
Promotering av Oftebro Slektsstevne i California i 2010 

I mai 2009 tok på ny 1-4-1-4-1 Deborah og John Oftebro turen fra Seattle til Norge. Som så 

mange ganger før ønsket de å besøke sine mange slektninger her. Men denne gangen hadde de 

også et viktig budskap med seg. De ville diskutere, og promotere et Oftebro Slektsstevne i 

California i 2010. 

De gikk grundig til verks. Det ble samling i 

Lyngdal med Seland-familiene der. Og det ble 

stor forbrødring i Mandal, hvor 3-6-2-3-2 

Patricia og Lars Tore Helleren samlet en stor 

flokk ”Oftebroer” derfra i sitt hjem. Gleden 

over gjensynet med Deborah og John var stor, 

og nysgjerrigheten på hva Seattle-gjestene kunne friste med i retning slektsstevne, var ikke 

mindre. 

Fra besøket i Lyngdal                  Foto: Deborah Oftebro 

Fra besøket i Mandal.                  Foto: Deborah Oftebro 

Fra besøket i Mandal.                         Foto: John Oftebro 

Fra møtet med slektskomiteen.      Foto: Grethe Oftebro Fra møtet med slektskomiteen.      Foto: Grethe Oftebro 



Fra Mandal gikk turen i Johns nyinnkjøpte Volvo til Lier, hvor 3-6-2-4 Grethe og Torstein 

Oftebro, sammen med 3-6-2-4-2 Kjetil Hald Oftebro og Kjetils venninne Kristin Nordrum 

stelte til stor slektssamling på Kjetils småbruk på Lierskogen. Kjetil driver et ”event-sted” på 

bruket sitt, hvor gårdssmia er bygget om til ”grill-lokale”, og hvor han har bygget et stort 

snekkerverksted som også gjør tjeneste som forsamlingslokale. Under åpen himmel har han 

reist et 10 m høyt tårn med klatrevegg, og det ligger an også til så vel bruskassestabling som 

trampoline-gymnastikk, bueskyting og pistolskyting. 

Gjestene samles på Indre Gulliksrud                                                                                                         Foto: John Oftebro 



  

På snekkerverkstedet var det nå dekket på til de 50 Oftebro-gjestene fra Oslo-regionen som 

samlet seg i finværet denne maidagen. Årstiden, det var 16. mai, ble understreket med friske     

dekorasjoner av bjørkeløv, og med norske flagg i hopetall. Stemningen var høy, og aktiviteten 

på topp. 3-2-1-11-1 Arnfinn og Kari Beisland gav, på stående fot, til beste duetter og 

solosang. Arnfinns fremføring av ”Eg rodde meg ut på seiegrunnen”, er mesterlig, der han, 

med halve munnhulen så å si, synger den norske teksten, mens han med resten av munnhulen, 

kunne man tro, oversetter til engelsk underveis. Stor applaus! 

Samling på snekkerverkstedet                                                                                                Foto: Grethe Oftebro  

Torstein rører i grytene   Foto: John Oftebro Bordene er dekket    Foto: John Oftebro 



 

John orienterer om slektsstevnet i California                                                                                    Foto: Deborah Oftebro 

John gav oss en grundig innføring i de foreliggende planer for slektsstevnet og maktet å tenne 

en gnist og en inspirasjon hos mange for å legge turen til Pleasanton, California i 2010. Vi ser 

frem til gjenforeningen der. 

 

Under sitt besøk i Norge fikk Deborah og John, etter eget ønske, også med seg et møte med 

den permanente Oftebro slektskomite, hvor selvsagt planene for slektsstevnet var hovedtema.   

     Foto: John Oftebro  Kari og Arnfinn synger duett        Foto: John Oftebro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Og så var festen over...............             Foto: John Oftebro 

 Noen prøvde seg på bruskassestabling.                                                                                                   Foto: John Oftebro 

God stemning i smia                                  Foto: John Oftebro Gjensyn med gode venner 



 

 

Skal man som utlending besøke Norge i mai, skal man få med seg 17. Mai i Oslo. Deborah og 

John så poenget, og kunne kassere inn flaggheising, minnetale på Vår Frelsers Gravlund, 

barnetoget på Karl Johan, og som toppen på kransekaka for en republikaner: Kongefamilien 

på slottsbalkongen! Det hele med 3-6-2-5-1 Olav Erik Maage Areklett med familie som 

ciceroner. 

        

 

Etter hvert som ny informasjon om slektsstevnet foreligger, vil den bli presentert under 

den særlige spalten for slektsstevnet i California 2010 som er opprettet på hjemmesiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


