket: 
 
Som beskrevet tidligere, og i media, har  det vært jobbet med å etablere et 
minnesmerke etter flodbølgekatastrofen  Utsmykkingskomiteen har nå 
offentliggjort hvem som har fått oppdraget med å lage minnesmerket. 
Det er bildekunstneren og skulptøren John Audun Hauge som vant konkurransen. 
Han ble født 1955 i Haugesund, men har nåværende boligadresse i Bergen. 
Han har vært antatt på Høstutstillingen flere ganger, og har hatt flere 
utsmykkingsoppdrag her i landet.  
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Utsmykkingsfondet oppnevnte et utsmykkingsutvalg som har arbeidet med 
planlegging av et minnested på Bygdøys vestside i Oslo. 
 
Minnesmerket skal etter planene plasseres på dette stedet innen sommeren 
2007. 
 
I utvalget har Støttegruppen to representanter:  
Robert Jeyananthan og Ellen Carlen Idebøen 
 
Utsmykkingsutvalget/ juryen var enstemmig i sin avgjørelse. 
 
Se forøvrig mer informasjon på vår hjemmeside. 
 
Det er opprettet kontakt med John Audun Hauge og vi vil derfor kunne følge 
hans arbeid i form av bilder.  
 
http://www.flomkatastrofen.no/    -   ( Tiden etter – Minnesmerke. ) 
 
 
 
 
Senskader. 
 
Dessverre vil flere oppleve å få senskader etter store traumatiske opplevelser. I 
den forbindelse kan det være greit å kjenne til regelverket.  
For dere som har tilgang til vår hjemmeside vil dere finne deler av lovverket der. 
(nyttige adresser)  
http://www.flomkatastrofen.no/ 
 
 
 
Erstatning: 
 
Ønsker du å diskutere problemstillinger rundt temaet med erstatning med noen?  
Vi har fått henvendelser fra noen av våre medlemmer som er interessert i dette 
temaet. For å beskytte den enkelte kan styret bidra med å knytte kontakt 
mellom dem som er interessert. Ta derfor kontakt via vår nettside eller på 
postadresse. (Leder Trond Kalleberg, Ovenstadlia 105, 3420 Lierskogen)  
 
Det kan forekomme ulik praksis i de ulike selskaper. Derfor kan det være nyttig 
med en erfaringsutveksling. Dersom du har informasjon og/eller erfaringer som 
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dere tror kan ha interesse for flere, kan det publiseres på vår hjemmeside. Vi 
viser igjen til hjemmesiden der deler av lovverket er lagt ut. 
 
Er det andre temaer som det er aktuelt at andre ønsker å ha noen å prate om 
kan styret være behjelpelig med å formidle dette. (hvis dette er mulig)  
På være nettsider finnes det et passordbelagt område som kan benyttes til å 
sette de enkelte i kontakt med hverandre.  
(passord fåes ved henvendelse kj-ska@online.no ) 
 
 
 
 
 
Tur til Thailand. 
 
Vi har fra flere hold fått forespørsel om vi nok en gang kan organisere tur til 
Thailand. 
Det er gjort en foreløpig avtale med StarTour, som også ble benyttet på de to 
foregående turene. Vi har ikke fått endelig avklart kostnadene for hver enkelt, 
men vi ser nå for oss at det blir arrangert en 14 dagers tur med avreise 
05.04.2007. Sist var kostnadene 7.500,- for voksne og 5.000,- for barn (reise og 
opphold i 14 dager på 4 stjerners hotell inkl.frokost).  Det er i skrivende stund 
ca. 40 ledige plasser på denne turen. Følg med på hjemmesiden vår slik at du 
holder deg oppdatert på dette!  
Vi jobber for å få med Sjømannskirken og et helseteam nedover. 
Tilbakemeldinger vedr. deltagelse ønskes snarest, da det er kort tid igjen. 
Gjennomføring av reisen er avhengig av at styret finner det hensiktsmessig å dra 
i gang støtteapparatet.  Dette avhenger av antallet påmeldte. 
 
 

---  oo --- 
 
 
 
Styret  i Nasjonal støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen sender dere alle varme 
tanker for tiden framover. Vi ønsker alle et fredfullt 2007 der vi kan finne stunder 
med harmoni og ro. 
 
 
 
På vegne av Styret i 
Nasjonal støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen  
Web og informasjonsansvarlig. 
Kjell Skalleberg 


