Garry, - vår sør-afrikanske Oftebro
10-4-1-2-1
Garry arrangerte slektsstevne i Sør-Afrika i 2007, og
etter det har han vært en kjent og høyt skattet person
i Oftebro-familien. Han forteller at han trodde at han
og hans bror Mark var de eneste Oftebroer i verden,
og hvor overrasket han ble da han fikk en telefon fra
Nordmannsforbundet sent på 90-tallet med spørsmål
om han ville ha kontakt med slektninger i Norge. En
dag kom en telefon fra Torstein Oftebro og så var
kontakten opprettet. Torstein og Reidar Oftebro med
familier kom på besøk og Garry forteller om den
undring han følte ved å se navnet Oftebro på flere
vesker og kofferter. Den eneste gang han hadde sett
en slik navnelapp klistret på en boks, var på hans egen
skolekiste på kostskolen. Garry og hans familie var helt
overveldet over hvor mange slektninger de hadde,
ikke bare i Norge, men i hele verden!
10-4-1-2-1 Garry Oftebro som ung
student.

Mark var til stede på stevnet i Lyngdal i 2004. Mange
ønsket å ha et nytt slektsstevne noen år senere. SørAfrika ble foreslått, men det var kanskje ikke så mange
som den gang trodde det var mulig.
Garry hadde ikke anledning til å være med i Lyngdal,
men han tok utfordringen og inviterte til nytt Oftebro
slektsstevne i Sør-Afrika i 2007. 132 deltakere, derav
47 fra Norge, fikk helt eventyrlige opplevelser i Durban
og Zululand.
Garry arrangerte det hele, han guidet hele turen, og vi
fikk virkelig respekt for vår afrikanske Oftebro.

Garry er en svært omsorgsfull familiemann.

Blant Garrys mange sportslige aktiviteter
har også ridning hørt med.

Garry er 4. generasjon Oftebro som er født i Zululand.
Hans tipp-oldefar Ommund Oftebro reiste fra Lyngdal
i 1849 for å virke som misjonær blant zuluene. Han
etablerte misjonsstasjonen «KwaMondi» (Mondis
sted, Mondi var Ommunds zulunavn) i Eshowe.
Misjonærene måtte forlate sine stasjoner i forbindelse
med krigen mellom zuluene og britene, der både
kirken og misjonsstasjonen på KwaMondi ble brent og
ødelagt. I 1879 fikk misjonærene komme tilbake.
Ommund fikk gjenreist kirken og stasjonen som har
stått der siden. Besøket i kirken, gudstjenesten med
den lokale zulu menigheten, og den fornyede
avdukingen av Ommunds plakett, var nok for svært
mange av oss et høydepunkt ved Oftebro-stevnet i
2007.

Garry ble født 8. oktober 1959 på Eshowe hospital.
Familien bodde i Empangeni hvor hans far Karl eide en
sports- og våpen-forretning. Det var på dette stedet at
Ommund Oftebro hadde sin første misjonsstasjon da
han kom til Zululand.
I 1963, da Garry var 4 år gammel, kjøpte foreldrene en
egen gård, Antiford Farm, som lå i Mid-Illovo, Natal
Midlands, noe som fikk stor betydning for hele hans
oppvekst. Han husker at de flyttet dit, og at det var
svært enkle forhold. Gården hadde verken innlagt
vann eller strøm i mange år, og det meste måtte
bygges opp fra grunnen. Det var tungt arbeid og mye
slit, men det ga resultater. Gården ble utviklet til å bli
en moderne bedrift med stor produksjon av bl.a.
grønnsaker, tømmer og sukkerrør.

Garry er interessert i sportsfiske. Her med
sønnen Karl i farvannet utenfor
Mozambique.

Det var stor forskjell på svart og hvit, men Garrys
lekekamerater var i stor grad barna til de innfødte
landarbeiderne på gården. Han lærte dermed å snakke
zulu flytende. Han satt sammen med arbeiderne ved
bålet om kvelden og lærte om kultur og historie, noe
han senere skulle sette stor pris på.
Garrys far, Karl, var en dyktig og hardtarbeidende
bonde, og klarte å få gode avtaler for dyrking og salg av
tømmer og sukkerrør. Da Garry var 15 år, døde faren
relativt brått av hjernesvulst. Moren, Jayne, drev
gården videre med hjelp av den innfødte
arbeidsstokken, og da i særlig grad zuluen Bhani
Shange. Det var svært krevede.

Garry konkurrerte i mange år på høyt nivå
i Enduro-racing. Det var nær ved å koste
ham livet.

Etter gjennomført High School gjorde Garry
militærtjeneste i 2 år. Han tjenestegjorde i etterretning/samband og noe aktiv krigstjeneste (Border
War).

Garry avsluttet sin agronomutdannelse ved University
of KwaZulu Natal, og han arbeidet borte fra
hjemgården i flere år, bl.a. som Farm Manager for en
«Sugar and Citrus Estate» - virksomhet nær Eshowe.
Han var bestemt på å vende tilbake til hjemgården
Antiford, og da hans mor ikke lenger klarte å drive
gården, kjøpte han den i 1980. Gårdsdriften gikk bra,
men det begynte å bli politisk uro som gjorde det
vanskeligere å drive som før. Større motsetninger
mellom svarte og hvite gjorde det utrygt, mange
gårdbrukere og familier ble myrdet, også på denne
gården hvor man hadde hatt en fredelig sameksistens
i mange år. Garry valgte derfor å selge gården i 2000.
I 2000 var Garry vertskap for norske Reidar Det var en vanskelig avgjørelse i urolige tider. Han
og Torstein Oftebro på sin Antiford Farm i
forteller om sin gode venn og arbeidsleder, Bahni
Mid-Illovo, Natal Midlands, Sør-Afrika.

Shange, som ble drept av sine egne fordi han var for
god venn med hvite. Garry ga da økonomisk og annen
hjelp til utdanningen av Bahni Shanges barn.
Senere kvalifiserte Garry seg som turistguide og
turoperatør for opplevelsesreiser i Zululand. Det hadde
vi store fordeler av da vi kom til slektsstevnet i 2007.
Hvilken reise vi hadde, og alt vi fikk oppleve med en så
engasjert guide og reiseleder!
Fra 2004 har Garry arbeidet for Snap-on Tools, hvor
han nå er leder for firmaets verktøy-avdeling i SørAfrika.
Garry inspiserer sine tømmerhoggere av
begge kjønn. Machete er mere brukt enn
øks. Også barken er salgbar.

Garry forklarer og instruerer sine gjester
under den guidede turen til de tidligere
slagmarkene i Zululand under stevnet i
Durban i 2007.

Garry har alltid vært spesielt interessert i idrett, og han
har vært aktiv i rugby, cricket, polo, dykking, turn,
ridning, skyting, fisking og sportsdykking (scuba
diving). Den aller viktigste konkurranseidretten har
likevel vært «Enduro Riding» (Off Road Motor Bike
Racing) hvor han var aktiv fra 1984 til 1998. Han har
deltatt i en rekke konkurranser både på regionalt og på
nasjonalt nivå, og har vunnet en rekke mesterskap.
Dette er en aktivitet som av mange nok vil oppfattes
som risikosport, og han har også vært utsatt for noen
alvorlige ulykker med store skader. Ved pågangsmot
og iherdig trening klarte han å gjenvinne funksjon, og
han fortsatte å konkurrere på høyt plan i flere år.
Garry er en mann med mange ulike interesser/hobbyer. Han er spesielt interessert i blomster og
trær, har dyrket egne bonsai-trær og orkideer.
Treskjæring og møbelsnekring har han også fått tid til.
Garry er en familiemann, og er veldig opptatt av sine 3
barn og deres gjøren og laden. De to eldste, Gigi og
Karl, har også vært med på flere slektsstevner og er
aktive bidragsytere til vårt sosiale fellesskap.

Helt siden han fikk kontakt med resten av Oftebroslekten har Garry vært slektens kontaktperson for
menigheten i Eshowe. Han har hatt tilsyn med den
norske kirkegården på stedet, hvor han, sammen med
sin bror og sin sønn, har rettet opp mange
Garry deltok på slektsstevnet i Kristian- gravmonumenter som vandaler har veltet eller
sand/Lyngdal i 2018. Her har han omsider
skamfert. Han har videre organisert arbeidet med
funnet veien tilbake til sine røtter.
oppussing og reparasjoner av kirken, og har på den
måten formidlet Oftebro-familiens ønsker for, og bidrag til KwaMondi-menigheten. Det er
nesten utrolig hvor mye han har klart å få ut av de pengene som er sendt. Så har han også
laget rapporter og dokumentert arbeid og drift. Det er gode historiske dokumenter, og det er
mye Garrys fortjeneste at kirken og kirkegården fortsatt kan holdes i hevd i et samfunn preget
av uro og store motsetninger mellom folkegrupper.

Garry Oftebro er en meget allsidig person, og vi har lært han å kjenne som særdeles hyggelig
og forekommende, alltid blid, vennlig og hjelpsom, og veldig engasjert i slektshistorien. Han
arrangerte et helt fantastisk slektsstevne i Sør-Afrika. Det ga oss en opplevelse for livet. På de
senere slektsstevnene har han også vært bidragsyter som foredragsholder og et sosialt
samlingspunkt. På rundturen etter stevnet i Kristiansand 2018 var han leder for selskapsleker
for store og små til langt på natt.
Vi kjenner Garry som en spesiell ressursperson, og er glade for at vi har ham blant
treffpunktene våre i Oftebro-slekten.

Garry under en av sine mange instruktive «battlefield Garry demonstrerer zulu-dans i en zulu-kraal under
forelesninger» under bussturen Zululand rundt i 2007. Oftebro slektsstevnets tur til Zululand i 2007.

Garry flankert av sin bror Mark og av Inge Oftebro

Zulu-dans som underholdning under slektsstevnet.

Den ekskursjonen til Zululand som Garry inviterte til under stevnet i 2007 bød på mye afrikansk wildlife.

Garry sammen
med bror Mark (og
sønn Karl) retter i
2016 opp mange
veltede gravmonumenter på den
norske gravlunden
ved KwaMondi.
Verten Garry,
under slektsstevnet,
i samtale med fra v.:
Inge Oftebro, Inges
datter Thea, Mark
Oftebros datter Cara
Jayne og Colin
Langeland Hansen,
Durban.

Garry har samlet sine 132 gjester under slektsstevnet i Durban i 2007. Det var et helt uforglemmelig stevne,
takket være Garrys totale selvoppofrelse og helt ufattelige innsats. Takk, Garry!!

Garry var i 2016 vert og guide i sitt hjemland for John
og Deborah Oftebro fra Seattle, USA.

I 2020 var John og Deborah Oftebro vertskap på
Hawaii for Garry med datter Gigi og svigersønn Mike.

