
Velkommen til en Kiellandsk festaften

I anledning Stemmens år, byens store dikter og Gladmat 2007, dekker vi et utendørs
festbord i Rektorhagen på Kongsgård. Forestillingen bygger på novelletten “En middag”
samt brev og andre nedtegnelser. Her blir det teater, dans, sang og en meny Kielland hadde
applaudert. Dikteren selv dukker også opp i en ung og eldre utgave med betraktninger om
byfolk, europeere, mat, vin og alt som gagner humøret.

Medvirkende: Ragnar Holen, Jens Wergeland, Bodhild Vossgård Mathisrud (cello), Zuzana
Pestukova (harpe), Randi Tytingvåg (sang) og fire dansere
Manus/regi: Ragnhild Thoring
Koreografi: Connie Kjærnes
Tekst/musikk: Askill Voll / Bodhild Vossgård Mathisrud
Kjøkken: Ostehuset

Hver kveld fra 25.-28. juli
Sted: Rektorhagen på Kongsgård
Pris: Kr 1250 (tre retters meny m/vin, pluss din egen dekketallerken fra
årets gladmatkunstner Lage Opedal)
Booking: Tlf 51 91 21 75, booking@gladmat.no, fax 51 87 40 71

ET SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM STAVANGER2008, ROGALAND TEATER, KONGSGÅRD
VIDEREGÅENDE SKOLE OG GLADMAT
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– Jeg skal kjempe for plassen
Pensjonistpartiets topp-
kandidat Tor-Kristian 
Rønneberg tror alliansen
mellom Høyre og Ap i 
Stavanger har gitt dårlige
kår for Pensjonistpartiet. 

Elisabeth Seglem tekst
Knut S. Vindfallet foto

ØKSNEVAD: Tre faste plasser står
på spill til høsten.

– Det er ikke helt uventet at vi
gjør det dårlig på en menings-
måling nå. Med konstellasjonen
Ap-Høyre i Stavanger er det ikke
så ofte anledning for oss å slå i
bordet og markere oss. Vi er
langt på vei enige med Ap når
det gjelder sykehjemmene, sier
Rønneberg. 

Han mener Ap i Stavanger har
trukket Høyre i rett retning.

– Vi er som Ap motstandere av
privatisering av sykehjemstje-
nestene, sier Rønneberg.

Pensjonistenes førstekandidat
ved kommunevalget til høsten
vokste opp midt blant land-
bruksstudentene på Klepp. Og
det er hit han vil når Aftenbladet
ber om et møte på hans eget
«jordbærsted».

– Jeg tenkte med en gang på
Ingmar Bergmans film «jordbær-
stedet». Det handler om en pen-
sjonert lege som drar tilbake til
sitt barndomsrike. Min far ble
styrer her på Øksnevad land-
bruksskole 1. april 1940, åtte da-
ger før krigen brøt ut, forteller
Tor-Kristian Rønneberg, selv
pensjonert lege.

Og det er ikke fritt for at Røn-
neberg blir fjern i blikket når
han forteller om oppveksten på
Jæren.

– Et fantastisk sted å vokse
opp. Jeg går gjerne kulturløypa
som er lagt opp her, en vandring
i barndommens minner. Jo eldre
jeg blir, jo viktigere blir det for
meg, sier Rønneberg oppriktig.

– Hva er din hjertesak?
– Jeg brenner sterkest for våre

sykehjem. Vi har sett en bolig-
gjøring av sykehjemmene de sis-
te årene som ikke har vært bra.
Sykehjemmet skal være et sted
hvor eldre og syke får omsorg,
men også behandling, nærmest
mulig hjemmet sitt. Sykehjem-
mene må bidra til få korridorpa-
sienter fortere ut av sykehusene.
De må overta sykehuspasienter
og drive videre behandling og re-
habilitering. Botilbudet er se-
kundert. Vi snakker her om
mennesker med helsesvikt. Du
kan ikke gi god omsorg til noen
hvis du ikke vet hvilken be-
handling de trenger. 

– Hvem er Pensjonistpartiets
hovedmotstander i valget?

– Vi er et sammensatt parti
med medlemmer med bak-
grunn fra flere partier. Jeg føler
likevel at det er Frp som blir vår
hovedmotstander. Den såkalte
valgfriheten Frp snakker om,
blir feil. Vi må først få noe å vel-
ge blant. 

– Hvorfor stemme på deg?
– Noen må stå på for pensjo-

nistenes rettigheter slik at de
ikke havner lengre bak i køen.

– Hva er Stavangers største ut-
fordring de neste fire årene?

– Å beholde arbeidsplassene
og bygge opp eldreomsorgen,
som vi er på god vei til å gjøre. Vi
trenger også et virkelig godt kul-
turtilbud, et bredt tilbud. Pensjo-
nistpartiet har snudd og støtter
nå nytt konserthus i Stavanger.
Årsaken til det er den positive
støtten, ikke minst fra nærings-
livet som har bidratt med pen-
ger.

– Hva lover du skal være gjort
ved neste valg?

– Det er vanskelig å gi konkre-
te løfter. Men jeg kan love at jeg
skal jobbe for bedre bemanning
og bedre legedekning på syke-
hjemmene og at kommunen
ikke skal legge ned flere eld-
resentre.

Ellers kan det nevnes at Pen-
sjonistpartiet er:

� Mot Helse Vest: – Nevroki-
rurgisaken er en tragedie. Vi vil
ha kun to nivåer i helsevesenet.
Stat og kommuner. Staten burde
eie sykehusene, mener Rønne-
berg.

� Mot Ryfast: – Høgsfjord-pro-
sjektet er bedre, men vi vil ha en
ny fastlandsforbindelse til Hund-
våg og bru til Vassøy.

� Mot eiendomsskatt: – Vi
kan godta høyere skattlegging
totalt, men da en mer sosialt
rettferdig skattlegging. 

POLITIKERPRATEN

Tor-Kristian 
Rønneberg, Pp
FØDT:
15. februar, 1933.

SIVIL STATUS:
Gift, fire barn

YRKE:
Pensjonert seksjonsoverlege 
ved geriatrisk seksjon.

BOSTED:
Sommerro, Stavanger.

STØRSTE OPPLEVELSE:
7. mai 1945 da min far, som var 
styrer ved Øksnevad jordbruksskole,
delte ut igjen radioene som tysker-
ne hadde beslaglagt og lagret inne 
på skolen.

BESTE BARNDOMSMINNE:
Å stå framme i fjordabåten, på vei
tilbake til vennene mine i Hindervåg
på Nedstrand, på sommerferie ett
år etter at jeg hadde flyttet der ifra. 
Jeg var sju.

ÅRETS FERIE:
På øya Herdla utenfor Bergen, 
i min kones barndomshjem. Barn 
og barnebarn kommer på besøk.
Det er den ideelle ferien for meg.

HVEM ER ORDFØRER ETTER 
VALGET:
Leif Johan Sevland.

JORDBÆRSTEDET: Tilbake på Øksnevad og landbruksskolen. – Et fantastisk sted å vokse opp. Jo eldre jeg blir, jo viktigere blir det for meg, 
sier Tor-Kristian Rønneberg.

Du kan ikke gi god 
omsorg til noen hvis 
du ikke vet hvilken 
behandling de 
trenger. ,,


