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17. Mai Program 2012 
 

08:00 Flaggheising på Skoleplassen 
v/ Speiderene og Skedsmo Skolekorps 
 
09:00 Skoletoget 
Toget går fra Asak Skole og Barnehage opp Vesle-
fjellet, til venstre i Asaktoppen, videre ned Brande-
rudveien, fortsetter til Asak skole og Barnehage. 
Toget står rolig ved Asak Skole og Barnehage. 
Korpset spiller. Leder for 17.mai komiteen takker 
korpset og gratulerer alle med dagen 
 
09.45 Bevertning på inne/ute på Skolen 
Loddsalg 
Tale for dagen av 4-7. Trinn Asak Skole 
Barne- og Voksen leker 
Mannskoret ”Over Enga” Synger 
 
14.00 Det offisielle programmet er slutt 
 
17.00  Det serveres kaffe i alle private hjem 
Og alle er inviterte til å besøke alle, for på denne 
måten å bli enda bedre kjent med hverandre. 
 
 
Hilsen 17. Mai Komiteen 

I år, for første gang samles vi til feiring av 17. 
Mai på Asak NYE Skole etter en flott erstat-
ning er vi atter tilbake der feiringen skal være. 

Alle som kan oppfordres derfor til å stille opp 
for å markere denne dagen. Vi skal sørge for 
at det er kaffe og kaker nok til alle som kom-
mer,  

VELKOMMEN ALLE SAMMEN 

Hvilken av disse to festene ville du 
vært til stede på ? Bildene er tatt 
med ca 1 års mellomrom, og vi 
kan bare håpe at tilstandene på 
bildet til høyre atter en gang kom-
mer til Leirsund. Vi krysser fingre 
for at vi får en 17. mai feiring uten 
nedbør og med litt sol. 



Hallo igjen alle Leirsunds innbyggere  

Velkommen ny innflyttede til Leirsund, vi vet at det 
er dere vi må sette vår lit til i fremtiden. I år sa jeg 
at det skulle være mitt siste år som leder for Velfo-
reningen og som redaktør for Velavisa, men som 
dere ser så ble det ikke slik, ikke enda i alle fall. 

Jeg har sagt jeg skal sitte ett år til, til valgkomiteen 
har funnet en annen kandidat til ledervervet, så  
pass dere, her er valgkomiteen på ”headhunt”  

Redaktør for Velavisa derimot, der har vi fra neste 
nummer funnet en løsning, og det blir med både 
glede og vemod at jeg da overlater dette ansvaret 
til Karin Østby Høieggen, som er nyvalgt styre-
medlem fra i år av. Karin er rette personen til den-
ne jobben, og vil så snart hun er ferdige med sine 
studier ta opp stafettpinnen. Jeg anmoder derfor 
alle sammen om å hjelpe henne slik at vi kan be-
holde dette lille særpreget vi har her i Leirsund. 

Sommeren lar tydeligvis vente på seg, det konsta-
terer jeg med 4 grader på gradestokken den 4. 
mai i år, og jeg må si til en av våre andre skriben-
ter, det er slett ikke mye ”kom mai du skjønne mil-
de” inne i hodet mitt mens jeg sitter å skriver den-
ne lederen, men som nordlending og evig optimist, 
sommeren kommer i neste uke og blir her til langt 
ut på høsten. 

Jeg vil vie litt plass her til å takke alle dere som 
mer enn velvillig stilte opp på vår årlige fellesdug-
nad på idrettsbanen den 13 april i år. Det kom så 
mange at det aller meste som var planlagt på for-
hånd ikke stemte, det var ikke nok dedikerte opp-
gaver til alle fremmøtte, det ble nesten for lite mat 
og drikke også, men takket være moderat måte-
hold fikk alle litt å bite i. Dette skyldes rett og slett 
at vi som var med å planlegge dette ikke regnet 
med at det kom så mange, og derfor bommet litt 
med logistikken, dette skal aldri gjenta seg, det 
lover jeg, i alle fall om jeg har ansvaret for denne 
delen. 

Jeg kjente mange av dere, kjente noen av barna 
deres og ble på den måten også kjent med hvem 
dere var, det er spesielt hyggelig at dere tok dere 
tid til dette, for det er slik dere også blir kjent i byg-
da, og på den måte kan vi rekruttere dere til noen 

Av : Finn Eirik Eilertsen 
Leirsund Velforening   v/
Leder  Finn Eirik Eilertsen     

Asaktoppen 51                 
2015  Leirsund                                   
…………………………….. …..             
Telefon.:   6387 7000              
Mobil    .:  4563 9000               
finn@leirsund.net 

Tilfeldige eller mer planlagte oppgaver. Alle som 
ønsker å bidra, skal få lov til det, det lover jeg, men  
vi er helt avhengige at vi kommer i kontakt med 
dere. Om dere kontakter en av oss som står på 
både hjemmeside og her i avisa så vil vi prøve å 
tilrettelegge for dere. 

Vi ser en ny æra med den nye skolen, som nå har 
vært i drift siden januar 2012, og som samtlige læ-
rere skryter av, elevene stortrives i. Barnehagen 
som også er lokalisert sammen med skolen har fått 
fire nye avdelinger i tillegg til Lavoen som også 
kommer i drift etter det jeg har skjønt, og da har vi 
de aller beste mulighetene til å utvikle oss som lo-
kalsamfunn og kanskje på sikt klare å få både 
kommunikasjon og butikk på plass. 

Jeg har også lyst til å sende en invitasjon til de 
unge i Leirsund. ”Leirsundfesten” og 
”Leirabreddens Ungdom” er kommet til det stadium 
at det er litt ”off date” og jeg ønsker derfor at noen 
av dere samles for å prøve å lage en ny slik fest, 
en for dere alle unge. Vi skal bidra dere med å til-
rettelegge lokaler og være behjelpelig med vakter 
slik at dette kan komme på plass. Det er allerede 
noen som har forespurt om dette, og jeg har anty-
det at dette er noe vi ønsker. Så gutter og jenter, ta 
tak i denne oppfordringen og lag til en årlig fest for 
ungdommen på leirsund. 

Til slutt vil jeg ønske alle leirsundværinger en fan-
tastisk sommer med ønske og håp om godt vær for 
oss alle sammen. 



SKOLEN VÅR. 
Da var den gamle skolen borte og jevnet med jorden, 

og den nye et praktfult bygg som vi har ventet lenge 
på.  Kanskje noen vil si det er litt vemodig å se noe 

som har betydd så mye, bare bli knust ned.  Men 
noen ganger må det til for å få bygd opp noe nytt. Vi 

har vel veldig mange av oss ønsket oss skole i 
mange år her på Leirsund, og endelig kan vi se  med 

stolthet på at vi endelig har fått den.  
 

Så nå kjære elever, gratulerer........ 

Fortsatt Sheng Zhen Qigong på Leir-
sund, torsdager på klubbhuset. En-
kel, skånsom og effektiv trening for 
kropp og sjel. Trenger du mer energi, 
å redusere indre uro, eller å forbedre 
konsentrasjon og fokus, da er dette 
treningsformen for deg. Kontakt  
Elisabeth Hanssen på 48191792 el-
ler på elisbeth_hanssen@live.no  for 
mer info. Alle er Hjertlig Velkommen  

I forbifarta 
I følge sikre kilder ser vi nå 
Gry uten det vanlige vinterar-
beidstøyet som ofte består av 
de vanlige 9 lagene, med to 
strømpebukser, to bukser un-
der ytterklærne og til slutt en 
tykk vinterdress, og er været 
dårlig nok, en jakke utenpå 
denne igjen, vi fikk ikke lov til 
å publisere dette bildet. 

Her er en til 
som ikke bryr 
seg om været 
når årets syk-
kelsesong er i 
startfasen. Tho-
mas Klever er 
ofte å se på kor-
te små turer, 
ofte bare på 
bakhjulet også. 



Annonsepriser for annonser i Velavisa og på nett  
 
Årsabonnement for "logo-annonse m/tekst" er Kr 2 800.-  
1/8      Kr      500 .-     pr nr    Kr 3,000 pr  år 
1/4      Kr.   1000 .-     pr nr    Kr 5,500 pr  år 
1/2      Kr.   3000 .-     pr nr    Kr 7,500 pr  år 

Farseggen Barnehage åpnet i 1995 og kunne ta imot 18 barn. Grete ansatte en førskolelærer og Helen 
Amundsen i sin tropp.  Denne barnehagen ble drevet helt frem til 1 August 2011 da det var for få søkende 
barn ble den da lagt ned. De hadde årevise turer til både eventyrskolen i Nes, teaterturer og mye mer.  De 
prøvde også å holde en form for gårdsbarnehage, hvor de hadde både kaniner, fisk og oppdrett av egne 
kyllinger frem til høns. Hver tirsdag kom en ponni til barnehagen slik at barna kunne få ri, til stor  glede for 
barna.  Det har også vært felles samlinger med Asak skole barnehage noen ganger i   måneden. Hvor de 
har drevet med felles interesser sammen. 
 
Grete vil helt til slutt få takke alle store og små som har vært i vår barnehage i  løpet av de 17 årene vi har 
holdt på. Jeg håper vi har bidratt til gode barndoms minner.  Stor kos og klem fra Grete Dehlen til alle snil-
le og gode barn som har vært hos oss. 

 Denne gangen banket vi på døra til Grete Dehlen i Farseggen 
50 år, og som så mange  andre ganger kom hun smilende for å 
åpne døra. Grete er født på gården Nedre Bøler, hvor de had-
de de fleste av norske husdyr,  hvor melkeproduksjon var ho-
vednæringa. Jorda ble dyrket med hjelp fra to ”dølahester”, for 
det var ikke så mange som hadde traktor på den tiden. Hennes 
far var utdannet agronom. Når Grete var 5 år flyttet de til huset 
som hun bor i dag sammen med sine  to søsken, en bror og en 
søster.  Hennes søster var den eldste av søsknene og Grete 
den yngste. Hun gikk på Asak skole i en klasse med 10 jenter 
og 7 gutter og hvor hun gikk de første 7 årene og deretter måt-
te hun gå ungdomsskole på Skedsmokorset. 

 Da hun gikk på Asak Skole så var det nesten vanlig å slå 
sammen to klasser forteller hun. Når hun var ferdig med 
ungdomsskolen tok hun et års handelsskole og i 1970 
fikk  hun sin første jobb i Skedsmo trygdekontor, hvor hun 
jobbet som saksbehandler og  gruppeleder. Hun jobbet 
her i 22 år.  I 1980 giftet hun seg med Jan Arild Dehlen 
og de fikk barna: Kent, Linn og Annika  på henholdsvis 
29, 24 og 22 år.  Grete har alltid vært glad i barn og i 
1992 startet hun Skedsmos første    familiebarnehage i 
sitt eget hjem, med 4-5 barn.  De hadde da bygd hus på 
tomta til sine foreldre, rett ved siden av der hun bor i dag. 
Da Grethes mor døde, pusset de opp det huset og solgte 
det første huset de bodde i. For når naboen skulle flytte, 
ville Grete og Jan kjøpe dette for å bygge om huset til  
barnehage.  



Idrettslaget Informerer  

En fantastisk gjeng som samlet seg til en matbit under 
dugnaden 13 april 2012, og som vi også ser noen som prøvde 
seg på oppgaver som bare delvis ble behersket, men i dette 
tilfellet fikk Sindre det til. Det var not ”graveren” selv Thomas 
klever som stod for grøftingen på treningsbanen bak klubbhu-
set. Men alle sammen gjorde en fantastisk innsats med bro-
steinlegging, kosting, planting, rydding av søppel, og til og 
med de aller minste var med og hjalp til, det står det respekt 
av (takk til foreldrene som tok dem med). Det er slik vi bygger 
samhold og blir kjent med hverandre. 
 
Til sammen ble det utført en jobb som vi ikke kan takke nok 
for, og dere er alle sammen hjertelig velkommen tilbake til 
neste dugnad, da lover vi at det skal være nok mat til alle. 

Allidrett for 6-åringer 
Nå er alt klart for oppstart av en allidrettsgruppe for førskolebarn og 
barn i 1.klasse ved Asak skole. Det eneste vi mangler, er barna!:) Vi 
har fått tildelt tid i gymsalen på Asak skole  mandager kl 17.00-18.00 
 
De som ønsker å melde på barn til dette, send litt om deg og 
barnet på epost til oss innen onsdag 15.juni 2012. 
 
Målet med allidretten er å stimulere til fysiske utvikling, å utvikle 
barnas evne til samarbeid og sosial omgang. Vi ønsker å legge 
vekt på motivasjon, aktivitet og variasjon. Lek vil gå som en rød 
tråd gjennom timene. Vi kommer tilbake med mer info pr mail til 
de påmeldte. Oppstartsdato blir trolig mandag 27.august 
Ta gjerne kontakt hvis dere har noen spørsmål. 
 
Birgit Brændvang, birgitbr81@hotmail.com, tlf. 95 25 18 20 
Ida Netteberg, ida.netteberg1@gmail.com,    tlf. 992 23 993 





Det er nesten så det 
ikke er sant, men det 
snør faktisk meget godt 
og det ligger snø på 
bakken etter nattens 
nedbør. 

Dette til tross for at vi er 
i første sommermåned 
og været tradisjonelt 
burde vært bra. 

Da er det dårlig trøst at 
det skal bli bedre på 
mandag, for så igjen å 
melde regn og byger til 
neste helg igjen. Det er 

nesten slik at jeg som 
en god ”nordlending” 
må vurdere å flytte 
nordover for å få bedre 
vær, men en rask tele-
fon til Bodø forteller at 
det ikke er noe bedre 
der opp heller. 3-5 gra-
der, snø og regn. Det er 
tydelig at denne helgen 
har et ”…..vær” over 
hele landet. 

Bildene på høyre side 
indikerer meget klart 
hvilket vær vi har i dag 

04.05.2012, det øverste 
bildet er fra Losby Gods 
og det nederste av de 
to er fra Marikollen, og 
det er jaggu ikke langt 
unna skiføre heller. 

Det aller verste er at jeg 
ikke får frem været til 
17. Mai heller fra yr.no, 
og det gjør jo frustrasjo-
nen i skrivende stund 
enda større. 

God Sommer til alle 
sammen, med håp om 
sommertemperaturer. 

Som sikker mange har 
fått med seg har vi på 
dugnad ryddet bort all 
søppel som folk har 
kastet i dette området. 
Vi fant da også ting som 
skapte litt uro, og vi 
skjønte at stedet ble 
benyttet av folk som 
omsatte tyv gods eller 
Ting som i alle fall van-
ligvis ikke omsettes på  

Snøvær 4. mai 2012 

Politiaksjon på parkeringsplassen ved Idrettsbanen 

Det nærmeste vi i skrivende stund er ”sommerfølelser” 

Vår utmerkede skribent 
og hobby fotograf Idar 
Endresplass har fanget 
det nærmeste vi er en 
sommerfølelse med disse 
flotte ”Hvitveisene” som 
bar stod der og skinte i 
mot fotografen. Idar har 
også skrevet denne utga-
ven av ”Leirsundprofilen” 
og tatt bildene av skolen 
vår. Tusen takk for innsat-
sen. 

Litt om ditt og litt om datt….. 

denne måten, ute på en 
øde parkeringsplass.  

Politiet ble derfor orien-
tert og kom for å ta bil-
der før denne aksjonen. 

Det var derfor litt spen-
nende da de dukket opp  
helt uventet etter spa-
ning for å ta de involver-
te. Vi håper vi med det-
te slipper slike besøk. 



WWW.LEIRSUND.NET 

Besøk vår hjemmeside, der finner du redaksjonen: 

grunnlaget for årets inntekt. Mens de fleste av oss har 
en stabil inntekt gjennom hele året, så er mai den må-
neden i året hvor bonden putter mye av sine penger ”i 
bakken”. Så er det opp til værgudene, enhver bonde´s 
kløkt og en slump med flaks som avgjør hva som blir 
resultatet til høsten. 
Sist år hadde de fleste gårdene rundt her i utgangs-
punktet en flott sesong, hvor åkrene stod tjukke som 
aldri før. Alt så flott ut helt til u-været satte inn i August. 
For de som var mest uheldige ble store deler av avling-
en totalt ødelagt i løpet av 20 minutter. Inntekter ble 
snudd om til utgifter, og hele åkrer måtte bare skjæres 
ned og pløyes tilbake i bakken igjen. Personlig ville jeg 
blitt grinete hvis årslønna mi ble redusert med 30-60% i 
løpet av noen minutter, men de jeg har pratet med rundt 
her sier bare at ”sånn er det bare”. Det er ingenting å 
gjøre med, været kan vi ikke gjøre noe med. Det er 
bare å håpe at det blir bedre i år. Enhver time med god-
vær på våren som brukes gir ofte resultat på høsten. 
Det er ikke uvanlig at man sitter på traktoren fra 6 om 
morgenen til 11 – 12 om kvelden. I skrivende stund (2 
mai) er våronna godt i gang rundt her.  
 
Geir Jensen har pløyd noen mål og er i gang med har-
vinga før han skal i gang med å så. Det er meldt regn 
dagen etter så det er bare å prøve å få dette stykket 
ferdig før kvelden. Han skal i år så om lag 800 mål. Hvis 
været holder seg så er dette gjort unna på ca. 14 dager. 
Men 14 dager sammenhengende med pent og tørt vær 
er nok bare en våt drøm. 
          Tekst/foto : Steinar Furu 

Våronna i gang!! 
Etter en varm periode i mars, og en ikke fullt så 
overbevisende april, kan vi atter en gang synge 
”kom mai du skjønne milde”. Konstatere at gra-
destokken faktisk ikke er ødelagt, men greier å 
presse innholdet opp mot behagelige 20 grader. 
Vi våkner igjen til fuglekvitter, naboens trykkspy-
ler og ser fargerike terrassemøblement komme 
på plass. Alle har vi lyder, lukter og gjøremål 
som vi assosierer med våren. Det har også våre 
naboer bøndene. Våren er den travleste tiden 
for de som skal sørge for å få i gang matproduk-
sjonen, holde kulturlandskapet åpent og legge  

Lars Bjørnstad Asak har pløyd mesteparten av 
sine ca 350 mål, og er nå i gang med å sprøyte 
ned ugrass, før han skal pløye resten. Deretter 
så blir det slodding og harving før han starter å 
så. 


