DEN NORSKE BUCHENWALDFORENING

Årsberetning 2018
Det ble avholdt årsmøte den 13. november 2017. Det var 21 medlemmer til stede og følgende styre
ble valgt:
Julie Kvamme, leder
Helga Arntzen
Øystein Djupedal
Anne Heimdal
Thor Abrahamsen (ny)
Bjørn Arntzen, sekretær (ny)
Vararepresentanter
Kristine Heimdal
Ingrid Kvamme Fredriksen
Valgkomité
Kari Buvarp
Gunn Heidi Stø
Maria Gabrielsen var invitert som foredragsholder etter årsmøtet og hun fortalte en sterk historie om
sine krigsopplevelser. Alle fremmøtte fikk boken ”Angitt av mamma”.
Det ble avholdt et styremøte i forkant av årsmøtet
Frigjøringen av Buchenwald (11. april 1945) ble også i år markert på en verdig måte.
Mange mennesker fra mange nasjoner var samlet for å minnes dem som led, og dem som mistet livet
i konsentrasjonsleiren.
Den norske Buchenwaldforeningen la ned krans på appellplassen i Buchenwald.
Foreningen var representert av Helga Arntzen, Helga Askvik, Martinus Hauglid, Tatjana Schpok og
Bjørn Arntzen, samt to av Aktive Fredsreisers reiseledere, Erik Dokken og Halvor Rismyhr.
Foreningens leder, Julie Kvamme, var dessverre forhindret fra å reise p.g.a. sykdom.
Julie Kvamme deltok den 4-5 november på styremøte i IKBD.
Blant sakene som ble diskutert der var:
1) planlegging av neste års minnemarkering som blir 14. april 2019. Tema for minneseremonien
blir Europa.
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2) Høyrepopulismen brer om seg i Europa. Hvordan er det best å møte denne. Skal de overses
eller skal vi gå i dialog med dem. Og hvordan kan vi imøtegå deres påstander og
bagatellisering av Holocaust og krigens redsler.
3) Treplanteseremoni. Det er de siste årene blitt gjennomført en planting av tær langs den gamle
togtraseen til Buchenwald. Det er en kristen organisasjon om planter bøketrær for å lage en
minnelund. De planlegger å plante 1000 trær. Det er mulig for enkeltland å få plantet
minnetrær. Det blir ett eller to trær for person(er) for representerer fangene fra landet samt
et fellestre for de øvrige. Dette koster 400 euro per tre, som også inkluderer ett års stell av
treet. Flere land har tidligere vært med på dette. Ett av de første var Israel. Både Tyskland og
Frankrike har vært med på dette tidligere år.
Avløs 1.12 2018
Julie Kvamme.
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