
 

 

Referat 

Styremøte i Falstadsenterets Venner 
 

 

Sted:   Falstadsenteret 30. november kl. 17.30 – 18.30 

Tilstede:  Guri Marjane Sivertsen, Solveig H. Holberg, Otto Asbj. Solli, Anne Sofie Elgseter, 

Johan Arnt Dahlen, Marit Nordholmen og Liv Iren Grandemo 

Frafall: Rune Voldseth 

 

Sakliste: 

 

Sak 22/26 Temakveld: Kvinner og barn i krig og konflikt (fortsetter fra forrige 
styremøte) 
Evaluering: 

Meget godt program og dyktige foredragsholdere, vellykket gjennomføring. Lyd og bilde fungerte 

også godt. Tilstrekkelig med deltakere, men vi skulle gjerne sett et bedre oppmøte.  

 

Temakvelden «kvinner og barn i konflikt og krig» ble en øyeåpner for nesten 30 tilhørere på 
Falstadsenteret onsdag kveld. De fikk presentert en sterk personlig fortelling fra Sonia Ahmadi 
(Norsk-Afghanske kvinner for endring) om en ung afghansk kvinnes overlevelse av krig og 
undertrykkelse. Dette ble satt i sammenheng med det Oddny Gumaer (Novi) om hvordan lokale 
ressurspersoner i Ukraina har fått opplæring i tidlig innsats i forhold å arbeide med og forebygge 
traumer hos barna i deres eget lang som vokser opp i en krig.  
 
Temakvelden ble satt i kontekst av Inger Fagervik som fortalte om de kvinnelige fangene i Falstad 
fangeleir. I overkant av 200 kvinner var fanger der i løpet av krigen, og de ble holdt strengt isolert fra 
de mannlige fangene. Isolasjonen var til tider så total at de tilbrakte de fleste timene i døgnet og uka 
på cellene uten noen aktiviteter eller påfyll. Mange av disse kvinnene var fengslet fordi de var gisler 
på grunn av familiemedlemmers motstandsaktivitet, eller de hadde selv deltatt i såkalt illegal 
aktivitet mot okkupasjonsmakten.  
 

Det gis en gave til Novistiftelsen og Norsk-Afghanske kvinner for endring som takk for deltakelse.  

 

Sak 22/33 Temakveld om Halifax (fortsetter fra forrige styremøte) 

Avklarer dato med Falstadsenteret og tar sikte på temakveld starten av februar 2023.  
Faglig innhold fra lokalhistorikerne Atle Sand, Alfred Falstad og Einar Svee. Skuffkake. Spør 
Falstadsenteret om de kan stille med kaffe. Otto følger opp.  
  



Sak 22/35 Kalender vår 2023: Styremøter og årsmøte 

Styremøter tredje onsdag hver måned kl. 18-19 (med fire ukers mellomrom) 
✓ 18. januar 
✓ 15. februar 
✓ 15. mars 
✓ 22. mars årsmøte 
✓ 12. april (konstituering av nytt styre) 
✓ 3. mai 
✓ 7. juni 

 
 

Sak 22/36 Status andre punkter på aktivitetskalenderen  

Utdeling gavestipend 
Avklare med stipendmottakere og Falstadsenteret vedrørende dato. Kombinere det med en reise 
hvor studentmottakerne likevel reiser til Trøndelag.  
 
Unge Falstadvenner 
10. november 2022 møttes førsteårsstudenter (Nord universitet) og Mads Jørgen Nesjø 
(Falstadsenteret). Fin respons og kanskje de som har meldt interesse kan sette i gang noe.  
Nytt møte med tredjeårsstudenter etter jul.  
 
 


