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Gresvik Idrettsforening fyller 100 år i 
år. Det er på sin plass å skue bakover i tiden 
når jubileer skal feires, innleder redaktør for 
GIFs jubileumsbok, Henning Olsen, klokt 
i forordet. Vi minner om at du får fatt i det 
flotte arbeidet om breddeklubben fra Norge 
innbundet og mellom hendene, om du 
kontakter Trondalen. 

Selve bursdagsfeiringen den 12. mars 
betegnes som fenomenal av alle alders-
grupper og gjester som var tilstede. Festen ble 
bravo, for både «barna våre», «ungdommen 
vår» og de voksne. Vertskapet var seg selv, 
hovedleder Tormod oppfordret til at man 
i Gresvik skulle være seg selv – og arrange-
mentskomitéen med Arnie Johannessen i 
spissen la grunnlaget for en mulig GIF tradi-
sjon – å fylle arena Båthusteateret med gress-
vikinger på årlig voksenfest. 

Vi som lyttet da Plankekoret åpnet 
den offisielle markeringen på jubileums-
festen kjenner Gressvik-sangen og vet at 
gamle Gressvik har gjennomgått mange 
harde tider, og selv om det ofte gikk tungt og 
trått - så lysnet det omsider. Og når refrenget 
erklærer den evige sannheten - at Gressvik 
fortsatt er og blir seg selv - så leder det under-
tegnede til det vi i dagens språkdrakt kaller 
bærekraft. La oss som er tilstede i dag bære 
kraften videre til kommende generasjoner. 
Slik at også de kan synge budskapet om den 
evige og universelle sannheten - at Gressvik 
er og blir seg selv – også når det i ustanselig 
ny klokketid vil komme eller gå nye folk, 
diverse teknologiske verktøy og holdninger 
endres hit eller dit, fargen på jenteshort-
sene i håndball forvandles fra hvite til sort, 
da det vil reises et nytt Gressvik Torg, og 
når GIF snart får enda en fersk kunstgress-
bane - eller kanskje en ny landslagsspiller i 
Maria Louisette Anamba Atangana. Gressvik 
er og blir seg selv, uansett. Om vi mennesker 
unngår å tukle med bærekraften. Gratulere 
til GIF med 100 bærekraftige år!

BÆREKRAFT OG SAM-
SKAPNING 
Denne utgaven av Gressvikingen handler 
en del om bærekraft og samskapning på 
Gressvik. Bærebjelkene er sannsynligvis 
et samarbeid mellom private initiativ, det 
offentlige, og de frivillige. GIFs lokale og 
lojale sponsorer tilhører private initiativ, og 
gir frivilligheten i Gresvik IF sårt tiltrengt 
økonomisk støtte med sine store hjerter 
og troverdighet, fordi de forstår at det å 
hjelpe GIF økonomisk direkte eller indi-
rekte handler om å yte sitt samfunnsbidrag 
til nærmiljøet vårt - bidra til både sosial og 
økonomisk bærekraft.   

Konsumgruppen Norge (KGN) er en av 
de private bedriftene som har gitt nærmil-
jøet på Gressvik både økonomisk og sosial 
bærekraft gjennom samskapning med GIF i 
en årrekke. Nå vil selskapets far Arild Larsen 
slippe hendene på rattet i den daglige driften 
av selskapet og sender i forbindelse med 100 
års feiringen en hilsen til Gresvik IF; 

«Samarbeidet med GIF har gitt meg og 
KGN mye, og jeg er stolt over vårt samar-
beid. Samarbeidet har også vært godt 
fremmet på ulikt hold og jeg lar det utfra 
forholdet være med det. Ønsker dere lykke 
til med neste 100 år. Dere gjør en fabel-
aktig samfunnsjobb».

Jeg vet at Gresvik Idrettsforening blir 
stolt av Arild Larsens hyggelige ord, hilsen 
og tilbakemeldinger, og sender derfor på 
vegne av GIF en stor hjertelig takk i retur 
til vår kjære GIF venn og selskapet KGN for 
deres uerstattelige lokale samfunnsbidrag til 
nærmiljøet på Gressvik over lang, lang tid.

  I denne utgaven av Gressvikingen 
finner du også mange andre eksempler 
på gode gjerninger i lokalsamfunnet 
vårt. Du kan merke deg alle annonser, 
eller Pål Møklegård hos lakkeringsverk-
stedet Colortec, som er på sporet av å hjelpe 
«ungdommen vår» - på sin geniale måte.

I denne utgaven kan du også lese 
mer om Viken Idrettskrets/sparebank-
stiftelsen DNB og GIFs samfunnsbi-
drag «Aktive Lokalsamfunn», - iverk-
satt av Viken idrettskrets og nå på vei mot 
gjennomføring i GIFs nettverk. Du kan 
også lese om flere kulturelle spaserstokker 
fra Gressvik, som av vår kjære GIF venn 
Dag Solheim samlet blir betegnet som 
«Musikkhovedstaden Gressvik». 

LYKKE TIL!
Kjære leser, GIF i hundre, nærmiljø, samskap-
ningspartnere og andre gressvikinger: Lykke 
til med fremtidige samfunnsbidrag gjennom 
samskapning – etisk samfunnsansvar som 
kommer både deg selv, oss og de kommende 
generasjoner i nærmiljøet til gode. Flere og 
lenger i aktivitet er blant målsettingene, 
og utenforskap eller generasjon prestasjon 
mulige snubletråder. Tilhørighet, inklude-
ring, fellesskap gjennom individuell tilpas-
ning, er stikkordene for kvalitet. 
Vær tilstede i dine valg nå, så fremtiden til 
«barna våre» og «ungdommen vår» blir bra. 
Bidra til å skape et lokalsamfunn der alle skal 
trives, og der både kulturelle spaserstokker, 
psykososial og fysisk aktivitet på ulike miljø-
messig trygge arenaer smelter sammen med 
gode gjerninger og en kjærkommen misjon 
for nærmiljøet. 

For de fleste gressvikinger forstår intuitivt 
at det hjelper lite om man sitter foran eller 
bak i båten, dersom den er lekk eller synkende 
– midt i sol og optimismens symbol. La oss i 
samskapning gjennom sosial, miljømessig 
og økonomisk bærekraft bygge en båt som 
bærer de neste 100 år.

Alt godt - god lesing!

Frode Holstad Hansen
Redaktør

GRATULERER MED 100 
BÆREKRAFTIGE ÅR!
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Musikkhov edstaden 
GRES SVIK

Det kan ikke være noe sted i landet, ja kanskje i hele verden hvor det har vokst opp så mange 
artister og musikere som på Gressvik. I tillegg er det noen innfl yttere som har markert seg 

skikkelig også både som artister og stolte lokalpatrioter. Derfor tillater jeg meg å bruke navnet 
musikkhovedstaden.

TEKST: DAG SOLHEIM. FOTO: TERJE JENSEN OG PRIVAT
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Musikkhov edstaden 
GRES SVIK

Over de neste siden skal vi presentere 
noen av de dusinvis av personer 
det er snakk om og la noen av dem 
fortelle med sine egne ord hvordan 

oppveksten var med på å forme dem til dem 
de har blitt. Noen har fl yttet ut, men mange 
bor fortsatt bare noen stenkast fra Gressvik 
Torg, og så er det fl ere som har fl yttet inn og 

bidrar til det utrolige musikalske omfanget 
som fi nnes i vårt nærområde.

GRESSVIK SUMMERPARTY
Den store musikkinteressen har også ført til 
at Gressvik er blitt viden kjent som arrangør 
og det begynner å bli en anselig liste med 
verdensstjerner som har fylt plassen ved 

kroa sommer etter sommer. Folk valfarter 
til Summerparty og storkoser seg med det 
nære møtet med ungdommens helter. Det 
var i juni i 2004 at Ken Hensley ga en klar 
beskjed til Petter Johansen: Jeg skal spille på 
Gressvik.

– Det husker jeg som om det var i går, sier 
Petter og ler, vi hadde ikke scene en gang 

7



8

og måtte hive oss skikkelig rundt. Det var 
nesten uvirkelig at legenden fra Uriah Heep 
skulle spille «hjemme hos» oss.

Party ble det og i årene som fulgte har 
legendariske navn som Sweet, Slade, Dr. 
Hook, 10 CC, Smokey og Saga, for å nevne 
noen, gledet med sine opptredener. Ken 
Hensley ble en skikkelig Gressvik-venn som 
kom igjen og igjen helt til han dessverre gikk 
bort så alt for tidlig på slutten av 2020.

– Det var et sjokk, og han etterlater seg et 
tomrom både på Gressvik og i hjertene våre, 
sier Petter litt sorgfullt.

MELODI GRAND PRIX
Ikke noe sted på samme størrelse har satt 
sitt preg på Melodi Grand Prix som Gressvik, 
bare i år var to av fi nalistene fra bygda vår. 
Både den fremadstormende Oda Gondrosen 
og den litt mer rutinerte Maria Mohn 

imponerte stort, Maria var også med i 2020 
og gikk til gullduell. Imponerte gjorde også 
saksofonist og frontfi gur i Blåsemafi aen 
Jørgen Lund Karlsen i 2021, sammen med 
trombonist Sigurd Evensen, også han fra 
Gressvik. Tidligere har Jostein Hasselgård 
sunget Norge til en fj erdeplass i den inter-
nasjonale fi nalen i Riga i 2003 med låten 
«I´m Not Afraid to Move On», en av Norges 
aller beste plasseringer noensinne. Åge Sten 
Nilsen som bodde på Gressvik i mange år var 
fi nalist med Wig Wam året etter, og i 2005 
gjorde de det store med å vinne og deretter 
synge seg til en 9.plass i Kyiv i Ukraina med 
hiten «In My Dreams». Akkurat nå ligger 
USA åpent for bandet og vokalisten med den 
tøff e stemmen. Helt naturlig når du har noen 
års fartstid fra Gressvik.

I 1988 fl yttet det en islending til Norge, 
han var superstjerne hjemme i Reykjavik, 

hvor han vant den nasjonale fi nalen i 
Eurovision Song Contest i 1986 og igjen var 
med som fi nalist året etter. I 1991 var Eirikur 
Hauksson med i gruppa Just 4 Fun sammen 
med Hanne Krogh, Marianne Antonsen og 
Jan Groth, de var Norges representanter i 
fi nalen i Roma med låten «Mrs. Th ompson». 
I 2007 vant han igjen den nasjonale fi nalen 
på Island. 

Eirikur, som først leide av ikke ukjente 
Freddy Herlovsen da han kom til Gressvik, 
var i mange år med som ekspert i NRK sine 
forhåndspresentasjoner av låten i ESC. I 
forbindelse med fi nalen i 1991 kom den 
utrolig hyggelige islending med følgende 
uttalelse i et intervju med TV-legenden Vidar 
Lønn Arnesen.

– Du er jo blitt Fredrikstad-gutt, sa den 
nevnte legenden, nei jeg er Gressvik-gutt 
repliserte Eirikur.

Da han fl yttet til Norge for å bli vokalist 
i power metal-bandet Arch fra Sarpsborg 
skjønte han fort at byen ved fossen ikke var 
et sted å bo, derfor ble det Gressvik og der er 
han fortsatt over 30 år senere.

DEN MEST ERFARNE 
AV DEM ALLE
Mest kjent av gjengen som har hatt post-
nummer 1620 er i dag selvfølgelig Stian 
Staysman Th orbjørnsen, som ikke bare har 
markert seg som sanger, men også som 
realitydeltaker, forfatter, programleder, 
låtskriver og produsent. Akkurat nå er det 
ikke tvil om at han er den mest kjente gress-
vikingen. Sammen med en annen lokal helt 
Lasse Jensen, eller Lazz, deltok de som 
Staysman&Lazz i Melodi Grand Prix fi nalen i 
2015 med «En godt stekt pizza». 

Er Staysman mest kjent så er det allikevel 
ingen som overgår Geir Langslet, både når 
det kommer til Melodi Grand Prix, eller 
Eurovision Song Contest og i musikkens 
verden. I førstnevnte sammenheng har 
han vært kapellmester fem ganger og i den 
internasjonale fi nalen tre ganger. Pianisten 
og orkesterlederen er kjent nasjonalt og 

ÅGE STEN NILSEN Har fl yttet til Trondheim, men stiller opp for GIF. Han mener at det beste 
med å bo på Gressvik er alle de herlige menneskene som bor der, klimaet (syden ift Trond-
heim), byferga, Odins Kro som møtested og den korte avstanden til by og til skjærgård. 

Jeg savner vel egentlig det litt spesielle 
samholdet vi hadde. Metallica var jo en 

religion for oss og det knytta oss sterkt sammen. 
Det var liksom Gressvik mot røkla. Husker også 
alle dagene nede på rockeverkstedet ved Onsøy 
Mat. Vi hadde vel det som et slags andre hjem en 
lang periode av livet. 
STIAN STAYSMAN THORBJØRNSEN

“
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“ internasjonalt som markant bandmedlem i 
den norske supergruppa Lava, han har spilt 
med det som kan krype og gå av norske 
artister, så vi lar Geir med egne ord beskrive 
sin oppvekst i Skogfaret.

EN OPPVEKST PREGET 
AV GODE VENNER
Gressvik var et perfekt sted å vokse opp for 
meg. Vi bodde først noen år i Liaveien på 
Trosvik, hvor jeg startet med pianotimer som 
5-åring, men etter fl yttingen til Skogfaret 
startet både søsteren min Gry og jeg med 
timer hos Leif Hendricksen i Gamlebyen. Det 
ble mye buss og ferger i disse årene, men Leif 
var en fantastisk lærer som inspirerte meg 
mye.

Årene på Gressvik var preget av trygghet 
og gode venner. Dette var før Internett, så vi 
var mye utendørs og ble jagd inn til middag av 
mor. Selv jeg som var -og er- ganske (veldig) 
dårlig i utøvelse av sport, sto jeg på skøyter, 
miniski, spilte fotball, ja jeg var til og med 
innom Fredrikstad Turnforening og i noen 
år på Randi Bang �s Danseinstitutt, men da 
jeg som 12-åring kunne få starte i Gressvik 
Guttemusikkorps, ble nok musikkinteressen 
lagt for alvor. 

KORPSVENNER I DET 
FØRSTE BANDET
Årene der, under ledelse av Øystein Arnesen, 
var noen fantastiske år, med turer til 
Kristiansand, Göttingen og åpningen av 
Limfj ordstunnelen, samt alle stevnene og 
17. Mai togene her hjemme. Jeg husker godt 
hvordan vi i all slags vær spilte oss gjennom 
gatene på Gressvik, ofte med regntrekk 
over notene- og av og til fi kk vi også være 
med på toget i Fredrikstad. Det var stas-og 
for en korpsbevegelse vi hadde den gangen! 
Dessverre er dette en nedadgående trend i 
våre dager.

Midt oppi dette startet vi en kvartett med 
fi re av gutta fra korpset: Arnfi nn Johansen, 

Jørn Gondrosen og Knut Gjerløw, som vi 
kalte «Fish & Chips». Etter hvert ble dette 
til en trio-og det året vi fylte 15, fi kk vi 
sommerjobb på Skjærhalden Bad. Vi var 
jo altfor unge til å komme inn, men hadde 
en fl ott sommer der ute i havgapet. Dette 
bandet fortsatte vi med i fl ere år - og gjorde 
jobber i Horten og Oslo, men mest i området 
rundt Fredrikstad.

SAVNER DET GAMLE 
KAMERATSKAPET
Det året jeg fylte 20, møtte jeg Jan Erik 
Aasland, fra Rolvsøy, i kjelleren hos Øivin 
Fjeld - og dette førte til et mangeårig samar-
beid i bandet «Skellington», som vi reiste 
Norge rundt med i fl ere år. På en spilling på 
Gjestehuset Joy i Fredrikstad, kom jeg i prat 
med Svein Gundersen og Per Ivar Johansen, 
noe som resulterte i at jeg startet i Alex-
bandet, og etter hvert i Lava osv. 

Dette er en lang og fi n historie, som har 
sitt utspring i det fl otte musikk miljøet 
rundt korpset på Gressvik og musikkgleden 
vi lærte av Øystein. Jeg husker fortsatt 
tromme-marsjen som Joppa (har glemt hans 
egentlige navn) lærte oss smågutta. (Han het 
Kjell Arne Aagård, jour.anmerkning)

Det jeg savner ved Gressvik, etter å ha 
bodd det meste av mitt voksenliv i Oslo, 
Bærum, Drammen og nå Sande i Vestfold, 
er kameratskapet og samholdet vi hadde 
den gangen. Vi stakk bare inn til hverandre, 

gjorde lekser sammen, spilte spill (analoge 
brettspill) og hvis det ble for mørkt og skum-
melt når jeg skulle gå hjem, var det alltid en 
mor eller far som stilte opp for å følge meg 
hjem. Det gikk en periode rykter om at det 
var en «Sort Dame» som spøkte i området på 
Ørebekk, men etter hvert viste det seg at det 
kun var en ungdom som hadde kledd seg ut. 
Gode minner fra ungdommens Gressvik.

DEN MEST KJENTE GRESSVIKINGEN 
Stian Thorbjørnsen er alltid like blid.

GEIR LANGSLET har vært på mer en det 
fl este i norsk musikkliv.

FAKSIMILE FREDRIKSSTAD BLAD, tre unge 
håpefulle gutter fra Gressvik er klare for verden.
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FANT KJÆRLIGHETEN 
I RØD SKOLEKORPS 
Maria og Ole Henrik Mohn Pettersen fant hverandre i Rød Skolekorps. Ole Henrik hadde meldt 
overgang fra Slevik Skolekorps og det var nok Maria mye av årsaken til.

–Jeg begynte i Rød Skolekorps 
da jeg var 16 år, og det var 
nok mye på grunn av en 
smellvakker ung jente på 

horn som nå er min kone, forteller den 
kjente orkesterlederen og saksofonisten.

Faktisk så var han på scenen sammen 
med sin kone som trommeslager i fi nalen 
i Melodi Grand Prix i år. Musikk er livet til 
ekteparet, men de er utrolig allsidige. Marie 
er også en dyktig skuespiller og en morsom 
showartist, Ole Henrik driver eget lydfi rma, 
er lydmann, arrangere store festivaler som 
Vinterjazz, han er musiker, orkesterleder og 
arrangør. Han har vunnet Spelemannspris 
og førsteprisen i International Phillips Music 
Competition. Begge underviser de i musikk.

– Det at jeg ble musiker til slutt er egentlig 
litt tilfeldig. Frem til videregående så hadde 

jeg egentlig ikke tenkt så mye på hva jeg 
ville bli. Sax-læreren min sa ”begynn på 
musikklinja da vel” og når jeg nærmet meg 
slutten av Videregående så sa hun ”Jeg synes 
du skal søke på Norges Musikk Høgskole” 
Men jeg hadde nok ikke drevet med musikk 
så lenge før jeg ble seriøs hadde det ikke 
vært for musikkmiljøet og vennene mine 
i ”Gla’jazz kameratene” Jeg fi nansierte 
faktisk førerkortet mitt på spillejobber med 
denne gjengen fra skolekorpset, forteller Ole 
Henrik

Maria har utrolig gode minner om en 
trygg og god oppvekst, og om vennene i Rød 
Skolekorps som preget ungdomstiden. At 
hun skulle bli artist var det aldri noen tvil 
om.

– Det var aldri et valg jeg tok egentlig, 
for det var en naturlig del av meg fra jeg 

var liten. Pappa spilte gitar og jeg sang. Jeg 
husker også at jeg lærte meg Hege Schøyen & 
Dizzie Tunes sketsjer utenat og underholdt 
familien hjemme hos besteforeldra mine på 
Åle. Husker godt en sketsj der karakteren ble 
mer og mer full, lille meg ante ikke hva jeg 
spilte ut, men det gjorde nok hele greia enda 
morsommere for «publikum».

Maria har vært med i Idol og hun har to 
ganger deltatt i Beat for Beat og i fl ere andre 
TV-programmer. Når hun skal trekke fram 
det hun liker best med hjemstedet, deler hun 
nok det med veldig mange andre.

– Det er de fi ne folka, nærheten til byen og 
samtidig nærheten til sjøen, også byferga fra 
Bruket, den elsker jeg. Samtidig så er det her 
jeg har familien min.

MARIA OG OLE HENRIKS reise fra busstur med skolekorpset til den store MGP-scenen.
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BLÅSERE FRA 
GRESSVIK
Det har alltid vært et sterkt korpsmiljø i bygda vår. Musikkforeningen Viken har alltid holdt et 
høyt nivå, Gressvik Gutte- og Jentekorps har vært viktig, men ingen korps i hele Fredrikstad-
distriktet har fostret fl ere musikere enn Rød Skolekorps, senere Rød og Hurrød Skolekorps. 
Veldig mye av æren for det må tillegges korpsets mangeårige dirigent Ottar Sundt. Under hans 
ledelse var Rød et av landets beste skolekorps.

JØRGEN LUND KARLSENS 
underholdt tusenvis av ungdommer 
under årets Fredrikstad Cup.
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–Han var streng på en peda-
gogisk måte. Jeg husker 
godt at vi sa da han 
hadde sluttet at vi savnet 

å bli satt krav til. Det var nok disse kravene 
sammen med hans pedagogiske evne til å 
kommunisere med oss unge som er grunn-
laget for alle talentene fra Rød Skolekorps, 
forteller Ole Henrik Mohn-Pettersen, som 
selv spilte under den målbevisste dirigenten.

En annen som har tatt steget er den kjente 
saksofonisten Jørgen Lund Karlsen, kjent 
fra utallige TV-opptredener, som musi-
kere for kjente artister og som frontfi gur i 
Blåsemafi aen.

– Rød og Hurrød Skolekorps var fylt med 
fl inke musikere da jeg ble tatt opp tidlig i 
hovedkorpset. Dette var en enorm push 
for meg til å bidra og levere på øvelser og 
konserter. Det var også gode instruktører 
og dirigenter som kastet meg videre så fort 
de hadde lært meg hva de selv kunne. Grete 
Mohn Pettersen var min første lærer og som 
sa «nei, nå har jeg lært deg alt jeg kan, men 
sønnen min spiller også saxofon, og er bedre 

enn meg. Du burde ta timer med han» - det 
var Ole Henrik Mohn Pettersen. Her fi kk jeg 
min saxofon-mentor, kompis og kollega i ett! 
Dette har betydd ufattelig mye for meg når 
jeg tenker tilbake.

Her er en liste over noen av de som tok 
steget fra skolekorpset på Rød til å bli profe-
sjonelle musikere.

Fløyte:
Espen Rønneberg
Toril Vik
Christine Mølkegaard

Obo:
Hege Sundt
Lene Th erese Beck

Fagott:
Linn Størkersen 

Klarinett:
Trond Gudevold
Lats Martin Hurrød
Jan Bunes

Saxofon:
Ole-Henrik Mohn Pettersen
Jørgen Lund Karlsen

Horn:
Cecilie Anett Halvorsen
Elisabeth Rønneberg
Ingebjørg Sofi e Larsen
Maria Mohn

Trompet:
Reidar Hjelmengen
Erik Eilertsen

Trombone:
Siggurd Evensen

Baryton:
Knut Vik

Slagverk:
Rene Lie
Ole Petter Chylie Hansen
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Fødselsdato: 30.12.90  |  Bosted: Slevik  |  Yrke: Kunde-
ansvarlig Bedrift, Danske Bank  |  Hvor vokste du opp: Åle, 
Gressvik  |  Posisjon på banen (eller utenfor): Midtstopper    
Tidligere klubb(er): Gresvik, Selbak, FFK (jr.)  |  Gresvik IF siden: 
2017  |  Beste minne(r) fra sesongen: Opprykket i Trondalen  
Største fotballopplevelse: Regionsamling for G16 Østlandet  
Favorittklubb(er): Man Utd  |  Favorittspiller(e): Zlatan  
Beste julegaven du har fått: Fotballtur til Manchester  |  Hva 
ønsker du deg til Jul: Ingenting |  Hva spiser og drikker du til 
Jul: Ribbe  |  Hvilken person ønsker du hadde dukket opp som 
julenisse der du feirer Jul: Prima  |  Hva er best med Gresvik 
som klubb og sted: Klubb: Samholdet og kameratskapet. Sted: 
Fine folk, god plass, skjærgården og marka

Fødselsdato: 06.03.01  |  Bosted: Gressvik  |  Yrke: Videre-
gående skole  |  Hvor vokste du opp: Gressvik  |  Posisjon 
på banen (eller utenfor): Midtstopper  |  Tidligere klubb(er): 
Ingen  |  Gresvik IF siden: Barnefotballen  |  Beste minne(r) 
fra sesongen: Opprykk  |  Største fotballopplevelse: Score 14 
mål på 3 kamper i Arvika-cup  |  Favorittklubb(er): Aston Villa    
Favorittspiller(e): -  |  Beste julegaven du har fått: Båt  |  Hva 
ønsker du deg til Jul: Snowboard  |  Hva spiser og drikker du 
til Jul: Ribbe og julebrus  |  Hvilken person ønsker du hadde 
dukket opp som julenisse der du feirer Jul: Jim Carrey  |  Hva 
er best med Gresvik som klubb og sted: Klubb: Det sosiale og 
samholdet i gruppa. Sted: Trondalen
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75 BR Cross
64 BR Cross
62 BR Cross

57 BR Cross
54 BR Cross
49 BR Cross

88 DC
68 DC
65 DC

79 DC
63 BR
61 CC 

63DC 
56 SC
46 SC

Be om tilbud på Be om tilbud på

Finansiering: Santander  |  Forsikring: Norwegian Broker / If
Bruket 41, 1621 Gressvik
Bjørnar: 908 58 686  |  bjornar@kjmarina.no
Anette: 911 85 970  |  anette@kjmarina.nowww.kjmarina.no

yamarinnorge Kjøkøysund Marina AS

Utstilling Yamarin – Gressvik
Yamarin 88 DC

VINTER-
TILBUD!

2121

Pusse opp 
kjøkkenet?

En stolt sponsor 
av Gresvik IF
Vi utfører pulverlakkering og våtlakkering for kunder i 
hele Østlandet, fleste av kundene er innen tynnplate 
industrien, sveis og mek, fasade montering og 
reklamebransjen.  I pulverlakkering kan vi tilby relativ høy 
korrosjonsklasse som C4+ av stål og C3+ av aluminium. 

Vi har over 30 års erfaring, noe som gjør oss til en 
samarbeidspartner med mye erfaring og ikke minst en 
partner som er til å stole på. Vi leverer til avtalt tid, med 
ypperlig kvalitet og til konkurransedyktige priser.

Lakkering av brukte 
kjøkkenfronter og 
annet interiør er 
et billig og godt 
alternativ til å skifte 
ut hele kjøkkenet. 
Gamle kjøkkenfronter 
holder ofte en høy 
kvalitet, og med et 
godt lakkeringsarbeid 
i grunn så kan gamle 
dører bli som nye.

Ta kontakt: Tlf: 69 36 35 55  |  firmapost@fredrikstad-industrilakk.no

 www.fredrikstad-industrilakk.no
Stolt sponsor av 
Gresvik IF
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NY FREMAD-
STORMENDE 
STJERNE
Oda Gondrosen er et navn og en stemme stadig fl ere blir oppmerksomme på langt utenfor 
byens grenser. Den 25 år gamle jenta imponerte alle i årets Melodi Grand Prix, det samme 
gjorde hun da hun ble nummer tre i Idol, andre gang hun deltok i sangkonkurransen. Hun har 
også deltatt i The Voice. Den blide jenta er arvelig belastet, pappa Jørn spilte jo med Geir 
Langslet i «Fish&Chips» og han er også en kjent korps-mann.

–Det å vokse opp her var 
trygt og godt, her har 
jeg mange gode venner 
og familien rundt meg. 

Gressvik betyr utrolig mye for meg, forteller 
Oda.

Hun startet å synge i Rød Barnegospel 
da hun var 6 år gammel og hun fremholder 

at samholdet i koret, som ble ledet av Bjørg 
Røsholt, var noe av det som ga henne den 
sanggleden som gjorde at hun ville fortsette 
å synge. Akkurat det har gledet mange både 
via TV og ikke minst live på scenen. Jenta 
som er utdannet sykepleier skiller seg ikke 
så mye fra de andre jeg har snakket med når 
det gjelder det hun liker aller best ved vårt 

folkelig og deilige sted.
– Det beste med Gressvik er menneskene 

som bor her, ferga og at det er utenfor byen, 
men likevel nærme nok, fortelle den sympa-
tiske jenta som garantert vil fortsette å glede 
med sin fl otte stemme.

ODA GONDROSEN, her i 
midten på GIFs Jubileumsfest, 
bærer med bravur den stolte 
arven fra et utall lokale artister 
videre.
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GRESSVIK 
SUMMERPARTY

For første gang i den snart 20 år lange historien fl ytter Summerparty på seg, men heldigvis 
bare noen hundre meter. Plassen bak kroa byttes ut med den legendariske Paviljongen.

Det er noe med folkene og 
stemningen på Gressvik. Ujålete, 

svært lite selvhøytidelig og inkluderende“

 KJELL JOHANNESSEN, PETTER JOHANSEN OG EIRIKUR HAUKSSON er klar for en ny musikkfest med stjerner fra 70-tallet.
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For første gang i den snart 20 år lange historien fl ytter Summerparty på seg, men heldigvis 
bare noen hundre meter. Plassen bak kroa byttes ut med den legendariske Paviljongen.

Det er noe med folkene og 
stemningen på Gressvik. Ujålete, 

svært lite selvhøytidelig og inkluderende“

 KJELL JOHANNESSEN, PETTER JOHANSEN OG EIRIKUR HAUKSSON er klar for en ny musikkfest med stjerner fra 70-tallet.

–Det blir utrolig spennende 
med et nytt sted, og vi 
må nok lære oss stedet og 
kjenne før vi tør utnytte 

kapasiteten maksimalt, sier to av primus 
motorene Petter Johansen og Kjell «På Kroa» 
Johannessen nærmest i kor.

Erikur nikker samtykkende og forteller 
at han gleder seg stort til å stå på scenen på 
Gressvik igjen. Denne gangen som vokalist i 
bandet Purple Heep, dere kan jo gjette hva 
slags musikk de spiller.

– For meg var det nesten uvirkelig da jeg 
fi kk møte og spille med Ken Hensley, jeg 
som kjøpte Uriah Heep plater for noen av 
konfi rmasjonspengene mine, og så utvikler 
vi et vennskap som gjør at han spiller i 50 
årslaget mitt på Island, forteller Eirikur med 
litt ærefrykt i stemmen.

Vi sitter på kroa og snakker om alt som 
har skjedd opp igjennom årene, alle artis-
tene som har gjestet sommerfesten, om 
publikum, om gleder og utfordringer. 

– Det har aldri vært en eneste klage fra 
noen, og en gang da kommunen presiserte 
at torget skulle være skikkelig ryddet til et 
bestemt klokkeslett ble det gjort så grundig 
at vi satte opp et skilt med «Forsiktig Torget 
er ny-bonet», forteller Petter og ler så han 
rister.

TIDENES SOMMERLÅT
For første gang vil sangen som er kåret til 
tidenes sommerlåt, «In Th e Summertime», 
bli fremført av Ray Dorset selv, frontfi guren 
i Mungo Jerry. Det blir garantert et skikkelig 
høydepunkt. Stas er det også at Suzi Quatro 
kommer til Gressvik. Den lille men store 
amerikanske glamrock legenden ble manges 
favoritt da hun slo igjennom i England 
tidlig på 70-tallet med store hits som «Can 
the Can», «48 Crash», «Daytona Demon» og 
«Devil Gate Drive».

– Det blir utrolig gøy med Suzi, den første 
glamrock dama, med sin bassgitar og karak-
teristiske stil blir hun garantert en suksess 
her i august, sier Petter fornøyd.

Årets line-up er nok tidenes sterkeste med 
10 CC og Dr. Hook i tillegg til de allerede 
nevnte artistene.

– Det eneste som er synd med 70-tallsparty 
er det at nå er mange av artistene nærmere 
seg 80 år og det er begrenset hvor lenge til de 
kan holde på, men kanskje føler de seg yngre 
etter gjentatte besøk på Gressvik og holder 
noen ekstra år, sier Petter lurt.

OSLOGUTTEN SOM 
ELSKER GRESSVIK
En som også alltid kommer tilbake er 
Mr.Popquiz Finn Bjelke. Medie-kjendisen 
lovpriser stedet og arrangementet.

– Det er noe med folkene og stemningen 
på Gressvik. Ujålete, svært lite selvhøytidelig 

og inkluderende. Slik var det første gangen 
og sånn har det vært siden. Litt som en klas-
sefest hver sommer. Jeg kommer tilbake 
de gangene de vil ha meg fordi jeg håper 
at jeg kan bidra med noe - og så er det det 
med å treff e gamle venner, da, forteller 
quizmasteren.

– Det som gleder meg aller mest er at 
det igjen BLIR en line up. Musikalsk er det 
10cc, som alltid leverer og så har jeg troen på 
Mungo Jerry. Ray Dorset har etterhvert blitt 
en god venn og han har tidligere levert så det 
holder og jeg regner med at det blir en skik-
kelig fest denne gangen også. Og så gleder jeg 
meg til å treff e folk på quizen, avslutter han 
håpefullt.

SUMMERPARTY VAR EN 
STOR INSPIRASJON
Sommerfesten er ikke bare for tilreisende 
verdensstjerner, scenen har også gitt 
kommende lokale helter muligheter og ikke 
minst inspirasjon. Jørgen Lund Karlsen, som 
i dag reiser land og strand rundt og spiller for 
titusener med Blåsemafi aen eller som sakso-
fonist for andre artister husker godt da han 
entret scenen bak Odins Kro.

– Jeg vil aldrig glemme min første 
store konsertopplevelse på Gressvik 
Summerparty, der vi var support for Ken 
Hensley med ungdomsskolebandet. At hele 
Gressvik fylte torget til randen med heiarop 
og god stemning var virkelig noe som pushet 
8 av 10 i bandet til å bli proff e musikere. Det 
er ganske vilt å tenke på i ettertid. Gressvik 
har og betyr fortsatt mye for meg, forteller 
den sprudlende og aktive musikeren.

Arrangementet 5. og 6.august, det 17.i 
rekken, vil garantert bli en ny musikkfest 
hvor man igjen møtes på tvers av genera-
sjoner og hygger seg, nå på grøntområdet 
rundt Paviljongen. At vi har ildsjeler som 
gang etter gang lager slike arrangementer 
er det bare å ta av seg hatten for. Det er 
mennesker som gjør noe ekstra som gjør det 
enda bedre å bo og leve akkurat her. Motivet 
for å legge ned hundrevis av timer for gutta 
bak festivalen er ganske enkel, men ikke 
desto mer imponerende.

– Vi gjør det fordi det er gøy, sier de 
nærmest i kor.

Så fortsetter praten der vi sitter ute på 
kroa, om Glenn Tangen som har titusenvis 
av streams på Spotify med Tempo, at Sander 
sønn til Lasse Steve er med i bandet Fatal 
Fractures og at Kjell traff  den tidligere 
vokalisten i Bergens bandet Nøkken Turid 
Pedersen fra Harstad på butikken tidligere 
i dag. Hun har selvfølgelig bosatt seg rett 
borte i gata. Og se der går mora til Staysman 
som bor her på torget. Kjedelig på Gressvik? 
Aldri!
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INVITASJON

 Internasjonal Gå-fotball turnering i Trondalen for 36 lag
Arrangører: Gresvik Idrettsforening i samarbeid med Skeid 

Gå-fotball, NFF og Bedriftsidretten  

Lørdag 03.september
11:00 – 17:00

Felles bankett m/underholdning:
18:00 – 00:00

Aldersgrupper/deltagere:
+ 40, kvinner. 
+ 50, kvinner og menn
+ 60 og + 70, menn
Lag med funksjonsnedsettelser

Påmelding / Priser:
Påmeldingsfrist: 15.08.2022 «Først til mølla, maks 36 lag»
Påmeldingsavgift pr lag: Kr. 2.000,- (til dommere, underholdning m.m)
Påmeldingsavgift til bankett pr. person: Kr. 200,- (inkl 1 valgfri forfriskning) 

Påmelding/Kontaktpersoner: 
Terje Martinsen, manager Skeid Gå-fotball og Norge: +47 920 28 625 / Mail: terjejm@gmail.com
Merethe Eriksen, Gresvik IF damer:    +47 934 90 442 / Mail:  mhea71@hotmail.com
Frode H Hansen, Gresvik IF herrer:    +47 906 01 080 / Mail: frode@gresvikif.no

GÅ-FOTBALL 
LØRDAG 3 SEPTEMBER

• Lag fra flere land
• Flotte fasiliteter, gode parkeringsmuligheter
• Åpningsseremoni
• God logistikk
• Gode dommere
• Speakertjeneste
• Atmosfære på arenaen• Sluttspill

• Premiering
• Bankett
• Overnatting, gode priser
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Jubileumsdagen 
fra morgen til kveld i bilder

Barneshow, ungdomsshow, offi  -
siell markering og voksenfest 
var på programmet da Gresvik 
Idrettsforenings hadde 100 års 

bursdag, lørdag 12.mars. 
Line-up lista bestod av GIF vennene Bjørn 

Halstensen m/band, Alexander Hermansen 
m/bandet «Pysj», Oda Gondrosen, Eva Iselin 
Eriksen, Eirikur Hauksson, Åge Sten Nilsen, 
Atle Jensen og Plankekoret. 

Ifølge gjestene leverte alle de fabelaktige 
artistene til terningkast 6.  

     

20



21

Jubileumsdagen 
fra morgen til kveld i bilder

Barneshow, ungdomsshow, offi  -
siell markering og voksenfest 
var på programmet da Gresvik 
Idrettsforenings hadde 100 års 

bursdag, lørdag 12.mars. 
Line-up lista bestod av GIF vennene Bjørn 

Halstensen m/band, Alexander Hermansen 
m/bandet «Pysj», Oda Gondrosen, Eva Iselin 
Eriksen, Eirikur Hauksson, Åge Sten Nilsen, 
Atle Jensen og Plankekoret. 

Ifølge gjestene leverte alle de fabelaktige 
artistene til terningkast 6.  

     

KLOKKEN 10:00: Flaggene 
heises på gangbroa for GIF 

NYYYYDELIG SJOKOLADEKAKE 
fra Christensen Bakeri
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ARNIE i arrangementskomiteen gir 
litt info til ungdommene, i forkant av 
konserten med Oda Gondrosen
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ARNIE i arrangementskomiteen gir 
litt info til ungdommene, i forkant av 
konserten med Oda Gondrosen

MORTEN HELMINSEN OG 
ROY JACOBSEN i arrangement-
skomiteen tar en pust i bakken 
og tilrettelegger for hygge med 
nydelig kake fra Christensen bakeri. 
Det nærmer seg en liten pause, 
mellom offi  siell markering og fest 
for voksne. 

GRESVIK IFS samlede barnelag
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KLOKKEN 17:00: Klart for offi  siell 
markering av 100 års dagen – Plankeko-
ret v/dirigent Roy Johannessen synger 
«GRESSVIK ER OG BLIR SEG SELV». Her 
med Bjørn Halstensen på piano. Den 
offi  sielle markeringen er i gang.  

ODA GONDROSEN 
underholder ung-
dommene med bl.a 
«Hammer of Thor» 
-- til terningkast 6. 
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KLOKKEN 17:00: Klart for offi  siell 
markering av 100 års dagen – Plankeko-
ret v/dirigent Roy Johannessen synger 
«GRESSVIK ER OG BLIR SEG SELV». Her 
med Bjørn Halstensen på piano. Den 
offi  sielle markeringen er i gang.  

ODA GONDROSEN 
underholder ung-
dommene med bl.a 
«Hammer of Thor» 
-- til terningkast 6. 

REDAKTØR AV GIFS 100 ÅR 
JUBILEUMSBOK Henning 
Olsen gratulerer og deler noen 
smakebiter fra fortellingene i 
den fl otte og interessante boka. 
Kveldens konferansier Alexan-
der Hermansen lytter. Boka kan 
kjøpes for kr. 100,- i Trondalen. 

STYRELEDER JOSTEIN LUNDE FRA FFK 
gratulerer og overleverer hovedleder i GIF 
Tormod Hermansen et fl ott fat der begge 
klubbenes logosymboler er inngravert og 
står hverandre nært. 

ORDFØRER SIRI MARTINSEN gratulerer 
GIF og taler varmt om idrettens betydning 
og verdien av å ha et aktivt lokalsamfunn
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MORTEN KØLLIS JOHANNESSEN deler 
ut klubbens gullmerke til hele 8 personer. 
FV: Morten Helminsen, Knut Gulbrand-
sen, Henning Olsen, Frode Hansen, Trond 
Sveberg, Karoline B Helminsen, Arnie 
Johannessen og Joar Dahle

CAROLINE SYVERSEN mottar utmerkelser for å være 
en fremragende ambassadør for Gresvik Idrettsforen-
ing, av samfunnskontakt i GIF Frode H Hansen.

EXTRA GAVE I JUBILEUMSÅRET: Slevik 
Elektriske v/ Britt og Svien Kristiansen had-
de allerede inngått en hyggelig avtale med 
Gresvik IF før bursdagen på Båthusteateret 
den 12. mars. På den offi  sielle markeringen 
kom de med følgende signerte budskap, 

ATLE JENSEN bygger bro mellom off -
isiell markering og gjør om til heisatur

notert diskret på den tidligere inngåtte avtalen: «Høynes med kr. 
10.000,- i dette jubileumsåret. Mvh Britt og Svein, Slevik Elek-
triske AS». Her koser de seg på festen, sammen med Riverboat 
by Rotostøp leder Reidar Gjølstad, som hjelper GIF med årets 
hovedlotterigevinst, og Kent-Erik Røed. Bak ser vi Kristian Bolstad 
i dialog med seniorene.

SKOSKIFTE og 
klargjøring til fest.
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ATLE JENSEN bygger bro mellom off -
isiell markering og gjør om til heisatur

notert diskret på den tidligere inngåtte avtalen: «Høynes med kr. 
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triske AS». Her koser de seg på festen, sammen med Riverboat 
by Rotostøp leder Reidar Gjølstad, som hjelper GIF med årets 
hovedlotterigevinst, og Kent-Erik Røed. Bak ser vi Kristian Bolstad 
i dialog med seniorene.

SKOSKIFTE og 
klargjøring til fest.
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GJESTENE SYNGER at 
Gressvik er og blir seg selv

ALLE ALDERSGRUPPER og generas-
joner storkoste seg.
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GJESTENE SYNGER at 
Gressvik er og blir seg selv

ALLE ALDERSGRUPPER og generas-
joner storkoste seg.

ÅGE STEN Nilsen 
bidrar til oppspilte 
gressvikinger 

FOLK ER KLARE FOR VOKSENFEST. 
Her med litt smalltalk mellom to kjente 
fra Fredrikstad Fotballklubb, - FFKs 
styreleder Jostein Lunde og GIFs Tom 
Freddy Aune. 
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EIRIKUR imponerer stort – 
nok en gang

GULLMERKE innehaverne 
Heidi Næss og Einar 
Kristiansen ser ut til å trives

GIFS kontinuitetsbærere

LINDA OG ESPEN MIDTFJELD 
i godt selskap, med bl.a Trond 
Sveberg 

GRESVIK SENIOR HERRER koser seg. Her er FV 
Aleksander Arnesen, Nicklas Signebøen, Sindre 
Ødegård og Anders Køllis.

LINDA OG ESPEN MIDTFJELD 
i godt selskap, med bl.a Trond 
Sveberg 
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GRESVIK SENIOR HERRER koser seg. Her er FV 
Aleksander Arnesen, Nicklas Signebøen, Sindre 
Ødegård og Anders Køllis.

LINDA OG ESPEN MIDTFJELD 
i godt selskap, med bl.a Trond 
Sveberg 
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FENOMENALE ARTISTER bergtar gress-
vikingene på et fullsatt Båthusteater. FV: 
Bjørn Halstensen, Eva Iselin Eriksen, Oda 
Gondrosen, Alexander Hermansen, Eirikur 
Hauksson og Åge Sten Nilsen i front av det 
allsidige bandet. 
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vikingene på et fullsatt Båthusteater. FV: 
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GRESVIK IDRETTSFORENING 

FYLLER 100 ÅR!
«Det er på sin plass å skue bakover i tiden                                

når store jubileer feires.» 
HENNING OLSEN, REDAKTØR.

PRIS: KR. 100,-

Kan kjøpes i GIFs kiosker, eller ved henvendelse; 
Mail: kontoret@gresvikif.no | Mob: 932 78 333
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Christensen AS Bakeri & Konditori
Storveien 123, 1621 Gressvik | Tlf: 69 35 16 00

E-mail: post@christensen-bakeri.no

Over 90 års erfaring med å 

lage våre håndverksprodukter til små og store 

“brødelskere” og “kakemonser”
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I Gresvik IF kan et æresmedlemskap tildeles et medlem som har ytet foreningen ekstra 
verdifulle tjenester gjennom mange år, eller arbeidet aktivt i en spesiell sak som har 
fått stor betydning for foreningen. På idrettsforeningens 100-års markering ble to nye 
æresmedlemmer utnevnt, Morten Johannessen og Tormod Hermansen. Gressvikingen 
har tatt en prat med begge.
TEKST: ØIVIND KARLSEN. FOTO: TERJE JENSEN

NYE ÆRESMEDLEMMER 
I GRESVIK IF

– Har vært med på mye moro

Han hadde ikke trodd det, og 
ble veldig overrasket. Morten 
Johannessen fi kk utmerkelsen 
æresmedlem da Gresvik IF feiret 

sitt 100 års jubileum 12. mars på Båthusets 
scene. Nå er han som 56-åring innlemmet i 
GIFs historie for alltid.

I Gresvik IF kan et æresmedlemskap tildeles 
et medlem som har ytet foreningen ekstra 
verdifulle tjenester gjennom mange år, eller 
arbeidet aktivt i en spesiell sak som har fått 
stor betydning for foreningen.

ÆREFULLT
– Har ikke tenkt på at jeg skulle bli æres-
medlem. Det er utrolig gjevt og ikke minst 
ærefullt. Jeg har stilt opp gjennom mange år, 
som spiller, trener og tillitsvalgt - men æres-
medlem, det hadde jeg ikke forventet. Det var 
stas å bli tatt opp på scenen under 100-års 
markeringen, og jeg kunne ikke annet enn å 
takke for tilliten og utnevnelsen. Nå går det 
jo ikke an å trekke seg tilbake heller. Ser for 
meg mange år til i Gresvik IFs tjeneste. Og jeg 
elsker det. Liker å være i Trondalen, kjenne 
på stemningen og ta del av det unike miljøet 
denne foreningen har, sier Morten.

AKTIV OG TILLITSVALGT
I dag er han seniorleder og sitter i fotball-
styret. Han har en fi nger med i spillet på det 
som skjer rundt junior- og seniorlag i GIF. 
Dessuten er Morten ansvarlig for alle trene-
ransettelsene i klubben.

-Jeg ble GIF-spiller da jeg var seks år, og har 
stort sett vært her siden. Var et par sesonger 
i Råde og spillende trener for Trosvik i fi re 
år. Kom tilbake til GIF i 2002, og har vært i 
foreningen siden. 1988 var min første store 
sesong som spiller. Jeg var med på å rykke 

opp for første gang, og det er litt spesielt. Før 
sesongen fi kk Gresvik fl ere gode spillere fra 
andre klubber, og så hadde vi en solid stamme 
der mange hadde spilt sammen i fl ere år, 
forteller Morten Johannessen.

MORTEN SKULLE FÅ MER Å 
JUBLE FOR I ÅRENE SOM KOM, 
MEN DET TOK LITT TID FØR 
NESTE OPPRYKK 
– Det var i 2004. Vi rykket opp i 3. divisjon, og 
B-laget gikk opp i 6. divisjon. Da var jeg spil-
lende trener sammen med Tore Martinsen. Vi 
fungerte bra sammen både i trenerrollen og 
som spillere. Uka etter at opprykket var klart 
arrangerte vi opprykkstog rundt sentrum av 
Gressvik. Budskapet om dette spredde seg 
raskt og folk stod langs veien i hopetall og 
heiet. Over 1000 mennesker, sa noen -andre 
mente det var over 2000 mennesker. Det 
var uansett stinn brakke på Odins kro etter 
opprykksmarsjen. Vi hadde trykket opp 400 
trøyer med teksten ”Veien til cupfi nalen”. De 
forsvant som dugg for sola. At GIF som 3. divi-
sjonslag hadde mulighet til cupkamper året 
etter måtte jo markeres. Nå tapte vi for øvrig 
for FFK i Trondalen i 2005. Min siste A-kamp 
for GIF spilte jeg for øvrig som 49-åring. GIF 
manglet spillere av ulike årsaker, og jeg fi kk og 
tok sjansen, minnes Morten Johannessen.

Men alt har en ende, og Morten konsen-
trerte seg om tillitsverv etter hvert, og har 
jobbet rundt A-laget og med fotballstyret i 
mange år. At han har gjort en solid innsats, 
vitner æresmedlemskapet om. 

– Det er hovedstyret som avgjør om noen 
skal bli æresmedlem. Selv sitter jeg i medal-
jerådet og i valgkomiteen, men medaljerådet 
har ikke noe med æresmedlemskapet å gjøre. 
Jeg synes det er fi nt å kunne være på samme 

nivå som de gjenlevende æresmedlemmene i 
Gresvik IF.  

UNIKT MILJØ
Morten trekker frem miljøet, kameratskapet 
og den løsslupne humoren som det beste med 
foreningen.  

– Tiden i Gresvik har gitt meg mange 
minner og store opplevelser. Jeg har glede av 
å se all aktiviteten i Trondalen. Er rett og slett 
takknemlig, og etter en tur i Trondalen er jeg 
ofte i godt humør. 

– Opp gjennom årene har nok familien min 
ment at det kunne bli litt vel mye GIF i peri-
oder, men det har gått greit, og jeg har hatt 
tid til å følge opp de to døtrene mine blant 
annet gjennom håndballen i foreningen. Var 
lagleder også i noen år. Kona vet hvor mye 
det betyr for meg å holde på i klubben og hun 
godtar det, selv om hun har sagt fra noen 
ganger om at det blir vel mye. 

NETTVERK
– Men skulle bare mangle om jeg ikke skal 
gi noe tilbake til en idrettsforening som har 
formet meg såpass. Nå er jeg jo forpliktet til 
å være med videre, men jeg gleder meg til 
hver dag. Fotballen gir meg også et stort nett-
verk, som jeg har hatt nytte av både privat og 
gjennom jobben.

– Jeg mener det er viktig at folk stiller opp 
som frivillige trenere og tillitsvalgte og er 
med på dugnaden. Uten frivillige går det ikke 
rundt for et idrettslag. Vi er totalt avhengig av 
at mange er med og bidrar. Jeg anbefaler at 
man engasjerer seg. Aktiviteten i foreningen 
tar seg nå opp igjen etter corona-epidemien, 
og heldigvis ser vi at folk engasjerer seg, 
men vi trenger alltid fl ere, forteller Morten 
Johannessen.
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I Gresvik IF kan et æresmedlemskap tildeles et medlem som har ytet foreningen ekstra 
verdifulle tjenester gjennom mange år, eller arbeidet aktivt i en spesiell sak som har 
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var uansett stinn brakke på Odins kro etter 
opprykksmarsjen. Vi hadde trykket opp 400 
trøyer med teksten ”Veien til cupfi nalen”. De 
forsvant som dugg for sola. At GIF som 3. divi-
sjonslag hadde mulighet til cupkamper året 
etter måtte jo markeres. Nå tapte vi for øvrig 
for FFK i Trondalen i 2005. Min siste A-kamp 
for GIF spilte jeg for øvrig som 49-åring. GIF 
manglet spillere av ulike årsaker, og jeg fi kk og 
tok sjansen, minnes Morten Johannessen.

Men alt har en ende, og Morten konsen-
trerte seg om tillitsverv etter hvert, og har 
jobbet rundt A-laget og med fotballstyret i 
mange år. At han har gjort en solid innsats, 
vitner æresmedlemskapet om. 

– Det er hovedstyret som avgjør om noen 
skal bli æresmedlem. Selv sitter jeg i medal-
jerådet og i valgkomiteen, men medaljerådet 
har ikke noe med æresmedlemskapet å gjøre. 
Jeg synes det er fi nt å kunne være på samme 

nivå som de gjenlevende æresmedlemmene i 
Gresvik IF.  

UNIKT MILJØ
Morten trekker frem miljøet, kameratskapet 
og den løsslupne humoren som det beste med 
foreningen.  

– Tiden i Gresvik har gitt meg mange 
minner og store opplevelser. Jeg har glede av 
å se all aktiviteten i Trondalen. Er rett og slett 
takknemlig, og etter en tur i Trondalen er jeg 
ofte i godt humør. 

– Opp gjennom årene har nok familien min 
ment at det kunne bli litt vel mye GIF i peri-
oder, men det har gått greit, og jeg har hatt 
tid til å følge opp de to døtrene mine blant 
annet gjennom håndballen i foreningen. Var 
lagleder også i noen år. Kona vet hvor mye 
det betyr for meg å holde på i klubben og hun 
godtar det, selv om hun har sagt fra noen 
ganger om at det blir vel mye. 

NETTVERK
– Men skulle bare mangle om jeg ikke skal 
gi noe tilbake til en idrettsforening som har 
formet meg såpass. Nå er jeg jo forpliktet til 
å være med videre, men jeg gleder meg til 
hver dag. Fotballen gir meg også et stort nett-
verk, som jeg har hatt nytte av både privat og 
gjennom jobben.

– Jeg mener det er viktig at folk stiller opp 
som frivillige trenere og tillitsvalgte og er 
med på dugnaden. Uten frivillige går det ikke 
rundt for et idrettslag. Vi er totalt avhengig av 
at mange er med og bidrar. Jeg anbefaler at 
man engasjerer seg. Aktiviteten i foreningen 
tar seg nå opp igjen etter corona-epidemien, 
og heldigvis ser vi at folk engasjerer seg, 
men vi trenger alltid fl ere, forteller Morten 
Johannessen.

JEG HAR GLEDE av å se all aktiv-
iteten i Trondalen. Er rett og slett 
takknemlig, sier Morten Køllis
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En ildsjel blir verdsatt

Tormod Hermansen er en skikkelig 
ildsjel og en «sliter» i GIF-systemet. 
Nå har han blitt beæret med et æres-
medlemskap i idrettsforeningen. Han 

ble kalt opp på scenen under 100 årsmarke-
ringen 12. mars. 

– Det er selvsagt en stor ære. Å bli 
innlemmet i dette gode selskapet er noe jeg 
naturligvis setter veldig stor pris på, sier 
Tormod.

Krosnesgutten Tormod spilte fotball 
for Gresvik IF i oppveksten, og da sønnen 
startet med fotball i 1991, var det naturlig for 
Tormod å ta en trenerjobb på det laget. Siden 
har det blitt mange verv. Det ene har tatt det 
andre, og Tormod bruker fremdeles mye tid i 
Trondalen. I dag er han hovedleder i klubben, 
noe han har vært sammenhengende fra 2013, 
og han hadde samme verv i perioden 2000 til 
2004. Tormod var også nestleder fra 1997 til 
1999, og hovedstyremedlem i fi re år før det. 
Han har til og med vært fotballdommer for 
klubben i mange år. Tormod har også hatt 
styreverv i FRID i 10 år, med anlegg som 
hovedoppgave.

Hovedstyret i Gresvik IF fi kk på årsmøtet 
13. januar 2004 fullmakt til å ansette en 
daglig leder på fulltid. Valget falt på Tormod 
Hermansen - som dermed ble idrettsforenin-
gens første heltidsansatte. Stillingen hadde 
han til 2007, da han ble hentet til FFK som 
driftssjef på FFKs nye stadion. Her ble han i 
over fem år. I dag jobber Tormod som anleggs-
gartner for Park & Anlegg.

Men når det gjelder fritid er det Gresvik IF 
og Trondalen som gjelder. Hovedlederen har 
en rekke punkter på dagsordenen, og selv om 
han nå er æresmedlem, har han ikke tenkt å 
trappe ned arbeidet i Gresvik Idrettsforening.

-Som hovedleder har jeg hatt blikket rettet 
mot idrettsforeningens 100-års jubileum i år. 
Det ble en vellykket markering 12. mars på 
Båthusets scene. I tillegg brukes en del tid på 
planlegging av ny kunstgressbane og klubb-
huset vårt, som etter hvert trenger en oppus-
sing og utbedring. Jeg er generelt opptatt av 
idrett, frivillighet og at barn og unge har det 
bra. Håper å kunne være med på å videreføre 
og utvikle det gode og respekterte arbeidet 
GIF står for, sier snart 67 år gamle Tormod 
Hermansen.

TORMOD HERMANSEN er nytt 
æresmedlem i Gresvik IF. Her er 
han på plass i Trondalen.



En ildsjel blir verdsatt

Tormod Hermansen er en skikkelig 
ildsjel og en «sliter» i GIF-systemet. 
Nå har han blitt beæret med et æres-
medlemskap i idrettsforeningen. Han 

ble kalt opp på scenen under 100 årsmarke-
ringen 12. mars. 

– Det er selvsagt en stor ære. Å bli 
innlemmet i dette gode selskapet er noe jeg 
naturligvis setter veldig stor pris på, sier 
Tormod.

Krosnesgutten Tormod spilte fotball 
for Gresvik IF i oppveksten, og da sønnen 
startet med fotball i 1991, var det naturlig for 
Tormod å ta en trenerjobb på det laget. Siden 
har det blitt mange verv. Det ene har tatt det 
andre, og Tormod bruker fremdeles mye tid i 
Trondalen. I dag er han hovedleder i klubben, 
noe han har vært sammenhengende fra 2013, 
og han hadde samme verv i perioden 2000 til 
2004. Tormod var også nestleder fra 1997 til 
1999, og hovedstyremedlem i fi re år før det. 
Han har til og med vært fotballdommer for 
klubben i mange år. Tormod har også hatt 
styreverv i FRID i 10 år, med anlegg som 
hovedoppgave.

Hovedstyret i Gresvik IF fi kk på årsmøtet 
13. januar 2004 fullmakt til å ansette en 
daglig leder på fulltid. Valget falt på Tormod 
Hermansen - som dermed ble idrettsforenin-
gens første heltidsansatte. Stillingen hadde 
han til 2007, da han ble hentet til FFK som 
driftssjef på FFKs nye stadion. Her ble han i 
over fem år. I dag jobber Tormod som anleggs-
gartner for Park & Anlegg.

Men når det gjelder fritid er det Gresvik IF 
og Trondalen som gjelder. Hovedlederen har 
en rekke punkter på dagsordenen, og selv om 
han nå er æresmedlem, har han ikke tenkt å 
trappe ned arbeidet i Gresvik Idrettsforening.

-Som hovedleder har jeg hatt blikket rettet 
mot idrettsforeningens 100-års jubileum i år. 
Det ble en vellykket markering 12. mars på 
Båthusets scene. I tillegg brukes en del tid på 
planlegging av ny kunstgressbane og klubb-
huset vårt, som etter hvert trenger en oppus-
sing og utbedring. Jeg er generelt opptatt av 
idrett, frivillighet og at barn og unge har det 
bra. Håper å kunne være med på å videreføre 
og utvikle det gode og respekterte arbeidet 
GIF står for, sier snart 67 år gamle Tormod 
Hermansen.

TORMOD HERMANSEN er nytt 
æresmedlem i Gresvik IF. Her er 
han på plass i Trondalen.

Byggmester 
Thomas Gellein

Vi utfører alle typer tømrerarbeider, og er behjelpelig med 
tegninger og byggesøknad.

Vi påtar oss vaktmestertjenester som:

› Rydding og felling av trær

› Snømåking og annet forefallende

› Båt- og traktortransport

Vi bistår med de arbeidsoppgavene dere måtte ønske!

For oss er ingen jobb for liten eller stor!

Ta kontakt på 90 65 35 50
eller på thomas.gellein@gmail.com for avtale
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MER BALL I LEKEN 
FOR BARNA

SILJE LÆGREID OG BALL OG 
LEK tar nå med seg ballen inn i 
barnelekene, og satser tidligere 

på GIFs kjerneidretter.
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MER BALL I LEKEN 
FOR BARNA

SILJE LÆGREID OG BALL OG 
LEK tar nå med seg ballen inn i 
barnelekene, og satser tidligere 

på GIFs kjerneidretter.

Å begynne tidlig med aktivitet og 
idrett innebærer så mye for barn. 

Fungere i en gruppe, følge regler, og 
samtidig føle mestring både alene og 
sammen med andre
“

Barneidretten har tradisjonelt sett vært mange barns første møte med Gresvik IF. Dette er nå 
historie. Dette er mindre dramatisk enn det høres ut som, for nå heter det Ball og Lek.

Fagansvarlig Silje Lægreid (35) forklarer hva som ligger bak navnebyttet og hva det innebærer.
TEKST OG FOTO: MAGNE WIKLUND

–Barneidrett blir av mange 
ofte feilaktig blandet med 
allidrett. Dette blir litt feil.

Det er egentlig få 
klubber som har ressurser eller kapasitet til 
ha det tilbudet. Dette gjelder også oss i GIF.

Med dette navnebyttet tydeliggjør vi 
dette, forteller hun.

Allidrett er et aktivitetstilbud initiert 
av Norges Idrettsforbund hvor barn skal 
prøve mange ulike idretter, både ute og 
inne. Eksempler på dette kan være friidrett, 
sykling, fotball, turn og dans. Silje er imid-
lertid klar på hva GIF Ball og Lek skal være.

– Det viktigste for oss er å ikke kutte leken. 
Det er helt avgjørende. Samtidig ønsker vi å 

fokusere tidlig på kjerneidrettene klubben 
vår faktisk har. Vi leker fortsatt «Haien 
kommer» og «Hauk og due», men nå har 
vi tatt med ballen inn i disse tradisjonelle 
barnelekene. Jeg syns det er viktig at forel-
drene vet hva dette er, og hva de sender 
barna sine på.

Silje, som selv er utdannet lærer har selv 
barn i GIF.  I tillegg til sin rolle i klubben 
trener hun 6,7 og 9-åringer i Fredrikstad 
Turn, og sitter som styremedlem i 
Fredrikstad Idrettsråd. (FRID) Hun er ikke 
i tvil om at det er positivt for barn å starte 
tidlig i idrettsklubb.

– Å begynne tidlig med aktivitet og idrett 
innebærer så mye for barn. Fungere i en 

gruppe, følge regler, og samtidig føle mest-
ring både alene og sammen med andre. Føle 
på samhold, og det å være en del av noe. 

I tillegg er det så viktig for barn å bli hørt 
og sett. 

Til slutt ønsker hun å komme med velfor-
tjent ros.

– Dette er foreldrestyrt trening for barn. 
Vi er utrolig heldige som har så mange enga-
sjerte foreldre på Gressvik som bidrar på våre 
treninger hver eneste uke. Dette er på ingen 
måte en selvfølge. Uten dem blir det ikke 
noe Ball og lek, og de fortjener en stor takk, 
avslutter Silje.
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HANNE PERSDATTER ALVIK brenner 
for barn og idrett, og håper hun får 
mye å gjøre som ny miljøkontakt.

Idrett skaper mestring, 
tilhørighet, vennskaps-

bånd og felleskapsfølelse“
Renseanlegg for
hus og hytter

www.odin-miljo.no
Sørkilen 8 - 1621 Gressvik
Tlf. 69 36 17 70 - E-post: epost@odin-miljo.no

Web-basert
overvåkning
Web-basert
overvåkning
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HANNE PERSDATTER ALVIK brenner 
for barn og idrett, og håper hun får 
mye å gjøre som ny miljøkontakt.

Idrett skaper mestring, 
tilhørighet, vennskaps-

bånd og felleskapsfølelse“

Hanne Persdatter Alvik 
(36) er ny miljøkontakt i 

GRESVIK IF HÅNDBALL!
Hun er utdannet barnehagelærer og har i fl ere år hatt egne barn i klubben.

Nå gleder hun seg til oppgavene som venter, og er tydelig på at 
klubbslagordet forplikter.

TEKST OG FOTO: MAGNE WIKLUND 

–«Klubben der alle 
skal trives» er et 
fantastisk slagord, 
men også noe som 

stiller krav til oss som klubb. Mange kan 
ha utfordringer som ikke synes ved første 
øyekast, men som allikevel kan være vanske-
lige. I dette perspektivet tror jeg miljøkon-
taktrollen kan være veldig viktig. 

  Miljøkontaktrollen er økonomisk støttet 
fra Fredrikstad Idrettsråd (FRID), og er ment 
å være ressurspersoner og bindeledd mellom 
klubb og foreldre. Det legges fra FRID 
spesiell vekt på å ha fokus på innvandrerbarn 
og deres familier, slik at de kan få tilstrek-
kelig informasjon og trygghet til å fi nne seg 
til rette i klubbene. Hanne legger ikke skjul 
på at dette er tematikk hun brenner for.

 – Jeg har tidligere skrevet en bachelor om 

foreldresamarbeid med tospråklige foreldre, 
og vet at det i dette perspektivet kan ligge 
utfordringer for familiene. Det er nå også 
stor sannsynlighet for at vi på sikt kan få 
barn inn til oss i GIF håndball blant annet 
fra Ukraina. Disse ønsker vi å ta imot på en 
skikkelig måte.

  Basert på hennes jobb i barnehage, vet 
hun imidlertid at det kan være fl ere temaer 
som gjør at møtet med en ny hverdag og 
idrettsklubb kan by på utfordringer.

– Språkbarrierer, økonomi, kultur-
forskjeller, familiesammensetninger og 
samlivsbrudd.  Slike temaer blir ofte sett på 
som sosiale problemer, og det er kanskje lett 
å tenke at vi har lite av det på Gressvik. At 
miljøkontakten i en lokal klubb har lite saker 
å jobbe med er derfor ikke nødvendigvis 
positivt. Vi vet at utfordringene er der for 

fl ere av barna i vår klubb.
  Hanne er engasjert når hun prater om 

barn og idrett.
– Idrett skaper mestring, tilhørighet, 

vennskapsbånd og felleskapsfølelse. Det må 
være i alles interesse at så mange barn som 
mulig får muligheten til å delta hos oss. I GIF 
Håndball skal vi ta dette arbeidet på alvor.

 Til slutt er hun klar på hva som er hennes 
viktigste oppgave innledningsvis.

– En miljøkontakt må være synlig og 
tilgjengelig. Det skal være en lav terskel for å 
ta kontakt med meg for barn og voksne i og 
rundt GIF Håndball.

 
Ønsker du å komme i kontakt med Hanne?
Telefon: 401 67 971 eller e-post: 
hanne.persdatter.alvik@gmail.com

Renseanlegg for
hus og hytter

www.odin-miljo.no
Sørkilen 8 - 1621 Gressvik
Tlf. 69 36 17 70 - E-post: epost@odin-miljo.no

Web-basert
overvåkning
Web-basert
overvåkning
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Alle som har sett A-laget til Gresvik i år, har nok lagt merke til at det satses hardt på lokale 
unggutter. Nesten hver eneste kamp består rundt halvparten av laget av juniorer.

TEKST: KRISTIAN BOLSTAD. FOTO: TERJE JENSEN

DET STORE 
GENERASJONSSKIFTET     

For å lokke spillere til klubben så må vi vise 
at vi er en gjeng som har det skikkelig gøy 

sammen“

ALEXANDER ARNESEN OG JØRGEN HANSEN (begge bak) er begge rutinerte profi ler i seniortroppen. Men i år er A-laget avhengig av at 
unggutter som Gabriel Birkeland (foran til venstre), målvakt Sander Meintjes og midtbanespiller Samuel Martinsen tar ansvar. 

Gresvik IF sitt A-lag har de siste 
årene seilet i medvind. 

Etter opprykket til 5. divisjon i 
2019, var laget svært nære å rykke 

opp også i 2021, som var den første sesongen 
etter opprykket på grunn av pandemien.

Men fokuset internt i senioravdelingen 
har endret seg en del de siste årene. 

Mens laget som rykket opp i 2019 besto av 
mange rutinerte Gresvik-gutter, som enten 
hadde kommet tilbake til klubben, eller 
som hadde tjenestegjort i Gresvik i mange 
år, valgte mange av disse å takke for seg for 
å prioritere familie og andre sider av livet i 
løpet av de vanskelige koronaårene. 

KORONA BLE MERKBART
Det gjorde at trenerne Mads Vallestrand og 
Tore Martinsen allerede i fj or måtte begynne 
å forberede et generasjonsskifte på A-laget. 

– Det er for så vidt ikke noe nytt at vi 
stiller ungt i Gresvik, men at halve elleveren 
består av juniorspillere omtrent hver eneste 
kamp er nok litt spesielt. Men det er helt 
nødvendig for oss, sier Tore Martinsen. 

Nevnte Martinsen og Mads Vallestrand 
deler i år ansvaret som trenere for Gresviks 
A-lag i 5. divisjon. 

Vallestrand har vært hovedtrener i tre 
sesonger allerede, mens Martinsen de siste 
årene har vært juniortrener. Han har også 
tidligere vært både spiller, spillende trener og 
trener for A-laget gjennom en mannsalder. 

– Da fl ere av de etablerte A-lagsspillerne 
valgte å gi seg, var det helt naturlig for oss å 
satse mer på ungguttene. Noen kom tilbake 
til klubben etter opphold i FFK eller andre 
steder, mens andre kom opp fra juniorlaget, 
sier Mads Vallestrand. 

DE UNGE ER TONEANGIVENDE
Han mener det er uproblematisk at laget 
består av så mange unge spillere. 

– Det som er litt spesielt hos oss, er at 
fl ere av de yngste spillerne også er toneangi-
vende og helt sentrale spillere. En god miks 
av rutine og unge spillere er nok veien å gå, 
sier Vallestrand. 

Årets keeperduo består av for eksempel av 
to juniorer, Sander Meintjes og Miran Nihad. 
I tillegg er spillere som Samuel Martinsen, 
Aram Khalid, Jemmy Risøy, Gabriel Birkeland 
og Ruben Kristiansen, alle juniorer, mer eller 
mindre fast i startelleveren. 

– Dette er alle meget gode unggutter som 
forhåpentligvis vil prege A-laget til Gresvik 
i mange år fremover, sier Mads Vallestrand. 

UTFORDRENDE
Men det fi nnes også utfordringer i 
senioravdelingen. 

Som i svært mange breddeklubber, både 
lokalt og nasjonalt, har frafallet av både unge 
og rutinerte spillere vært stort de siste årene. 

Mye av skylden for det får koronapandemien. 
– Det er klart at når du går halvannet år 

uten å spille fotballkamp, så faller naturlig 
nok motivasjonen for en del. Samtidig ble 
fl ere eldre, stiftet familie – og måtte derfor 
prioritere andre ting som livet har å by på, 
sier han. 

Han legger ikke skjul på at han er bekymret 
for utviklingen i seniorfotballen. 

– Det er nok en klar trend at de eldre og 
rutinerte spillerne gir seg langt tidligere enn 
hva de gjorde før. Det gjør at mange faktisk 
sliter med å stille lag. Fortsetter denne 
trenden, så vil mange klubber i breddefot-
ballen slite etter hvert, sier han. 

Også i Gresvik er utfordringen merkbar. 
– Vi har et lag som er mer enn godt nok til 

å kjempe i toppen av 5. divisjon. Problemet 
er at vi ikke har bredde nok per i dag til å 
være en klar opprykkskandidat. Vi vil gjerne 
kjempe i toppen, men med skader, sykdom 
og annet fravær så merker vi fort at troppen 
er for tynn, sier han.

MANGE SLITER MED DET SAMME
I fl ere kamper i vårsesongen har dette vært 
et problem. 

– 11. juni møtte vi Rygge borte. Kampen 
var på en lørdag, og fl ere av våre viktigste spil-
lere var opptatt med bryllup, utdrikningslag, 
i tillegg til at fl ere slet med skader og 
sykdom. Det gjorde at vi var helt avhengig 
av å ringe noen spillere som egentlig har gitt 
seg på A-laget. De gjorde defi nitivt en god 
jobb, og vi var kun et sent baklengsmål unna 
å vinne den kampen. Men hadde vi stilt til 
den kampen med tilnærmet full tropp så er 
jeg helt sikker på at vi hadde vunnet klart, 

sier han. 
Han klager ikke, og sier han er klar over 

at mange andre klubber sliter med samme 
utfordringer. 

– Men at troppen er tynn, gjør også at vi 
ikke har en klar ambisjon om å rykke opp i 
år. Vi vet at selv at med tilnærmet full tropp 
så er vi gode nok til å vinne mot alle. Men når 
noen forsvinner, så merkes det veldig godt. 
Derfor har vi bestemt oss for at vi skal foku-
sere på å gjøre det best mulig i hver kamp. 
Litt kjedelig, men noe annet vil være urealis-
tisk. Ikke fordi laget er for dårlig, men fordi 
vi har en for tynn tropp, sier han. 

MÅ DYRKE DET SOSIALE
Stemningen i gruppa er imidlertid meget 
god. 

Alle som har spilt fotball på breddenivå 
i mer enn ett kvarter, vet at det sosiale er 
viktig for å holde på spillere. Allerede nå 
har det vært noen gode fester og en gang i 
måneden spiser gutta kveldsmat sammen 
etter endt trening.

Og i disse dager planlegges det for en skik-
kelig bottur når sesongen er over. 

– For å lokke spillere til klubben så må vi 
vise at vi er en gjeng som har det skikkelig 
gøy sammen. Å fi nne på sosiale ting sammen, 
om det er fester eller noe annet gøy utenom 
fotballbanen, sørger for godt samhold og 
godt humør i gruppa. Klarer vi å holde på 
unggutta som er her nå – og i tillegg spe på 
med litt rutine i tillegg til de eldre spillerne 
som allerede er her, så kommer vi garantert 
til å kjempe om opprykk til 4. divisjon ganske 
snart, sier Vallestrand. 

A-LAGETS TRENERTEAM, Tore Martinsen og Mads Vallestrand (begge i blått), skryter 
av ungguttene i A-lagstroppen. Spillere som Gabriel Birkeland, Sander Meintjes og Samuel 
Martinsen har alle markert seg med mye spilletid og gode prestasjoner denne sesongen.
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Gresvik IF sitt A-lag har de siste 
årene seilet i medvind. 

Etter opprykket til 5. divisjon i 
2019, var laget svært nære å rykke 

opp også i 2021, som var den første sesongen 
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Men fokuset internt i senioravdelingen 
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som hadde tjenestegjort i Gresvik i mange 
år, valgte mange av disse å takke for seg for 
å prioritere familie og andre sider av livet i 
løpet av de vanskelige koronaårene. 

KORONA BLE MERKBART
Det gjorde at trenerne Mads Vallestrand og 
Tore Martinsen allerede i fj or måtte begynne 
å forberede et generasjonsskifte på A-laget. 

– Det er for så vidt ikke noe nytt at vi 
stiller ungt i Gresvik, men at halve elleveren 
består av juniorspillere omtrent hver eneste 
kamp er nok litt spesielt. Men det er helt 
nødvendig for oss, sier Tore Martinsen. 

Nevnte Martinsen og Mads Vallestrand 
deler i år ansvaret som trenere for Gresviks 
A-lag i 5. divisjon. 

Vallestrand har vært hovedtrener i tre 
sesonger allerede, mens Martinsen de siste 
årene har vært juniortrener. Han har også 
tidligere vært både spiller, spillende trener og 
trener for A-laget gjennom en mannsalder. 

– Da fl ere av de etablerte A-lagsspillerne 
valgte å gi seg, var det helt naturlig for oss å 
satse mer på ungguttene. Noen kom tilbake 
til klubben etter opphold i FFK eller andre 
steder, mens andre kom opp fra juniorlaget, 
sier Mads Vallestrand. 

DE UNGE ER TONEANGIVENDE
Han mener det er uproblematisk at laget 
består av så mange unge spillere. 

– Det som er litt spesielt hos oss, er at 
fl ere av de yngste spillerne også er toneangi-
vende og helt sentrale spillere. En god miks 
av rutine og unge spillere er nok veien å gå, 
sier Vallestrand. 

Årets keeperduo består av for eksempel av 
to juniorer, Sander Meintjes og Miran Nihad. 
I tillegg er spillere som Samuel Martinsen, 
Aram Khalid, Jemmy Risøy, Gabriel Birkeland 
og Ruben Kristiansen, alle juniorer, mer eller 
mindre fast i startelleveren. 

– Dette er alle meget gode unggutter som 
forhåpentligvis vil prege A-laget til Gresvik 
i mange år fremover, sier Mads Vallestrand. 

UTFORDRENDE
Men det fi nnes også utfordringer i 
senioravdelingen. 

Som i svært mange breddeklubber, både 
lokalt og nasjonalt, har frafallet av både unge 
og rutinerte spillere vært stort de siste årene. 

Mye av skylden for det får koronapandemien. 
– Det er klart at når du går halvannet år 

uten å spille fotballkamp, så faller naturlig 
nok motivasjonen for en del. Samtidig ble 
fl ere eldre, stiftet familie – og måtte derfor 
prioritere andre ting som livet har å by på, 
sier han. 

Han legger ikke skjul på at han er bekymret 
for utviklingen i seniorfotballen. 

– Det er nok en klar trend at de eldre og 
rutinerte spillerne gir seg langt tidligere enn 
hva de gjorde før. Det gjør at mange faktisk 
sliter med å stille lag. Fortsetter denne 
trenden, så vil mange klubber i breddefot-
ballen slite etter hvert, sier han. 

Også i Gresvik er utfordringen merkbar. 
– Vi har et lag som er mer enn godt nok til 

å kjempe i toppen av 5. divisjon. Problemet 
er at vi ikke har bredde nok per i dag til å 
være en klar opprykkskandidat. Vi vil gjerne 
kjempe i toppen, men med skader, sykdom 
og annet fravær så merker vi fort at troppen 
er for tynn, sier han.

MANGE SLITER MED DET SAMME
I fl ere kamper i vårsesongen har dette vært 
et problem. 

– 11. juni møtte vi Rygge borte. Kampen 
var på en lørdag, og fl ere av våre viktigste spil-
lere var opptatt med bryllup, utdrikningslag, 
i tillegg til at fl ere slet med skader og 
sykdom. Det gjorde at vi var helt avhengig 
av å ringe noen spillere som egentlig har gitt 
seg på A-laget. De gjorde defi nitivt en god 
jobb, og vi var kun et sent baklengsmål unna 
å vinne den kampen. Men hadde vi stilt til 
den kampen med tilnærmet full tropp så er 
jeg helt sikker på at vi hadde vunnet klart, 

sier han. 
Han klager ikke, og sier han er klar over 

at mange andre klubber sliter med samme 
utfordringer. 

– Men at troppen er tynn, gjør også at vi 
ikke har en klar ambisjon om å rykke opp i 
år. Vi vet at selv at med tilnærmet full tropp 
så er vi gode nok til å vinne mot alle. Men når 
noen forsvinner, så merkes det veldig godt. 
Derfor har vi bestemt oss for at vi skal foku-
sere på å gjøre det best mulig i hver kamp. 
Litt kjedelig, men noe annet vil være urealis-
tisk. Ikke fordi laget er for dårlig, men fordi 
vi har en for tynn tropp, sier han. 

MÅ DYRKE DET SOSIALE
Stemningen i gruppa er imidlertid meget 
god. 

Alle som har spilt fotball på breddenivå 
i mer enn ett kvarter, vet at det sosiale er 
viktig for å holde på spillere. Allerede nå 
har det vært noen gode fester og en gang i 
måneden spiser gutta kveldsmat sammen 
etter endt trening.

Og i disse dager planlegges det for en skik-
kelig bottur når sesongen er over. 

– For å lokke spillere til klubben så må vi 
vise at vi er en gjeng som har det skikkelig 
gøy sammen. Å fi nne på sosiale ting sammen, 
om det er fester eller noe annet gøy utenom 
fotballbanen, sørger for godt samhold og 
godt humør i gruppa. Klarer vi å holde på 
unggutta som er her nå – og i tillegg spe på 
med litt rutine i tillegg til de eldre spillerne 
som allerede er her, så kommer vi garantert 
til å kjempe om opprykk til 4. divisjon ganske 
snart, sier Vallestrand. 

A-LAGETS TRENERTEAM, Tore Martinsen og Mads Vallestrand (begge i blått), skryter 
av ungguttene i A-lagstroppen. Spillere som Gabriel Birkeland, Sander Meintjes og Samuel 
Martinsen har alle markert seg med mye spilletid og gode prestasjoner denne sesongen.
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Vi håper bygget kan stå i 
mange år, og det skal være 

et bygg vi skal være stolte av“

STORM ELEKTRO 
– EN GOD STØTTESPILLER 

FOR GIF

-Å KUNNE BIDRA TIL at den lokale 
idrettsforeningen og tilbudet for barna 
på Gressvik er bra, er en viktig sak for 
oss i Storm Elektro, sier markedsans-

varlig Magne Wiklund.

«Din elektriker i Fredrikstad», innleder Storm Elektro sine hjemmesider 
med. Bedriften som holder hus på Ørebekk viser seg i tillegg å ha 

engasjement og tilstedeværelse også utenfor den profesjonelle sonen. 
For bedriften er med og støtter økonomisk både kultur, toppidrett og 
barneidrett. Og Gresvik IF er en av idrettsforeningene Storm Elektro 

samarbeider godt med.
TEKST OG FOTO: ØIVIND KARLSEN

–Vi er jo en lokal bedrift, 
og det er utenkelig for 
oss å ikke ville bidra for 
GIF. Storm er med FFK 

og Stjernen, men vi mener at det gir mye å 
kunne støtte og hjelpe barn og unge - spesielt 
da i vårt lokale nedslagsfelt. Storm Elektro 
er inne hos fl ere breddeklubber i byen, men 
GIF er klubben «vår». Vi mener at vårt bidrag 
er en måte å ta samfunnsansvar på. Derfor 
er vi med både i toppidretten og i bredden, 
sier markedsansvarlig Magne Wiklund hos 
Storm Elektro.

Magne er lagleder i håndball og valgt 
inn som styremedlem i Gresvik IF for 
håndballavdelingen. 

– Klart jeg har et ekstra godt øye til klubben 
jeg er engasjert i, og sitter sånn sett med fl ere 
hatter på her, men Storm Elektro har vært 
en solid samarbeidspartner med Gresvik i 
mange år, også før min tid i bedriften og GIF.

SKILT, DRAKTER OG T-TRØYER
-Storm Elektro er nå en av hoveds-

ponsorene i Gresvik IF. I Trondalen har 
bedriften et skilt ved kiosken og ett henger 
i Gressvikhallen. Når vi er med som bidrags-
yter i en eller annen form, bør det synes. 
Storm-logoen må med, selv om vi skjønner 
at det ikke alltid gir så mye rent profesjonelt 
tilbake. Jeg opplever generelt at bedriftene 
på Gressvik er veldig fl inke til å støtte opp 
om klubben. Vi ønsker selvsagt å være en del 

av dette.
Magne forteller at Storm Elektro blant 

annet har bidratt med midler til kjøp av nye 
drakter og nå nylig t-trøyer til trening for alle 
håndballagene. 

– Innrømmer at det er litt fi nt å se Storm-
logoen hos alle som utvikler seg og har det 
moro på håndballtrening. Storm Elektro 
har også bidratt økonomisk med drakter til 
Barneidretten. 

På denne måten bygger vi opp om det 
lokale preget, barn og aktivitet. Det er fi nt å 
assosiere seg med, synes vi. «Fagfolk som tar 
ansvar» er vårt slagord i Storm Elektro. Jeg 
kan ikke tenke meg så mange andre sammen-
henger hvor dette treff er bedre enn her.

BETYR NOE 
– Gresvik IF er en institusjon. Klart vi skal 
være med som gode bidragsytere. Hos Storm 
Elektro har vi mer tro på å bruke markeds-
midler på noe som virkelig betyr noe enn på 
ren reklame. Hva kan vel være viktigere enn 
å bruke penger på dette, og legge til rette for 
at unger har et bredt og godt aktivitetstilbud. 
Den lokale idrettsklubben gir deg så mye – 
venner, miljø, aksept og mestring. Å kunne 
bidra til at den lokale idrettsforeningen og 
tilbudet for barna på Gressvik er bra, er en 
viktig sak for oss i Storm Elektro, sier Magne 
Wiklund.

Innrømmer at det er litt fi nt 
å se Storm-logoen hos alle 

som utvikler seg og har det moro 
på håndballtrening“

FAKTA:
DIN ELEKTRIKER I FREDRIKSTAD
Storm Elektro er et autorisert 
installasjonsfi rma med 93 ansatte 
bare i Fredrikstad. Bedriften har alle 
elektrosertifi kater, som den eneste 
lokale aktøren. Storm Elektro holder 
til i Lerkeveien på Ørebekk, men har 
også virksomhet i Moss, Sarpsborg 
og Oslo.
Storm Elektro tilbyr kvalifi sert 
hjelp innenfor elektrofaget, og 
bistår gjerne kundene med råd og 
veiledning gjennom hele prosjektet 
for å komme frem til riktig løsning. 
Faglig dyktige medarbeidere er 
Storm Elektros viktigste ressurs, 
og som en engasjert og godkjent 
opplæringsbedrift har man til enhver 
tid lærlinger ansatt. Storm Elektro 
utfører elektriske installasjoner 
og tekniske ingeniørtjenester 
innen elektroteknikk. Bedriftens 
hovedområder er service, vedlikehold, 
nybygg, rehabilitering og industri. 
Alle montører er oppsatt med fullt 
utstyrte servicebiler, og fungerer 
selvstendig med direkte kontakt med 
kundene.
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«Din elektriker i Fredrikstad», innleder Storm Elektro sine hjemmesider 
med. Bedriften som holder hus på Ørebekk viser seg i tillegg å ha 

engasjement og tilstedeværelse også utenfor den profesjonelle sonen. 
For bedriften er med og støtter økonomisk både kultur, toppidrett og 
barneidrett. Og Gresvik IF er en av idrettsforeningene Storm Elektro 

samarbeider godt med.
TEKST OG FOTO: ØIVIND KARLSEN

–Vi er jo en lokal bedrift, 
og det er utenkelig for 
oss å ikke ville bidra for 
GIF. Storm er med FFK 

og Stjernen, men vi mener at det gir mye å 
kunne støtte og hjelpe barn og unge - spesielt 
da i vårt lokale nedslagsfelt. Storm Elektro 
er inne hos fl ere breddeklubber i byen, men 
GIF er klubben «vår». Vi mener at vårt bidrag 
er en måte å ta samfunnsansvar på. Derfor 
er vi med både i toppidretten og i bredden, 
sier markedsansvarlig Magne Wiklund hos 
Storm Elektro.

Magne er lagleder i håndball og valgt 
inn som styremedlem i Gresvik IF for 
håndballavdelingen. 

– Klart jeg har et ekstra godt øye til klubben 
jeg er engasjert i, og sitter sånn sett med fl ere 
hatter på her, men Storm Elektro har vært 
en solid samarbeidspartner med Gresvik i 
mange år, også før min tid i bedriften og GIF.

SKILT, DRAKTER OG T-TRØYER
-Storm Elektro er nå en av hoveds-

ponsorene i Gresvik IF. I Trondalen har 
bedriften et skilt ved kiosken og ett henger 
i Gressvikhallen. Når vi er med som bidrags-
yter i en eller annen form, bør det synes. 
Storm-logoen må med, selv om vi skjønner 
at det ikke alltid gir så mye rent profesjonelt 
tilbake. Jeg opplever generelt at bedriftene 
på Gressvik er veldig fl inke til å støtte opp 
om klubben. Vi ønsker selvsagt å være en del 

av dette.
Magne forteller at Storm Elektro blant 

annet har bidratt med midler til kjøp av nye 
drakter og nå nylig t-trøyer til trening for alle 
håndballagene. 

– Innrømmer at det er litt fi nt å se Storm-
logoen hos alle som utvikler seg og har det 
moro på håndballtrening. Storm Elektro 
har også bidratt økonomisk med drakter til 
Barneidretten. 

På denne måten bygger vi opp om det 
lokale preget, barn og aktivitet. Det er fi nt å 
assosiere seg med, synes vi. «Fagfolk som tar 
ansvar» er vårt slagord i Storm Elektro. Jeg 
kan ikke tenke meg så mange andre sammen-
henger hvor dette treff er bedre enn her.

BETYR NOE 
– Gresvik IF er en institusjon. Klart vi skal 
være med som gode bidragsytere. Hos Storm 
Elektro har vi mer tro på å bruke markeds-
midler på noe som virkelig betyr noe enn på 
ren reklame. Hva kan vel være viktigere enn 
å bruke penger på dette, og legge til rette for 
at unger har et bredt og godt aktivitetstilbud. 
Den lokale idrettsklubben gir deg så mye – 
venner, miljø, aksept og mestring. Å kunne 
bidra til at den lokale idrettsforeningen og 
tilbudet for barna på Gressvik er bra, er en 
viktig sak for oss i Storm Elektro, sier Magne 
Wiklund.

Innrømmer at det er litt fi nt 
å se Storm-logoen hos alle 

som utvikler seg og har det moro 
på håndballtrening“

FAKTA:
DIN ELEKTRIKER I FREDRIKSTAD
Storm Elektro er et autorisert 
installasjonsfi rma med 93 ansatte 
bare i Fredrikstad. Bedriften har alle 
elektrosertifi kater, som den eneste 
lokale aktøren. Storm Elektro holder 
til i Lerkeveien på Ørebekk, men har 
også virksomhet i Moss, Sarpsborg 
og Oslo.
Storm Elektro tilbyr kvalifi sert 
hjelp innenfor elektrofaget, og 
bistår gjerne kundene med råd og 
veiledning gjennom hele prosjektet 
for å komme frem til riktig løsning. 
Faglig dyktige medarbeidere er 
Storm Elektros viktigste ressurs, 
og som en engasjert og godkjent 
opplæringsbedrift har man til enhver 
tid lærlinger ansatt. Storm Elektro 
utfører elektriske installasjoner 
og tekniske ingeniørtjenester 
innen elektroteknikk. Bedriftens 
hovedområder er service, vedlikehold, 
nybygg, rehabilitering og industri. 
Alle montører er oppsatt med fullt 
utstyrte servicebiler, og fungerer 
selvstendig med direkte kontakt med 
kundene.
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Det som er så fi nt er at litt er bedre 
enn ingenting, helt enkle grep som å 

gå noen meter ekstra hver dag“

Fredrikstad på lag med 

LIVERPOOL 
Anne Skauen stråler der hun sitter og forteller engasjert om hvordan Fredrikstads 
befolkning på sikt skal bli litt mere aktive. En del av planene er å lære av og utveksle 

erfaringer med Liverpool.
TEKST OG FOTO: DAG SOLHEIM

STRÅLENDE OG ENGASJERT LEDER FOR AKTIVE FREDRIKSTAD ønsker seg på vegne av barna tidlig innsats i skolen. Anne Skauen tror 
det å skape gode holdninger til fysisk aktivitet i skolen er veldig viktig for barnas livskvalitet, og synes samtidig at det er så fi nt for alle at litt 

aktivitet er så mye bedre enn ingenting. Her sammen med etatsjef i Aktive liv André Flatner.   
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Det som er så fi nt er at litt er bedre 
enn ingenting, helt enkle grep som å 

gå noen meter ekstra hver dag“

Fredrikstad på lag med 

LIVERPOOL 
Anne Skauen stråler der hun sitter og forteller engasjert om hvordan Fredrikstads 
befolkning på sikt skal bli litt mere aktive. En del av planene er å lære av og utveksle 

erfaringer med Liverpool.
TEKST OG FOTO: DAG SOLHEIM

STRÅLENDE OG ENGASJERT LEDER FOR AKTIVE FREDRIKSTAD ønsker seg på vegne av barna tidlig innsats i skolen. Anne Skauen tror 
det å skape gode holdninger til fysisk aktivitet i skolen er veldig viktig for barnas livskvalitet, og synes samtidig at det er så fi nt for alle at litt 

aktivitet er så mye bedre enn ingenting. Her sammen med etatsjef i Aktive liv André Flatner.   

I kontorene til kommunens idrettsavdeling 
på «Sørsia» av Fredrikstad stadion har 
Anne for lengst funnet sin plass. De som 
kjenner den blide jenta vet at engasje-

ment er hennes mellomnavn. Etter å ha ledet 
prosjektet Håpets Katedral på en glimrende 
måte dukket det opp en oppgave hun ikke 
kunne si nei til, det å lede Aktive Fredrikstad 
i det internasjonale nettverket Global Active 
City. Nå jobbes det for at byen vår skal få den 
internasjonale sertifi seringen som skal til.

– Vi kan lære veldig mye av hvordan 
Liverpool er blitt Englands mest aktive 
by. Der er byenes meriterte fotballklubber 
Liverpool og Everton med på laget, det 
samme er universitetet og byens brannmenn 
bare for nevne noen, forteller hun ivrig. Vi 
har så mye å lære av dem men de kan også 
lære av oss.

Jeg var så heldig å få være med på den digi-
tale konferansen da avtalen med Liverpool 
ble signert og det er lett å bli imponert av det 
man han har fått til i byen ved bredden av 
Mersey.

IMPONERT AV GRESVIK
Fotballklubben Everton er partner med 
det som heter Football In Th e Community, 
eller fotball i lokalmiljøet, og klubben har 
150 ansatte(!) som jobber med alt mulig av 
samfunnsmessige oppgaver i de blåes del av 

byen. Derfor ser Anne for seg at FFK på sikt 
vil kunne ta en viktig rolle i aktivitets-pro-
sjektet. Premier League klubben er i hvert 
fall villig til å dele alt med rødbuksene i byen 
vår.

– Men jeg må si jeg også er mektig impo-
nert over hva Gresvik gjør som klubb. 
Gåfotball er jo midt i målgruppa og det 
samme er ikke minst klubbens ønske om å 
samarbeide med barneskolene på Gressvik 
om aktivitet i skolehverdagen. Sprinkelet 
opp og GIF-joggen er også aktiviteter som 
er i tråd med hva vi ønsker for en aktiv by, 
lavterskeltilbud som passer for alle. Jeg må 
jo også legge til at Gresvik har omfavnet 
tiltaket vårt og deltatt på alt fra første invi-
tasjon, forteller hun med sitt smittende 
engasjement.

LITT ER BEDRE ENN INGENTING
Selve hensikten med en aktiv by er ganske 
enkel og gevinsten er enormt stor. Verdens 
helseorganisasjon (WHO) er klare på at vi må 
være mere aktive, noe som vil føre til bedre 
helse og bedre livskvalitet.

– Det som er så fi nt er at litt er bedre enn 
ingenting, helt enkle grep som å gå noen 
meter ekstra hver dag, legge inn en tur en 
gang imellom, eller være med på enkle akti-
viteter sammen med andre. Målet er ikke 
at hele byens befolkning skal løpe maraton, 

men at vi skal bevege oss litt mer til fots eller 
på sykkel. Det skal passe for hver enkelt, det 
er det vi ønsker.

SYNLIGGJØRE TILBUDET
Anne forteller at det er mange positive akti-
viteter i byen vår både i frivillig og kommunal 
regi. Det er fl otte turstier, friluftsområder og 
stolpejakt. Det viktigste er å synliggjøre og 
koordinere tilbudene. Samtidig så kan det 
man gjør f.eks på Gressvik inspirere noen på 
Selbak eller Torp og motsatt. Derfor blir det 
viktig å få alle parter til å snakke sammen 
inklusivt kommunen og eventuelt andre 
off entlige instanser. Sammen kan vi skape en 
sunnere og bedre hverdag for byens innbyg-
gere og greier vi det så vinner absolutt alle. 
Hun understreker at det er viktig at vi skaper 
gode holdninger til fysisk aktivitet tidlig 
og derfor blir skolen en viktig arena. Det vi 
lærer som barn kan vi ta med oss gjennom 
hele livet.

Når man hører på Anne Skauen så vet man 
at det i hvert fall ikke skal stå på engasje-
mentet. Nå er det opp til hver og en av oss 
å gjøre det lille som skal til for at vi rett og 
slett skal få bedre livskvalitet. Derfor er det 
bare å heie på hverandre og ikke minst på 
prosjektet som Anne leder med glød og iver, 
for da blir byen vår en sunnere og bedre by, 
og ja, Fredrikstad+Liverpool=sant.

MÅLET ER IKKE at alle skal løpe maraton, men at alle i byen vår skal bevege seg litt mere. 



52

Kunstmaler Harry Glosli
FRA SVENSKE SLOTT 

TIL RØDÅSEN
Harry Glosli er oppvokst i Torsnes og fl yttet til Gressvik for 5 år siden. Den kjente skutemaleren 
og Tordenskjold entusiasten har levd et liv som nærmest kan beskrives som et eventyr fylt av 

grever og grevinner på magiske slott.
TEKST: DAG SOLHEIM. FOTO: TERJE JENSEN

Familien kommer opprinnelig fra 
Glosli gård i Torsnes og det var 
nettopp der ute på det som den gang 
var bondelandet at Harry så dagens 

lys i 1947. Som voksen jobbet han med 
anleggsmaskiner og drev for seg selv, før 
han for drøye 30 år siden viet livet sitt til 
å male, og da først og fremst med sin store 
lidenskap skuter som motiv. Siden har han 
festet fl ere hundre historiske skip til lerretet 
hvor de fl este fremstår som en levende 

historiebok fra en svunnen tid. Her settes 
fantasien i sving, her føler man bølgene og 
det strabasiøse livet om bord samtidig som 
man kjenner på drømmene om fremmede 
havner i eksotiske land. Harry Glosli leven-
degjør historien vår i et mylder av fullriggere, 
barker, frakteskip og vrak.

TAKKER TORDENSKJOLD 
Det var den brennende interessen for 
vår aller største sjøhelt Petter Wessel 

Tordenskjold som skapte interessen for de 
gamle skutene, historien om helten og hans 
bravader i våre farvann fascinerte kunstma-
leren, og det var maleriet av skuta Stenbock, 
som Tordenskjold kapret fra svenskene, som 
skulle ta han inn i en eventyrverden.

– Maleriet stod på trykk i et ukeblad og 
det fi kk Greve Magnus Stenbock se og han 
sendte brev til meg, og det førte til et unikt 
vennskap og et liv på slottet Herrborum i 
Söderköping helt til han dessverre gikk bort 

KUNSTNEREN er utrolig produktiv i atelieret sitt i Rødåsen. Totalt har han malt over to hundre skuter.

i 2007. Jeg fortsatte å bo på slottet alene 
en stund etter hans død, og fortsatt har jeg 
«borett» hos de nye eierne, sier den trivelige 
kunstneren med et smil.

Han forteller om et liv slik man levde for 
noen hundre år siden, greven levde rett og 
slett i en annen tidsalder og ble behandlet 
deretter av både tjenerskap og venner. Harry 
forteller også om fl ere møter med Kong Carl 
16 Gustav og hyggelige spaserturer og røyke-
pauser med svenskekongen. 

– At interessen for Tordenskjold skulle ta 
meg inn i en slik verden hadde jeg ikke i min 
villeste fantasi forestilt meg, så jeg må takke 
den gamle sjøhelten, noen av opplevelsene 
mine er nesten uvirkelig, sier han, mens han 
viser meg og fotograf Terje Jensen bilder 
og minner fra den eventyrlige tilværelsen. 
Samtidig så er det litt trist å tenke på hvilken 
attraksjon Fredrikstad gikk glipp av da noen 
tente på vraket av skipet, som opprinnelig 
tilhørte familien til min venn greven, der det 
lå på Søndre Ravelin utenfor vollene.

SEILTE TIL GRESSVIK BRUK
I samlingen av malerier fi nner vi også ei 

Det hender at det kommer noen spydige 
bemerkninger, men de hever jeg meg over 

fordi jeg vet hvordan det har beriket livet mitt på 
en måte som få får ta del i“

EKENÄS SLOTT er et av fl ere steder Harry Glosli har frekventert

HARRY GLOSLI og Greve Magnus Stenbock og hans soldater.  Harry Glosli og Greven i hyggelig samtale i salongen.
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skute som har tilknytning til Gressvik, 
nemlig barken Tellus.

– Den ble bygd i Söderhamn i 1839 og 
registrert i Fredrikstad fra 1863 til 1881, 
deretter ble den solgt til Sarpsborg. Tellus 
fraktet trelast og hva ofte å se på Gressvik, 
forteller kunstneren som kan sin historie.

Nå ønsker Harry, som også driver med 
restaurasjon av malerier, å få mulighet til 
å stille ut alle skutene sine, men han er 
litt bitter over at interessen er litt kjølig i 
Fredrikstad.

– Det virker ikke som om interessen for 
seilskuter og den delen av historien vår er 
så stor selv om vi arrangerer Tall Ships Race 
og tar vare på andre deler av historien fra 

samme tidsepoke, sier han litt bittert, hva 
hadde Gamlebyen og Fredrikstad vært uten 
seilskutene legger han til.

Harry har også fått føle litt av jante-
loven når det gjelder perioden han bodde 
hos greven, selv om han bare forteller om 
faktiske hendelser i livet sitt.

– Det hender at det kommer noen spydige 
bemerkninger, men de hever jeg meg over 
fordi jeg vet hvordan det har beriket livet 
mitt på en måte som få får ta del i.

Nå ønsker han at folk gjerne må komme på 
besøk til Rødåsen hvor han trives godt. Det 
kan anbefales for varmere velkomst er det 
lenge siden undertegnede har fått, og da får 
du unike historier og fl otte skuter på kjøpet.

SVENSKENE angriper Gamlebyen.

MED HARRY GLOSLI ROLLS ROYCE med hans fødselsdato som 
registreringsnummer i bakgrunn nyter Greve Frölichs og Greve 
Stenbock en kopp kaff e.

BARKEN TELLUS fraktet trelast og var ofte å se på Gressvik, 
forteller den hyggelige kunstneren Harry Glosli.

FAKTA:
KUNSTMALER HARRY GLOSLI
Rødåsen 10
Mobil 907 83 527 

Veritiis eria poribus ut omnis volupta 
tecepedit optati tota sitatio nsendem 
qui ut aut res magnime ma quideru 
ptatemquid maximusa ex essequae 
con eumquid elluptatem nobis es 
quasinum quiatus, aut pra et vitio. 
Nam id quas remquis rerionsecto 
iliqui alibusdant, sequi con rem
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Gi ditt barn eller barnebarn et trygt og godt førstemøte med idrett oppfordrer BIG i GIF. Vi 
ønsker alle barn i lokalsamfunnet i årskullene 2013 – 2010 spesielt velkommen til en helt 
spesiell barneidrettsdag i Trondalen august 2018. Arrangementet er gratis for alle. 

Trygghet, Frihet og positive opplevelser 
Innen barneidretten i GIF er det barnas egne behov for positive opplevelser som bestemmer innholdet på treningene. Vi 
ønsker å være klubben der alle skal trives, og da er vår oppgave å tilrettelegge for nettopp dette. Idrettsglede og trivsel 
betyr for noen barn å oppleve mestringsfølelse, og for andre barn er det å skape gode relasjoner til sine venner gjennom 
felles interesser, humor og lek. Uansett motivasjon og forutsetninger hos barna – vi i barneidretten ønsker å tilrettelegge 
trygge rammer og tilpassede aktiviter som gir idrettsglede for alle barn. 

Allerede i gang med årskullene 2010 – 2012
Flere årskull er allerede i gang med aktiviteter organisert av barneidrettsgruppa i Gresvik IF (BIG). Både gutter og jenter 
opplever allerede glede og trivsel i vårt miljø, og det er foreldre, med god støtte fra fagansvarlige, som gjennomfører 
disse aktivitetene. Enkelte treninger foregår inne på Rød skole, andre ute i Trondalen. 

Velkommen!
Merk deg barneidrettsdag i august, eksakt dato vil bli informert om nærmere, - på blant annet www.gresvikif.no. 
Hjertelig velkommen – ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon:

Gutter, f. 2010 Eivind Pettersen eivind@europris.no 922 67 396
Jenter, f. 2010 Thor Øyvind Stene thor@stenestaal.no 995 88 258
Gutter, f. 2011 Trine Vehler Dahle Trine_vehler@hotmail.com 957 95 199
Jenter, f. 2011 Daniel Trandum Daniel.trandum@dahl.no 971 23 499
Gutter, f. 2012  Linda Marie Bang lindamabang@gmail.com 464 70 898
Jenter, f. 2012 Espen Aaby Espen.aabye@gmail.com 941 45 999

Trenerkoordinator og kontaktperson: Silje Lægreid. Mob. 482 73 619, mail: silje_legreid@hotmail.com
For nye barn, årskull 2013, ta kontakt med Silje eller leder i BIG Daniel Trandum. mob: 971 23 499, mail: daniel.trandum@dahl.no 

For Gresvik IF – Barneidrettsstyret (BIG) – Daniel Trandum og Silje Legreid.
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På barnas premisser!
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HELDIGVIS INNOVATIV OG KLAR FOR 
UTFORDRINGER: Vi er nok blitt litt mer fre-
moverlente etter koronatiden, og ideer om 
nye brød og kaker popper frem med jevne 
mellomrom, sier vår lokale håndverksbaker 
Tom Christensen.  
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UTFORDRINGER: Vi er nok blitt litt mer fre-
moverlente etter koronatiden, og ideer om 
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mellomrom, sier vår lokale håndverksbaker 
Tom Christensen.  

Gikk i tenkeboksen - 
SATSER  MER PÅ 

HÅNDLAGDE 
KAKER OG BRØD
Corona-epidemien og restriksjonene varte lenger enn det baker Tom Christensen hadde håpet. 
Men i august 2021 tenkte han og Unni at de måtte fi nne på noe, for omsetningen i bakeriet falt 
dramatisk – hele 150.000 kroner hver uke. Etter noen god tanker og en brainstorming med de 

ansatte gjorde Christensen bakeri seg klare til å starte en ny epoke.
TEKST: ØIVIND KARLSEN. FOTO: TERJE JENSEN

–Ja, vi måtte gjøre noe. 
Dermed satte vi i gang plan-
leggingen av nye produk-
sjonslinjer i bakeriet. Nå 

bestemte vi oss for å satse på surdeigsbrød 
og steinovnsbakte brød blant annet av 100 
prosent spelt. Alt håndlaget med muskel-
kraft, kunnskap og erfaring fra bakerne. Vi 
gjorde om strukturen i bakeriet og delte det 
inn i soner. Våre vanlige brød, såkalte indus-
tribrød – som selges i butikkjeder, på et sted, 
og en håndverksavdeling et annet sted. På 
høsten utviklet vi to surdeigskulturer, en 
vanlig med rug, en annen med 100 prosent 
spelt. Dette ble våre stammer, som vi ville 
satse på – og det har slått godt an både i egne 
utsalg, på hoteller og restauranter.

Det samme har vi også gjort med hvete- og 
wienerbakst, gjennomgått det vi hadde fra 
før og komponert nye typer.

FRA BUNNEN AV
Alle våre kaker lages selvfølgelig fra bunnen 
av, da vi produserer alle våre kakebunner selv, 
for å få de beste kakene.  Kakeomsetningen 
vår utgjorde tidligere rundt 30 prosent av 
omsetningen, nå er det mer 50/50 omset-
ning mellom brød- og kakeproduksjon. 
Kakene våre er etterspurte, og vi produserer 
mye. Vi lager kaker engros også til andre 
bakerier. Det går også 20 paller i måneden 
med kaker til Rema-gruppen nasjonalt.

NYE IDEER
– Hos oss har vi nok blitt litt mer fremover-
lente etter coronatiden, og ideer om nye brød 
og kaker popper frem med jevne mellomrom.  
Vi er hele tiden klare for nye utfordringer. 
Men våren 2022 har vært litt treg, spesielt 

ved utsalget vårt i sentrum. På Hassingen har 
det også vært litt treg start, men på Gressvik 
og på Sorgenfri er det full fart. Vi startet opp 
i sentrum i februar 2020, rett før Coronaen 
stengte alt ned, og Sorgenfri overtok vi etter 
sommeren samme år, altså alt midt under 
pandemien.  

– Vi hadde håpet på at 2022 skulle bli et 
knallår etter to turbulente år, og vi gledet oss 
til den, men så kom strømregningene og det 
ble en helt forferdelig kostbar aff ære. Vi får 
ingen kompensasjon, og det hadde vi trengt. 
Til nå i år har vi betalt over 500.000 mer i 
strøm enn på samme tid i fj or. Dette kan bare 
ikke fortsette. 

INNOVATIVE
– Det har vært mye moro, oppganger og 
nedturer. Derfor smaker det ekstra godt når 
vi klarer å områ oss som vi nå har gjort. Vi 
prøver å være innovative på alle felt. Nå har 
vi blant annet innført brødkort, der hvert 
sjette surdeigbrød og steinovnsbakt brød er 
gratis. Vi har også en kaff eavtale hvor hver 
sjette kopp med kaff e er gratis. Dette gjelder 
selvfølgelig i alle våre utsalg, og en kan 
bruke samme kort i alle utsalgene, en får et 
stempel i hvert utsalg, sier Tom Christensen, 
som sammen med sin kone Unni har drevet 
Christensen bakeri fra 1986. Et bakeri som 
ble grunnlagt i 1923 av Reidar F. Christensen.

KREMJOBB: Her koser konditor Edyta Glowacka hos håndverksbaker´n  Christensen med 
kremjobben. 



SOLID GRUPPEN 
med fokus på bærekraft når 

de skal fl ytte inn i nytt bygg

Solid Gruppen består av entreprenører som bygger og en eiendomsutvikler som kjøper 
og planlegger nye bygg. Nå skal Solid Gruppen selv inn i nytt bygg. Planleggingen er godt 

i gang – og man regner med å fl ytte inn i et nytt hovedkontor en gang i 2024.
TEKST: ØIVIND KARLSEN. FOTO: TERJE JENSEN

Vi håper bygget kan stå i 
mange år, og det skal være 

et bygg vi skal være stolte av“

RUNE SOLBREKKE (T.V.) OG THOR RIKARD BORGEVAD I SOLID GRUPPEN viser frem det nye bygget, der 
Solid Gruppen skal fl ytte inn i 2024. Et bærekraftig bygg, der trevirke dominerer.
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I luftlinje er det ikke mange meterne Solid 
Gruppen skal fl ytte. Selskapet har holdt 
til i Bjørnengveien på Rolvsøy siden år 
2000. I dag er man fordelt på fl ere bygg, 

og ettersom Solid Gruppen har planer om 
videre vekst, og det ikke er nok kontorplasser 
i eksisterende bygg, så har konsernet sikret 
seg en tomt i Dikeveien mellom Europris og 
Rusta. Her skal det bygges ca. 6000 kvadrat-
meter i fi re etasjer. Solid Gruppen skal holde 
til i en etasje. Resten skal leies ut. 

UTLEIE AV ARBEIDS-
KONTORPLASSER
– Vi er i gang med å treff e interessenter som er 
nysgjerrige på kontorbygget som skal reises i 
Dikeveien. Det er mange kvadratmeter som 
skal leies ut, ca. 1.500 i hver etasje. Slik det ser 
ut nå kommer Solid Gruppen til å ha 2. etasje, 
men den ferdige kabalen legges ikke ennå. 
Utleiebiten kommer vi til å bruke en god del 
tid på, så får vi se. Vi er åpne for ulike bran-
sjer, men det hadde vært fi nt med bedrifter 
som kan dra nytte av hverandre, mener 

Th or Rikard Borgevad, som er prosjektsjef 
i Solid Eiendom – som igjen forvalter Solid 
Gruppens næringseiendommer.

De som til slutt blir med i Dikeveien 55, 
får en hverdag i et veldig spesielt bygg, som 
skiller seg ut. Oslo-baserte Code Arkitektur 
har tegnet bygget, etter at de vant konkur-
ransene om prosjektet tidligere i år. Her er 
det satset på treverk både ute og inne, og 
bærekraft går igjen.

– Vi håper bygget kan stå i mange år, og 
det skal være et bygg vi skal være stolte 
av. Leietakerne får være med å forme sine 
egne kontorer.  Vi skal tilrettelegge fellesa-
realene så de faller i smak for alle. Her skal 
man kunne benytte kantine, som blir mer 
en restaurant og ha dåp, konfi rmasjoner og 
ulike markeringer med mange mennesker til 
stede. Fellesområdene blir jo også en møte-
plass for de bedriftene som leier i bygget. De 
sosiale sonene må fungere, sier markedsan-
svarlig i Solid Gruppen, Rune Solbrekke.

ØKT FOKUS PÅ BÆRE-
KRAFTIGE LØSNINGER
– Dette er en periode der prosjektet skal 
formes på alle måter. Vi har fått et bære-
kraftig bygg i tre, med en interessant form. 
Nå jobber vi med konseptet rundt miljø og 
ser til og med på om det fi nnes noen spesielle 
dyre- og insektarter på tomten. Her er fokus 
på et biologisk mangfold. Det er mange ting 
vi kan gjøre og jakte etter når vi har mulig-
heten med et nytt, eget bygg – som ener-
gieff ektivitet blant annet. Solid Gruppen 
satser på å drive kommersielt godt gjennom 
bærekraftige modeller. For å understreke 
hvor viktig Solid Gruppen mener bærekraft 
er i fremtiden har konsernet ansatt Stine 
Ferguson til å lede Solid Gruppens arbeid 
med bærekraft. Hun starter i jobben etter 
sommeren, forteller Rune Solbrekke og 
Th or Rikard Borgevad i Solid Gruppen, som 
er en av samhandlingspartnerne til Gresvik 
Idrettsforening.

Nordkilen
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Pål Møklegård tror 
på arbeidstrening for 

UNGDOMMER
-Jeg er redd for ungdommens fremtid når det kommer til yrkesfaglig utdanning. 

Derfor har jeg lyst til å bidra på min måte. Kanskje kan jeg hjelpe noen 
ungdommer til å ta riktige valg, sier Pål Møklegård.

TEKST OG FOTO: ØIVIND KARLSEN

ELEV LUDVIG BEKKEVOLD sammen med Pål Møklegård og Odd Johannessen fra Colortec.

Ønsker å bidra til at utdanningsvalg 
blir litt enklere ved at elever har 

prøvd seg i yrket først. Tror «drop-outs» 
fra skolene blir mindre aktuelt da“

Pål er innehaver av billakkerings-
bedriften Colortec på Ålekilene 
utenfor Gressvik. Han brenner for 
yrket og vil gå nye veier for å få fl ere 

inn på et riktig yrkesspor.
Ludvig Bekkevold som går i 8. klasse ved 

Gressvik ungdomsskole får arbeidstrening 
en dag i uka hos Colortec, og han er fornøyd.

-Det er veldig kjekt å kunne komme hit 
å jobbe med noe jeg synes er veldig moro. 
Deilig å få et brekk fra skolen, en gang 
imellom. Jeg liker å mekke og skru. Selv om 
jeg ikke får gjort så mye av det her, holder jeg 
på med pussing av bildeler og annet arbeid – 
og jeg liker det.

Har alltid synes at bil og motor er moro å 
holde på med, og håper å gå en jobb der jeg 
kan holde på med motorer i fremtiden. Her 
på verkstedet lærer jeg en god del, og jeg blir 
godt tatt imot, sier Ludvig Bekkevold

Ludvig forteller at utenfor skoletid 
holder han mye på med bil sammen med en 
kamerat, og at han ofte er i Gropa i Skjeberg, 
der unge under 18 år har lov til å kjøre bil på 
en egen bane.

– Alle skal jo ikke bli billakkerere, men 
jeg har i noen år nå hatt en ide om at 
ungdomsskoleelever, som ikke passer helt 
inn i alle skolens regelverk, og ikke liker jag 
etter karakterer, kan få noen dager i uka 
og måneden, der de prøver seg frem i ulike 
fag. Ønsker å bidra til at utdanningsvalg 
blir litt enklere ved at elever har prøvd seg 
i yrket først. Tror «drop-outs» fra skolene 
blir mindre aktuelt da. I tillegg får jo elevene 
en CV i tidlig alder, og de kan også bygge et 
nettverk gjennom oss som er bidragsytere, 
sier mentor Pål Møklegård.

POLITIKERE ENGASJERT
– Det har skjedd mye positivt denne våren. 
Hadde besøk av politiker Arne Sekkelsten 
(H) fra Fredrikstad og stortingsrepresentant 
Tage Pettersen (H). De kom på eget initiativ, 
og har fulgt opp med å holde kontakten blant 
annet på e-post. Det er bra at politikerne 
gjør en vurdering av dette. Jeg er avhengig 
av å få til et godt samarbeid også med byens 
ungdomsskoler, og dra veksler på folk med 
pedagogisk utdannelse.  Representanter fra 

NAV kom også til et møte, og det var posi-
tivt. Nå skal vi holde kontakten, og se om det 
er mulig å komme videre med prosjektet. Jeg 
tenker meg å etablere et lite senter her hos 
meg, der ungdom kan teste ut forskjellige 
yrker - en workshop. Utvikles dette kan jeg 
gjerne være en som er med og drar i trådene, 
men jeg må ha med fl ere kompetente folk. 
Private aktører fra næringslivet bør også 
være med i dette pilotprosjektet.

FLERE MÅ BIDRA
Pål Møklegård har fagbrev og kompetanse 
innenfor billakkering og bilskade. Derfor 
ser han nødvendigheten av at folk fra andre 
yrker kan være med og bidra.  

– Fint om noen med litt annen kompe-
tanse stiller opp. Her er jeg åpen for alle 
innspill. Ideen min er langt fra ferdigutviklet. 
Jeg ønsker bare litt hjelp til å få i gang dette 
pilotprosjektet, og understreker at profi tt 
ikke er noe tema for meg. Kanskje en økono-
misk kompensasjon i en eller annen form om 
vi lykkes med dette, sier Pål Møklegård. 
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Heidi har over 31 års erfaring fra optikerbransjen.  

Både som kundeveiler, optotekniker og leder.  

Hun har god kunnskap når det gjelder brilleglass,  

filterglass, tilpassing av briller, i tillegg til å finne  

den rette brillen til deg. For Heidi finnes det  

ingen problem, bare løsninger.

ONSYN.NO  |  GRESSVIK TORG  |  69 33 17 23

Besøk oss på Onsøy Synssenter på Gressvik Torg, en kort spasertur fra Byferga   Åpningstider: Mandag-Fredag: 10-16  |  Tirsdag og Torsdag: 10-19  |  Lørdag: Stengt

– Når kompetanse er viktig
SYNSKLINIKK 

> Øyehelse  > Tørre-øyne-behandling  > Kontaktlinser  > Synstrening  > Barn og syn  > Myopikontroll   
> Rask vurdering fra øyelege via Eyecheck Systems  > Direkte henvisningsrett ved øyesykdommer  

Memira Øyekirurgi med for- og etterkontroller

HØRSELSKLINIKK 

> Hørselstest  > Høreapparatjustering  > Salg og service

Øyehelseprodukter  |  Populære merkebriller- og solbriller  |  Kundeklubb  |  Linseabonnement 
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Ung fremadstormende 
landslagsspiller fra 

Gresvik IF

NÅR MARIA BYTTER 
UT den blå Gresvik-trøya 
med landslagsdrakt er 
det en drøm som går i 
oppfyllelse.

Marie beskrives som ei rå atletisk jente med et ekstremt steg og skikkelig 
gjennombruddskraft, faktisk så sammenlignes hun litt med Erling Braut Haaland, 
hun brukes mye som spiss og er en skikkelig målscorere. Nå er jenta, som den 

eneste fra Østfold, tatt ut på landslagssamling i Porsgrunn.
TEKST: DAG SOLHEIM. FOTO: TERJE JENSEN

Marie kom 
til Norge 
som 10 
å r i n g , 

hun spilte 2 år i 
Lervik før hun kom 
til Trondalen, her har 
hun de tre siste årene 
blitt kretsmester, spilt 
på bylaget til FFK og på 
kretslaget. Nå tar hun et nytt steg og er altså 
belønnet med en plass i landslagstroppen. 
Det er gøy å se off entliggjøringen på NFF 
sine sider (fotball.no) og lese følgende:

Jenter 15-landslaget, Marie Louisette 
Anamba Atangana - Gresvik IF

–  Det betyr helt utrolig mye, dette er jo 
det jeg går rundt og tenker på hver dag, sier 
Marie stolt.

Tenåringen elsker å spille fotball, drømmen 
er å bli proff  i en av de store klubbene ute i 
Europa, i så måte er en landslagstropp det 
første steget.

– Drømmen er Lyon, Barcelona eller 
PSG, de er favoritt-klubbene mine, Mens 
Manchester United er laget jeg holder med 
på herresiden

Fotballen er utrolig viktig for ungjenta og 
på mange måter en trening og kamp en arena 
hvor alt annet stenges ute.

– Det beste med å spille er at du glemmer 
alt annet og bare tenker på fotball, akkurat 
det betyr nesten alt for meg, fortelle Marie

Favoritt spilleren er Caroline Graham 
Hansen, men hun har også sine favoritter 
blandt gutta i Messi og N’Golo Kanté. Ingen 
dårlige forbilder den trioen der.

EI OMSORGSFULL JENTE
Fagansvarlig for spillerutvikling i NFF, Håkon 
Grøttland sier følgende om den kommende 
samlingen.

– Vi gleder oss til ny talent-samling. Målet 
med samlingen er at spillerne skal få nye erfa-
ringer og referanser. Få kjenne på hvor «lista 
ligger» nasjonalt, slik at de kan fortsette å 
utvikle seg i hverdagen, og forhåpentligvis 
prestere for Norge internasjonalt om ikke så 

lenge. Internasjonale utfordringer kommer 
allerede i høst. J15 skal spille dobbeltlands-
kamper mot Sverige.

I klubben er Marie veldig populær og 
utrolig godt likt, og hennes trener i blått 
og hvitt er full av lovord om den ferske 
landslagsspilleren.

– Hun er ekstremt godt likt i gruppa, hun 
er omsorgsfull og empatisk og tar vare på alle 
nye. Samtidig så er hun relasjonelt god, og vi 
er utrolig stolte av at hun nå tar dette steget, 
forteller trener Hans Martin Hansen

F o t b a l l m e s s i g 
marker hun seg 
skikkelig på banen, 
og lagleder Tor 
Arne Borg er klar på 
ungjentas styrker og 
hva den treningsiv-
rige jenta jobber med 
å forbedre.

– Marie har jo en 
x-faktor i sin ekstreme fysikk og råskap som 
skiller seg markant ut. Selv når de fremste 
spillerne i Norge på hennes årskull er samlet 
kan man se at hun er en god duellspiller. 
Samtidig er hun rask. Hun har fortsatt noe 
å gå på med nærteknikken, men med hennes 
dedikasjon og ønske om å bli en toppspiller 
er dette noe hun terper på hver uke. 

Nå er det landslaget neste og Gresvik IF 
gratulere og ønsker masse lykke til med 
fl agget på brystet.

MARIA ATANGANA er ei jente som har satt seg høye mål, aldersbestemte landslag er et 
steg på veien.

Marie har jo en x-faktor 
i sin ekstreme fysikk 

og råskap som skiller seg 
markant ut “
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KLART FOR NY FEST I 

MARKA
Paris har Eiff eltårnet, Pisa har sitt skjeve tårn, men ingen av dem slår vårt eget 

Sprinklet, i hvert fall ikke når man ser det med lokalpatriotiske øyne. I september er det 
igjen klart for folkefesten «Sprinklet opp»

TEKST: DAG SOLHEIM. FOTO: TERJE JENSEN

Den første utgaven av det vi nå kan 
kalle en tradisjon ble badet i deilig 
sol og folk i alle aldere skinte om 
kapp med den nevnte sola. Den 

1500 meter lange stien var fylt med folk 
som konkurrerte med seg selv og andre. 
Aldersforskjellen på yngste og eldste deltager 
var hele 87 år. Birger Olsen på 91 fullførte 
med stil og fi re år gamle Filip Uglebakken 
fullførte med smil.

TRANGT I SOLVEGGEN
Sist var det folksomt i solveggen til Sprinklet-
hytta som hadde åpningsdag i anledningen, 
det sørger Røde Kors for at hytta har i år 
også. Det ble heiet på store og små deltagere 

mens man fortærte bakervarer og godt 
drikke. Aller raskest fra Trondalen og opp var 
Martin Gundersen som brukte 5 minutter og 
40 sekunder, for jentene var Ida Augustin i 
en klasse for seg med en sluttid på 8 minutter 
blank.

ET TAK PÅ 150 DELTAGERE
«Sprinklet opp» er noe som passer for abso-
lutt alle uansett om man ønsker å gå eller 
løpe, aldersspennet i fj or er et klar bevis på 
det. Samtidig så er stien så fl ott og stigningen 
ikke tøff ere enn at alle kan klare å fullføre i 
sitt tempo. En folkefest er det Gif-joggen og 
Røde Kors ønsker seg, at så mange som mulig 
kommer seg ut i vår fl otte natur og bruker 

anledningen til en fl ott stund sammen med 
sambygdinger og tilreisende, men i selve 
løpet er det kun plass til 150 deltagere, så det 
er bare å melde seg på. Vi er heldige som har 
marka og vi er heldig som har hytta til Røde 
Kors og det fl otte tårnet.

Derfor innbys det til fest hvor nettopp du 
er hjertelig velkommen, uansett form. At 
noen ønsker å utfordre rekorder er selvføl-
gelig en del av festen, men først og fremst 
vil vi ha så mange som mulig med på ferden 
fra Trondalen og opp til toppen. At alle som 
deltar får en fl ott medalje setter også en 
ekstra spiss på arrangementet. Velkommen 
til topps.

GLEDE Å SPORE NÅR MÅLET NÆRMER SEG. Husk søndag 11. september 2022.
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Sprinklet Opp
Til topps i Gressvikmarka (114 moh)

Løpsfest i den nye lysløypa

1500 meter motbakkeløp

Hvem er raskest opp?

Premiering til alle

Vi ønsker små og store, gammel som ung, «aktive» og mosjonister – velkommen til løpsfest.
Løpet er totalt 1500m og går fra Trondalen, gjennom den nye lysløypa, til Sprinkelet. Deltagerne deles inn i en 
trimklasse uten nedre og øvre aldersgrense.  Videre deles det inn i 2 konkurranseklasser. En for damer og en for 
menn. I Konkurranseklassene er det en nedre aldersgrense på 12 år. I konkurranseklassene vil de 3 beste damer 
og 3 beste menn bli premiert. Det blir tidtaking i alle klassene. Alle som melder seg på og gjennomfører, uansett  
klasse, vil motta vår fine pin. Premieringen gjennomføres ved målområdet. Vi anbefaler å være tidlig ute med 
påmeldingen da det er plass til maksimalt 150 deltakere totalt. Ta med deg familie, venner, laget, klassen, 
nabolaget, jobben og meld dere på. Det er også bare å møte opp og heie langs løypa og ved målgang. Det vil 
garantert bli stor stemning i løypa fra start til mål
Søndag 11. september er det også sesongåpning av Røde Kors Trimhytta på Sprinkelet.   
Her selges det bl.a. kaffe og vafler.

Trimklassen starter kl 12.00. Konkurranseklassen kl.12.30.  
Følg med på GressvikIF sin hjemmeside og Gif-Joggen 
Facebookside for eventuelle endringer i programmet.
Parkering på grusbanen i Trondalen.
Påmelding innen 4 september på; www.deltager.no
Priser; Trimklasse kr 50,-. Konkurranseklassene kr 100,- 

Lysløypa

Trondalen

Pin til alle

Søndag 11. september gjentar vi suksessen med motbakkeløpet; «Sprinklet Opp» 

Sprinklet_Opp_2022.indd   1Sprinklet_Opp_2022.indd   1 03.06.2022   10:1703.06.2022   10:17
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En spennende inngang 
til sommeren hos

 MENY ØREBEKK
-2021 ble et økonomisk meget bra år for oss ved Meny Ørebekk. Nå står sommeren 

for døra igjen, en periode av året vi bruker å gjøre det godt. Jeg regner med bra besøk 
både av fastboende og hytteeiere.  Håper vi fortsetter å seile i medvind, sier butikksjef 

hos Meny Ørebekk, Lasse Andersson.  
TEKST: ØIVIND KARLSEN. FOTO: TERJE JENSEN

Etter at arbeidet med veien og 
brua her på Ørebekk er av-

sluttet, har tilgjengeligheten blitt mye 
bedre inn til oss“

PARKERING FOR BÅTER: Menys erfarne medabeidere, f.v Aud Børresen, Kari Johannessen, Lasse Andersson og Hege Larsen gleder seg 
over nå også å tilby kundeparkering for båteiere.   
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For medvind har det vært noen år for 
Meny nå. Butikksjefen registrerer 
riktignok at mange har blitt litt mer 
forsiktige etter coronaperioden og 

etter at svenskehandelen har tatt seg opp. 
Men han er glad for at butikken har trofaste 
kunder som gir tilbakemeldinger om at de 
er godt fornøyde med å handle i butikken. 
Spesielt er det mange som elsker fersk-
vare- og fi skedisken med produkter som 
holder meget høy klasse. Både her og ellers 
i butikken er det erfarne medarbeidere som 
kan sitt fag. Noen har vært ansatt hos Meny 
i 35-40 år!

BÅTPLASSER TIL DISPOSISJON
– Etter at arbeidet med veien og brua her på 
Ørebekk er avsluttet, har tilgjengeligheten 
blitt mye bedre inn til oss. Det er to inn-og 
utkjøringer til butikken og parkeringsplasser 
har vi nok av. Dessuten er vi en av de få store 
matbutikkene som har kundeparkering. Vi 
har 10 m av bryggen til vår disposisjon, og i 
forkant av sommeren blir den utbedret så det 
blir lettere å komme seg opp og ned i båten. 
Om sommeren er det en del personer som 

klapper til kai og handler hos oss.

NYHETER
Og inne på Meny Ørebekk er sommerens 
nyheter på plass. Det er grill som gjelder 
med nye smaker. I tillegg har Meny utviklet 
et nytt pizza-konsept i butikken. Det er satt 
av god plass til et utvidet sortiment av mel 
og pizza-tilbehør, samt at MENY lanserer sin 
egen pizzadeig med hvetemel tipo 00, bakt 
med fordeig og lang hevetid for å fremheve 
smak og aroma. 

-Vår lokalmatleverandør ASK introduserer 
noen fantastiske matskatter for en pizzael-
sker;  ASK pizzasaus av solmodne tomater, 
extra  virgin  olivenolje og litt  økologisk 
krydder. Den er klar til bruk, hell den rett på 
pizzaen.

– Flere skaff er seg pizzaovner til utebruk. 
Og i tillegg griller vi mye gjennom denne 
årstiden Hos oss er det uendelig mye 
grillmat og tilbehør å velge i, for eksempel 
ASK  Råtass  chorizo  som er en sterk 
og  grovkvernet pølse med spansk røkt 
paprika.  Ingen  kunstige  tilsetningsstoff er, 
kun masse kjøtt og krydder. Vi anbefaler 

også Gilde Crispy Burger. Det er en smaksrik 
panert burger med  ost og  jalapeño.  Prior 
lanserer en mix av marinerte fi leter, perfekt 
på grillen. Foretrekkes fi sk er  Fiskemannen 
fi skeburger med soltørket tomat og ost noe 
å satse på. 

TILBEHØR, DESSERT OG 
FERSKPRESSET JUICE
Grønn & Frisk lanserer tre ferdige tilbe-
hørsprodukter i aluminiumsbeger som kan 
legges rett på grillen;  marinerte søtpotet-
kubber,  småpoteter med hvitløk og  småpo-
teter med rosmarin.  Perfekt tilbehør til 
grillet kjøtt, fi sk, kylling eller vegetar. 
Eldorado kommer med sauser og dipper som 
passer perfekt til grill.

– Og orker man litt dessert så er utvalget 
av is stort. Fjorårets kjempesuksess, fersk-
presset juice, er en sikker vinner også denne 
sommeren, mener Lasse Andersson.



FLYTTER TIL 
GRESSVIK OG VIL 
BIDRA I GIF

THOMAS MARKUSSEN er i ferd med å etablere seg med familien på Furubakken på Gressvik. Svigerfar, æresmedlem og GIF-veteran 
Gunnar Femtehjell får leilighet i boligen, mens Thomas og Gunnars datter Anette fl ytter inn i resten av huset
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FLYTTER TIL 
GRESSVIK OG VIL 
BIDRA I GIF

THOMAS MARKUSSEN er i ferd med å etablere seg med familien på Furubakken på Gressvik. Svigerfar, æresmedlem og GIF-veteran 
Gunnar Femtehjell får leilighet i boligen, mens Thomas og Gunnars datter Anette fl ytter inn i resten av huset

Til daglig leder Thomas Markussen bedriften Powermec som holder hus på Soli. 
En bedrift som nå har blitt samarbeidspartner med Gresvik IF. Thomas er også på 
fl yttefot, og er i ferd med å etablere seg med familien på Furubakken på Gressvik. 

Dessuten har han sagt seg villig til å bistå i Gresvik idrettsforening fremover. 
TEKST: ØIVIND KARLSEN. FOTO: TERJE JENSEN

–Vi bor på Ambjørnrød nå, og 
jeg har i en årrekke vært 
engasjert med fotball for 
Skogstrand. Sønnene mine 

har spilt, jeg har vært trener og styremedlem. 
Totalt har jeg holdt på i 17 år. Dessuten har jeg 
vært med og bygget opp fotballturneringen 
«Torvbyen cup» som holdes for de yngste 
utøverne inne i Kvernhushallen.  Cupen 
har blitt en suksess. Når jeg i løpet av noen 
måneder fl ytter til Gressvik så har jeg sagt i 
fra at jeg kan bidra med å arrangere turnering 
i Trondalen og på andre plan, der de måtte ha 
bruk for meg, sier Th omas. 

EGEN FOTBALLCUP
Gresvik IF har nemlig planer 
om å samarbeide med teamet 
bak Fredrikstad cup og på sikt 
holde en egen fotballturne-
ring i Trondalen, samtidig som 
Fredrikstad cup går av stabelen. 
Th omas sin erfaring blir fi n å ta 
med seg i disse planene - og på 
fl ere andre felt.

Nå er ikke Th omas helt 
fremmed for Gresvik IF. Han 
har fem sesonger bak seg som 
seniorspiller fra begynnelsen av 2000-tallet. 
Tidligere har han spilt i Kråkerøy og ungdoms-
fotball i FFK.

-Jeg har alltid likt å holde på med fotball. 
Håpet en gang å kunne ta det til et visst 
nivå, men etter hvert ble jeg «spist opp» av 
jobben. Det har vært my reisevirksomhet opp 
gjennom årene, og det lot seg ikke kombinere 
med fotballsatsing. Men jeg har alltid syntes 
det har vært gjevt og interessant å være med 
i et fotballmiljø, og jeg prioriterte å følge opp 
sønnene mine.

KONAS BARNDOMSHJEM
Th omas er gift med Anette, som er datter til 
æresmedlem Gunnar Femtehjell i GIF. Det 
er huset til Gunnar og barndomshjemmet 
til kona som nå gjøres om og rehabiliteres. 
Gunnar får egen leilighet her, og ekteparet 
Markussen skal bo i resten av huset.

-Huset blir fantastisk fl ott. Det ligger 
sentralt til det meste og er plassert høyt i 
terrenget med en fl ott utsikt.  Det tar form 
etter mange måneder med riving og planleg-
ging. Vi er godt fornøyde med resultatet, og 
innfl ytting blir trolig i november. Gunnar og 
jeg snakker ofte fotball, og det blir nok ikke 
noe mindre nå, når vi skal bo under samme 
tak. Han har mange ganger ymtet frempå om 
at jeg bør gjøre en innsats i idrettsforeningen. 
Og det er jeg klar for. Jeg gleder meg til å 
frekventere Trondalen igjen. Gresvik IF er en 
veldreven klubb med et stort engasjement. 
Anlegget i Trondalen er fl ott. Jeg liker at 
idrettsforeningen har mange fl inke folk i ulike 
verv og som trenere, og så er det gøy med 

den eldre garde som alltid er på plass der. Jeg 
kjenner jo mange som er med i GIF, og gleder 
meg til å ta fatt i Trondalen, forteller Th omas 
Markussen.

POWERMEC
Th omas Markussen har lang erfaring med salg 
av powersupply. Han gikk fra å selge profi -
leringsutstyr til å begynne i Nordic Power 
i 2002. Sju år senere startet han Powermec 
sammen med to svensker. Bedriften fl yttet fra 
Evjeløkka til Soli i 2011. I dag representerer 
Powermec 18 forskjellige produsenter. Til 
sammen i Norge, Sverige, Danmark og Polen 
er det 37 ansatte.

-Vi selger nisjeprodukter. Det er fokus på å 
spare strøm, og lavstrømproduktene vi fører 
er etterspurt. Innsalgsperioden er gjerne på 
ett år, og vi har testprøver og prøveordre før 
selve innsalget, sier Th omas Markussen.

På Powermecs hjemmesider står det blant 
annet følgende om bedriften: 

Powermec har siden oppstarten i 2003 solgt 
produkter til industrien i Nord-Europa innen 
tre forretningsområder: Strømforsyninger, 
elektriske motorer og elektromekanikk

Vi har kontorer med lager i Sverige, Norge, 
Danmark, Polen og Tsjekkia. Det Finske 
markedet håndteres via en distributør. 2010 
åpnet vi kontor i Taiwan med sikte på å tilby 
våre kunder et “daglig møte” med våre leveran-
dører. Takket være dette kontoret kan vi tilby 
en fl eksibilitet langt utover det vanlige, og vi 
kan raskt være på plass når det er nødvendig.

Det hender at våre kunder fl ytter produk-
sjonen til Asia. Når og hvis dette skjer, kan vi 

tilby tilpasset logistikk direkte 
- fra vår fabrikk til kundens 
fabrikk.

Powermec har  i de første 10 
årene hatt en organisk vekst på 
i snitt 37 prosent per år.

Vårt motto, “Med rett 
kompetanse og erfaring levere 
riktig produkt til riktig pris” har 
vist seg å være både vellykket og 
verdsatt av våre kunder.

Med motiverte og kompe-
tente ansatte kan vi levere det vi lover. Økt 
tillit-, mellom Powermec og kunden-, resul-
terer ofte i at vi får sjansen til å levere stadig 
fl ere  relaterte produkter og tjenester til våre 
kunders sluttprodukter. Lang erfaring og en

lidenskapelig interesse for bransjen, betyr 
at vi har den kunnskapen som kreves for å 
optimalisere kundenes sluttprodukt.

Enten gjennom lavere priser og  samme 
kvalitet eller med  bedre kvalitet  til  samme 
pris.

Powermec har alltid samarbeidet tett og 
gjennomført utvikling sammen med leveran-
dørene. Vi stiller strenge krav til at leverandø-
rene både skal følge og lede utviklingen av nye 
produkter, sertifi sering samt-,  markeds- og 
miljøkrav.

Fra november 2015 har Powermec vært en 
del av Addtech-konsernet.

Med motiverte 
og kompetente 

ansatte kan vi levere 
det vi lover“



VELHUSET 
FRIEDHEIM  

- med utsikt over Onsøys 
vakre skjærgård

Slevik Vel, som ble stiftet i 1978, har et av de fl otteste velhusene og samlingsplass man kan 
tenke seg. Huset Friedheim troner på toppen av Enghaugfjellet innerst i Slevikkilen og i front av 
velhuset ble det før denne sommeren etablert en større uteplass med scene som har plass til 

et stort selskap når for eksempel grilling og opptredener står på programmet.
TEKST OG FOTO: ØIVIND KARLSEN

SLEVIK VEL sett fra lufta. 
(Foto: Privat)

–Vi har en aktiv velforening, 
og møteplassen er 
Friedheim. Huset kan også 
leies til markeringer av alle 

slag - og de senere årene bortsett fra i coro-
naperioden har det vært rift om plassen. 
Det er ikke mange helgene som står ledig 
før langt ut på høsten 2023. Velforeningen 
rår også over en strandstue, som leies ut på 
ukebasis i perioden april/mai til september 
-og interessen er veldig stor, nå igjen også fra 
utlandet. Dansker og tyskere vil bo i den lille 
hytta helt nede ved vannkanten gjennom 
hele denne sommeren, forteller leder av 
velforeningen, Christian Askeli Karlsen.  

EN PERLE
– Vi er ca. 180 husstander som er medlemmer 
nå, og tar gjerne imot fl ere.  Foreningen 
har et kjempefl ott velhus å ta vare på og så 
blir det mye moro i tillegg. Slevikkilen og 
Slevikstranda er dessuten en perle, som ikke 
«alle» har oppdaget.  Her er det en barne-
vennlig sandstrand med en fl åte å svømme 
ut til om sommeren.   

VEDLIKEHOLD
Taket på Friedheim var noe av det første 
vel-folket restaurerte. Senere har det 
blitt full oppussing innendørs, med ny 
og større spisesal og et nytt funksjonelt 

kjøkken. Vi har fått bidrag fra blant annet 
Sparebankstiftelsen og lokalsamfunns-
fondet, men veldig mye gjøres på dugnad 
gjennom blant annet driftsgruppa i 
velforeningen.

SØNDAGSÅPENT
Friedheim er åpen noen timer midt på dagen 
hver søndag vår og høst. Da lukter det vafl er 
nesten ned til kilen. Turgåere og folk som 
vil slå av en prat kommer gjerne innom og 
tar seg en pølse i vaff el eller en kopp kaff e 
og noen ganger full middag. Ifølge nettsi-
dene til velforeningen, er huset åpent for 
liten og stor, utfl ytter, innfl ytter, slekt og 
badegjester.

FAKTA:
FRIEDHEIM
Det er ikke alle forunt å eie et staselig 
hus, som ble reist første gang på 
slutten av 1700-tallet. Slevik Vel eier 
og driver Friedheim, som egentlig ble 
bygget og reist i Nygaardsgata 21, 
midt i Fredrikstad.
Gjennom årene har huset skiftet 
eier fl ere ganger, og ble kjøpt av 
direktør Arvid Ruths i 1916. Han 
kjøpte også en tomt på Slevik på 
toppen av Enghaugfjellet -og ønsket å 
fl ytte huset sjøveien fra Fredrikstad 
til Slevik - det skjedde trolig i 1917. 
Huset fi kk navnet Friedheim etter 
Ruths hustru Frieda. I 1929 solgte 
Ruths huset til Anders Holth for 
14.000 kroner, og i 1978 ble det 
Slevik Vels eie for 550.000 kroner. 
I kjøpet inngikk i tillegg til huset, en 
strandhytte, en brygge og en 24 
måls tomt.

CHRISTIAN A. KARLSEN er leder av Slevik vel. Her foran huset sammen med sønnen Jonathan.

NY STOR PLAT-
TING OG SCENE 
er etablert denne 
sommeren. 
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–Vi har en aktiv velforening, 
og møteplassen er 
Friedheim. Huset kan også 
leies til markeringer av alle 

slag - og de senere årene bortsett fra i coro-
naperioden har det vært rift om plassen. 
Det er ikke mange helgene som står ledig 
før langt ut på høsten 2023. Velforeningen 
rår også over en strandstue, som leies ut på 
ukebasis i perioden april/mai til september 
-og interessen er veldig stor, nå igjen også fra 
utlandet. Dansker og tyskere vil bo i den lille 
hytta helt nede ved vannkanten gjennom 
hele denne sommeren, forteller leder av 
velforeningen, Christian Askeli Karlsen.  

EN PERLE
– Vi er ca. 180 husstander som er medlemmer 
nå, og tar gjerne imot fl ere.  Foreningen 
har et kjempefl ott velhus å ta vare på og så 
blir det mye moro i tillegg. Slevikkilen og 
Slevikstranda er dessuten en perle, som ikke 
«alle» har oppdaget.  Her er det en barne-
vennlig sandstrand med en fl åte å svømme 
ut til om sommeren.   

VEDLIKEHOLD
Taket på Friedheim var noe av det første 
vel-folket restaurerte. Senere har det 
blitt full oppussing innendørs, med ny 
og større spisesal og et nytt funksjonelt 

kjøkken. Vi har fått bidrag fra blant annet 
Sparebankstiftelsen og lokalsamfunns-
fondet, men veldig mye gjøres på dugnad 
gjennom blant annet driftsgruppa i 
velforeningen.

SØNDAGSÅPENT
Friedheim er åpen noen timer midt på dagen 
hver søndag vår og høst. Da lukter det vafl er 
nesten ned til kilen. Turgåere og folk som 
vil slå av en prat kommer gjerne innom og 
tar seg en pølse i vaff el eller en kopp kaff e 
og noen ganger full middag. Ifølge nettsi-
dene til velforeningen, er huset åpent for 
liten og stor, utfl ytter, innfl ytter, slekt og 
badegjester.

FAKTA:
FRIEDHEIM
Det er ikke alle forunt å eie et staselig 
hus, som ble reist første gang på 
slutten av 1700-tallet. Slevik Vel eier 
og driver Friedheim, som egentlig ble 
bygget og reist i Nygaardsgata 21, 
midt i Fredrikstad.
Gjennom årene har huset skiftet 
eier fl ere ganger, og ble kjøpt av 
direktør Arvid Ruths i 1916. Han 
kjøpte også en tomt på Slevik på 
toppen av Enghaugfjellet -og ønsket å 
fl ytte huset sjøveien fra Fredrikstad 
til Slevik - det skjedde trolig i 1917. 
Huset fi kk navnet Friedheim etter 
Ruths hustru Frieda. I 1929 solgte 
Ruths huset til Anders Holth for 
14.000 kroner, og i 1978 ble det 
Slevik Vels eie for 550.000 kroner. 
I kjøpet inngikk i tillegg til huset, en 
strandhytte, en brygge og en 24 
måls tomt.

CHRISTIAN A. KARLSEN er leder av Slevik vel. Her foran huset sammen med sønnen Jonathan.

NY STOR PLAT-
TING OG SCENE 
er etablert denne 
sommeren. 
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Turid Pedersen -  
ROCKESTJERNA 

FRA NORD
Om det ikke går buss dit du skal sang Turid Pedersen som vokalist i Nøkken 

fra Bergen i 1981, året etter opplevde jeg henne og bandet live i en 
uforglemmelig konsert på Hawk i Fredrikstad. 16 år senere fl yttet hun til 

Gressvik og akkurat det var ingen tilfeldighet.
TEKST: DAG SOLHEIM. FOTO: TERJE JENSEN

TURID PEDERSEN, som i fl ere år spilte med Anne Grete Preus i bandet Veslefrikk, 
gjenopplever barndommens sommere i en blomstereng på Gressvik.

Om det ikke går buss dit du skal 
sang Turid Pedersen som voka-
list i Nøkken fra Bergen i 1981, 
året etter opplevde jeg henne og 

bandet live i en uforglemmelig konsert på 
Hawk i Fredrikstad. 16 år senere fl yttet 
hun til Gressvik og akkurat det var ingen 
tilfeldighet.

– Jeg tilbragte alle sommerferier i huset 
til onkel Harald Just Pedersen, forteller hun, 
fortsatt med en utpreget Harstad-dialekt.

Sangerens far var i Marinen, 
mens broren Harald ikke var 
hvem som helst i gamle Onsøy 
kommune, han var en veldig 
godt likt ordfører fra 1975-1984. 
Når han og kona fl ytta på hytta 
så fl ytta Turid og familien inn i 
huset deres. I 1998 arvet Turid 
huset i Gressvikveien som hun bor 
den dag i dag. Her hadde hennes 
oldemor bodd, og det var et hus 
med sjel i som ble hennes nye 
bolig.

- Det å bo der jeg tilbragte mine barn-
doms-sommere føles så riktig. Dette huset 
som er fra rundt 1860 er et av de eldste på 
Gressvik, her trives jeg med gode naboer 
og noe slekt rundt meg. Før i tiden var det 
nesten en Pedersen-klan rundt her, sier hun 
litt lattermild.

Nå er det tremenningen byggmester Jon 
Erik Pedersen som er den nærmeste.

LIKER IKKE Å BO PÅ HOTELL
Selv om turnévirksomheten er lagt på hylla 
etter mange år på veien med blant andre 
Nøkken, Veslefrikk, Kine Hellebust og Hege 
Rimestad, og ikke minst Riksteateret er hun 
fortsatt aktiv både som sanglærer, artist og 
låtskriver.

– Jeg savner ikke turnelivet for jeg liker 
ikke å bo på hotell, jeg sover heller i en henge-
køye eller i telt enn på et hotellrom, sier hun 
bestemt. Akkurat nå så holder jeg på og lager 

sanger sammen med Hans Petter Gundersen, 
etter mange år har han fl yttet hjem og bosatt 
seg i Bergen sammen med Cecilie Leganger. 
Han lager musikken og jeg skriver tekstene. 
Dette er utrolig spennende, forteller hun 
engasjert. Hans Petter var jo den som i sin 
tid startet Nøkken. Han har hatt stor suksess 
som musiker og ikke minst produsent.

Til daglig jobber Turid som instruktør 
for Østfold Musikkråd med prosjektet 
musikk i fengsel og frihet i kvinnefengslet 

på Ravneberget i Sarpsborg. Det er noe hun 
trives veldig godt med. Egentlig er hun helse-
utdannet og i en periode jobbe hun også 
på et laboratorium innen oljeindustrien i 
Stavanger.

– Det er givende, og selv når det var koro-
na-restriksjoner så greide vi å holde aktivi-
teten i gang, riktig nok i mindre grupper og 
med forsvarlig avstand.

Turid snakker varmt om de blide folka hun 
treff er i nærmiljøet, at alle er så hjelpsomme 

og hyggelig. Samtidig fremhever 
hun at det er stille og rolig, 
akkurat slik hun ønsker det, og 
så slipper hun været i nord, for 
der er det vær som hun under-
streker, og det er kaldt og mørkt 
om vintere.

– Og så er jeg så utrolig glad 
i fergene, sier 68 åringen enga-
sjert, derfor må galskapen med å 
foreslå at det igjen skal innføres 
betaling stoppes, legger hun til 

med hevet stemme. Det er jo en stor miljøge-
vinst at så mange bruker fergene.

At hun aldri kan kalle seg Gressvik-jente 
er noe hun lærte av sin tante, hun var fra 
Kråkerøy og selv om hun var gift med ordfø-
reren så hjalp ikke det.

– Hun fortalte meg da hun hadde bodd på 
Gressvik i over 60 år så kunne hun fortsatt 
ikke bruke den betegnelsen, men at jeg er 
en meget fornøyd innfl ytter kan ingen ta fra 
meg, avslutter Turid den hyggelige praten.

Jeg sover 
heller i en 

hengekøye eller i telt 
enn på et hotellrom“

TURID PEDERSEN OG BJØRN VASSNES, Nøkken anno 
2004. (Foto: Tylden)

TURID PÅ PLATECOVERET 
I 1983. Nøkkens siste 
album før de kom sammen 
igjen i 2004.
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Om det ikke går buss dit du skal 
sang Turid Pedersen som voka-
list i Nøkken fra Bergen i 1981, 
året etter opplevde jeg henne og 

bandet live i en uforglemmelig konsert på 
Hawk i Fredrikstad. 16 år senere fl yttet 
hun til Gressvik og akkurat det var ingen 
tilfeldighet.

– Jeg tilbragte alle sommerferier i huset 
til onkel Harald Just Pedersen, forteller hun, 
fortsatt med en utpreget Harstad-dialekt.

Sangerens far var i Marinen, 
mens broren Harald ikke var 
hvem som helst i gamle Onsøy 
kommune, han var en veldig 
godt likt ordfører fra 1975-1984. 
Når han og kona fl ytta på hytta 
så fl ytta Turid og familien inn i 
huset deres. I 1998 arvet Turid 
huset i Gressvikveien som hun bor 
den dag i dag. Her hadde hennes 
oldemor bodd, og det var et hus 
med sjel i som ble hennes nye 
bolig.

- Det å bo der jeg tilbragte mine barn-
doms-sommere føles så riktig. Dette huset 
som er fra rundt 1860 er et av de eldste på 
Gressvik, her trives jeg med gode naboer 
og noe slekt rundt meg. Før i tiden var det 
nesten en Pedersen-klan rundt her, sier hun 
litt lattermild.

Nå er det tremenningen byggmester Jon 
Erik Pedersen som er den nærmeste.

LIKER IKKE Å BO PÅ HOTELL
Selv om turnévirksomheten er lagt på hylla 
etter mange år på veien med blant andre 
Nøkken, Veslefrikk, Kine Hellebust og Hege 
Rimestad, og ikke minst Riksteateret er hun 
fortsatt aktiv både som sanglærer, artist og 
låtskriver.

– Jeg savner ikke turnelivet for jeg liker 
ikke å bo på hotell, jeg sover heller i en henge-
køye eller i telt enn på et hotellrom, sier hun 
bestemt. Akkurat nå så holder jeg på og lager 

sanger sammen med Hans Petter Gundersen, 
etter mange år har han fl yttet hjem og bosatt 
seg i Bergen sammen med Cecilie Leganger. 
Han lager musikken og jeg skriver tekstene. 
Dette er utrolig spennende, forteller hun 
engasjert. Hans Petter var jo den som i sin 
tid startet Nøkken. Han har hatt stor suksess 
som musiker og ikke minst produsent.

Til daglig jobber Turid som instruktør 
for Østfold Musikkråd med prosjektet 
musikk i fengsel og frihet i kvinnefengslet 

på Ravneberget i Sarpsborg. Det er noe hun 
trives veldig godt med. Egentlig er hun helse-
utdannet og i en periode jobbe hun også 
på et laboratorium innen oljeindustrien i 
Stavanger.

– Det er givende, og selv når det var koro-
na-restriksjoner så greide vi å holde aktivi-
teten i gang, riktig nok i mindre grupper og 
med forsvarlig avstand.

Turid snakker varmt om de blide folka hun 
treff er i nærmiljøet, at alle er så hjelpsomme 

og hyggelig. Samtidig fremhever 
hun at det er stille og rolig, 
akkurat slik hun ønsker det, og 
så slipper hun været i nord, for 
der er det vær som hun under-
streker, og det er kaldt og mørkt 
om vintere.

– Og så er jeg så utrolig glad 
i fergene, sier 68 åringen enga-
sjert, derfor må galskapen med å 
foreslå at det igjen skal innføres 
betaling stoppes, legger hun til 

med hevet stemme. Det er jo en stor miljøge-
vinst at så mange bruker fergene.

At hun aldri kan kalle seg Gressvik-jente 
er noe hun lærte av sin tante, hun var fra 
Kråkerøy og selv om hun var gift med ordfø-
reren så hjalp ikke det.

– Hun fortalte meg da hun hadde bodd på 
Gressvik i over 60 år så kunne hun fortsatt 
ikke bruke den betegnelsen, men at jeg er 
en meget fornøyd innfl ytter kan ingen ta fra 
meg, avslutter Turid den hyggelige praten.

Jeg sover 
heller i en 

hengekøye eller i telt 
enn på et hotellrom“

TURID PEDERSEN OG BJØRN VASSNES, Nøkken anno 
2004. (Foto: Tylden)

TURID PÅ PLATECOVERET 
I 1983. Nøkkens siste 
album før de kom sammen 
igjen i 2004.
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GRATULERER 
GIF I HUNDRE

- husk grunn nr. 189 til å handle 
hos Rema 1000 på Nordkilen!

Nordkilen

KÅRET TIL BEST PÅ GRILL: Therese Drivnes og Mille Erken på Rema 1000 Nordkilen gjør det enkelt for oss å velge grillmat med Grill 
Bites. En serie med småretter som vi enkelt setter sammen, enten som forrett eller «plukkemat». Noe for enhver smak!  

Når vi gressvikinger nå nyter at grillsesongen er i gang igjen og vi på nytt kan mingle 
i sosiale lag, så føler kjøpmann Leif-Erik Andersen seg trygg på at butikken hans er 

godt rigget til å ta oss godt imot. 
TEKST: GRESSVIKINGEN. FOTO: TERJE JENSEN

Vi som handler her fast vet 
fra tidligere at det jo er 
minst 1000 grunner til å 
handle i Rema butikken 

hans på Nordkilen. Det er alltid lave 
priser på Rema 1000, vareutvalget 
godt og stort, osv. Er man en ambi-
siøs grillkokk kan man få hjelp, fra 
både informative gratis magasiner 
i butikken og på rema1000.no. 

Vi tar med oss et grillmagasin 
«Matlyst» med allsidige oppskrifter 
da vi er innom for en sommer-
handel, vi vil ha litt passende grillmat som 
passer alle gjesters smakssanser.

– Først vil jeg gratulere Gresvik IF med 
årets 100 års Jubileum! Når det gjelder 
grilling så vet vi jo at kundene våre er glad i 
grillmat, så klart vi tar dem på alvor og siker 
godt utvalg. Jeg opplever at vi har noe for 
enhver smak, og kundene har faktisk kåret 
oss til best på grillen. De har sagt at vi er best 
på grill, og da sier vi at det er grunn nr. 189 
til å velge Rema 1000, sier Leif-Erik, stolt 

over kundenes hyggelige tilbakemeldinger.      
Vi opplever at Leif-Erik alltid jakter på 

fordeler for oss kunder. Og det er her de 
mange grunnene til å handle på Rema 1000 
kommer inn i bildet, en lokal kjøpmann som 
har skjønt at han lever av fornøyde kunder. 
Etter å ha bladd litt i «Matlyst» magasinet 
og kikka i grill diskene blir valgene faktisk 
nesten for mange.       

Vi synes det blir litt vanskelig å velge 
den riktige grillmaten i dag. Har du noe å 

anbefale?  
– Sjekk for eksempel ut grunn 

331 til å handle her på Rema 1000, 
våre Grill Bites. Det er alltid et 
godt alternativ til grillen, spesielt 
når du ikke helt klarer å bestemme 
deg. Grill Bites er en serie med 
småretter som du enkelt plukker 
og setter sammen. Perfekt til gril-
ling, både som eventuelt forrett 
eller som «plukkemat», en slags 
tapas - for eksempel Friterte 
scampi, grillspyd, satayspyd, 

kjøttboller og så videre, anbefaler Leif-Erik.        
Vi gressvikinger tar med et godt utvalg 

varianter Grill Bites, og supplerer med 
grønnsaker som løk, tomater, paprika og 
småpoteter. Etter hvert tusler vi nok en gang 
ut av Rema 1000 på Nordkilen som fornøyde 
kunder. I bunn og grunn er det uendelige 
antall grunner til å velge Rema 1000 på 
Nordkilen.

I bunn og 
grunn er det 

uendelige antall 
grunner til å velge 
Rema 1000 på 
Nordkilen.

“
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Rema 1000 på 
Nordkilen.
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GRATULERE TIL ØYENKILEN VEL: Ifølge Fredrikstad Blad fi kk Øyenkilen vel 
folkehelse prisen for sitt enestående og systematisk arbeid for å skape et godt 
inkluderende miljø for alle generasjoner, med samlinger, møteplasser, grillhytte 
lekeplass med ballbinge, konserter i «Parken» der mange, både hyttefolk og 
fastboende hygger seg sammen og mye mer. De nominerte var, FV: Gresvik 
IF (v/ Morten Helminsen), Øyenkilen Vel (v/ Mads Knape) og nominerte Lars 
Johansson fra Marker.  

FOLKEHELSE I TRONDALEN: Her samles er en fi n blanding av generasjoner på A-lagets 
hjemmekamp mot Selbak. Før kampen var det en sosial kaff ekopp og vaff el i klubbhuset – 
og etter kampen blir det en fi n spasertur hjem.  

ØYENKILEN VEL VANT 
FOLKEHELSEPRIS - 

og Gresvik IF var nominert
Den lange rekken av attraktive helsegevinster ligger i GIFs DNA. Som en anerkjennelse ble 

100 åringen nylig nominert til en folkehelsepris i Østfold, og GIF gratulerer Øyenkilen vel 
som fortjent vant premien for sine fl otte samfunnsbidrag. 

TEKST: FRODE HOLSTAD HANSEN. FOTO: FAKSIMILE F-B/FRODE HOLSTAD HANSEN

Kretsmesterskap i fotball eller hånd-
ball og rekruttering av spillere til 
kretslag, landslag, FFK eller FBK 
er både gøy og en fj ør i hatten for 

Gresvik IF. Men i klubbens nå 100 årige DNA 
og indre liv blir foreningen like begeistret 
over å bli nominert til en folkehelsepris i 
Østfold. 

 Hovedleder i GIF Tormod Hermansen er 
en av de som høres ut til å ha forstått Gresvik 
IFs gjerning som samfunnsbidragsyter når 
han taler. I sin tidligere rolle som banemann 
bør han jo være rimelig godt trena på å tilret-
telegge ideelle rammebetingelser for både 
idrettsglede og helsebringende aktivitet; 

– Uansett sportsgren,  nivå  og resul-
tater, så tror vi at mange i alle aldre har hatt 
stor glede av å drive sin idrett, sammen med 
sine venner  på  våre ulike  arenaer  -  og 
nettopp det er noe vi prøver å legge til rette 

for, sa tidligere banemann og nå hovedleder 
Tormod Hermansen i sin tale på klubbens 
100 års jubileumsfest.

Tilhørighet, fellesskap og aktivitet = 
styrket folkehelse og økt livskvalitet.

Kanskje er det fordi Gresvik IF gjennom 
fl ere generasjoner og etter beste evne har 
forsøkt å tilrettelegge for inkluderende 
idrettsglede at man nylig kunne lese i 
Fredrikstad Blad at klubben fi kk den aner-
kjennelse å være en av tre nominerte kandi-
dater til en folkehelsepris i Østfold. Onsøy 
Helselag hadde nominert både Gresvik IF 
og Øyenkilen Vel til prisen, som deles ut av 
Nasjonalforeningen for folkehelsen i Østfold. 

Nominasjonen av Gresvik Idrettsforening 
lød ifølge Fredrikstad Blad slik;

Gressvik Idrettsforening ble nominert av 
Onsøy Helselag for sitt fremragende arbeid 
for både unge og eldre gjennom 100 år. 

Foreningen har blitt en inkluderende organi-
sasjon i nærmiljøet med stor frivillig innsats 
av mange, over tid.

Bedre – fl ere – lenger = styrket folke-
helse og økt livskvalitet. 

Gresvik Idrettsforening vil ikke bare bli 
bedre på å tilrettelegge gode rammer for 
aktivitet. På agendaen i kvalitetsklubben 
står også at den bør leve opp til den kvalitet 
som ligger innbakt i at klubben tilrettelegger 
rammebetingelser slik at fl ere opprettholder 
motivasjon til å forbli lenger i aktivitet. 

Det var Øyenkilen Vel som denne gangen 
fi kk påskjønnelsen for sine gode gjerninger 
i nærmiljøet sitt. Gresvik IF takker for aner-
kjennelsen det er å bli nominert, og sender 
gratulasjoner og en stor takk til Øyenkilen 
Vel for deres verdifulle samfunnsbidrag til 
beboerne.   

Uansett 
sports-

gren, nivå og 
resultater, så 
tror vi at 
mange i alle 
aldre har hatt 
stor glede 
av å drive sin 
idrett

“
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GRATULERE TIL ØYENKILEN VEL: Ifølge Fredrikstad Blad fi kk Øyenkilen vel 
folkehelse prisen for sitt enestående og systematisk arbeid for å skape et godt 
inkluderende miljø for alle generasjoner, med samlinger, møteplasser, grillhytte 
lekeplass med ballbinge, konserter i «Parken» der mange, både hyttefolk og 
fastboende hygger seg sammen og mye mer. De nominerte var, FV: Gresvik 
IF (v/ Morten Helminsen), Øyenkilen Vel (v/ Mads Knape) og nominerte Lars 
Johansson fra Marker.  

FOLKEHELSE I TRONDALEN: Her samles er en fi n blanding av generasjoner på A-lagets 
hjemmekamp mot Selbak. Før kampen var det en sosial kaff ekopp og vaff el i klubbhuset – 
og etter kampen blir det en fi n spasertur hjem.  

ØYENKILEN VEL VANT 
FOLKEHELSEPRIS - 

og Gresvik IF var nominert
Den lange rekken av attraktive helsegevinster ligger i GIFs DNA. Som en anerkjennelse ble 

100 åringen nylig nominert til en folkehelsepris i Østfold, og GIF gratulerer Øyenkilen vel 
som fortjent vant premien for sine fl otte samfunnsbidrag. 

TEKST: FRODE HOLSTAD HANSEN. FOTO: FAKSIMILE F-B/FRODE HOLSTAD HANSEN

Kretsmesterskap i fotball eller hånd-
ball og rekruttering av spillere til 
kretslag, landslag, FFK eller FBK 
er både gøy og en fj ør i hatten for 

Gresvik IF. Men i klubbens nå 100 årige DNA 
og indre liv blir foreningen like begeistret 
over å bli nominert til en folkehelsepris i 
Østfold. 

 Hovedleder i GIF Tormod Hermansen er 
en av de som høres ut til å ha forstått Gresvik 
IFs gjerning som samfunnsbidragsyter når 
han taler. I sin tidligere rolle som banemann 
bør han jo være rimelig godt trena på å tilret-
telegge ideelle rammebetingelser for både 
idrettsglede og helsebringende aktivitet; 

– Uansett sportsgren,  nivå  og resul-
tater, så tror vi at mange i alle aldre har hatt 
stor glede av å drive sin idrett, sammen med 
sine venner  på  våre ulike  arenaer  -  og 
nettopp det er noe vi prøver å legge til rette 

for, sa tidligere banemann og nå hovedleder 
Tormod Hermansen i sin tale på klubbens 
100 års jubileumsfest.

Tilhørighet, fellesskap og aktivitet = 
styrket folkehelse og økt livskvalitet.

Kanskje er det fordi Gresvik IF gjennom 
fl ere generasjoner og etter beste evne har 
forsøkt å tilrettelegge for inkluderende 
idrettsglede at man nylig kunne lese i 
Fredrikstad Blad at klubben fi kk den aner-
kjennelse å være en av tre nominerte kandi-
dater til en folkehelsepris i Østfold. Onsøy 
Helselag hadde nominert både Gresvik IF 
og Øyenkilen Vel til prisen, som deles ut av 
Nasjonalforeningen for folkehelsen i Østfold. 

Nominasjonen av Gresvik Idrettsforening 
lød ifølge Fredrikstad Blad slik;

Gressvik Idrettsforening ble nominert av 
Onsøy Helselag for sitt fremragende arbeid 
for både unge og eldre gjennom 100 år. 

Foreningen har blitt en inkluderende organi-
sasjon i nærmiljøet med stor frivillig innsats 
av mange, over tid.

Bedre – fl ere – lenger = styrket folke-
helse og økt livskvalitet. 

Gresvik Idrettsforening vil ikke bare bli 
bedre på å tilrettelegge gode rammer for 
aktivitet. På agendaen i kvalitetsklubben 
står også at den bør leve opp til den kvalitet 
som ligger innbakt i at klubben tilrettelegger 
rammebetingelser slik at fl ere opprettholder 
motivasjon til å forbli lenger i aktivitet. 

Det var Øyenkilen Vel som denne gangen 
fi kk påskjønnelsen for sine gode gjerninger 
i nærmiljøet sitt. Gresvik IF takker for aner-
kjennelsen det er å bli nominert, og sender 
gratulasjoner og en stor takk til Øyenkilen 
Vel for deres verdifulle samfunnsbidrag til 
beboerne.   
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sports-

gren, nivå og 
resultater, så 
tror vi at 
mange i alle 
aldre har hatt 
stor glede 
av å drive sin 
idrett

“
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Med tilført ny og frisk fi nansiell muskelkraft ønsker nå den fortsatt spreke 100 åringen 
Gresvik Idrettsforening å utvide sitt lokale samfunnsbidrag. La oss håpe det kommer 

både deg, oss og kommende generasjoner i nærmiljøet til gode!
TEKST: FRODE HOLSTAD HANSEN. FOTO: TERJE JENSEN / FRODE HOLSTAD HANSEN

«En klubb blir aldri bedre enn 
menneskene den består 
av, og i Trondalen og i 
Gressvikhallen er det fullt av 

dyktige, engasjerte og herlige gressvikinger. 
Det er klubbens aller viktigste kapital» 
skriver redaktør Henning Olsen klokt i 
forordet av årets GIFs 100 års jubileumsbok. 

Retter man blikket mot nærmiljøet og 
fremtidens behov for (human)kapital, orga-
nisasjonsutvikling og (arbeids)kapasitet i 
GIF er spørsmålene rundt koblingen mellom 
mennesker og kapital mange. Vil den histo-
risk sett fenomenale dugnadsånden og 
frivilligheten i GIF fortsette? Hvilke type 
kompetanse vil fremtidens dugnadsinnsats 
bestå av? Har klubben (human)kapital til å 
investere i fremtidens behov for fasiliteter 
og anlegg? Klarer klubben å koordienere og 
motivere alle fremtidig dyktige, engasjerte 

og herlige gressvikinger? Klarer Gresvik IFs 
virksomhet å tilegne seg de rette ressur-
sene og tilpasse seg de forutsetningene som 
kreves for sosial og økonomsik bærekraft? 
Er balansen mellom profesjonelt ansatte og 
tillitsvalgte tilstrekkelig god, i en klubb med 
kun 1 stk heltidsansatt, nærmere 8 millioner 
kroner i omsetning, noen titalls tillitsvalgte, 
noen hundre aktive utøvere og snart 1000 
medlemmer, i et lokalsamfunn med beboere 
på 8-10.000 mennesker?       

Heldigvis har Gresvik IF i løpet av våren 
2022 lagt på seg rundt ca. 6 kilo fi nansielle 
muskler, etter å ha mottatt sårt tiltrengte 
midler fra ca 50 lojale lokale sponsorer i 
spleiselag med Viken Idrettskrets kompe-
tente konsept «Aktive Lokalsamfunn», der 
sparebankstiftelsen DNB er en fi nansiering-
skilde. Klubbens allerede ca 50 sponsorer og 
nå «Aktive Lokalsamfunn» uttrykker med 

troverdighet at de alle vil ta samfunnsan-
svar, gjennom å støtte den lokale idretts-
klubben Gresvik IF. De teller ikke kortsiktig 
lønnsomhet i penger på kuleramemne sine, 
men de forstår samfunnsutfordringene og vil 
bidra økonomisk til nærmiljøet, - med både 
hodet og hjertet, som sitt lokale samfunns-
bidrag. I retur får de forhåpentligvis et 
mer bærekraftig lokalsamfunn, noen tusen 
hjerter og «tommel opp» pluss ca 900 liter 
positivt omdømme og varm fremsnakking, 
når folk i nærmiljøet snakker sammen face 
to face eller på sosiale medier.  

Intensjonen nå er at de nye og friske fi nan-
sielle musklene fra «Aktive Lokalsamfunn» 
skal investeres i og brukes til, gjennom 
nettopp dyktige, engasjerte og herlige gress-
vikinger, våre felles interesser i å skape et 
mer aktivt lokalsamfunn. 

GRUNNLAG FOR SAMSKAPNING: Her er GIF, Fredrikstad Idrettsråd og Fredrikstad 
kommune på oppdagelsesreise til foregangsklubben Drammen Ballklubb for å oppleve 
mulighetene som ligger i «Aktive Lokalsamfunn». Spesielt imponert ble alle over sam-
skapningen som foregår i relasjonen mellom off entlig skole og det lokale idrettslaget.  
FV: Ola E. Apenes, (daglig leder Drammen BK),  Stefan Løkse, (daglig leder FRID), Odd 
Arild Amundsen (Primus motor og initiativtaker til Aktive lokalsamfunn, Drammen BK), 
Inger-Lise Olsen (idrettskonsulent i Fredrikstad Kommune), Øyvind Thorsen (senior-
rådgiver Viken idrettskrets), Madelèn Skogman (idrettskonsulent, Fredrikstad Idretts-
råd), Sebastian Møklegård (student), Morten Helminsen (daglig leder, Gresvik IF)     



For produktinformasjon eller bestilling av varer:

ISE
Knatterudfjellet 
1730 Ise
Tlf 69 16 18 20  
Fax 69 13 23 08
Man-fre 7-17 
lør 9-14

SLITU
Morstongveien 54 
1859 Slitu
Tlf 69 84 64 00 
Fax 69 84 64 19
Man-fre 7-16 
lør 9-14

MOSS
Rabekkgata 9 
1523 Moss
Tlf 69 24 19 00
Man-fre 7-18 
lør 9-14

FREDRIKSTAD ØST
Kjølberg industriområde,  
Strykerveien 5, 1658 Torp 
Tlf 69 35 56 60, fax 69 35 56 79
Man-fre 7-17, lør 9-14

FREDRIKSTAD VEST
Fjeldberg 
Onsøyveien 20 
1614 Fredrikstad
Tlf 69 36 77 80
Man-fre 7-18, lør 9-14

SPYDEBERG
Tronstadveien 4,  
1820 Spydeberg
Tlf 69 83 32 80 
Fax 69 83 60 96
Man-fre 7-18 
lør 9-14

TORP
Kjølberg industriområde,
Strykerveien 5, Torp
Tlf: 69 16 18 20

FJELDBERG
Fjeldberg, Onsøyveien 20
Tlf: 69 16 18 20

ISE KNATTERUDFJELLET
Tlf: 69 16 18 20

SPYDEBERG
Tronstadveien 4
1820 Spydeberg
Tlf: 69 16 18 20

MOSS  
Rabekkgata 9
1523 Moss
Tlf: 69 16 18 20

xl-bygg.no

ken - gar

Skulle ha skifta ytterdør, skulle satt opp de

siste listene, skulle hatt ny terrasse....

LEI AV Å VENTE PÅ GUBBEN?

Vi har håndverkere som tar

små og store jobber
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Kjølberg industriområde,
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SPYDEBERG
Tronstadveien 4
1820 Spydeberg
Tlf: 69 16 18 20

MOSS 
Rabekkgata 9
1523 Moss
Tlf: 69 16 18 20

ISEVEIEN
Iseveien 9
1738 Borgenhaugen
Man-fre 7-18
Lør 9-14
Tlf: 69 16 18 20

xl-bygg.no

For produktinformasjon eller bestilling av varer
For produktinformasjon eller bestilling av varer:

ISE
Knatterudfjellet 
1730 Ise
Tlf 69 16 18 20  
Fax 69 13 23 08
Man-fre 7-17 
lør 9-14

SLITU
Morstongveien 54 
1859 Slitu
Tlf 69 84 64 00 
Fax 69 84 64 19
Man-fre 7-16 
lør 9-14

MOSS
Rabekkgata 9 
1523 Moss
Tlf 69 24 19 00
Man-fre 7-18 
lør 9-14

FREDRIKSTAD ØST
Kjølberg industriområde,  
Strykerveien 5, 1658 Torp 
Tlf 69 35 56 60, fax 69 35 56 79
Man-fre 7-17, lør 9-14

FREDRIKSTAD VEST
Fjeldberg 
Onsøyveien 20 
1614 Fredrikstad
Tlf 69 36 77 80
Man-fre 7-18, lør 9-14

SPYDEBERG
Tronstadveien 4,  
1820 Spydeberg
Tlf 69 83 32 80 
Fax 69 83 60 96
Man-fre 7-18 
lør 9-14

TORP
Kjølberg industriområde,
Strykerveien 5, Torp
Tlf: 69 16 18 20

FJELDBERG
Fjeldberg, Onsøyveien 20
Tlf: 69 16 18 20

ISE KNATTERUDFJELLET
Tlf: 69 16 18 20

SPYDEBERG
Tronstadveien 4
1820 Spydeberg
Tlf: 69 16 18 20

MOSS  
Rabekkgata 9
1523 Moss
Tlf: 69 16 18 20

xl-bygg.no

ken - gar

Skulle ha skifta ytterdør, skulle satt opp de

siste listene, skulle hatt ny terrasse....

LEI AV Å VENTE PÅ GUBBEN?

Vi har håndverkere som tar

små og store jobber
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EN OPPDAGELSESREISE 
SOM GA MERSMAK
Seniorrådgiver for Aktive Lokalsumfunn i Viken idrettskrets Øyvind Thorsen har vært 
en av fl ere i kollegiet som anbefalte sparebankstiftelsen DNB å innvilge Gresvik IFs 
søknad om større fi nansielle muskler. GIF møter han på klubbens oppdagelsesreise i 
samme samfunnsbåt på en tur til København. Her var vi for å lære mer om idrettens 
samfunnsansvar, og vi forstår raskt at den inkluderende mannen er både kunnskapsrik, 
og heldigvis blant de som kan anvende sin kunnskap om idrettens rolle i både 
storsamfunn og lokalsamfunn.

Øyvind forstår praksisen på gras-
rota. Vi merker oss raskt at han 
er blant de løsningsorienterte, slik 
at vi slipper å stoppe opp i et hav 

av mulige problemorienterte bremseklosser 
underveis på vår oppdagelsesreise. Han peker 
inspirert ut muligheter og hva man kan gjøre. 

EN BEFRIENDE OPPLEVELSE
Det er en befriende opplevelse for oss 
Gressvikinger på tur utenfor kommune-
grensa å møte mennesker som lever i to-veis 
dialoger og med en naturlig anerkjennende 
kommunikasjon. På jakt etter positive 
og bærekraftige løsninger og alternative 
retninger å reise videre mot, - med fl ere ideer 
og muligheter til å videreutvikle og utvide 
GIFs samfunnsbidrag til nærmiljøet på 
Gressvik og omegn.  

FOLKEHELSE OG LIVSKVALITET
Mye i «Aktive Lokalsamfunn» handler om 
at idrettsklubbene i lokalmiljøene rundt i 
det langstrakte har potensial og mulighet 
til å ta et mer medansvar og en utvidet rolle 
for å bidra til et mer aktivt og bærekraftig 
lokalsamfunn. 

Sett i et større perspektiv innebærer det 
å gå ut over idrettens kjernevirksomhet og 
tilby noe mer til lokalsamfunnet og tilret-
telegge gode og trygge rammer for oss barn 
og unge i alle aldre, der vi alle forsøker så 
godt vi kan å bli selvstendige og ansvarsfulle 
medborgere i storsamfunnet. Det handler 
det om dannelse, oppvekstvillkår, livsstil, 
livskvalitet og folkehelse. 

INKLUDERING – TILHØRIGHET OG 
FELLESSKAP GJENNOM AKTIVITET
GIFs representanter lytter iherdig med 
fi re vitebegjærlige ører, og noterer med 
to utsendte Gressvikhender når Norges 

KULTUR BYGGES NEDENFRA: Seniorrådgiver Øyvind Thorsen i Viken Idrettskrets er 
krystallklar på at kultur og samfunn bygges best nedenfra. Her i dialog med FRID, Fredrik-
stad Kommune og Gresvik IF som er på besøk hos Drammen Ballklubb, som for øvrig har 
et imponerende samarbeid med nærskolene i lokalsamfunnet.   



81

EN OPPDAGELSESREISE 
SOM GA MERSMAK
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idrettsforbund og idrettskretsens perspek-
tiver blir bevisstgjort for oss.   

– Vår betegnelse på «Aktive Lokalsamfunn» 
er at idrettslagene tar et utvidet medansvar 
for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og akti-
vitetsnivået i nærmiljøet sitt, forteller senior-
rådgiver Øyvind Th orsen i Viken idrettskrets.    

Øyvind er glødende opptatt av inkludering 
og at idrettsfamilien bør vokte seg vel for 
mulige snubletråder som å ubevisst bidra til 
utenforskap. Han er krystallklar på at kultur 
og samfunn bygges best nedenfra. 

Idrettskretsen lar oss Gressvikinger 
oppdage selv at bevegelsesmestring gir oss 
mennesker både motivasjon, ferdigheter og 
ikke minst selvtillit. 

De anbefaler derfor livslang idrett, tidlig 
tilrettelegging og innsats for barn og unge, 
og at aktivitet kan bidra til økt livskvalitet 
nærmest fra vugge til gåstol. Vi merker oss at 
de brenner lidenskapelig for god samhandling 
mellom de ulike bærebjelkene i samfunnet for 
å skape et langsiktig bærekraftig samfunn. 

– Jeg tror vi trenger et godt samarbeid 
mellom det off entlige, private initiativ og 
frivilligheten dersom vi skal fi nne både 
sosiale, økonomiske og miljømessig bære-
kraftige løsninger for fremtiden, formidler 
Øyvind engasjert, med Norge på ryggen - og 
legger til: 

– sosial bærekraft handler mye om et 
samfunn som er preget av tillit, trygghet, 
tilhørighet og tilgang til goder som både 
utdanning, arbeid og ikke minst gode nærmil-
jøer. En god oppvekst i et godt nærmiljø varer 
hele livet, og jeg er overbevist om at idrettens 
bidrag i dette samspillet er utrolig viktig, 
avslutter den engasjerte seniorrådgiveren i 
Viken idrettskrets klokt.    

 
SAMMENFALLENDE INTENSJON-
ER I VIKEN IDRETTSKRETS OG 
GRESVIK IFS LOKAL MISJON 
Det er intet ukjent fenomen i dagens 
samfunn at avstanden mellom sentrale 
organer og grasrota iblant blir altfor stor. 
Resultatorienterte powerpoint-trenere med 
mastergrad som forglemmer barnas rørende 
og motiverende opplevelse av mestrings-
følelse er et nært eksempel. Men når GIFs 
representanter legger ned pennene og lar 
disse kloke ordene til seniorrådgiveren synke 
inn, og vi har fått anledning til å refl ektere i 
vårt eget Gresvik IF tempo, da oppdager vi at 
mye av disse nevnte ledemotivene til idretts-
forbundet heldigvis allerede er på Gresvik 
idrettsforening sin helhetlige agenda. 

Vi opplever intuitivt at det Øyvind 
Th orsen har formidlet i klartekst er det som 
kommer nedenifra, og er selve den egent-
lige hensikten med Gresvik Idrettsforening. 
Hans ord blir nærmest en påminnelse på 
den misjonen som aldri er blitt defi nert eller 
uttalt med ord i GIF, det som i 100 år har lagt 

der som skjult, taus kunnskap om forenin-
gens egentlige virke i nærmiljøet. Det føles 
som om Th orsens ord er, har vært, og forblir, 
misjonsarbeidet til Gresvik Idrettsforening 
gjennom hele klubbens til nå 100 år lange 
livslinje og i all overskuelig fremtid. En misjon 
som vil smelte naturlig og godt sammen med 
GIF-visjonen om å være klubben der alle 
skal trives. Det oppleves derfor både godt 
og befriende for oss Gressvikinger at Viken 
Idrettskrets sine intensjoner er sammenfal-
lende med breddeklubben Gresvik IFs lokale 
og udefi nerte misjon. 

SAMSKAPNING 
«Det trengs en hel landsby for å oppdra et 
barn» var Asker Idrettsråd sitt innspill på 
GIFs oppdagelsesreise. Hovedbudskapet er 
hvordan ivareta barnas oppvekstvillkår, i et 
lokalsamfunn, og hva som kreves av ramme-
betingelser, stillaser og støttestrukturer i 
norsk kultur. Budskapet var at samhandlingen 
mellom ulike relasjonelle nettverk, miljøer, 
råd, utvalg, byråkrater, sektorer, avdelinger 
og diverse etater bør være god for at man skal 
lykkes med «Aktive Lokalsamfunn». Asker 
idrettsråd nevnte spesielt politikere, kommu-
neadministrasjon v/ etat skole/oppvekst, 
barnevernet, inkludering & mangfold, SLT, 
velferd, idrett & friluft, NAV Asker, Ung 
Kultur, konfl iktrådet, lokalidretten, politiet, 
og andre frivillige organisasjoner m.fl . som 
var involvert i deres arbeid for å skape gode 
oppvekstvillkår for barn og unge gjennom 
«Aktive Lokalsamfunn». 

SAMSKAPNING GJENNOM 
RELASJONELLE NETTVERK
Til refl eksjon og ettertanke overleverte 
Norges idrettsforbund og Viken Idrettskrets 

oss oppdagelsesreisende det vakre og 
innholdsrike ordet samskapning. En forkor-
telse av å skape noe sammen. Blant annet 
fordi «Aktive Lokalsamfunn», for Gresvik 
Idrettsforening, i all hovedsak, går ut på å ta 
et utvidet medansvar for å skape et fremtidig 
sosialt bærekraftig nærmiljø. Dette vil utvil-
somt kreve at Gresvik IF både viser et ekte 
troverdig engasjement for lokalsamfunnet, 
og evner å skape både gode arenaer, rela-
sjoner, nettverk og tilpasset psykososial akti-
vitet for ulike grupper og beboere i nærmil-
jøet – og dette må skapes på tvers av ulike 
grupperinger og generasjoner - og sammen 
med fl ere enn de som allerede befi nner seg 
innenfor egen forening eller særidrett.  

Vi oppdagelsesreisende ble lettet da vårt 
reisefølge på oppdagelsesreisene gjentatte 
ganger omtalte de utallige, organiserte eller 
uorganiserte, aktive eller passive, utøverne 
i Fredrikstad som «barna våre». Og når vårt 
reisefølge fra Fredrikstad kommune og FRID 
samstemt bekreftet et ønske om å samar-
beide videre med Gresvik IF om «Aktive 
Lokalsamfunn», til det beste for nettopp 
«barna våre», var det glede å spore.  

Dette vitner om å ha et klokt blikk på 
hva bærekraft i kortversjon handler om – å 
tilrettelegge gode langsiktige forhold med 
høy grad av etisk tilstedeværelse nå, for våre 
neste generasjoner sin skyld.   

De medreisende sine holdninger til både 
samskapning og å jobbe «på vegne av» neste 
generasjon gir håp om at det fi nnes et stort 
lyst rom der GIF kan forene seg med noe 
større enn seg selv og egen forening, i et 
landskap der felles interesser overvinner 
både byråkratier, adskilte fragmenter og 
personlige egeninteresser.

INDIVIDUELL TILPASNING AV AKTIVITET: Respekten for ulikheter lig-
ger innbakt i Gresvik IFs virskomhet. Det er klubbens oppgave å skape 
attraktive aktivitetstilbud som passer den enkelte i nærmiljøet. 
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SPENNENDE IDEER 
OG PERSPEKTIVER
Daglig leder i Gresvik IF, Morten Helminsen, synes det er spennende med de mange 
ulike ideene, perspektivene, innspillene og rådene han har fått med seg på sine lærerike 
oppdagelsesreiser her og der i forbindelse med oppstarten av «Aktive Lokalsamfunn». 
Nå ser han frem til at Gresvik IF kommer skikkelig i gang med det praktiske arbeidet, 
internt i klubben og i nærmiljøet på Gressvik. 

Hva er status i prosjektet «Aktive 
Lokalsamfunn» i Gresvik IF?

– Jeg tror det blir veldig viktig 
at dette vokser opp innenifra i 

klubben, derfor er en komité av frivillige som 
pr. idag består av fotball leder, håndball leder 
og leder for Gif-joggen allerede involvert, 

og de vil inkludere og lytte til «sine» folk 
som er motivert for å bidra til engasjement 
for lokalsamfunnet. Vi har også behov for 
ekstern hjelp for å skape mer aktivitet av 
felles interesse i nærmiljøet, så muligens får 
vi med oss fl ere som engasjerer seg i nærmil-
jøet vårt. Sammen vil de stake ut kursen 

videre for «Aktive Lokalsamfunn». Samtidig 
vil klubben selvsagt bygge videre på klub-
bens tidligere arbeid, men nå med nye mål, 
strategi og konkrete tiltak som kan bidra til 
å styrke oppvekstvillkårene, folkehelsen og 
livskvaliteten i lokalsamfunnet. 

Hvem utenfor egen klubb blir det viktig å 

SAMARBEID MELLOM FREDRIKSTAD KOMMUNE OG GRESVIK IF: «Aktive Lokalsamfunn» på Gressvik er interessant for Fredrikstad 
kommune. Her presenterer daglig leder i GIF Morten Helminsen «Aktive Lokalsamfunn» på frokostmøte «Aktive Fredrikstad – Global Ac-
tive city». De fremmøtte hadde mange gode spørsmål for fremtidige tiltak. 

Renseanlegg for
hus og hytter

www.odin-miljo.no
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samarbeide med?
– Hovedhensikten er å bevege seg utover 

klubbens kjernevirksomheter, som i dag 
er tradisjonell fotball- og håndballakti-
vitet. Personlig brenner jeg for et enda mer 
omfattende samarbeid med nærskolene, og 
aller helst i god samhandling med allerede 
godt etablerte relasjoner som Fredrikstad 
Kommune og Fredrikstad Idrettsråd. Vi 
følger også prosjektet «Aktive Fredrikstad» 
eller «Global Active City» tett, og jeg tror vi 
kan lære mye av hverandre, og fi nne mange 
synergieff ekter i et nært samarbeid mellom 
«bydel Gressvik» og Fredrikstad, sier Morten.  

Hvilke konkrete tiltak kan man internt i 
GIF og i nærmiljøet på Gressvik se frem til?

– Praktiske eksempler vi kan gjøre enda 
bedre er å skape enda fl ere inkluderende 
møteplasser for alle, styrke klubbens allerede 
eksisterende lavterskeltilbud og kanskje tilby 
fl ere attraktive tilbud som er fremtidsrettet 
og tilpasset dagens samfunn, for eksempel 
synes jeg at idéen om å kunne tilby E-sport 
i en eller annen form er spennende. Vi kan 
også styrke vårt arbeid med miljøkontakter, 
ha inspirerende fagseminarer, fl ere «Bry-
deg» seminarer, og ikke minst gjerne samar-
beide enda tettere med distriktets nærskoler. 
Vi har allerede fått positive signaler om 

muligheten for dette, og jeg tror idretten 
generelt og vi i Gresvik IF har tilgang til 
mye kompetanse som kan være meget gode 
bidragsytere og eventuelt problemløsere inn 
mot nærskolene, - for eksempel kan vi utfylle 
hverandre ved at GIFs ressurser bidrar litt 
ekstra til gode Fysak-timer, eller hele akti-
vitetsdager i skolen. Jeg må også nevne at 
GIF nylig har etablert et næringsforum for 
det private næringslivet – noe som har gitt 
mange positive tilbakemeldinger, avslutter 
daglig leder Morten Helminsen i Gresvik IF, 
som ser frem til en blanding av å bevare og å 
videreutvikle og utvide det klubben allerede 
gjør for lokalsamfunnet vårt.  

BÆREKRAFTIG SAMARBEID 
MELLOM KLUBB OG SKOLE
Daglig leder i GIF, Morten Helminsen, er 
bergtatt av hva de har fått til av samskaping 
mellom skole og den lokale idrettsklubben i 

Drammen. Drammen Ballklubb har lang og 
bred erfaring med konseptet «Aktive lokal-
samfunn», og hele nærmiljøet høster i dag 
frukter av samarbeidet mellom nærskolen og 
DBK. Daglig leder Ola E Apenes, forøvrig fra 
Fredrikstad, har delt DBKs erfaringer på våre 
oppdagelsesreiser:

– Oppstarten av det gode samarbeidet 
med nærskolene kom til gjennom at skolene 
fi kk en utfordring med å fremskaff e de 
rette ressursene da de fi kk i oppdrag å løse 
kravet om fysak aktivitet i skolen, i tillegg 
til ordinær gym. Når skolene spurte om vår 
hjelp var vi raskt positive og klare til å fi nne 
en felles løsning, til det beste for våre felles 
barn i nærmiljøet. Vi dro sammen nytte av 
de ressursene skolene allerede hadde, og 
supplerte med BKF sine ressurser. Vi hadde 
jo felles interesser, først og fremst barnas 
oppvekstvilkår, sier Ola.

 Er samarbeidet bærekraftig?
– Oppstarten ble som å så et frø til et 

langsiktig nært og godt samarbeid. Siden 
har vi videreutviklet samarbeidet gjennom 
gjensidig tilit, og nå er vi en naturlig del av 
hverandres hverdag – vi opplever hverandre 
nærmest som kollegaer, sier Ola.
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REFLEKSJONER, KOMPE-
TANSE OG RÅD
Christian Karlsen er ansatt som rådgiver i Viken idrettskrets, med arbeidsplass i 
Fredrikstad, og er bosatt nærmest i vannkanten der han kan høre daglige bølgeskvulp 
på idylliske Slevik. Christian har både gjennom sine familiære røtter og senere sin 
egen families vekst nå god kjennskap til det indre liv i Gresvik Idrettsforening. Og med 
samtidig dybdeinnsikt i Viken idrettskrets/sparebankstiftelsen DNB sin hjelp til «Aktive 
Lokalsamfunn» er det en selvfølge at GIF søker hans refl eksjoner, kompetanse og råd. 

HHva tror du om Gresvik IFs forutsetninger 
for å leve opp til de vurderingskriteriene som 
Viken Idrettskrets har satt?  

- Gresvik IF jobber allerede veldig bra, og 
gjør allerede mye av det som forventes i Viken idrett-
skrets aktive lokalsamfunnsmodell. Et enda mer forma-
lisert og forpliktende samarbeid med skolene i området, 
vil gjøre at vi får med alle, forteller Christian.

Hvilke råd har du til Gresvik IF, når klubben nå har 
fått anledning til å ta et utvidet medansvar for å styrke 
tilhørigheten, fellesskapet og aktiviteten i nærmiljøet på 
Gresvik og omegn?

– Gresvik IF må bare fortsette i samme spor. Være 
aktive sammen med idrettsrådet i utviklingen av idretts-
anlegg og nærmiljøanlegg, slik at barn og unge kan være 
aktive. Ta også ungdommen med på råd her. Hvordan 
vil de ha det? Om skole og idrettslag kan samarbeide om 
aktivitetsledere og utstyr, er også det viktige perspek-
tiver i å utvikle aktive lokalsamfunn, sier Christian. 

Et enda mer 
formalisert 

og forpliktende 
samarbeid med 
skolene i området, 
vil gjøre at vi får 
med alle! 

“

AKTIV I LOKALSAMFUNNET: Rådgiver i Viken Idrettskrets Christian Karlsen har 
forstått verdien av aktivitet. Her trimmer han en god del muskler i nærmiljøet – i 
hagen på Slevik.



REFLEKSJONER, KOMPE-
TANSE OG RÅD
Christian Karlsen er ansatt som rådgiver i Viken idrettskrets, med arbeidsplass i 
Fredrikstad, og er bosatt nærmest i vannkanten der han kan høre daglige bølgeskvulp 
på idylliske Slevik. Christian har både gjennom sine familiære røtter og senere sin 
egen families vekst nå god kjennskap til det indre liv i Gresvik Idrettsforening. Og med 
samtidig dybdeinnsikt i Viken idrettskrets/sparebankstiftelsen DNB sin hjelp til «Aktive 
Lokalsamfunn» er det en selvfølge at GIF søker hans refl eksjoner, kompetanse og råd. 

HHva tror du om Gresvik IFs forutsetninger 
for å leve opp til de vurderingskriteriene som 
Viken Idrettskrets har satt?  

- Gresvik IF jobber allerede veldig bra, og 
gjør allerede mye av det som forventes i Viken idrett-
skrets aktive lokalsamfunnsmodell. Et enda mer forma-
lisert og forpliktende samarbeid med skolene i området, 
vil gjøre at vi får med alle, forteller Christian.

Hvilke råd har du til Gresvik IF, når klubben nå har 
fått anledning til å ta et utvidet medansvar for å styrke 
tilhørigheten, fellesskapet og aktiviteten i nærmiljøet på 
Gresvik og omegn?

– Gresvik IF må bare fortsette i samme spor. Være 
aktive sammen med idrettsrådet i utviklingen av idretts-
anlegg og nærmiljøanlegg, slik at barn og unge kan være 
aktive. Ta også ungdommen med på råd her. Hvordan 
vil de ha det? Om skole og idrettslag kan samarbeide om 
aktivitetsledere og utstyr, er også det viktige perspek-
tiver i å utvikle aktive lokalsamfunn, sier Christian. 

Et enda mer 
formalisert 

og forpliktende 
samarbeid med 
skolene i området, 
vil gjøre at vi får 
med alle! 

“

AKTIV I LOKALSAMFUNNET: Rådgiver i Viken Idrettskrets Christian Karlsen har 
forstått verdien av aktivitet. Her trimmer han en god del muskler i nærmiljøet – i 
hagen på Slevik.

Din lokale entreprenørbedrift i over 50 år!
God kvalitet på arbeidet - fornøyde kunder.

VI TAR PÅ OSS ALT INNENFOR:
• Vann- og avløpsanlegg
• Opparbeidelse av privat 
 og næringstomter
• Sprenging
• Graving

Tlf: 69 32 74 72  •  Gunnelandet 4, 1621 Gressvik
post@brodrlie.no  •  www.brodrlie.no

• Transport
• Riving
• Steinmurer og 
 grøntanlegg
• Stikkledninger



86

KONTINUITET – 
å bygge videre på det 
som allerede er gjort
Lasse Steve fra politiet var en av fl ere frivillige ildsjeler i en GIF - komité som i 2016 som la 
strategien og valgte tiltak for fremtidens samfunnsbidrag fra GIF til lokalsamfunnet. I den 
samstemte komiteen, bestående av blant annet pådriver Rune Solbrekke, æresmedlem Morten 
Køllis Johannessen og håndball leder Knut Guldbrandsen, ble de forenet i at det å utvide 
klubbens sportslige kjernevirksomhet gjennom å synliggjøre klubbens samfunnsansvar og 
samfunnsbidrag var nøkkelen til positiv utvikling for GIF. 

Lasse har siden 2016 selv vært en av 
mange frivillige bidragsytere gjennom 
å avholde årlige «bry deg» seminarer, 
der innholdet i seminarene blant 

annet har vært å sette ord på, og gi kunn-
skapsrik informasjon og gode råd, rundt 
utfordringer knyttet til blant annet ruspro-
blematikk i ungdomsalder.  

– Det er forskning på at det å ha tilhø-
righet og være i et fellesskap i et idrettslag er 
en suksessfaktor i seg selv. Sett fra politiets 

perspektiv er idretten en viktig arena å 
drive forebyggende holdningsarbeid. Det 
å være ung i dag er utfordrende, både på 
skole og i jobb sammenheng, ikke minst 
kan forventninger og krav om å prestere 
gjøre ungdommen sårbare. Møtepunkter og 
voksen tilstedeværelse er avgjørende – og at 
Gresvik IF tilbyr disse «Bry-deg» seminarene 
om bl.a mobbing og rus til både vokse foreld-
regrupper og ungdommen selv, er å styrke 
det oppdraget idretten har. 

Er det mange foreninger eller klubber som 
tilbyr dette ?

– Det er ikke så mange som gjør det, men 
dette utvidede samfunnsbidraget er beun-
dringsverdig og en spissfaktor som Gresvik 
IF tar av samfunnsansvar. Mitt inntrykk er at 
både ungdommen selv og foreldregruppene 
har gitt mange positiv tilbakemeldinger, og 
sier at de har hatt stor nytte av å få informa-
sjon om problematikken, sier Lasse Steve.    

STYRKER IDRETTENS OPPDRAG: At GIF tilbyr «Bry deg» seminarer er en styrke, sier Lasse Steve fra Politiet. 
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En stor takk til de som har skapt økonomiske rammer for at 
Gressvikingen 2022 kommer ut til nærmiljøet på Gressvik.
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