
Vennskap Tromsø – Gaza
Referat fra styremøte 8. oktober 2008.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Christiane Kolberg, Knut Borud (referent).

1. Christiane reiser til Gaza. 
Christiane reiser til Gaza 26. oktober, for å delta på en konferanse om psykologiske 
og sosiale konsekvenser av stengningen av Gaza den 27-28.10. Konferansen er i 
regi av Gaza Community Mental Health Program og WHO. WHO er behjelpelig med 
hjelp i forbindelse med innreisen til Gaza. I denne forbindelsen regner Christiane 
med at det vil bli mulig å treffe personer i Gaza som vi vil pleie kontakt med. (Se også 
de to neste sakene i referatet). Christiane tar også kontakt med kommunen før hun 
reiser, med sikte på å kunne formidle hilsener til Gaza.
2. Vennskapsskoler i Gaza.
Elisabeth Sausjord har tatt initiativ overfor Sommerlyst skole, der hun har en datter i 
8. klasse, med sikte på å få etablert en vennskapsskolekontakt til Gaza. Hun har fått 
positiv respons fra skolen, og har tatt kontakt med Nehal Afana med sikte på å finne 
fram til en aktuell skole.
I forbindelse med at Christiane er i Gaza forsøker hun å følge opp denne 
kontaktskapingen. Christiane tar også kontakt med våre kontaktpersoner på Breivika 
og Tromstun skole, for å se om det igjen er aktuelt for dem å forsøke å etablere en 
kontakt til Gaza.
3. Filmprosjekt med Ashraf Mashharawi.
Som referert fra forrige styremøte tar vi sikte på å søke om å få midler til å 
gjennomføre filmprosjektet med Ashraf i 2009.
I forbindelse med at Christiane besøker Gaza forsøker vi å få til et møte der hun kan 
snakke med Ashraf om hvilke muligheter vi ser for oss.
4. Søknad om støtte fra Vennskap Nord – Sør 2009.
Søknadsfrist er 1. november. Styret tar sikte på at vi søker til disse delprosjektene i 
vår søknad om kulturstøtte:
- NUFF. Inger Hilde har kontakt med NUFF, og innarbeider søknad fra dem i vår 
søknad.
- Filmprosjekt med Ashraf Mashharawi. Knut forbereder søknad i tråd med søknaden 
som ble laget for 2008.
- Reise til Gaza for om lag fire – fem sentrale vennskapsarbeidere, for å styrke 
kontaktene våre. Sannsynligvis i april?
- Reise til Tromsø for to – tre lærere fra vennskapsskoler, om vi klarer å få etablert 
kontakt. Gjerne i begynnelsen av skoleåret 2009 – 2001 (august – september). 
(Siden Ramadan er 21. august – 19 september og dette passer dårlig for et besøk er 
det nødvendig å vurdere tidspunktet nærmere).
Inger Hilde samordner hele kulturstøttesøknaden før den sendes.
Knut gjør klar søknad om informasjonsstøtte.



5. Åpent medlemsmøte 19. november.
Vi planlegger et åpent medlemsmøte 19. november, først og fremst med Christianes 
bilder og fortelling fra besøket i Gaza. Møte kan gjerne bli arrangert i samarbeid med 
Palestinakomiteen.

6. Neste styremøte.
Neste møte blir tirsdag 11. november kl. 20:00 hos Inger Hilde Trandem.


