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RUSS  KREFTFORENINGEN  NADDERUD  VALLER  EIKELI

Samlet inn 872.000 til
kreftkampen

 Av Kaja Mejlbo 25. mars 2018, kl. 21:01

Krafttak mot kreft er over for denne gang, og tilsammen har russen i Asker
og Bærum bidratt til å samle inn 872.000 kroner.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

TOK I ET TAK: Russen ved Nadderud skole var noen av dem som gikk med bøsse under årets Krafttak mot kreft. Her ved (fra

venstre) Helena Løvdal Bjørbekk, Victoria Anthonsen, Maria Butterud, Colleen Frøysa, Nina Hoelfeldt Lund og Hedda Krogh.

Foto: FOTO: TRINE JØDAL

– Det er utrolig hyggelig å se hvor helhjertet russen i Asker og Bærum har

engasjert seg i aksjonen, og hvor motiverte de har vært i saken, skriver

Ruth Ida Andreassen, rådgiver i Kreftforeningen. Hele 10 videregående

skoler i Asker og Bærum bidro under årets Krafttak mot kreft, en mer enn i

fjor. Og Kreftforeningens tall viser at mange skoler har hatt en stor vekst i

innsamlet beløp.

– Årets russ har slått fjorårets russ med over 150 000 kroner – og til

sammen har årets russ samlet inn utrolige 872 000 kroner, skriver

Andreassen.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

LES OGSÅ: - Livsviktig tilbud for kreftpasienter

155.000 kroner fra Nadderud
Pengene fra årets aksjon går til arbeidet med senskader.

Før start var russen ved Nadderud, som også er skolen som samlet inn

aller mest - hele 155.000 kroner - klare for å gjøre en innsats.

– Vi gjør dette fordi det er viktig, uttalte leder for aksjonskomiteen ved

skolen, Nina Lund (18) fra Hosle, til Budstikka.

– I Akerhus fylke rammes 3.500 personer av kreft årlig. Det vi sammen gjør

under aksjonen, bidrar til at veldig mange kan få et enklere og bedre liv

etter kreft, sier Lund.

LES OGSÅ: Pilotprosjekt ved Bærum sykehus gir ny kreftsatsing

Takker russen
På topp 3-listen over innsamlingsresultater for skolene i Asker og Bærum

ligger henholdsvis:

Nadderud, med 155.000 kroner.

Valler, med 150.000 kroner.

Og Eikeli med 136.000 kroner.

– Vi vil derfor rette en stor takk til alle russ som har gitt av sin tid, og vist et

veldig stort engasjement for saken. Vi er svært takknemlige og ydmyke for

den innsatsen og engasjementet alle har vist før og under disse

aksjonsukene. Og så ønsker vi å rette en ekstra stor takk til alle som har gitt

til årets aksjon, uttaler Distriktssjef Ingvild Reitan, Distriktskontor Oslo

Kreftforeningen i pressemeldingen.

– Uten russen hadde ikke dette vært mulig. Det er imponerende hva de har

fått til, sier Reitan.

Lik Budstikka på Facebook

Liker 42 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Les mer om: russ Kreftforeningen Nadderud Valler Eikeli Bærum kreft
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