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2. 

5 års markering. 

”Bare en overlevende” 

 

Sak 1.  --  5 års markering. 

Det er snart 5 år siden vi opplevde Flommkatastrofen i Sørøst Asia den 26.12.2004. 

Styret har diskutert saken og vil i tilegg til et arangement i samarbeid med Skjømannskirken 

også få til en markering her hjemme. Hva dette vil bli, kommer vi nærmere til bake til på et 

senere tidspunkt.  

 

Fra Sjømannskirken har vi fått følgende informasjon:  

 

Kjære venner, 

Det har snart gått 5 år siden flodbølgen rammet. Lang tid og kort tid, de som ble berørt eller rammet 

lever svært forskjellig med konsekvensene nå noen år etter. 

Vi er forskjellige og har ulike måter å nærme oss den 5. jula siden 2004, - og for de fleste er det 

naturligst å være sammen med dem en nå har rundt seg hjemme i Norge. Men vi vet at noen kjenner 

at det er viktig for dem å være i Thailand på denne tiden. Og Sjømannskirken har derfor bestemt at vi 

skal være tilstede i Phuket ei ukes tid rundt jul i år, med utgangspunkt i Hotel Garden Home, Pata soi 

10, Kata, som vi hadde som base sammen med Støtteforeningen i mer enn ett år etter katastrofen. 

• På Garden Home i Kata vil vi ha åpent treffpunkt med kaffe og vafler fra mandag 21.12 til 

søndag 27.12 fra klokken 12:00 til 17:00 med unntak av Julaften da vi stenger litt tidligere 
for å arrangere julegudstjeneste ett annet sted i Phuket.  

• Julaften 24.12.2009 blir det julegudstjeneste, sannsynligvis klokken 17:00. Stedet for 

gudstjenesten er ikke avklart. 

• Annen juledag 2009 vil vi ha en enkel markering av katastrofen 26.12.2004. Hvor og når vil 

bli klart på et senere tidspunkt. Her er vi åpne for innspill fra de av dere som ønsker å være 
med.  

Som team har jeg med familien min, - og jeg kan treffes på e-post stein.vangen@sjomannskirken.no 

eller på mobiltelefon +47 47 51 06 00.  

Jeg vil etter planen være i Thailand i fra 19. – 29.12.2009 og kan da også kontaktes på thailandsk 

mobiltelefon +66 897 921 726:  

Vennlig hilsen   Stein Vangen, Ambulerende sjømannsprest 
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Sak 2.  --  ”Bare en overlevende” 

 

 

 

”Bare en overlevende” er et bokprosjekt av og med forfatter Jan Faye Braadland. Han og hans 

familie er selv overlevende etter Tsunamien. Medlemmer av styret har fulgt sluttfasen av hans 

arbeid med boka og har derfor også fått æren av å lese det ferdige manuset. Derfor gleder det 

oss at den nå kommer ut.  

 

 

 

 

Etter vår vurdering er dette en dokumentasjon som på en flott måte beskriver opplevelser, 

tanker og utfordringer sett fra en overlevendes ståsted. Dette er i seg selv en etterlengtet 

beskrivelse for mange. Det er i etterkant av en rekke katastrofer og ulykker blitt bekreftet at 

de overlevende etter disse tragiske hendelsene ofte er de som sliter mest, samtidig som 

omverdenen ikke evner å forstå disses utfordringene. 

At denne fremstilling kan benyttes i videre arbeid, rned fokus fra signifikante aktører, for 

andre som opplever traumatiske hendelser ser vi på som overveiende stor. Med andre ord 

mener vi at innholdet kan ha stor betydning, og i enkelte tilfeller være en betydelig støtte, for 

overlevende etter andre katastrofer og ulykker. 

Vi anbefaler således på det sterkeste at alle forhold som er nødvendig for at "Bare en 

overlevende" blir tilgjengeliggjort for allmennheten iverksettes. Boken blir utvilsomt et godt 

supplement til annen litteratur. 

 

 

 

Forfatteren informerer om følgende : 

 

Lørdag 15. august kommer det sannsynligvis et større oppslag i Aftenpostens LEVE-magasin 

om oss og boken, jeg har nå fått etablert en Nettbutikk for boken på www.tekstforlaget.no 

hvor medlemmer kan tilbys å forhåndsbestille bøker allerede nå til kr. 349,- fritt tilsendt i 

Norge, neste uke starter jeg en kampanje rettet mot bokhandlerne og mandag 24. august er 

fortsatt sperrefrist og offisiell utgivelsesdato 

 

Støttegruppens medlemmer kan tilby 20% rabatt på veiledende pris kr. 349,- + fri frakt av 

bøker ved bestilling via Nettbutikk www.tekstforlaget.no eller e-post eller SMS 93232925 - 

men da må medlemmene opplyse om at de er medlemmer! 
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På bokens bakside kan vi lese :  
 

 
 

På vegne av Styret i 
Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen 

Kjell Skalleberg 
Nestleder Web og informasjonsansvarlig. 


