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20 ÅR ETTER SCANDINAVIAN STAR
Onsdag 7. april 2010 er det 20 år siden Scandinavian Star ulykken. Støttegruppen markerer dette som følger:

Onsdag 7. april kl. 17.30: Samling ved minnesmerket
Minnesmerket ligger langs Akershusstranda. Dvs. veien som går fra Rådhusplassen langs kaien og Akershus
festningsmur - i retning Vippetangen. Monumentet ligger 300 - 400 meter fra Oslo Rådhus. Det er dessverre
mest private parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til monumentet, men det er noe offentlig parkering ved
skur 32 / 33, som er Christian Radich skuret, tvers over gaten. Forøvrig er det offentlig parkering i Kongens
gate, som går tvers gjennom Akershus Festning. Når vi avslutter ved monumentet er det fint om de som har
ledig plass i bil, kan gi skyss til Bygdøy for deltakere som ikke har bil.

PROGRAM FOR DAGEN

 «Amazing grace»: Trompetsolo v/ Per Søetorp
 Velkommen: Støttegruppen v/ Jan Harsem
 Dikt v/ Grete Holen
 Hilsen fra Oslo kommune v/ varaordfører Aud Kvalbein: Kransnedleggelse
 Hilsen med nedleggelse av krans v/ unge voksne som var barn da ulykken inntraff i 1990

o Halvor Harsem
o Kay Vidar Jensen

 Ett minutts stillhet
 «We'll meet again» Versjon etter Vera Lynn - Trompetsolo v/ Per Søetorp

Etter dette kan alle som ønsker det legge ned blomster og tenne lys ved minnesmerket. Deretter bryter vi opp
fra minnesmerket, og forflytter oss til Norsk Maritimt Museum på Bygdøy.

Kl. 18.30/19.00-21.00: Samling ved Norsk Maritimt Museum på Bygdøy
Vi starter når alle har kommet til Bygdøy fra minnesmerket. Norsk Maritimt Museum het tidligere
Norsk Sjøfartsmuseum. Museet ligger på samme område som Fram-museet og Kontiki-museet.

 Velkommen

 Det Norske Sjømannskor
 Kort informasjon om Norsk Maritimt Museum og utstillingen om Scandinavian Star

o Avdelingsleder Eyvind Bagle
o Førstekonservator Elisabeth S. Koren

 Pause med bevertning

 Refleksjoner og dikt v/ Grete Holen
 Informasjon fra Støttegruppen - kortfattet gjennomgang av aktiviteter de siste årene
 Det Norske Sjømannskor
 Ordet fritt - korte innlegg og hilsninger (gi beskjed til møteleder)

Arrangementet avsluttes kl. 21.00


