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RISENGA BO- OG BEHANDLINGSSENTER  NYHETER  RUSS  ASKER

Eldre rullet med russen: –
Litt spetakkel er bra. Det er
for lite av det på Risenga

 Av Kjetil Olsen Vethe 06. mai 2018, kl. 17:04

Russ 1949, 1955 og 1965 var søndag på fest og rulling med Asker-russ 2018
– med spesiallaget spilleliste.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

HØY STEMNING: Bjørg Haug (russ 1955) og Erling Rønneberg (russ 1965) koste seg i bussen sammen med 2018-russ fra Asker,

her representert ved Helene Hamre (19). Foto: TRINE JØDAL

Smilene satt løst da russebussen «Bænkers» rullet inn på plassen foran

Vestre Nes omsorgsbolig på Holmen søndag formiddag. Ute strålte solen,

og inne i «Bænkers» ventet festmusikk av ymse slag.

– Kjempegøy, utbrøt Målfrid Lauritzen (82) på vei inn i bussen.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

– Så fint at dere tar oss med, sa Elna Setekleiv (87) mens hun støttet seg til

rullatoren.

Dro frem russerop fra 1955
Gledet seg gjorde også Helene Hamre (19), russ, elev på Asker vgs – men

også besøksvenn for eldre ved siden av skolegangen.

– Jeg håper vi gjør en forskjell, og at beboerne som er med, får en god

opplevelse, fortalte hun før hun fyrte i gang musikkanlegget med ABBAs

«Dancing Queen» og «Take a chance on me».

Det skapte stemning. Så god stemning at enkelte av «gjesterussene» valgte

å dele minner fra de selv var russ.

– Jeg var russ i 1949, i Porsgrunn. Vi festet, skapte støy og hadde det moro

den gangen også, men på en litt annen måte. Ingen hadde russebil eller

russebuss – vi tok stort sett toget. Husk at dette var rett etter krigen,

fortalte Elna Setekleiv, som minnes at jentene den gangen hadde flotte

skjørt som var røde og hvite.

Se video fra bussen:

Bjørg Haug (82) var russ i 1955, i Trondheim. Hun overrasket alle, i hvert fall

bussens yngste, med å fortelle at der hadde mange buss.

– Hele klassen min var i alle fall på buss. Det var busser i alle størrelser.

Russefeiringen var vel ikke ulik sånn den er nå. Vi feiret, festet og hadde

det moro. Men jeg tror det er litt mer viltert nå, fortalte 82-åringen, som

overrasket også ved å ha med seg russeropet fra 1955 (se under).

BJØRG HAUGS RUSSEROP FRA 1955

«Bånnski, hikk og rockefår.

Karsk og sex og fenalår.

Fy og faen, bætterdø.

Vi skal male byen rød.

Gi dem inn med fynd og klem,

rødruss 1955!»

MER OM RUSSEN:

– Russetiden skal være morsom, men nå har det gått for langt

Russejenter: – Vi er helt sønderknust

– Du skal få lov til å rulle med russen i dag! 

– Bra med spetakkel
Erling Rønneberg (72) var russ på Hamar. Han fortalte at i 1965 var lastebil

med åpent plan et vanlig russefremkomstmiddel. Han la imidlertid ikke

skjul på at russefeiring anno 2018 er vel så interessant.

– Det er fint å få muligheten til å bli med. Tur er moro! Og det er bra med

litt skikkelig spetakkel. Det er litt for lite av det på Risenga bo og

behandling, sa han – og høstet latter i bussens bakende.

Etter en lokal rullerunde, med Budstikkas journalist og fotograf om bord,

gikk turen mot Fornebu, med spesiallaget spilleliste, servering – og mottoet

«What happens on Fornebu, stays on Fornebu».

Det var Generasjon M som sto bak generasjonsrullingen. Generasjon M er

en organisasjon som sysselsetter ungdom, såkalte M-venner, som

besøksvenner for eldre og pleietrengende.

SE BILDER FRA RUSSEN:

Lik Budstikka på Facebook

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

Les mer om: risenga bo- og behandlingssenter nyheter russ Asker

OMSORGSRUSS: Asker-russ Hedda Ugland (18, bak) og Helene Hamre (19) hjelper Elna Setekleiv (87) inn i bussen «Bænkers».

Foto: TRINE JØDAL

00:19

SKYSSER GJERNE RUSS: Bussjåfør Jens Nesbø (32) tok oppdraget med å kjøre yngre og eldre russ til Fornebu. Foto: KJETIL OLSEN

VETHE

Se kommentarer

Gå til forsiden

Speedfart for
luksusbåtsalg i
Asker

Slik blir nye Risenga
ungdomsskole

Trosset nettet og
åpnet disse
butikkene

Askers nye
kommunevåpen

Slik jubler et gull-lag

Vis flere saker

kommentarer0 E-POSTVARSLING

A Debattregler

ragnhild oma

Din kommentar…

KOMMENTER

Til toppen

DEL





Nyheter  Sport  Dødsannonser (+)  Kjøp billetter TORSDAG 10. MAI 2018 Min side Meny


