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Det første Oftebrostevnet ble arrangert i Lyngdal i 2004. Mange av slektens medlemmer var 
der og opplevde å møte slektninger fra inn- og utland. Vi hadde hyggelige opplevelser sammen 
og knyttet kontakter mellom slektsgrener. Senere har det vært slektsstevner i Sør-Afrika i 
2007, USA i 2010 og Canada i 2014. Uforglemmelige opplevelser alle steder! 

Ved avslutningen av stevnet i Canada i 2014, mottok Torstein Oftebro stafettpinnen som skulle 
føre neste slektsstevne hjem til Norge. Den norske Oftebrokomiteen startet arbeidet med å 
planlegge det neste stevnet. Det viktigste var å bestemme tid og sted.  

Vi skulle gjerne hatt stevnet i Lyngdal som er slektens arnested. Ved de forgående stevnene 
har vi erfart nytten og gleden ved å være samlet på et konferansehotell som rommer alle 
møteaktiviteter og sosiale sammenkomster. Det var det ikke muligheter for i Lyngdal. Derfor 
ble stevnet lagt til Kristiansand, nærmere bestemt Scandic Hotell Dyreparken. Dette fungerte 
veldig godt som stevnehotell og ga helt unike muligheter for faglig program og aktiviteter for 
unge og gamle, utstillinger og sosialt samvær med nettverksbygging. 

Stevnet ble planlagt til 9. – 12. august 2018. I utgangspunktet så det ut til å være lang tid, hele 
fire dager. Etterhvert viste det seg å bli travelt nok med alt slektsfaglig og sosialt program. 
Heldagsutflukt til Lyngdal var en viktig del av stevnet.  

Til stevnet kunne vi også presentere den nye boken om Oftebroslekten, - oppdatert ny utgave. 
Det ble en flott bok med flere artikler om slektsrelaterte emner og en enestående oversikt 
over Oftebroslekten.  Et riktig praktverk! Gjennom arbeidet med den nye boken, fikk man 
opplysninger om slektsgrener som man ikke hadde hatt kontakt med tidligere.  

En egen Oftebro sangbok ble laget med bidrag fra slektninger i flere land. Både slektsboken 
og sangboken kan fortsatt bestilles, - se egen sak på www.oftebro.com. 

Da stevnet åpnet, var det i alt kommet 240 deltakere, derav 35 barn.  55 av deltakerne kom 
fra USA, Canada, England, Sør-Afrika, Australia og New Zealand. Yngste deltaker var 6 uker 
gammel og den eldste feiret sin 95 års dag på første stevnedag! 

 

                               



Torsdag 9. august.     
 
Stevnedeltakere fra i alt 7 land møtte i løpet av ettermiddagen for registrering og «get 
together party».  Stevnematriell med informasjon om slekten, slektstrær, slektsbok og 
sangbok ga et godt grunnlag for aktiviteter og mingling. Felles middag og deretter sosialt 
samvær utover kvelden, - det var en god start på stevnet. 
 

      
 
 
Fredag 10. august.     
 
Denne dagen startet med høytidelig åpning av stevnet ved Inge Oftebro, leder av den norske 
Oftebrokomiteen. Deretter var det innmarsj ved barn som bar flagg fra alle deltakende 
nasjoner, sang ved  Oftebrokoret, musikk og folkedans.  
 

     
 
Formiddagen, kl 9 – 12 var satt av til forelesninger og informasjon om slektsrelaterte emner.  
Inge O. presenterte Oftebroslekten , - en flott oversikt over alle kjente etterkommere etter 
Gunhild og Villum Oftebro. Deretter kunne alle studere dette i detalj på den 20 m lange 
veggplansjen som var hengt opp i stevnelokalet. En omfattende samling av bildemateriell var 
satt opp i en utstilling som viste alle slektsgrener.   
 
Torstein Oftebro foreleste om rehabilitering av misjonslege Christian Oftebros ettermæle. En 
tankevekkende og engasjerende fortelling om en mann som var ærlig og oppriktig i sin 
misjonærgjerning, men som ikke ble verdsatt av misjonsselskapet. 



Inge Oftebro fortsatte med å presentere representanter for slektsgrener som man tidligere 
ikke har hatt kontakt med. Spennende informasjon om «nye» slektninger. For mer 
informasjon, se slektsboka. 
 
Torstein O. fortalte om husmannsfolket på Oftebro og deres bidrag til bygging av Lyngdal 
kirke. Oftebrofamilien ga også aktiv støtte til misjonsarbeidet. Særlig kvinnene som hadde sine 
misjonsforeninger og som samlet inn penger til aktiviteter på misjonsmarken, spesielt i 
Zululand , Sør-Afrika. 
Mens det slektsfaglige programmet foregikk, kunne alle barna være i en egen leke- og 
spilleavdeling i hotellet, - et særdeles velfungerende og populært tiltak! Badeanlegget i hagen 
til hotellet var også svært populært. 
 

           
 
 
Ettermiddagen var satt av til forskjellige sosiale aktiviteter. En stor gruppe reiste til Lillesand 
og gikk ombord i skuta «Øya» som tok deltakerne med på en tur i Blindleia, kanskje den fineste 
delen av Sørlandskysten. Det var en flott opplevelse! Flere barnefamilier benyttet anledning 
til å gå i Dyreparken og badeland.  
 
 

         
 
 
På kvelden var det felles middag og deretter samling på hotellet med sang og musikk. Eget 
program for barna var svært populært. 
 
 
 
 



Lørdag 11. august.  
Denne dagen var satt av til heldagsutfukt til Lyngdal der ordfører Jan Kristensen ønsket 
velkommen i Lyngdal kirke.  Det videre programmet var bygd opp rundt deler av 
familiehistorien med fokus på utvandringen til Amerika. Norske og utenlandske slektninger 
bidro med opplesning, sang og musikk og fortalte på den måten om hendelser og familiebånd 
i Oftebrofamilien. Oftebrokoret bandt det hele sammen på en engasjerende måte. 
 

               
 
Etter programmet i kirken var det samling i Kirkesenteret med servering av norsk 
«lørdagsgrøt». Det var litt uvant mat for de fleste utlendinger, men kaffe og kringle falt i smak. 
 
 

Deretter gikk alle til Klokkergården og så på Plaketten som hedrer de første misjonærene som 
reiste ut fra Lyngdal. Det var mange fra Oftebroslekten som fulgte sitt kall og reiste ut i 
misjonens tjeneste. Plaketten ble satt opp ved Slektsstevnet i 2004.  

 

         

 
Vi besøkte stedet hvor Oftebrogården opprinnelig lå og så restene av broen som bidro til 
slektsnavnet. Det ble tatt mange bilder på Oftebro buss-stopp! 
 
Tilbake på hotellet var det tid for fotografering. Slektsbildet ble tatt ute i skråningen bak 
stevnehotellet. En stor og fornøyd gjeng av Oftebroer, - se slektsbildet. 
 
Festmiddagen ble innledet med festtale av John Oftebro som på en fin måte fortalte historier 
som bandt de ulike slektsgrener og land sammen. Det var stor stemning ved bordene og 
senere i festsalen. Medlemmer av slekten bidro med kulturelle innslag, det var korsang og 
sangsolister, musikk og dans. 



    
Det ble arrangert en «Silent auction» til inntekt for menighetsarbeid ved KwaMondi-kirken i 
Eshowe og vedlikehold av den Norske Kirkegården i Eshowe. 
I alt ble det samlet inn kr 30727 til dette formål. Pengene er overført til lokale medarbeidere 
og arbeidet med restaurering av kirke og kirkegård er allerede godt i gang.  
 
 
Søndag 12. august 
Programmet startet med Nils Ole Oftebros film om utvandringen til Amerika. En 
tankevekkende og rørende historie om samfunnsforhold som gjorde at mange valgte å reise 
ut i håp om å få en bedre framtid for seg og sine.   
Så fulgte flere foredrag om Oftebroslekten, og vi fikk møte flere representanter for tidligere 
ukjente slektsgrener.  
 
Deretter var det et tilbakeblikk på de tidligere slektsstevnene. Ledere for de ulike lands 
stevnekomiteer holdt innlegg og fortalte om sitt arbeid og den verdien de syntes disse 
stevnene har. Alle oppfordret til å fortsette tradisjonen med nytt stevne om fire år. 
 

 
 
 
Det begynte så å nærme seg avslutning for dette slektstevnet. Inge O. ledet 
avslutningsseremonien med overrekkelse av stafettpinnen til neste stevnearrangør. Det var 
allerede etablert en stevnekomite med representanter fra New Zealand og Australia og de 
hilser velkommen til neste stevne i New Zealand i 2022! 



Den norske Oftebrokomiteen takker alle stevnedeltakere som var med på å gjøre 
Oftebrostevnet 2018 til en så flott og minnerik opplevelse! 
 
Så vil vi også oppfordre alle til å følge med på www.oftebro.com hvor det etterhvert vil komme 
planer for neste stevne. En enestående mulighet til å se en del av verden som man kanskje 
ikke ville reist til ellers. Og så vil man jo treffe gamle kjente og nye Oftebroer fra hele verden. 
Bli med da vel! 
 
 

 
    
 
 
 
 


