DEN NORSKE BUCHENWALDFORENING

Årsberetning 2016 og 17
Forrige årsmøte ble avholdt 13.11.2015. Etter årsmøtet var Alf R. Jacobsen hovedtaler.
På grunn av uheldige omstendigheter ble det ikke innkalt til noe årsmøte i 2016. Det ble
derfor innkalt til et årsmøte 3. mars 2017 med påfølgende middag. Når det var bare få
dager igjen til møtet var det ingen påmeldte og det ble derfor besluttet å avlyse for å
unngå å måtte betale hotellet for dyre middager. Dette skulle ikke vært gjort, årsmøtet
burde vært frikoblet fra middagsbestillingen. Det viste seg at det var medlemmer som
hadde tenkt seg på møtet men ikke hadde meldt seg på middagen. Jeg kan bare beklage
på det sterkeste at dette skjedde.
I løpet av denne perioden har flere av våre medlemmer og tidligere fanger gått bort. En
av dem er min far Elling Kvamme, som var leder av denne foreningen. Etter hans
bortgang i april 2016 har undertegnede fungert som leder for foreningen selv om jeg
ikke er valgt til dette.
Kaare Rynning er en annen av medlemmene som har gått bort. I hans dødsannonse sto
det at de ønsket en gave til Buchenwaldforeningen i stedet for blomster. Det ble
innbetalt kr 2500. Det er svært rørende og noe vi setter stor pris på.
Et annet trofast medlem som har gått bort i perioden er Olav Bøyum. Sannsynligvis også
flere.
I perioden har det vært avholdt to minnemarkeringer på årsdagen for frigjøringen av
Buchenwald, både i 2016 og i 2017. Jeg representerte Norge på begge arrangementene.
Sist år var Bjørn Arntzen fra Aktive Fredsreiser med som observatør. Han fikk også
være tilstede under møtene i den Internasjonale Buchenwaldkomiteen og knyttet
kontakter som forhåpentligvis kan ende opp i et samarbeid/møtested mellom norsk og
europeisk ungdom i Buchenwald. Det vil bli søkt om EU midler til å få til et slikt
prosjekt. Fra norsk side vil det være Aktive Fredsreiser som vil stå for den praktiske
gjennomføringen dersom prosjektet blir en realitet.
Jeg er styremedlem i Den internasjonale Buchenwaldkomiteen og har deltatt på to
styremøter i tillegg til årsmøtene hvor samtlige lands delegater deltar. Blant tingene
Formann: Julie Kvamme

Aktive Fredsreiser v/Helga Arntzen

Lokesvei 101, 1344 Haslum
mobil 41 21 02 88
e-mail: Julie.k@online.no

Boks 19, 4951 Risør,
tlf. 3715 3900, mobil 952 38 199,
e-mail: helga@aktive-fredsreiser.no
Kontonummer: 1607.33.98286
www.buchenwaldforeningen.no

DEN NORSKE BUCHENWALDFORENING

som det arbeides med er de årlige minnemarkeringene og hvordan en kan forhindre at
minnet/lærdommen fra Buchenwald og de øvrige leirene blir glemt eller forvrengt av
nynazister. En del av dette arbeidet er å bevisstgjøre ungdom og innunder dette
kommer prosjektet jeg tidligere nevnte.
Medlemmene i den Norske Buchenwaldforeningen har mottatt invitasjon til utdeling av
prisen Fangenes Testamente i regi av Aktive Fredsreiser. Det var i juli 2016 på
Landeskogen hvor prisen gikk til Tore Godal for hans livslange virke for verdens
folkehelse ved bl.a vaksineprogram, og i juni 2017 hvor prisen gikk til den Tyske stat og
Initiative Eckerwald for arbeidet med å opprette Holocaustonumentet i Berlin og for å
opprette minnested i den litt glemte leiren Eckerwald.
Dessverre viser det seg at mange medlemmer nok synes reisen til Risør eller
Landeskogen blir litt for lang. Få av Buchenwaldforeningens medlemmer har deltatt til
tross for gratis transport fra Oslo og hotellopphold.
I forbindelse med disse samlingene har vi avholdt styremøte i Buchenwaldforeningen,
noe som ellers er utfordrende pga store geografiske avstander.
I løpet av 2016 deltok jeg på flere av Aktive Fredsreisers arrangement i Berlin som
annengenerasjons tidsvitne med tematime for norske skoleklasser hvor jeg fortalte min
fars historie. Dessverre har jeg av helsemessige årsaker ikke fått til dette i det siste
året, men har et ønske om å fortsette dette viktige arbeidet når helsen tillater det.
Haslum 13.11.17
Julie Kvamme

Formann: Julie Kvamme

Aktive Fredsreiser v/Helga Arntzen

Lokesvei 101, 1344 Haslum
mobil 41 21 02 88
e-mail: Julie.k@online.no

Boks 19, 4951 Risør,
tlf. 3715 3900, mobil 952 38 199,
e-mail: helga@aktive-fredsreiser.no
Kontonummer: 1607.33.98286
www.buchenwaldforeningen.no

