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NYHETER  17. MAI  RUSS  ASKER

Russekort bedre enn
fotballkort

Av Mette Sjølie 17. mai 2018, kl. 11:10

For 6-åringene Edvard Qvam og Endre Lærum Borgstrøm er 17. mai mest en
jakt etter russekort.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

MØTTE RUSSEN: Endre Lærum Borgstrøm (6, til venstre) og Edvard Qvam (6) fikk fylt på russekortbunken i Asker. Foto: EVA

GROVEN

– Jeg har fått masse russekort allerede, sier Edvard.

6-åringen er rask på foten når det er russ i sikte. Slik det var på Bakerløkka

regler etter barnetoget til Skaugum.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Han og kameraten Endre er for små til å få gå i barnetoget som hilser på

de kongelige på Skaugum, men absolutt store nok til å samle på russekort.

– Jeg samler på andre ting også. Både fotballkort og Pokemon-kort. Men

akkurat nå er russekort mest gøy, sier Edvard.

LES OGSÅ: Dobbel feiring for blomsterbarna Melita og Kristian

6-åringen synes russen lager mye moro, men både han og kameraten

Endre synes de kunne være flinkere til å rydde opp etter seg.

– De roter ganske mye. De burde rydde mer, mener Endre.

Bondi-gutten har allerede lommen full av russekort. Planen er å få enda

flere i løpet av nasjonaldagen.

– Ja, jeg samler massevis, avslutter han.

Lik Budstikka på Facebook

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

Les mer om: nyheter 17. mai russ Asker
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