
 
 
 
 
 
 
 
 

Infobrev nr. 2 – September 2007. 
 
 
 
 
Kjære medlemmer, 
 
Dette er infobrev nr. 2 i 2007.  Vi har beklageligvis ikke evnet å overholde vår 
målsetning om hyppigheten av disse brevene.  Vi har således forsøkt etter 
beste evne å holde dere oppdatert via vår hjemmeside:  
http://www.flomkatastrofen.no/ 

 
Generelt kan det meddeles at styret har gjennomført månedlige møter hele 
året, og at vårt arbeid primært har dreid seg om å påse at offentligheten har 
overholdt sine overordnede forpliktelser.  Vi er smertelig klar over at 
enkeltpersoner fortsatt føler seg lite godt ivaretatt av offentligheten, og at 
mange fortsatt sliter med sine utfordringer.  Vi har ikke hatt anledning til å ha 
sterk fokus på individuelt nivå grunnet mangel på ressurser. 
 
 
 

Dette infobrevet omhandler: 
 

1. Avdukning av Minnestedet på Bygdøy i Oslo. 
2. Arrangement i Helse- og Omsorgs Departementet (HOD). 
3. Status vedr. Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress 

(NKVTS). 
4. Bokprosjekt. 

 
 

 
 



 
 
 
1 - Avdukning av Minnestedet. 
 

Vi har nylig fått bekreftet at dette finner sted: 
 

19. oktober 2007 kl. 13:00 på Bygdøy i Oslo 
 
Som vi har informert om på vår nettside, er det nå endelig fastsatt en 
dato for avdukningen av John Audun Hauge sin skulptur på 
minnestedet. 
Det tok dessverre lang tid å komme fram til den rette dagen for 
arrangementet da det fra støttegruppens styre var gitt klare signaler på 
hvilke offentlige personer som er ønsket tilstede under arrangementet.  
Detaljerte opplysninger rundt dette er vi dessverre forhindret fra å gi da 
KORO (KUNST I OFFENTLIGE ROM) har forbeholdt seg retten til dette. Det vi 
imidlertid kan bekrefte er at det kommer særdeles høyt ønsket 
deltagelse av offentlige personer. I tillegg er det fra styrets side invitert 
en rekke personer som vi selv ønsker tilstede under seremonien.  Det er 
KORO som har fått i oppdrag fra regjeringen å ta ansvaret for 
minnestedet i sin helhet.  Styret i støttegruppen har vært representert i 
dette arbeidet under hele prosessen.   
 
Program vil bli lagt ut på: http://www.koro.no/  
 
Alle medlemmer i støttegruppen vil motta en offisiell invitasjon fra KORO  
når denne foreligger.  Vi antar på bakgrunn av den informasjonen vi 
besitter pr. i dag at dette finner sted ca. 2 ½ uke før den 19 okt. Det er 
vårt medlemsregister som vil bli benyttet som underlag for disse 
utsendelsene. 

 
 
 
 
 

2 - Arrangement i HOD 
 

HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) vil etter avdukingen av 
minnesmerket på Bygdøy, inviterer samling av støtteforeningens medlemmer og 
alle som deltok i hjelpearbeidet i etterkant av tsunamien til en sosial 
sammenkomst. 
Invitasjon og nærmere informasjon kommer i brev fra HOD i uke 39. 

 
 
 



 
 
 

 

3 - NKVTS. 
 

Etter en rekke, tildels krasse, henvendelser fra styrets side er 
støttegruppens styre invitert til NKVTS (Nasjonalt Kunnskapssenter om 
Vold og Traumatisk Stress) på Ullevål den 28. september til et 
miniseminar. 
Programmet for dagen som starter kl 12:00 vil være en orientering og 
gjennomgang av de 8 forskningsprosjektene som er blitt gjennomført 
etter Tsunamien. 
Dersom noen av medlemene har spørsmål eller kommentarer som dere 
ønsker at styret skal ta med til dette arrangementet, kan disse rettes til: 
kj-ska@online.no 

 
 
 

4 - Bokprosjekt. 
 

I forbindelse med arbeidet med Minnestedet har KORO også startet et 
bokprosjekt. Her ønsker de til å dokumentere det arbeidet John Audun 
Hauge har gjort på skulpturen.  Boken forventes utgitt 27.12.2007. 
Boken vil inneholde bilder som viser arbeidets prosess fra start til 
avdukning.   

 
 
 
Med sterke ønsker om en så god høst som overhode mulig til hver enkelt.  Vi 
tenker masse på dere alle sammen! 
 
 
 
 
 
På vegne av Styret i 
Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen 
 
 
  
 
 
Trond T. Kalleberg 

 
Kjell Skalleberg 

Styrets leder  Web og informasjonsansvarlig. 
           
 


