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RUSSEBUSS

Saga (18) ﬁkk drømmetur
med russebuss

RUSSEKORT: Utveksling av russekort var første post på programmet da Saga Haugland (i midten), Magnus T. Engerdal og Hanna
Knudsen t.h. ﬁkk være med gutta på russebussen Streif. Her har nettopp Thomas Cappelen (t.v. for Haugland), og Vetle
Nicolaysen (t.h. for Haugland) mottatt hvert sitt russekort av 18-åringen. ALLE FOTO: KIM VAN DER LINDEN

29. april 2018, kl. 21:02

Av Kim Van Der Linden



Seks utviklingshemmede russ ﬁkk søndag kveld en drømmetur med gutta på
russebussen Streif.
DEL

– Det blir deilig. Endelig er jeg russ, sier Saga Haugland, som går på



tilrettelagt opplæring på Dønski videregående skole.



Russedressen er knall rød med glitrende sølvfargede bokstaver. Om noen
minutter skal hun få være med å rulle noen timer på russebussen Streif.
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

– Jeg kjenner at hjertet mitt er klar for dette. Jeg elsker musikk og dans. Jeg
er glad i å synge også, sier 18-åringen.
Gleder seg gjør også medelev, Hanna Knudsen.
– Jeg kjenner sommerfugler i magen. Jeg har aldri vært med på buss før.
Jeg er veldig spent, sier Knudsen, som plutselig kommer på at hun ikke er
helt forberedt.
– Jeg glemte ørepropper. Det skulle jeg ha tenkt på litt før. Jeg vil kanskje
høre litt dårligere på mandag, men det får gå. Jeg hører uansett litt dårlig
fra før av.
LES OGSÅ: Dropper russebussen og donerer bort pengene

– Alle var gira

DANS: Det ble som seg hør og bør både høy musikk, dans og god stemning inne i bussen. Foto: KIM VAN DER LINDEN

Russebussen Streif består av gutter fra Nadderud, Dønski og Stabekk
videregående skole. De nølte ikke med å tilby rulling.
– Alle var gira på å gjøre dette, og bruke russebussen også til noe annet
enn bare et sted å feste i, sier Thomas Cappelen, som går siste året på
Nadderud videregående skole, og legger til:
– Vi prøver å gi litt også.
Ordningen med å ta med utviklingshemmede russ på en tur med
russebuss har vært i ﬂere år. Det synes gutta på Streif er en god tradisjon.
– For oss er det en selvfølge å være med på buss, så det er koselig å kunne
få inkludere dem litt i det vi holder på med, sier bussmedlem Martin
Pettersen (19).
– Det er hyggelig å la dem få være med på litt av det vi gjør i russetiden,
supplerer Brede Borgersen (18) fra Stabekk videregående skole.
LES OGSÅ: Her kan du høre Møterom Kjørbos russespesial

– Feil fokus
«Pinne for landet», brøler Freddy Kalas ut av høyttalerne i bussen. Heldigvis
for Hanna Knudsen blir samtlige tilbudt ørepropper ved døren.
Noen minutter senere ruller bussen ut på veien. Denne gangen med et
annet fokus enn det som ofte kommer frem i mediene.
– Det er veldig bra for oss at det fokuseres på litt andre ting enn bare
slåssing og støy. Det er mye negativt fokus på russen, og det skaper
unødvendige fordommer, fastslår Martin Pettersen.
– Jeg gleder meg til alt, sier Moise Yoshua (19), som går på tilrettelagt
opplæring på Sandvika videregående skole.

VARM VELKOMST: Saga Haugland og de fem andre som ﬁkk være med, ble godt mottatt av gutta på Streif.

Lik Budstikka på Facebook
Liker

42 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.
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Flotte gutter som gjør det!
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