REFERAT FRA MØTE I HOLLA BYGDEKVINNELAGET ONSDAG 9. MAI 2018.
Møtet ble holdt på Biksen på Søve, og det var 24 personer som kom til møtet denne kvelden.
Guro ønsket velkommen, og vi sang «Kom mai du skjønne milde». Deretter leste hun noen
småstykker fra en legebok fra Håtveit fra 1794. Hun syntes dette passet fordi i kveld var vår
foredragsholder pensjonert lege Eirik Ballestad.
Så gikk ordet til kveldens gjest/foredragsholder. Ballestad ble født i Trondheim, men familien
flyttet etter hvert til Skien. Han gikk på Skien offentlige høy allmennskole. I 1953 begynte han på
NTH i Trondheim hvor han studerte kjemi. Han leverte sin Diplom/Hovedoppgave i 1958.
Etter endt studie begynte han å jobbe som konsulent ved firmaet Marvel Hauge i formasøytisk
avd. Han reiste rundt til leger/sykehus for å presentere produktene. Han jobbet her noen år, men
hadde hele tiden i tankene å studere videre til allmennlege, noe han hadde drømt om siden han
var 12 - 13 år.
I 1963 kom han inn ved det medisinske fakultet v/universitetet i Oslo. Han hadde da stiftet familie
med 2 barn, og det var kanskje et litt tøft valg å starte på nye studier. I 1968 fullførte han studiene.
Det er nå 50 år siden, og det skal markeres høsten 2018.
Eirik Ballestad ble ansatt som distriktslege i Nome 1. august 1970. Han flyttet da til kommunen
med familien. Stillingen innebar også en god del verv og møtevirksomhet i styrer og råd i
kommunen. Han skrøt av at det vart lett å jobbe med den kommunale administrasjonen i Nome.
I starten hadde han ikke kontorhjelp, men fikk det etter hvert. Helsesøstertjenesten var også
tilknyttet helsestasjonen, her var det spedbarnkontroll opp til 4 år. Skolehelsetjenesten var også
underlagt distriktslegen, med elevundersøkelser på forskjellige årstrinn. Ballestad var tilsynslege
ved Holla trygdeheim, den var sett på som svært moderne på den tiden. Hyggelige inspeksjoner
fulgte med legestillingen, og han hadde mange festlige historier å fortelle. Han likte jobben som
distriktslege godt, fikk brukt mye av sin lærdom, god kontakt med pasientene og de andre legene i
kommune.
I 1987 ble Eirik Ballestad privatpraktiserende lege.
I 1990 søkte han på en jobb i Saudi Arabia, kona Evy skulle være med. Det var mange underlige
punkter i kontrakten, og han hadde bare igjen å underskrive, men det ble noe utsatt, og til slutt
heldigvis ikke noe av den jobben. Han måtte derimot finne seg noe annet å gjøre de nærmeste
månedene, da det var satt inn vikar for han for den tiden han skulle være vekk. Han jobbet da 9
mndr. ved psykiatrisk avd. i Skien, og 4 mndr. i Vadsø.
Han takker alle sine pasienter for at de har gitt ham «et liv» i de 48 årene han har vært i Nome.
Eirik Ballestad slutta som lege 3. oktober 2013. Guro overrakte blomster fra laget.
Så var det tid for kaffe og kaker, samt loddsalg. Mange fine gevinster.
Mette reklamerte for, og viste fram hekla nett til å ha varer i løs vekt i, for å unngå all plasten. Hun
leverte ut oppskrifter til de som ville ha. Hun informerte ellers om turen til Hovedgården i juni,
samt turen til kyststien i august. Her blir det satt opp buss. Når det gjelder sommerfesten 13. juni,
så blir det sendt ut invitasjon med påmelding.
Til slutt sang vi «No livnar det i lundar». Guro takket for frammøte og ønsket alle vel hjem.
Bjørg (ref)

