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Det er gledelig at arbeidet som gjøres i Gresvik IF også blir verdsatt langt utenfor klubbens 
grenser. Derfor var det en stolt daglig leder Morten Helminsen som kunne motta kr.10.000 til 

«Stjernelaget» fra «KRONOS Cares» 2020. 
AV DAG SOLHEIM

STJERNELAGET MED 
ØKONOMISK GAVE FRA 

KRONOS

MORTEN HELMINSEN 
mottar det synlige 
beviset på tilskuddet fra 
Jan Klauseth, adm.dir 
KRONOS Titan AS
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S ammen med de to andre som � kk 
bidrag, Trosvik IF (kr.60.000) og 
Barnas Stasjon (kr.100.000), var 
klubben vår invitert til en sammen-

komst hos KRONOS Titan på Øra. Bedriften, 
som har vært en av byens hjørnesteinsbe-
drifter i over 100 år, har de siste årene delt ut 
støtte til aktiviteter i lokalmiljøet i byen vår. 
Denne støtten går direkte mot barn, unge, 
helse og skole. I dette annerledes året var det 
altså de tre nevnte som � kk midler fra dette 
enestående tiltaket.

- Vi ser at Gresvik IF gjør en � ott 
innsats med fokus på særskilte tiltak og 
hvor prosjektet «Stjernelag» fanget ekstra 
oppmerksomhet som et veldig bra inte-
greringstiltak for barn med spesielle behov 
og ulike funksjonsnedsettelser, fortalte HR 
Manager Wenche Revhaug hos KRONOS 
Titan under tildelingen.

Hun fortalte også at bedriften de siste 
årene har etablert et godt samarbeid med 
Barnas Stasjon, hvor ansatte og frivillige gjør 
et imponerende arbeid for barn og 
familier i sårbare livssituasjoner og 
som trenger grunnleggende hjelp 
og støtte i livet. 

- I tillegg er det besluttet at 
vi også ønsker å rette et spesielt 
fokus innen barneidrett og barns 
fritidsaktiviteter. Vi ønsker at vår 
støtte kan bidra til at barne- og 
ungdoms-familier med nedsatt 
funksjonsevne og/eller familier 
med ressursmessige utfordringer til 
å følge opp sine barn med medlem-
savgifter, klær og utstyr som kreves 
for at deres barn kan delta på en 
idrett eller fritidsaktivitet, og som 
kanskje har blitt ekstra hardt rammet av 
årets situasjon, fortalte hun.

PRESENTERTE KLUBBEN
Det ble en interessant presentasjon av 
arbeidet som gjøres i Trosvik IF og hos 

Barnas Stasjon som drives av Blå Kors. 
Morten presenterte klubben vår på en � ott 
og inspirerende måte, og han fortalte varmt 
om engasjementet til de 8 deltagerne på 
«Stjernelaget».

- Den gleden som og iveren som vises på 

de ukentlige treningene er 
helt unik, her spilles fotball 
med et smil. Stoltheten over 
mestring er også en stor 
del av hver eneste samling, 
fortalte han en lydhør 
forsamling med represen-
tanter fra utdeler og de 
andre mottagerne.

Han kunne også fortelle 
at «Stjernelaget» har klub-
bens yngste trener i 13 år 
gamle Adele Tvete Frantsen 
og at hun trener den ivrige 
gjengen sammen med 
Alexander Enoksen.

Det var en stolt og ydmyk daglig leder 
som takket og mottok sjekken på vegne av 
klubben, et kjærkomment bidrag til et � ott 
prosjekt.

Den gleden som 
og iveren som 

vises på de ukentlige 
treningene er helt 
unik, her spilles 
fotball med et smil.

“
HR MANAGER WENCHE REVHAUG hos KRONOS Titan AS informerer om tildelingen.
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