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Følg oppdatert informasjon på
Støttegruppens hjemmesider!

20 år siden Scandinavian Star
I april er det 20 år siden Scandinavian Star-ulykken. Støttegruppen inviterer derfor til en markering ved Norsk
Maritimt Museum (tidligere Norsk Sjøfartsmuseum) på Bygdøy. Vi var sammen i 1995, 2000 og da minnesmerket ble avduket for fire år siden. Muligheten til igjen å komme sammen oppleves som riktig og meningsfull. Vi forbereder en enkel samling ved minnesmerket onsdag den 7. april 2010 kl. 17.30. Deretter samles vi i
museets lokaler kl. 18.30. Der blir det enkel servering.
Norsk Maritimt Museum viser velvilje ved å la Støttegruppen leie lokaler for sammenkomsten, og å gi ulykken oppmerksomhet i utstillingen. Museet har ikke tidligere fokusert ulykker som en side ved skipsfarten,
men 20 år etter katastrofen har museet funnet det riktig å ha et slikt fokus.
I og med at det har gått 20 år, mener museet at det er naturlig å belyse hvordan ulykken har innvirkning på de
berørtes liv i dag. Til sin planlegging ønsker museet hjelp til å finne gjentander som kan representere fortellinger om ulykken. Nøkler til lugaren - gjenstander fra skipet - bilder... Museet ønsker også kontakt med pårørende og overlevende som kan tenke seg å fortelle om hvordan de opplevde ulykken. Fortellingene vil presenteres i utstillingen, og kan anonymiseres etter ønske.
Ikke nøl med å ta kontakt med museet! Spørsmål og innspill kan rettes til museets kontaktperson:
Elisabeth S. Koren
Norsk Maritimt Museum. Bygdøynesveien 37, 0286 Oslo
Tlf.:
+47- 24 11 41 59
E-post: elisabeth.s.koren@marmuseum.no, www.marmuseum.no

Kostnader til utsending av brever, lokalleie og servering dekkes ved frivillige innbetalinger til vår konto.
Styret har ikke jevnlige møter lenger, men bidrag til Støttegruppen gjør det mulig for styret å organisere seg
når det er grunnlag og behov for det. Vi har ingen kontingent for deltakelse, men takker for ethvert bidrag!
Støtte kan sendes til Støttegruppen etter Scandinavian Star,
konto nr.: 5084.68.36435, v/ Harry Leif Jensen, Sørkedalsveien 3 oppg. 2, 0369 Oslo
Du kan sende påmelding til markeringen onsdag 7. april ved å ringe eller sende e-post til
•
•
•

Jan Harsem
Harry Leif Jensen
Kurt Evert Stenbakk

jan@harsem.no
harrylj@broadpark.no
kurt.evert@odinsweb.no

tlf.: 957 71 199
tlf.: 915 14 713
tlf.: 986 00 260

Vi håper du har det bra, og ønsker hjertelig velkommen til fellesskap i Oslo 7. april 2010.
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