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TUFTET PÅ 
FRIVILLIGHET

I 95 år har Gressvik Røde Kors vært en del av lokalsamfunnet. Siden 1925 har medlemmene 
her brydd seg, tatt tak og initiativ, vært sammen med og besøkt. Og nesten hver dag gjøres en 

tjeneste som gagner andre. Ved Gamle Ålevei, har foreningen holdt hus siden 1980. 
TEKST: ØIVIND KARLSEN. FOTO: TERJE JENSEN

DUGNADSINNSATS: Lasse Steve fra politiet i dialog med oppmerksomme ung-
dommer i GIF som tar til seg utfordringene knytet til alkohol og rus.  

115 aktive medlemmer og over 900 
medlemmer til sammen. Aktiviteten er 
ganske høy – men den har gått litt i andre 
retninger enn tilfellet var i ”gamle dager”. 
Gressvik og Omegn sykepleieforening var 
stiftelsesnavnet. En Røde Kors-søster, Kitty 
Christensen, arbeidet da med pasienter på 

timepleie – gratis for pasientene. Hun skal ha 
gjennomført mellom 800 og 1100 sykebesøk 
i sine aktive år. Det første året � kk man for 
øvrig en fantastisk start med å arrangere en 
basar som innbrakte 2.889,93 kroner. Det 
var mye penger den gangen.

GODE FORMÅL
Det har blitt mange basarer, utlodninger, 
loppemarkeder, tivoli, bingo og andre penge-
innbringende tiltak opp gjennom årene, slik 
at  foreningens gode arbeid blant mennesker 
som trenger det, kan fortsette. Det er ikke 
få innsamlinger som er gjort øremerket 

RØDE KORS ER TUFTET 
PÅ FRIVILLIGHET. Her har 
vi noen representanter 
for Gressvik Røde Kors. 
Fra venstre: Hans Halvor 
Martinsen - ansvarlig for 
transportgruppa, styrets 
leder Mette Koldre 
Martinsen, sekretær Elsie 
Holje og Elling Høivaag i 
transportgruppa.
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humanitære formål.
-Fokuset i dag er fortsatt å hjelpe enslige i 

alle aldre. Vi besøker eldre på Gressvik syke-
hjem og i Lerkeveien omsorgssenter. Det 
arrangeres fester for eldre, uføre og enslige 
på Røde Kors-huset, men jeg understreker at 
vi ikke tar jobben til kommunen – vi bistår 
der det trengs. I tillegg til besøk kjører og 
henter vi til arrangementer og eventuelt 
selskaper. Vi ordner sandbøtter, strør –men 
er også sosiale med folk. Vi hjelper stort sett 
til med det enslige har behov for, forteller 
styreleder i 2020, Mette Koldre Martinsen.

GRUPPER
I tillegg til besøkstjenesten, som har møte 
en gang i måneden på Røde Kors-huset, har 
man noe som kalles Visitortjenesten. Som 
visitor besøker man innsatte i Ravneberget 
kvinnefengsel. Man har også en aktiv vitne-
støtte-funksjon, der Røde Kors-medlemmer 
støtter opp om vitner i en rettsak.  
Transportgruppa sørger for all transport 
som foreningen har i sine aktiviteter blant 
annet.  Og ifølge Mette Koldre Martinsen 
er det unikt i Røde Kors-sammenheng med 
egen transportgruppe, og hun er klar på at 
disse folkene er en stor del av omsorgen. 

HJELPEKORPS
I mange år var hjelpekorpset en del av virk-
somheten, men i dag har man ikke noe hjelpe-
korps på Gressvik (Fredrikstad har ett) . Som 
gammel fotballspiller husker undertegnede 
godt Røde Korps hjelpekorps som stod klare 
til å bistå skadede fotballspillere i Trondalen 
på 1970-tallet.  Den tiden er over, men Røde 
Kors holder fortsatt kurs for medlemmene 
sine, både førstehjelpskurs, beredskapskurs 
og psykososialt førstehjelpskurs og håper å 
blåse liv i Hjelpekorpset igjen..

EGET HUS I 1980
Gressvik Røde Kors har gjennom årene � ytte 
en del. Paviljongen på Gressvik og bunkeren 
i Hauge� ellet har vært tilholdsteder. I 1975 
startet arbeidet med å ska� e sitt eget hus, 
og etter fem års hardt arbeid med avslag og 
nye planer ble det innvielse av nytt Røde 
Kors-hus 5. desember 1980. Ni år tidli-
gere kunne man også innvie Trimhytta på 
Sprinklet. Ildsjelene i foreningen og velvillige 
sponsorer sørget for at den hytta ble reist. 
Det er den dag i dag et populært utfartsmål 
for mange, spesielt i helgene.  

AKTIVITET
Et besøk på Røde Kors-huset en tidlig 
morgen i oktober viser at det er aktivitet der. 

Noen kopper ka� e går med når medlemmene 
i transportgruppa kommer innom. Sekretær 
Elsie Holje snakker med medlemmer i tele-
fonen, leder i transportgruppa, Hans Halvor 
Martinsen, sørger for å sende medlemmer i 
vei for å skifte til vinterdekk på ”bussene” de 
bruker og  Mette Koldre Martinsen svarer på 
spørsmål fra ”nabo” Gresvik IF. 

-Frivillighet er viktig for oss, i Gresvik 
Idrettsforening og hos alle lag og foreninger. 
Vi i Røde Kors har også et godt forhold til 
andre som driver frivillig arbeid i distriktet. 

BLI MEDLEM
-Alt hos oss er tuftet på frivillighet, og vi 
brenner for en fritidsaktivitet med mening. 
I fremtiden regner jeg med at vi holder på 
slik vi gjør i dag, kanskje også på noen nye 
områder – hvem vet? Akkurat denne høsten 
er det coronapandemien som bestemmer 
mye, og som legger noen føringer for oss. 
Men vi følger alle restriksjoner som gis og 
informerer hele tiden. Uansett ønsker vi 
oss til enhver tid � ere medlemmer. Vi kan 
love en meningsfylt  fritid med opplæring, 
nye kunnskaper og ferdigheter. Man får nye 
venner og en tilhørighet i et fellesskap, sier 
Mette Koldre Martinsen, over en kopp ka� e i 
underetasjen på Røde Kors-huset.   

RØDE KORS-HYTTA på Sprinklet er godt besøkt. Røde Kors-fl agget vaier ved siden av utsiktstårnet, som er fl ittig brukt. (Foto: Øivind Karlsen).




