Rotarymøte 3. september 2015.
Tilstede: Per S, Liv Sonja, Ola V.G, Olav G.G, Øystein, Per Harald, Einar, Hermann,
Knut, Ragnar, Kolbjørn, Anders, Miklos, Sigmunn, Olav Å og Bjørn Eirik.
Gjest: Arvid Steen Kaasa fra Rotary Uranienborg i Oslo.
Einar hadde 3-minutteren som handlet om jakt. Vi fikk en fin og humørfylt innføring i
emnet jegerkunsten. Etter dette vet vi nå hvilke yrkesgrupper det lønner seg å ha
med på jaktlaget – særlig når ting ikke går helt etter planen. Flott!
Vårt nye medlem, Ola Vea Gustavsen, holdt sitt egoforedrag.
Han har virkelig rukket å være med på mye spennende, selv om han etter eget
sigende ufrivillig samler på diagnoser, og har sittet i rullestol i 7 år.
Han kom til verden på Karmøy i 1956. Ola tatt imot hjemme av sin far
(platearbeideren) og levert av mor (stasjonsmesteren) mens jordmoren, som
tydeligvis hadde prøvd seg på en snarvei, hang fast i et piggtrådgjerde i nærheten.
Ola har blant annet – og vi nevner i fleng:
Gått kokk- og stuertskole, senere bibelskole i Stjørdal. Her fikk han også prøve seg
som dirigent i Ten Sing. Videre har han tatt skogsagronomkurs på Søve;
førskolelærerutdanning (mens han jobbet i barnehage i Bø (Gullbring)); Informatikk;
og Kirkeadministrasjon og ledelse (mens han i 12 år var kirkeverge i Sauherad).
Han har dessuten jobbet som miljøterapeut, og mye mer. Informatikkutdannelsen og
bakgrunnen som nynorskspråklig brukte han til å danne firmaet Nynodata, der han
var med på å utarbeide dataprogrammer for omsetting fra bokmål til nynorsk.
Programmene brukes blant annet av offentlige virksomheter.
Av interesser kunne han nevne: Jakt og fiske, sang og musikk, frivillig arbeid for
funksjonshemmede (har vært leder for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
(FFO) Telemark (14 år)) og leder av Funkis Telemark (en paraplyorganisasjon for
funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende).
Ola startet altså på Karmøy, men har forflyttet seg på ekte nomadevis, først til
Ulefoss, så til Stjørdal, Oslo, Asker, Bø, Sauherad og Gvarv, før han nylig endelig
kom tilbake til Ulefoss og Berget. Her påstår han at han skal roe seg i godsofaen og
se på utsikten. Vi får nå se hvordan dét prosjektet utvikler seg – han har nemlig
nettopp begynt på et kurs i digital mediedesign på Notodden.
Olas egoforedrag ble visualisert med bilder og tekst. Vi er veldig «impregnerte» som
det heter.
Takk for et fint foredrag.
Miklos orienterte oss om dagens situasjon for flyktningene i Ungarn. Veldig
interessant.
Jubileumskomiteen samlet seg til et planleggingsmøte etter vanlig møteslutt.
Olav Gaute Gaathaug vant vinen og Kolbjørn fikk nappet i de edlere dråper.
Referent Bjørn S.

