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Siste torsdag i måneden fra 11 om formiddagen og en time eller to, er de samlet, veteranene 
i Gresvik IF, super oldboys. De som har vært med noen år. Det er heller ingen nyhet, fordi dette 

har vært kjent og kjært i snart 10 år.
TEKST: ØIVIND KARLSEN. FOTO: TERJE JENSEN

NÅR HISTORIENE ER 
MANGE OG LATTEREN 

SITTER LØST

M en Gressvikingen � kk gleden 
av å være med, og vi kunne 
raskt slå fast at latteren sitter 
løst blant deltakerne, selv i 

disse coronatider. Det er alltid trivelig å 
kunne observere glade mennesker, og hit 
kommer sjelden folk, som er i dårlig humør. 
Historier, siste nytt, meningsutveklinger og 

mer bastante ytringer. Det er plass til alt 
rundt bordene, og selv om Frode Hansen og 
Gunnar Femtehjell i god tid før ansamling 
hadde satt bord og stoler med riktig coro-
na-avstand til hverandre, så la ikke det noen 
demper på stemningen. Praten går gjerne av 
seg selv i godt lag.   

Disse torsdagsguttene kjenner hverandre 

godt gjennom � ere år. Her har vi nestorer 
og veteraner på godt over 80, og noe yngre i 
brytningen til oppnådd pensjonsalder. 

HISTORIER
-Det gir noe positivt i hverdagen å samles på 
denne måten, og da gjelder det å være med, 
sa en fremmøtt til oss – og det er tydelig det 

LEIF BRÅTEN har vært med noen år. Her forteller han om Gresvik-spillere som var aktive 
på 50-tallet, og snodig nok var de tre som hadde bildet i boka, til stede denne dagen i Tron-
dalen. FV: Willy B Syversen, Erik Eriksen og Leif Bråten.  GUNNAR FEMTEHJELL orienterer og svarer på spørsmål. 

som går igjen. For hører man etter i denne 
forsamlingen, og husken er sånn noenlunde, 
så kan man fortelle i � ere timer på hjem-
mebane etterpå, vel og merke det som kan 
fortelles.

Det blir raskt en god atmosfære når voksne 
folk samles slik. Og det hjelper enda mer på 
når det står god mat på bordet. Daglig leder 
i Gresvik IF, Morten Helminsen, har gjerne 
regien på dette sammen med hjelpsomme 
Heidi Knudsen. Da de begge var forhindret 
akkurat denne torsdagen steppet Frode 
Hansen inn, og sammen med primus motor 
Gunnar Femtehjell, ble det bestemt at det 
skulle være pølsefest denne dagen. Pølser fra 
Øivind Karlsen på Manstad smakte da også 
godt så det ut til, der old-boysene pent stilte 
seg i kø med en meters avstand til hverandre 
og � kk sine pølser i brød, med eller uten løk.

-Pølser smaker alltid like godt, og så lukter 
det nydelig, mente en som stod i kø for 
annen eller var det tredje gang.

-Vi varierer i maten fra gang til gang. Ofte 
er der forskjellige småretter, egg og bacon, 
pytt i panne og i den gata, pluss brødmat med 
godt pålegg. Deltakerne betaler 100 kroner 
hver seg. I tillegg til mat har vi gjerne quiz og 
noen ganger er det foredrag på programmet. 
Vi er alltid mellom 20 og 30 fremmøtte, så 
det er tydelig at mange setter pris på dette 
tiltaket, forteller Gunnar Femtehjell. 

(PØLSEFEST MED ØIVIND KARLSEN)  Populære pølser m/ pølsebrød fra Christensen 
bakeri denne torsdagen. FV: Leif «Dolly» Pedersen, Even Jensen, Jon Sigurd Olsen
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