Møte i Gapahuken 9. september 2015
Åshild ønsket 22 medlemmer velkommen i strålende sommervær. Hun gikk
gjennom noen lagssaker:
 invitasjon til organisasjonsseminar 22. september
 Åshild og Karin er påmeldt til trivselsseminar på Lillehammer 23.1025.10.15
 referat fra vellykket skogdag i Viftingen
 Karin orienterte om tur til Telespinn 17.oktober
 Guro leste fra Gjallarhornet
Torunn Brukåsa Kleiva var på møtet, og Guro utfordret henne til å fortelle litt
om jobben sin. Torunn tok utfordringen på strak arm og fortalte om «guttane»
sine:
Hun er ansatt i et prosjekt som hadde vart i 2 ½ år til jul. Prosjektet gjelder
ungdom under 25 år fra Bø, Sauherad og Nome. Hun blir tildelt ungdom
gjennom NAV, og oppgaven hennes er å få dem tilbake til skole eller arbeid.
Hun kaller guttane sine «talenter», og hun glødet når hun snakket om dem.
Mange av dem sliter med psykiske problemer. De orker ikke stå opp om
morgenen, enten fordi de spiller til langt på natt eller fordi de har mange
vonde tanker i hodet og ikke får sove. Det er en utfordring å få dem til å møte
opp første gangen og få dem i tale. Men hun gir ikke opp, og hun gir seg ikke
før hun får god kontakt med samtlige.
Tre dager i uka møter hun dem i et lokale i Bø. Der lærer de seg bl.a. å lage mat,
gjøre rent , skrive jobbsøknader og de snakker mye sammen med tanke på å
høyne selvtilliten. Hun introduserer dem til skole og arbeidsliv, følger dem til
psykolog, samarbeider med skolen og møter på foreldresamtaler. Hun
oppsøker arbeidsplasser som har tatt inn lærlinger og hun ringer og vekker dem
som ikke møter opp om morgenen. Hun motiverer foreldre som ikke vil sende
ungdommen sin på skole. Og mye, mye mer.
50% har kommet i gang med skole eller arbeid, noe som er et meget godt
resultat. Nå er det opp til politikerne å forlenge prosjektet, og hun har stor tro
på at det vil fortsette.
Alt i alt var det veldig interessant å høre Torunn fortelle.

Så var det tid for grønnsaksuppe, kaffe og kake. Ragnhild, Margarita, Karin og
Johanne sto for deilig servering.
Solbjørg kom litt ut i møtet og orienterte om operaturen 2.-3.oktober. Det er
bare 3 ledige plasser.
Solbjørg ba om ordet og fortalte at hun og noen andre innflyttere hadde planer
om å starte en Frivillighetssentral, særlig med tanke på syrerne som kommer,
men også andre som flytter til kommunen. Hun ønsket å lufte tanken og ba
om innspill.
Møtet slutta ca 21.30.
Guro

