Minnerik dag på Haydom.
Her har det vært stor festivitas med høgtidlig innsettelse av ny administrerende direktør
ved sykehuset. Det var tilsvarende 16. desember, men det var bare for at han skulle
komme i gang. Denne gang var det representanter fra kirken og misjonen i Norge,
Sørlandet Sykehus, Haydoms venner: 21 deltagere med Kristen Fløgstad som reiseleder.
Fra Tanzania: representanter fra det politiske liv og kirken, med biskopen i spissen. Det
begynte i kirken kl 0930 og varte til nærmere 14. Begivenheten ble behørig foreviget
både på film og video. Øystein Evjen Olsen ble både
velsignet og belært og måtte høgtidlig avgi diverse
løfter.

Hans kone Turid ble kalt fram og minnet om sitt ansvar for mann, barn og hjem.
Hennes oppgave var og støtte sin mann i hans arbeide. Dette måtte hun avgi et løfte på.
Hun tok det pent. Turid er for øvrig datautadannet og skal senere arbeide i sitt yrke ved
sykehuset.
Ingar hadde arbeidet dag og natt
med sin Caterpillar gravemaskin for
og bli ferdig før hjemreisen. Da kan
selv han roe seg litt ned.

Andre syntes det ble i meste laget med prat så de
foretrakk frisk luft og grønt gras. De to lyse er
ekteparet Olsens yngste. De har en storesøster Neema, som ligger på alterringen.
Etter begivenhetene i kirken fortsatte festlighetene i den nye kantinen på Haydom. Det
var bespisning, endeløs overrekkelse av gaver og taler fra de ulike representanter.
Klokka var 19 før sistemann lukket munnen og da skulle det være styemøte kl 20. Ikke
rart om noen klaget over vondt i hodet. Det er lavt under taket i kantinen og ikke mye

surstoff og dele på i den fullpakkete salen. Men det var en verdig markering av
begivenheten, noe ulikt hva vi er vant med i Norge når ny adm. direktør tiltrår.
Nå har gjestene forlatt oss og freden senket seg, enn så lenge. I kveld kommer visstnok
en ny gruppe, men de skal videre til farmen på Mulbadaw. Mandag er første dag i en
kulturuke og nye representanter fra fjern og nær inntar Haydom.
I så måte er det litt norske tilstander her. Møtevirksomhet og undervisning er viktig.
Men på et sykehus må det være pasientene som er i sentrum. Alt annet skal bidra til at
deres tilværelse skal bli bedre. Uten pasienter, intet sykehus.
Med ønske om snøfattig helg fra peter.

