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Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen informerer :

1 årsmarkering for Tsunami katastrofen
	
H.M. Dronning Sonja og H.K.H. Kronprins Haakon representerer Kongehuset ved ett årsmarkeringen til Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen, på Akershus festning i Oslo 2. juledag 2005. Regjeringen er representert ved Utenriksminister Jonas Gahr Støre.

I tillegg vil det være en rekke andre deltagere på arrangementet. 

Støttegruppen arrangerer 4 forskjellige markeringer denne dagen.  
Henholdsvis i Oslo, Tønsberg og i Khaolak,Thailand og på Phi Phi, Thailand.

Det anmodes på det sterkeste til alle som ønsker å markere dagen å delta på arrangementene.  Uavhengig av relasjon til flodbølgekatastrofen. 



NORGE

	Oslo  (Rådhusplassen – Akershus festning)   15:00 – 18:00

Det arrangeres fakkeltog fra Rådhusplassen til Akershus festning, hvor det blir en seremoni med bidrag fra artister og øvrige deltagere.  Det skal bl.a. sendes opp thailandske lyslykter 

(84 stk – en pr. norske omkomne etter flodbølgekatastrofen). 

Deltagende artister:
Jan Werner
Arne Kollandsrud

Foreløpig program:
15:00	Oppmøte Rådhusplassen
16:00	Fakkeltoget går fra Rådhusplassen til Akershus festning
16:30	Ankomst Prins Carls Bastion
18:00	Avslutning





Tønsberg domkirke

Minnekonserten er satt sammen av sang og lyrikk.
Det vil bli holdt en enkel minnehøytidelighet, som avsluttes med 1 min stillhet.
Det vil tennes 84 lys, ett for hver av de Norske omkommne.

Vi legger opp til en verdig avrunding av et år, som for mange har vært preget av katastrofen. Vi håper å kunne bidra til en kveld til ettertanke, i fellesskap med både rammede og andre som ønsker å vise sin deltagelse.

Vi får besøk av følgende artister:

Espen Skjønberg 
Lars Martin Myhre
Margareth Skjelbred
En rekke lokale bidrag.

Program:

1800 		Espen Skjønberg
1810 		Velkommen
1815 		Minneord
1825 		Opplesning av navnene til de 84 Norske omkomne
1835		Kjell Håkon Andersen. Saksofon
1840 		Tablå
1850 		Margaret Skjellbred
1855 		Jeanette Kristiansen Kvartet
1905 		Espen Skjønberg
1915 		Lars Martin Myhre
1930 		Gudmund Nese.  Piano
1940 		Avslutning
1945 		Lars Martin Myhre












THAILAND


	KHAO LAK : 
	Kl 07.30 	Avreise til Khao Lak fra Sjømannskirken *)
	Kl 10.00 	Individuelle minnemarkeringer i Khao Lak
	Kl 13.00 	Norsk minnegudstjeneste, Blue Village, Pakarang
	Kl 14.30 	Felles lunch *)
	Kl 16.00 	Grunnsteinsnedleggelse i minnepark. For pårørende
	Kl 18.30 	Interreligiøs minneseremoni, Bang Niang Beach

	PHI PHI :
	KL 10.00 :  Tsunami Victims Memorial Service
	KL 13.00 :   Norsk minnegudstjeneste 
 
	Arrangementene som er merket med *) krevere påmelding. Kontakt oss på phuket@flomkatastrofen.no
	eller via vår vakttelefon i Thailand 0066 1569 5029 eller 0066 76 284 587

