
Årsmelding for 2015 for 
Falstadsenterets 
Venneforening 
Innledning 
Vi har gjennom året hatt en rekke arrangementer som har gitt 
grunnlag for refleksjon og ettertanke. Det som likevel 
gjennomgående har preget aktiviteten mest, er prosessen mot en 
felles venneforening for Falstadsenteret, ved at styrene i 
Falstadfangenes Forening og Falstadsenterets Venneforening er 
enige om å gå sammen til en ny forening, Falstadsenterets 
Venner. Prosessen har pågått over fire år og ny forening forventes 
å være på plass i løpet av første kvartal 2016. Når vi samtidig vet at 
det blir direktørskifte på Falstadsenteret i løpet av året, blir dette 
utvilsomt et både spennende og krevende år for alle. Nye relasjoner 
skal finne ut av hverandre til beste for Falstadsenteret, for 
formidling av krigshistorien, for menneskerettigheter og for stadig 
fokus på utviklingen av vårt demokrati. 

Styret 
Styret har bestått av leder Asbjørn Norberg, nestleder Beate Fasting, 
sekretær Svein Helge Falstad, kasserer Hallgeir Hynne og 
styremedlemmene Liv Iren Grandemo, Robert Svarva og Lars 
Myraune. Varamedlemmer Torbjørn Brenne, Ingrid Stræte og Kirsti 
Aarøen Lein. Styret har hatt 6 styremøter. 

Økonomi 
Vi hadde et overskudd på kr 745,50 og innestående på bankkonto på 
kr. 61.983,50 ved siste årsskifte. Se for øvrig noter til regnskapet. 

Medlemmer. 
Vi hadde ved årsskiftet 105 medlemmer og innbetalt 
medlemskontingent for 2015 er på kr. 30.100,00. Vi har som vanlig 



sendt ut informasjon til medlemmene både før sommerferien og før 
jul. 

Aktiviteter 
Temakveld: Om grenselosene 
19. februar arrangerte vi temakveld om: «Hvorfor ble noen 
grenselos? Videre «Under krigen var det mange helter som sloss for 
et fritt land. Mange av dem, som grenselosene, utførte sin innsats i 
stillhet». «Hvorfor valgte de å risikere så mye for fellesskapet og et 
fritt land?» Det ble fullt hus og et flott program med Marte Hallem 
som fremførte visa «Grenselosen». Videre ble avspilt autentisk 
lydopptak fra 1946 av samtale mellom Paul Okkenhaug og Rolf 
Nevermo om sistnevntes flukt fra Falstad samt samtaler med 
grenselosene Alv Lian og Gunnar Karlgård. Kommentarer av Arne 
Langås. Marte Hallem presenterte bakgrunn og utfordringer med å 
lage teater om flyktningelosen. 

Temakveld: Med og om Røde Kors 
Åpent møte i Borggården med Røde Kors og generalsekretær Svein 
Molleklev. Om lag 70 personer hadde funnet veien til 
arrangementet som startet med et musikkinnslag ved Jørgen 
Skogmo på klassisk gitar. Deretter ønsket Beate Fasting 
velkommen. 
Svein Molleklev hadde en sterk skildring om temaet 
«Menneskeverd og menneskerettigheter i dagens internasjonale 
konflikter». Til sist hadde leder for N-T Røde Kors, Tor André 
Weiseth, tanker om «Utfordringer for Røde Kors lokalt og 
nasjonalt». Avslutningsvis fremførte Jørgen Skogmo, Epitafio «Jour 
de Mai» av Mikis Theodorakis, før ordfører Robert Svarva overrakte 
en sjekk fra venneforeningen til Røde Kors.  

8. mai - Statsråd Tord Lien i Falstadskogen 
Det ble en spesiell markering av Frigjøringsjubileet i Falstadskogen 
8. mai 2015. Olje- og energiminister Tord Lien holdt tale ved 
minnemonumentet og delte også ut 15 av regjeringens 
minnemedaljer for sivil innsats under krigen. I tillegg til Tord Liens 
tale og medaljeutdeling, var det kulturelt innslag med dans ved Ole 



Aleksander Hansen, det var videre allsang, kransnedlegging ved 
monumentet og korinnslag. 
Arrangementet startet ved monumentet i Falstadskogen klokken 
17.00. Etter at det var ferdig var det åpent hus ved Falstadsenteret, 
med mat laget av Café Verden og sang ved Kveldskoret fra 
Sjefsgården. Dette koret består utelukkende av innvandrere. Alt var 
gratis. Dette var andre året med samling i Falstadsenteret etter 
seremonien I Falstadskogen, og det ble også i 2015 stormende fullt 
og svært vellykket som året før. 
Programmet for dagen var et samarbeid mellom Levanger 
Kommune, Forsvaret, Falstadsenterets Venneforening, 
Falstadfangenes forening og Café Verden. Tidligere på dagen var det 
Rådsmøte for Stiftelsen Falstadsenteret med foredrag om boka 
“1.000 dager i fangenskap”. Foredraget var åpent for alle 
interesserte. 
Video fra medaljetildelingen kan sees på: http://
www.ekneinfo.com/8-mai-2015.html 

Abid Q. Raja var årets 17. mai-taler i Falstadskogen 
Falstadsenterets Venneforening var så heldige å få invitere Abid Q. 
Raja til Falstadskogen 17. mai i år. Stortingspolitiker Abid Q. Raja 
ble dermed den første muslim som holdt tale i Falstadskogen på 
nasjonaldagen 17. mai. Invitasjonen av Raja skjedde i samråd med 
17. maikomiteen på Ekne og ledelsen ved Falstadsenteret. 
- Jeg ser det som en stor ære å få holde 17. maitale i Falstadskogen, 
sa stortingspolitiker Abid Qayyum Raja (39), da han ble spurt om å 
holde talen ved minnestedet på nasjonaldagen 70 år etter fredsåret 
1945. 
I sin tale sa Raja at det for ham som stortingspolitiker var særlig 
spesielt å sette seg inn i historien til en fangeleir for politiske 
fanger. Raja tok i sin tale også et oppgjør med islamistene: 
- Vi var ikke her til å stå opp mot nazistene, men mange som meg 
er her nå for å stå opp mot islamistene – sammen med dere. Ingen 
skal kunne true oss til taushet, var noe av det Raja sa i sin tale til de 
rundt 400-500 fremmøtte i Falstadskogen. 
Raja kom med fly til Værnes direkte fra Oslo på formiddagen 17. 
mai. Svein Helge Falstad hentet ham på flyplassen og kjørte ham 
direkte til Ekne hvor folketoget holdt igjen starten til Raja var på 

http://www.ekneinfo.com/8-mai-2015.html


plass. Også ordfører Robert Svarva var invitert til Ekne. Han gikk 
sammen med Raja fremst i 17. maitoget fra Ekne skole til 
Falstadskogen, og også på returen tilbake til skolen. 
Under kjøreturen tilbake til Værnes uttrykte Raja stor 
takknemlighet for å ha fått være 17. maitaler i Falstadskogen. Det 
var en fin opplevelse som hadde gjort sterkt inntrykk på ham, sa 
han. Han uttrykte også at han angret litt på at han ikke tok med seg 
kona og barna slik at de kunne få oppleve 17. mai på ei bygd i 
Trøndelag og få med seg seremonien i Falstadskogen. Han sa at han 
trolig vil ta dem med til Falstadsenteret og Falstadskogen en annen 
gang. Hele talen til Abid Q. Raja ligger som tekst og video på 
nettsiden http://www.ekneinfo.com/17-mai-2015.html 

Informasjonskveld for 17. maikomiteene 
Årets informasjonskveld for Levangers 17. maikomiteer fant sted på 
Falstadsenteret 4. februar. Alle de seks lokale komiteene var 
representert. Programmet for møtet var orientering om 
Falstadsenteret og dets virksomhet ved senterleder Tone Jørstad, 
orientering om Falstadsenterets Venneforening ved leder Asbjørn 
Norberg og en tale av ordfører Robert Svarva om 17. mai og det 
norske demokratiet. 
Kommunens 17. maikoordinator, Marit Hæreid Sandstad orienterte 
om komiteenes arbeid. Deretter gjennomførte alle komiteene sitt 
første konstituerende møte før det ble tid til en rask 
omvisning. Opplegget oppleves interessant for komitémedlemmene, 
og Sandstad har også takket ja til en tilsvarende startsamling i 2016. 

Familiedag 
Falstadsenteret arrangerte familiedag den 22.8 hvor vi deltok og 
hjalp til hvor det var behov. Det var godt vær, godt besøkt hvor 
hovedattraksjonen var «Rasmus og verdens beste band». 

Sommerverter 
Vi stilte også i år med sommerverter på søndager og noen lørdager i 
juni, juli og august. Ordningen er god og viktig for Falstadsenteret, 
men vi må gå gjennom opplegget med Falstadsenteret for å se på 
ressursbruken og muligheten for å få opp besøket. 

http://www.ekneinfo.com/17-mai-2015.html


Avslutningsvis 
2016 blir et forandringens år. Ny venneforening som sammen skal 
finne sin form og etter hvert samarbeidet med ny direktør blir 
utvilsomt både spennende, krevende og givende. Om alle går til 
verket med en positiv og løsningsorientert innstilling, er vi sikre på 
at det vil bli til det beste for alle. Og da kan vi selvsagt håpe på at 
enda flere vil bli medlemmer i den nye venneforeningen og at 
Falstadsenterets posisjon fortsatt vil forsterkes lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. 

Til slutt takker styret Falstadsenteret for utmerket og inspirerende 
samarbeid. 

Ekne, 22. januar 2016. Styret. 


