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I høst har Anette Jensen vært vakt ved teststasjonen på Laksevåg og foran Bergen legevakt.
– Mitt oppdrag er først og fremst å være medmenneske, sier hun.

Anette Jensen, frivillig
Røde Kors-vakt
på teststasjonen på Laksevåg

R

egnet høljer ned mens en strøm
av biler siger inn på parkeringsplassen ved Laksevåg-hallen en
mørk septembermorgen. Den
andre smittebølgen i Bergen begynner å komme under kontroll, men det er fortsatt flust av folk som vil teste seg for covid-19.
Flere vakter med hvite vester og munnbind
geleider folk mot teltet der koronatesten skal tas.

Tidligere hadde en gjeng militærveteraner
dette oppdraget. Nå står frivillige fra Røde Kors
og dirigerer trafikken.
Blant dem er Anette Jensen.
– Jeg er jo ikke akkurat trent i trafikkdirigering, men jeg gjør så godt jeg kan.
Det er bare en drøy halvtime siden hun startet dagens økt på syv timer, iført boblebukse og
ditto jakke. Hun regner med å bli våt, men har
heldigvis ull innerst.
Som vakt på teststasjonen dirigerer hun både
fotgjengere og sjåfører.
– Mitt oppdrag er først og fremst å være medmenneske. Når noen ser litt spørrende ut, snak-

ker jeg litt med dem og informerer om hva som
skal skje.
Vaktene har opplevd at noen er litt engstelige
og vil følges helt frem til teltet, men Jensen synes
det virker som de fleste vet hva de går til.
De frivillige fører opp hvilke dager de kan
jobbe. Jensen har vært vakt på teststasjonen
flere dager i høst, helt uten betaling.
Hun er også visitor i Bergen fengsel, men det
ble satt på pause på grunn av korona.
Da hun flyttet til Bergen sammen med datteren for noen år siden, meldte hun seg også til
tjeneste ved Robin Hood-huset, der hun var tilknyttet kjøkkentjenesten ett års tid.
– Det er to grunner til at jeg jobber som frivillig. Den ene er den sosiale biten. Da jeg flyttet til
Bergen hadde jeg ikke noe nettverk. Ettersom
jeg er uføretrygdet og uten arbeidsplass, er det
ikke så lett å bli kjent med folk. Gjennom frivillig
arbeid blir jeg det, sier hun og dirigerer nok en bil.
– Den andre grunnen er at jeg ønsker å gjøre
en forskjell. Det er mye ensomhet rundt omkring.
Jeg vet selv hvordan det kan påvirke den mentale helsen. Å hjelpe andre får tankene vekk fra
en selv.
Jensen forteller at hun i årevis har drevet
mye med frivillig arbeid, også gjennom idrett.

– Jeg kommer fra en familie der vi alltid har
deltatt på dugnader. Der det var vanlig å lage litt
ekstra middag i tilfelle det skulle komme en til.
Det føles helt naturlig å bidra.
Men noen ganger, især i idretten, har hun
tenkt at ja-et satt litt for løst.
– Da føles det verken helt fritt eller villig.
Hun tror det er det en del er redde for, at de
skal bli slukt opp. Derfor lar de være å melde
seg til tjeneste. Selv bidrar hun i Røde Kors når
formen tillater det. Hun mener alle kan bidra
litt, uansett skavanker.
– Terskelen må være lav, det skal være enkelt
å bidra. Man kan være besøksvenn, jobbe i en
hjelpetelefon eller bake en kake. Det krever ikke
så mye, bare å være et medmenneske.
Korona, busstreik og høljregn gjør denne
septemberdagen til en under middels tirsdag.
Bilkøen bygger seg opp på parkeringsplassen
ved Laksevåghallen.
Selv har ikke Jensen bil. Og hun er usikker
på om hun de kommende dagene orker å sykle
hjemmefra for dirigere koronatestere ute i regnet
i syv timer. Også for henne finnes det grenser for
vilje til frivillighet.
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Da hun flyttet til Bergen for noen år siden, meldte Anette Jensen seg til tjeneste på Robin Hood-huset. Nå er hun kun på besøk
og bruker sine krefter som frivillig i Røde Kors. – Å hjelpe andre får tankene vekk fra en selv.

