
Kirkebyggerne i Oftebro-familien 

Innledning. 

Det er en kjensgjerning at mange medlemmer av den store Oftebro-familien tradisjonelt har 

vist, og viser, en sterk tilhørighet til Kirken, med et sterkt engasjement i et aktivt 

menighetsliv. Våre tidlige forfedre i Lyngdal og i bygdene der omkring var nok preget av den 

ånd, den forventning og den kirketukt som gjennom generasjoner generelt rådet i de norske 

bygdesamfunn, ikke minst på Sør-Vestlandet. Kirken var en viktig og dominerende faktor i 

menneskenes liv.  For vår egen Oftebro-familie synes likevel fenomenet å bli særlig tydelig, 

personlig og vedvarende gjennom våre familiegrunnleggere, husmannsfamilien Gunhild og 

Villum Christian Oftebros nære tilknytning til sine vertsfolk, sogneprestfamilien Gustava og 

Gabriel Kielland på Lyngdal prestegård. Dette vedvarende kirkelige engasjement i familien 

fulgte også med da mange av Oftebro-familiene flyttet ut til andre norske bygder og byer, og 

da mange immigrerte til fremmede kontinenter. I særlig grad fikk, som vi vet, tilknytningen til 

nevnte sogneprestfamilie den konkrete betydning at hele 3 personer i Oftebro-familien i 

perioden 1849 til 1882 dro til Zululand som misjonærer. Dette forhold var så i seg selv, i sin 

tur, med på å befrukte den sterke misjonsinteressen som utviklet seg i deler av Oftebro-

familien. 

Det er da kanskje naturlig at det med dette kirkelige engasjement også kom et engasjement for 

å legge fysisk til rette for Kirkens virksomhet. For misjonærenes vedkommende var det jo 

endog et nødvendig element i deres misjonsbestrebelser. I dag kan vi således registrere at det 

innen Oftebro-familien gjennom årene har vært utvist stort initiativ og stor deltakelse i det å 

etablere nye gudshus. Aktiviteten har spent fra menighetsbygging til motivering for reising av 

nye kirkebygg og innsamling av midler til formålet, og til aktiv deltakelse i byggearbeidet 

som byggherrer, som kirkearkitekt og som håndverkere.   

Familien med utgangspunkt i husmannsplassen på Oftebro bidro da 

Lyngdals steinkirke fra middelalderen måtte vike plass for en ny, tømret 

korskirke i 1848. 

Fra senmiddelalderen og frem til midt på 1840-tallet hadde Lyngdals befolkning hatt 

tilhørighet til sin gamle steinkirke på vollen sønnafor Rom. Her hadde også våre egne forfedre 

møtt trofast opp til høymesse og 

altergang, og her hadde 

husmannsbarna på Oftebro ”sluppet 

frem for presten”. Kirken var etter 

hvert blitt altfor liten, og derfor var 

kirkeskipet i tidens løp blitt forlenget 

med en trebygning. Koret var dessuten 

blitt påbygget et sakristi. 

Likevel var kirkefasilitetene fortsatt 

for små og meget kummerlige da 

sogneprest Gabriel Kielland tiltrådte 

sin stilling i 1837. Tårnet svaiet under 

klokkeringingen, og i regnvær vasset sognepresten rundt i vanndammer på sakristigulvet. 

Middelalderkirken i Lyngdal, slik man antar at den så ut. 
 



Påbyggingen av kirken hadde dessuten gjort den så lang og smal at presten hadde problemer 

med å nå  fram til sine tilhørere med sitt budskap. Kielland, som allerede hadde rukket å 

bygge ny hovedbygning på prestegården, og deretter fått etablert Lyngdals første, faste 

skolehus, la nå, fra tidlig på 1840-tallet, full tyngde i å få kommunen til å bygge ny kirke. 

Sognepresten hadde selv sete i kommunestyret, hvor han også fikk gehør for sine planer. Det 

ble etablert en byggekomité, men det kan synes som Formannskapet på mange måter tiltok 

seg en overordnet rolle i denne funksjonen. Byggherren satte ut et stort antall del-entrepriser, 

varierende fra tømmerleveranser, tømmerfløting og plankeskjæring, til lafting, paneling og 

innredning av selve bygget. Det ble utskrevet omfattende pliktarbeid. Kielland tegnet selv 

kirken. 

Kirkebyggingen var et stort praktisk og 

økonomisk løft for Lyngdalssamfunnet, og 

kostnadene ble for en stor del fordelt som 

ekstraskatt på fast eiendom. Det er ikke lite 

imponerende at Lyngdal den gang kunne 

mobilisere ressurser og fagkompetanse til å 

reise dette store praktbygget, forøvrig med 

galleri i 2 høyder og med opprinnelig sitteplass 

til 1636 mennesker. Man måtte riktignok til 

Eiken og Audnedal for å kjøpe tømmer, da det 

i Lyngdal ikke fantes tilstrekkelig med brukbar 

tømmerskog, men arbeidsoppgavene forøvrig 

ble i hovedsak løst av bygdas menn. Hovedentreprisen ble gitt til John Olsen Tuene, som 

hadde noe erfaring i kirkebygging fra tidligere arbeid på Kvås kirke. Det hører for øvrig med 

til historien at byggekomiteen ikke maktet å skaffe tørre trematerialer som avtalt og i takt med 

fremdriften, og at arbeidet derfor ble forsinket, og for byggmester Tuene fordyret. Det sies 

således at han tapte 800 daler, eller alt han eide, på kirkebyggingen.  

Med sogneprest Kielland så sentralt plassert både i byggeprosessen, og i husmannfamilien 

Oftebros liv, var det formodentlig å forvente at flere i denne familien ble sikret oppgaver med 

kirkebyggingen. 

3 Tobias C. Oftebro (1803-1889), som på denne tid var 

forpakter på Berge gård, ble tildelt oppgaven å rive ned 

steindelen av den gamle kirken, sortere steinmassene, for så 

å anvende de brukbare stein til oppføring av grunnmuren til 

den nye kirken.  Å rive ned den gamle kirken, ville i dag 

blitt oppfattet som en ”kulturvoldtekt”. Men tiden var nok 

ikke moden for å innse kulturverdien i bevaring av et 

kirkebygg fra middelalderen. Under alle omstendigheter kan 

ikke Tobias lastes for den beslutningen som ble gjort, først 

og fremst for å skaffe lett tilgjengelig stein til den nye 

kirkemuren Han var åpenbart uten innflytelse på rivnings-

vedtaket som ble fattet av kommunestyret og approbert av 

stiftsstyrelsen. 

3 Tobias C. Oftebro 

 

Lyngdal kirke fra 1848 

 



Tre-delen av kirken ble delvis ”solgt på rot” for nedrivning.  Koret ble foreløpig midlertidig 

bevart og kledd inn for å bli brukt under kirkelige handlinger i byggeperioden. Ordinære 

gudstjenester skulle samtidig vekselvis foregå i kirkene i Austad og Kvås. 

For del-entreprisen, byggingen av kirkemuren, fikk Tobias utbetalt 4 ort og 12 skilling pr. 

favn. (1spd = 5 ort = 120 skilling = 4 kroner) (1875-verdi). Arbeidet var omfattende, åpenbart 

langt mer enn en manns verk. Hvem han hyret inn som hjelpemenn, sier historien intet om. Vi 

lar neppe fantasien ta overhånd om vi antar at hans brødre, 1 Henrik og 9 Kristian Severin har 

ytet hjelpende hender. Lillebror, 10 Ommund, hadde nok gyldig fravær. Han studerte til 

misjonær i Stavanger da arbeidet pågikk.  

(5) Ole Martin Hansen var snekker, og 

samtidig husmann på Steinbergåsen. Han var 

gift med Tobias’ søster 5 Maren. Ole Martin 

fikk tre del-entrepriser i kirkebyggingen, for 

henholdsvis 78 spd., 150 spd. og 35 spd.  Han 

fikk for det første arbeidet med å bygge 

altertavlen og prekestolen til kirken. 

Byggherren ønsket at ”Prekestol og Altertavle 

skal blive omtrent som i en af Landskirkerne i 

Provstiet”. Ole Martin reiste derfor til 

Vigeland og tegnet av disse innretninger i 

Valle kirke. På dette grunnlag bygget han så 

altertavle og prekestol i den nye Lyngdal 

kirke. Som snekker bidrog Ole Martin også i kirkebyggingen for øvrig, bl.a. omfattet en av 

hans del-entrepriser å bordkle den store trekirken utvendig. Også dette var et stort arbeid, 

langt utover en enkelt manns verk. Heller ikke her forteller historien noe om hvilke hjelpere 

som ble hyret inn. Det er naturlig å tenke seg at det ble dratt veksler på svogerne på Oftebro, 

så meget mer som det tradisjonelt i familien har vært oppfattet slik at 1 Henrik C. Oftebro 

deltok i kirkebyggingen. 

Snekker Ole Martin Hansen er for øvrig også kreditert tilvirkingen av alterskammelen i Kvås 

kirke, og av en rekke møbler som skulle fylle den nye prestegården i Lyngdal fra 1840. Han 

deltok for øvrig i samme periode også i oppføringen av den første permanente skolebygning i 

Lyngdal, nå Klokkergården. 

Kilder: Sigurd Eikeland,” Lyngdal, Fra Istid til Nåtid.” og Lyngdal Menighetsråd: ”Lyngdal Kirke 150 år. 1848- 

1998”  

Den første kirken reises på Eshowe misjonsstasjon i Zululand 

10 Ommund C. Oftebro hadde virket som misjonær i Sør-Afrika fra 1849. Frem til 1854 

arbeidet han på Umpumulo misjonsstasjon i Natal. Derfra flyttet han til Empangeni 

misjonsstasjon i Zululand. I 1860 mottok han presteordinasjon, og året etter etablerte han sin 

nye stasjon på Eshowe. Stasjonsbebyggelsen ble utvidet etter som tiden gikk, bl.a. med et lite 

skolehus. I dette skolehuset holdt misjonsprest Ommund C. Oftebro sine gudstjenester de 

første årene. 

Altertavle og prekestol i Lyngdal kirke 

 



Den norske misjonen i Sør-Afrika hadde tidlig på 1860-

tallet maktet å bygge kirke på misjonsstasjonene 

Umpumulo og Entumeni. Ommund bærer på drømmen 

om å få reist en kirke også på sin stasjon. Han får 

Misjonsselskapets velsignelse av prosjektet, og 

bevilgning til samme. Det besluttes endog at han kan få 

tekket taket med bølgeblikk i stedet for den 

stråtekkingen som er vanlig.  

Den 26. februar 1867 ble grunnsteinen til kirken 

nedlagt. Ommund rapporterer slik fra begivenheten:  

”Neste Morgen, den 26de kl.10, samledes vi med den 

indfødte Menigheden i Skolehuset, hvor da Menigheden 

oplystes om den Handling, som skulde foretages; 

Fladsken med Dokumentet, som skulde nedlegges i det i 

Grundstenen udhugne Gjemme, forevistes og 

Dokumentet forelæstes. Det var saalydende: “ Col. 3,17. Alt hvad I gjøre i Ord eller 

Handling, det gjører I alt i den Herres Jesu Navn, takkende Gud og Faderen formedelst 

ham.”  1 Cor. 3,11.” Thi Ingen kan legge en anden Grundvold end den som lagt er, hvilken er 

Jesus Christus.” “ Denne Grundstenen lagdes i den Treenige Guds Navn den 26 Februar 

1867.   Ekjowe “    (Biskopens og min Underskrift) (og biskopen er selvsagt Hans Paludan 

Smidt Schreuder). 

I Fladsken nedlagdes ogsaa 11 

norske Mynter, hvoriblandt 2 

Ortstykker, pregede 1819 og 1850, 

1 Tolvskilling, preget 1850, 1 

Fireskilling, preget 1807, de 

øvrige vare Sølvtoskillinger, 1 

Kobberskilling og 1 halv Do., 

preget 1840. Det ene Ortstykke var 

funden her i en Kjolelomme blant 

Tøi, sendt af Kvindeforeninger; de 

fleste øvrige bragte Biskopen med 

sig. Vi gik derpaa til Stedet, som 

var smykket med Grønt og 

Blomster, hvor vi først sang et vers 

af vor Zulupsalmebog, derpaa 

holdt Biskopen en Bøn, hvorpaa 

han i den treenige Guds Navn nedlagde Fladsken i Grundstenen; Der lagdes da et trælaag 

over Fladsken og derpaa en Oversteen. Derpaa nedbad Biskopen Guds Velsignelse til 

Opførelsen af dette Gudshuus, til Gjerningen, som deri skulde gjøres, Guds Ords Forkyndelse 

og Sakramenternes Forvaltning, hvorpaa vi sluttede med et Psalmevers . Derpaa gik vi igjen 

til Skolehuset, hvor Biskopen i et længere Foredrag henledede den indfødte Menigheds 

Opmærksomhed paa, at den herefter maate tenke paa at tage Haand i med til Opførelsen af 

Gudshuse. Siden bevertedes de Indfødte med Kaffe, Smørrebrød, Vafler og Frugt og have 

Fridag.” 

10 Ommund C. Oftebro 

 

Ommunds første kirke slik den er skissert av britiske militære under 

Zulukrigen 

 



Men bevilgning til kirkebygg betød ikke en in blanko 

fullmakt til innkjøp av materialer av ethvert slag. 

Byggematerialer var heller ikke alminnelig tilgjengelige, 

og de som kunne skaffes, f. eks bølgeblikkplater, måtte 

hentes med oksespann i Durban. Dit tok det 7 dager 

frem og 7 dager tilbake. Situasjonen fordret at man selv 

produserte de murstein som trengtes. Murkalken måtte 

man lage selv av kalkstein fraktet med oksespann fra 

kalksteinsbrudd i naturen, og plankene måtte 

håndskjæres fra tømmerstokkene man selv hadde felt og 

selv kjørt frem med sitt eget oksespann. 

Som et skjebnens sammentreff tropper 3-1 Christian T. 

Oftebro (1842-1888), Ommunds nevø, den 19. august 

1865 uventet opp på Eshowe misjonsstasjon. Christian, 

nå 23 år gammel, som har ernært seg som sjømann siden 

konfirmasjonsalderen, har ligget syk på Mauritius i 3 ½ 

måned. Pastor (senere biskop) Schreuder, Ommunds 

foresatte, har vært på tjenestereise, og har funnet 

Christian på sykehuset i Port Louis på Mauritius. Han 

har så tatt ham med til hans onkel på Eshowe. Dette blir til stor lykke for så vel Ommund og 

hans familie, som for Christian. Men ikke minst blir det positivt for kirkebyggingen. Selv om 

Misjonsselskapet har stillet en bygningsmann til disposisjon, kommer Christians arbeidskraft 

som manna fra Himmelen. Ung og sterk deltar han, sammen med de innfødte krefter, i alt det 

praktiske arbeidet på stasjonen, etter hvert først og fremst i kirkebyggingen. I 2½ år er 

Christian engasjert i arbeidet på Eshowe. Når han i 

begynnelsen av mars 1868 forlater stasjonen for 

selv å begynne på Misjonsskolen i Stavanger, 

nærmer kirken seg ferdigstillelse.  

Den nye kirken var et vakkert bygg, hvitkalket, 

utstyrt med klokketårn med kirkeklokke sendt fra 

Norge, og med kor-tilbygg, alt til forveksling lik 

en landsens, norsk kirke. Ommund opplevde nå 

noen tilfredsstillende år med den nye kirken han 

var så stolt av. Men lykken skulle likevel bli 

kortvarig. Selv den høytidelige innvielse med 

biskopens bønn om Vårherres velsignelse av 

kirkebygget kunne ikke forhindre den katastrofe 

som skulle ramme både misjonsstasjonen og den 

etterlengtede kirken. Under Zulukrigen i 1879 ble 

Eshowe misjonsstasjon annektert av de britiske styrker, og ombygget til et fort. Kirken fikk 

gjøre tjeneste som lasarett, og i veggene ble det åpnet tallrike skyteskår. Og da britene, før 

krigen var over, forlot fortet, overlot de det til Zulu-hærens forgodtbefinnende. Zuluene 

brente så stasjonen og rev ned kirken. I dag er kirkeruinen, som nå er knapt synlig, sammen 

med den gamle, norske kirkegården, innlemmet i det historiske monument ”Fort Eshowe”. 

   

3-1 Misjonsassisent Christian T. Oftebro 

 

Tidligere direktør ved Zululand Historical 

Museum, Jenny Hawke, på restene etter ruinene 

av Ommunds kirke 

 



 

Det ble reist en ny kirke på Eshowe misjonsstasjon 

Da 10 Ommund C. Oftebro i 1880 vendte tilbake til 

Eshowe fra sitt eksil i Natal under Zulukrigen, tok 

han straks til å gjenreise misjonsstasjonen. Han valgte 

seg nå en ny tomt i nærheten, da den opprinnelige 

tomten var totalt ruinert av vollgraver og 

festningsverk. Ommund er nå 60 år og fortviler over 

hvordan han skal makte å hente krefter til å fullføre 

gjenreisningen av stasjonen. Også nå må det skolehus 

han snart får opp, gjøre tjeneste som kirke i en 

årrekke. 

Men Ommund har beundrere i Norge. De mange 

misjonsvenner der har gjennom hans utførlige 

rapporter i Norsk Misjons Tidende gjennom mange år 

fulgt hans iherdige, uselviske og strabasiøse innsats. 

Nå mottar han personlig en stor pengegave fra en 

privat giver i Norge. Det er forutsatt at gaven skal 

gjøre det mulig for ham å bygge en ny kirke. Også 

Misjonsselskapet trer nå støttende til. 

3-1 Christian T. Oftebro, som i 1876 har vendt tilbake 

til Zululand som misjonslege, har i 1884 måttet rømme 

sin stasjon på Mahlabatini p.g.a. Zulu-borgerkrigen. 

Han har i stedet fått slå seg ned på Eshowe, hvor han, i 

tillegg til sin legepraksis, sammen med et større antall 

Zulu-gutter har satt i gang diverse arbeider på 

stasjonslandet, bl.a. et betydelig jordbruk. Aldrende 

Ommund setter nå sin lit til at Christian, med sin store 

flokk av Zulu-arbeidere, skal være behjelpelig med å 

bygge den nye kirken. Det lokale administrative organ 

for misjonsvirksomheten, ”misjonærkonferansen”, 

forventer at Zulumenigheten, også inkludert mange av 

Christians folk, skal bidra økonomisk til kirkereisingen. 

Christian, derimot, ser mer realistisk på saken. Han er 

stadig opptatt av zuluenes velferd, og minner sine 

kolleger om de vanskelige økonomiske tider og den 

dårlig utbygde pengehusholdning i Zulu-samfunnet. 

Man bør snarere tvert imot yte zuluene en daglønn for deres arbeide med kirken!  

Og så reiser det nye, store kirkebygg seg på Eshowe. Kirken synes å være blitt tegnet av 

Christian. I alle fall får han senere kritikk fra sine foresatte i Stavanger for kirkens 

utradisjonelle (les: lite norske) utseende. Misjonsselskapet stiller en ansvarlig byggmester, 

men vi må anta at Christians innflytelse på bygget, og Ommunds uttrykte ønske om innsats 

fra Christians folk, har resultert i at Christian selv og hans store stab av Zulu-gutter har vært 

Misjonsprest 10 Ommund C. Oftebro 

 

Misjonslege 3-1 Christian T. Oftebro 

 



en vesentlig faktor når tomten skulle graves ut, når murstein skulle produseres og tømmer 

skaffes til veie, når materialer skulle fraktes fra Durban, og når det store kirkebygget skulle 

reises.  

Ommund og Christian skal ikke bare hedres for at de fikk reist de fysiske kirkebygg i 

Zululand. Deres langt større bragd er selvfølgelig etableringen av det kirkesamfunn 

bygningene huset. 

Fastelavenssøndag, 10. mars 1887 ble kirken innviet. Ommund har gitt et utførlig referat fra 

den høytidelige handlingen, som hadde samlet den lokale, innfødte menighet, og mer enn 50 

norske deltakere i tillegg til en rekke engelske gjester. Fra Ommunds referat gjengir vi kort: --

-”Brødrene samledes hos mig, og kl.11 gik vi i Procesjon, bærende Kirkens nye Kar, 

Nadverd-karene, skjænket af Bragernæs Kvindeforening, Døbefad med Mugge af 

Kristiandsunds ditto. Da vi kom igjennom Kirkeporten, standsede Klokkeringingen, og 

Sangkoret, bestående af 40 røster, istemte et firstemmigt Hosianna etc. Vi satte Kirkens Kar 

paa deres Sted og gikk ind i de paa begge sider af Alteret afpanelede Stole, som i øvre Ende 

har med Forheng adskilte Rum, hvor vi iførte oss Messeskjorten. Br.Nordgaard med 

Sangkoret tog Plads i nedre Ende af Kirken, og de øvrige Prester 5 paa hver side af Alteret, 

og jeg Bispens plads foran Alteret.”-----  -----  ------ ” De kjære Misjonsvenner, som har ydet 

specielle Bidrag til Kirkebyggingen, og navnlig den Ven som for flere Aar siden gav den store 

Sum af omkring 150 Pund Sterling til Ekjowe Kirke, vil glæde sig at høre, at vi nu har faaet 

en pen og rummelig Kirke.”-----    -----    ----- 

 

Ommund med familie sammen med menigheten utenfor den nye kirken (kwaMondi) ca. 1890. Merk klokketårn av 

tømmer på kirkebakken. 

 



Byggebudsjettet hadde ikke vært tilstrekkelig for et skikkelig klokketårn. Det var blitt ført opp 

et lite, symbolsk tårn over våpenhuset. Dette gav ikke rom nok for kirkeklokken. For klokken, 

som nå var blitt omstøpt etter nedrivningen av Ommunds første kirke, hvor den hadde gjort 

tjeneste, var det blitt improvisert et frittstående tårn av rundtømmer på kirkebakken. Etter kort 

tid gjorde vær og vind, men kanskje først og fremst termittene, eller ”de hvite myrer” som de 

ble kalt, ende på tårnet. Da tok  (3-7) Gustav Hojem (1868-1898) affære. Gustav, som drev 

vognmakerverksted på Eshowe sammen med en kompanjong, hadde kastet sine øyne på 3-7 

Berte Marie Oftebro (1855-1899) som gjorde tjeneste i Ommunds husholdning og som 

assistentlærer i Zulu-barneskolen. Før han gav opp sitt vognmakeri på Eshowe for å flytte til 

Durban med sin Berte Marie, reiste Gustav og kompanjongen et nytt, stort klokketårn på 

kirkebakken. Ommund 

er henrykt. Han sier han 

er sikker på at tårnet, 

som er av stål, vil stå i 

100 år. Tårnet ble reist 

ca 1892 og er i bruk den 

dag i dag. Det er altså nå 

omtrent 120 år gammelt, 

og det er liten grunn til å 

betvile at det vi stå i 

ytterligere 100  år.  

 

Kilde: Norsk Misjons Tidende, diverse årganger. 

Da Oftebro-familier fra inn og utland møttes til slektsstevne i Lyngdal i 2004, ble det holdt en 

gudstjeneste i Lyngdal kirke, tilpasset slektsstevnets ønsker og behov. I programmet inngikk 

også en ofring til KwaMondi-menigheten i Eshowe. Ofringen innbrakte nesten 40,000 kroner. 

En enkelt Oftebro-familie, som valgte å være anonym, donerte 15,000 kroner. KwaMondi-

menigheten brukte pengene til å fullføre innredningen av et tilbygg til deres kirke, til 

oppussing av presteboligen (engang bygget av Ommund Oftebro), og til oppførelse av en 

minneplakett i kirkens inngangsportal til ære for misjonsprest Ommund Oftebro. 

KwaMondi er et Zulu-uttrykk som betyr: ”Hos Ommund”. Det som engang ble kalt Eshowe misjonsstasjon, går 

nå under betegnelsen ”KwaMondi Mission” 

Ommunds kirke, KwaMondi-kirken, eksteriør og interiør i dag, fra besøket under Oftebro slektsstevne 2007. 

 

Gustav Hojems klokketårn 

 

 (3-7) Gustav Hojem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny misjon og en ny kirke i Sør-Afrika 

 

3-1-1-7 Borghild Gudrun Langeland Hansen (1914-1992) og (3-1-1-7) Fridtjof 

Langeland Hansen (1914-1994) tok opp Oftebro-familiens stolte tradisjoner for 

misjonsarbeid i Sør-Afrika. Borghild var 

datterdatter av misjonslege Christian T. 

Oftebro, og Fridtjof var sønn av norske 

misjonærer som virket i Sør-Afrika. 

Borghild og Fridtjof hadde ikke, som de 

andre Oftebro-misjonærene, støtte fra en 

sterk organisasjon og velvillige supportere 

i Norge. De var henvist til ”handouts” fra 

sine disipler og fra tilfeldige, velvillige 

givere. Likevel maktet de ved hardt 

arbeid, ved utrolig nøysomhet og ved 

trofasthet mot sitt kall, å bygge opp en egen menighet i Durban. Arbeidet deres omfattet også 

etablering og drift av barnehjem og reising av kirkebygg for deres menighet. 

 Minneplakett i inngangen til KvaMondi-kirken 

3-1-1-7 Borghild og Fridtjof Langeland Hansen 

 



 

 

(Se egen hovedsak for mer informasjon om Borghild og Fridtjofs kirke, og om deres liv og virke.) 

 

Kilde: 3-1-1-7-2 Colin Langeland Hansen. 

 

Lutheran Church of Good Shepherd, Salinas, California. 

Kirkebygging på dugnad. 

 

 

Våren 1947 besluttet hva som nå kalles den Evangelisk Lutherske Kirke i Amerika, å etablere 

en menighet i Salinas, California. Det var mange norske lutheranere som hadde flyttet til 

området fra Midtvesten, og det første møtet for å diskutere bygging av egen kirke ble holdt i 

hjemmet til 1-1-11-2 Kenneth Bernt (Kenny) Oftebro og hans kone Mildred (Millie). 

Borghild og Fridtjofs kirke, Bethshan Church, i Durban. 
 

Den nyetablerte Lutherske menighet i Salinas, California, samlet utenfor stedets speiderhus i 1947.  

Pastor Tollefson står i sentrum av bildet. Til høyre for ham ses Chris Oftebro. Chris' kone, Amanda, ses 3 plasser 

lengre til høyre. I bakre rekke står Kenny Oftebro med sin sønn Ron på armen. Til venstre for ham står hans kone 

Millie. Datteren Joann står i første rekke med hendene samlet. 
 



Merle Tollefson ble kalt til pastor, og den første 

gudstjenesten, med 47 deltakere, ble holdt 17. 

september 1947 i Speiderhuset. 1-1-11 Kristian 

Teodor (Chris) Oftebro og hans kone Amanda, 

samt Kenny og Millie Oftebro var til stede og ble 

valgt inn i menighetsrådet. Kenny og Millies barn, 

Joan Marie (Joann) og Ronald Kenneth (Ron) var til 

stede ved anledningen. 

Grunnsteinsnedleggelsen (egentlig ”the ground-

braking”) for den nye kirken fant sted på Reformation 

Sunday, 31. oktober 1948. Arkitekttegningen for 

kirken var allerede godkjent av menigheten og av 

synoden, men andre planer ble presentert av synodens 

bygningsinspektør. Byggekomiteen møttes for å 

diskutere de nye planene, som de slett ikke var 

imponerte over. Chris Oftebros kommentar var: ” Jeg 

har sett bedre kufjøs i Nord Dakota” 

 

De originale planene ble senere godkjente, og 

byggearbeidene startet i februar 1949. Mye av 

arbeidet ble utført på dugnad av kirkens 

medlemmer. Chris og Kenny Oftebro ydet en stor 

innsats. Chris, som faglært bygningssnekker, var 

den som plasserte takbjelkene og den som satte 

kirkespiret på plass. 

Da bygningsarbeidet var fullført, møttes 

menigheten for å rydde opp både ute og inne. Det 

ble da arrangert en feststund i kirken for å uttrykke 

takknemlighet over denne store bragd. Pastor 

Tollefson, som talte ved kirkejubileet 60 år senere, 

uttalte da: ”Under feststunden satt Chris på første 

benkerad i dyp refleksjon. Og med tårene 

strømmende nedover kinnene sa han: "I sannhet, 

dette er Guds hus". Og til alles overraskelse leverte 

han en enkel, vakker bønn.” 

Den første påskegudstjenesten i den nye kirken 

ble holdt i april 1949. Chris og Amanda, Kenny 

og Millie med deres barn Joann og Ron deltok. En drøm, hardt arbeid og engasjement hos 

mange familier, i tillegg til Oftebro’ene, resulterte i en kirke som i dag har nær 800 

medlemmer, har flyttet inn i nye, større lokaler og fortsetter å blomstre, mer enn 60 år senere.    

 

 

1-1-11 Kristian Teodor (Chris) Oftebro 

 

1-1-1-2 Kenneth Bernt (Kenny) Oftebro 

 



   

 

Et gudshus i Norge og et gudshus i Israel 

3-3-9 Nora Karoline Foss (1885-1978) hadde livet igjennom et sterkt sosialt og kristelig 

engasjement. Hun var tidlig aktiv i bl.a. Blå Kors’ kvinneforening og barneforening i 

Kristiansand. Da hun bosatte seg på Sødal ved Kristiansand, ble hun en drivende kraft i Sødal 

kvinneforening, og ble blant de sterkeste pådriverne for å få bygget et bedehus i bygda. 

Bedehuset ble overdratt fra Sødal Kvinneforening til Den Evangelisk Lutherske Frikirke, 

Pinsemenigheten, Indremisjonen, Blå Kors og Misjonssambandet. Bedehuset kom altså til å 

spille en stor rolle i det kristne organisasjonslivet i Sødal. Innvielsesfesten fant sted 30. 

desember 1953.  

 

Nora hadde også et meget sterkt engasjement for Israels folk. Da Karmel-Instituttet ble startet 

Lutheran Church of Good 

Shepherd, Salinas, California, 1949. 

 

 

Kilde: (1-1-11-2-2) Dale Oftebro 

 



 i 1945, ledet av pastor Per Faye-Hansen, og 

da dette instituttet bygde sjømannskirke i 

Haifa i 1949, ble Nora tidlig en ivrig 

støttespiller. 

Pilegrimshjemmet Svenskbo på Oljeberget 

var fra 1927 et privateid foretak bygget og 

drevet av en idealistisk svensk sykepleier, 

Hilda Anderson.  Hilda Anderson ble myrdet 

av arabiske snikskyttere kort før staten Israel ble opprettet i 

1948. Karmel-Instituttet overtok nå driften av Svenskbo. 

Noras sterke interesse for Israels folk, og hennes allerede 

nære samarbeid med Per Faye Hansen førte til at hun i 

1953, 68 år gammel, påtok seg å bestyre pilegrimshjemmet 

Svenskbo. Engasjementet hennes fant sted over perioder, 5 

i tallet, avbrutt av opphold i Norge.  

Sammen med Per Faye Hansen var Nora en pådriver for å 

få bygd en sjømannskirke i Ashdod, sør for Tel Aviv. 

Karmel-Instituttet drev oppsøkende virksomhet blant 

sjøfolk, som man bl.a. tilbød reiser til de hellige steder i 

Israel. Det oppstod i denne tjenesten et behov for å få bygd 

en sjømannskirke. Karmel-Instituttets Inge-Kjell 

Torkildsen har 

i denne for- 

bindelse uttrykt seg slik om Nora: ”I det kaotiske 

Midt-Østen området burde det være en fredet 

plett for landsmenn og andre som søker Det 

hellige land. Slik fødtes tanken i henne om 

sjømannskirken i Ashdod, som hun således er 

MOR til”. Høsten 1969, 84 år gammel, reiste 

Nora igjen til Israel og var med på 

innvielsesfesten for Sjømannskirken i Ashdod.          

Kilde: Jens Frigstad: ”Fortellingen om Nora Foss”. 

 

Lommedalen kirke, Bærum 

Lærer, og senere rektor, 3-6-6-3 Harald Oftebro hadde 

gjennom sin lærergjerning nær tilknytning til Lommedalen i 

Bærum. Som medlem av Vestre Bærum menighetsråd fra 1962 

ble han raskt formann i Lommedalen menighetsutvalg. Dette 

utvalget besluttet å arbeide for å få bygget en egen kirke i 

Lommedalen. Menighetsutvalget trakk med seg en lang rekke 

organisasjoner på stedet i arbeidet for å oppnå forståelse for 

dette mål. Harald argumenterte sterkt for at Lommedalen kirke 

Sødal bedehus i 1953. Foto: Marit Hagane. 

 

3-3-9 Nora Karoline Foss 

 

Sjømannskirken i Ashdod i 1969 

 

3-6-6-3 Harald Oftebro 

 



ikke skulle bli en ”søndag formiddag kl.11 – kirke”, men en kirke i bruk uka igjennom. Siden 

har begrepet ”arbeidskirke” slått rot i vårt samfunn, og det var nettopp en arbeidskirke Harald 

hadde vyer om. 

Nå hadde det allerede i mange år eksistert en kapellkomité under Lommedalen Vel. Denne 

komiteen, som hadde visnet hen, ble nå revitalisert ved at Vellet oppnevnte en kirkekomité 

bestående av medlemmene fra Lommedalen menighetsutvalg, og med Harald som formann. 

Senere ble kirkekomiteen fristilt fra Lommedalen Vel i samforståelse med Vellet og med 

Vestre Bærum menighetsråd. 

Det ble altså Kirkekomiteens formål å samle inn penger til et kirkebygg i Lommedalen, men 

ikke minst å arbeide aktivt for å skape entusiasme og forståelse for denne ideen. Arbeidet 

bestod bl.a. i å arrangere møter i lokalmiljøet, 2 i året, hvor saken ble promotert, og hvor det 

var invitert kjente foredragsholdere og musikk-krefter til å underholde. Harald var etter hvert 

blitt formann i Vestre Bærum menighetsråd. Han tok initiativet til at det ble arrangert 

regelmessige gudstjenester på Lommedalen skole, regulære gudstjenester og 

familiegudstjenester. Slik tok man altså så og si ”kirkebygget på forskudd”, og skapte også på 

denne måten en erkjennelse av behovet for en egen menighet og et eget kirkebygg i 

Lommedalen. 

Fra Lommedalen kirke ble satt på planen for kirkeutbygging i Bærum i slutten av 1960-årene 

til kirken ble vigslet i 1995 hadde Harald vært engasjert i saken i henimot 30 år. 

Tomtespørsmålet, som hadde voldt mye bry, ble løst av en nyoppnevnt tomtekomité og ved 

mellomkomst av Bærum kommune, som også forestod ordinær finansiering og bygging av 

kirken.  

Da kirken feiret kirkeinnvielsen, kunne Harald på kirkekomiteens vegne overrekke 

Lommedalens nyopprettede menighetsråd 750.000 kroner til særskilte kirkeformål, og 

samtidig erklære Lommedalen kirkekomité for nedlagt. 

 

Kilde: Harald Oftebro, personlig meddelelse. 

Lommedalen kirke, Bærum 

 


