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Har du gamle eller nye fotografier fra Leirsund/Asak?
Styret i Leirsund velforening ønsker å oppgradere utsmykningen av veggene på Velhuset.
Planen er å utsmykke veggene både i salen og
peisestua på Velhuset med gamle, ikke fullt så
gamle og nye bilder fra Leirsund. Vi er interessert i bilder helt fra fotografiets barndom og
fram til i dag! Bildene vil bli rammet pent inn, og
de vil bli festet til veggen på en slik måte at de
blir hengende på den plassen de er tiltenkt …

Hvis det er personer på bildet, så er det ekstra
flott hvis du vet hvem som er avbildet. Vi vil
også gjerne vite cirka hvilket år bildet er tatt og
eventuelt hvem som var fotografen. Sjekk også
PC’en din om du har noen bilder fra de senere
år som kan egne seg i prosjektet.
Leirsund Vel vil besørge og bekoste kopiering
og innramming av bildene, og du vil selvsagt få
dine bilder ubeskadiget tilbake.
SÅ: Har du gamle, halvgamle, halvnye eller
nye bilder fra Leirsund/Asak, vennligst ta
kontakt med Karin Østbye Høieggen per
telefon 4062 1002 eller på mail:
kaosho@hotmail.com etter 10.oktober.

For å få tak i ulike bilder, trenger vi hjelp av
Leirsunds beboere! Kanskje har nettopp du
ett eller flere bilder som egner seg til dette
utsmykningsprosjektet? Vi oppfordrer alle
lesere av Velavisen til å kikke etter bilder i
gamle album og på veggene hjemme!

Informasjon om årets elgjakt i Asakmarka
Fredag 5. oktober går startskuddet for årets elgjakt
på Asak. Det er observert mye elg i år, så jaktlaget
er optimistisk i forhold til årets fangst. Jaktlaget består for tiden av 17 jegere som bor eller har annen
tilknytning til Leirsund.
Jaktlaget er organisert sammen med flere andre
jaktlag fra Sørum og Fet i et storvald. Storvaldet
organiserer kontrollvirksomhet av jaktlagene, fordeler jaktkvotene mellom jaktlagene og ivaretar kommunikasjon med viltnemnda.
Årets elgjakt starter 5. oktober og pågår ut oktober
(eller til kvoten er skutt). Ved å kontakte Tom
Myhrvold på tlf 993 40 381 får du informasjon om
hvor og når elgjakten pågår. Det vil i tillegg bli satt
opp informasjonsplakater om at elgjakt pågår der
det jaktes.

Tekst: Bård Hauglid

Følgende dager er det stor sannsynlighet for at det jaktes elg:
F.o.m. 5. oktober t.o.m. 8. oktober
F.o.m. 12. oktober t.o.m. 14. oktober
F.o.m. 19. oktober t.o.m. 21. oktober
F.o.m. 26. oktober t.o.m. 31. oktober

Av : Finn Eirik Eilertsen

Leirsund Velforening v/
Leder Finn Eirik Eilertsen
Asaktoppen 51
2015 Leirsund
…………………………….. …..
Telefon.: 6387 7000
Mobil .: 4563 9000
finn@leirsund.net

Hallo igjen, alle Leirsunds innbyggere
I skrivende stund er det på vei til å bli høst, noen
regndager, noen med litt mindre regn og faktisk
noen med sol, men de store temperaturene er det
ikke lenger mulig å oppdrive, så mine venner, det
er nok høst.
Men det tegner til å bli en spennende høst, og for
å starte med gode opplysninger, dette nummeret
av Velavisa er det vår nye redaktør, Karin Østbye
Høieggen som er ansvarlig for, dog med litt innføringshjelp fra den gamle for å gi en glidende overgang. Jeg håper derfor at dere er med på å støtte
opp om denne avisa, slik at vi kan klare å holde liv
i den også i fremtiden. Det er så lite som skal til,
bare et bilde og noen ganske få ord, så klarer vi å
lage en artikkel av det.
Videre ser vi at skolen endelig er ferdigstilt. Med
vei, parkering og busslomme begynner det nå å bli
rimelig fint rundt skolen, og ifølge rektor, Helge
Gundersen, så er både lærere og elever, samt
barnehageansatte og barn storveis fornøyde med
både bygning og innredning. Selvsagt er der alltid
noen ”barnefeil” ved et så stort bygg som dette,
men disse vil etter hvert forsvinne, og da kan vi
glede oss over dette flotte bygget, som også er
åpent for Leirsunds befolkning om det er behov for
det.
Ellers så er driften i Velforeningen som den bruker
å være. Vi driver Velhuset, som er det eneste inntektskilden vi har foruten medlemskontingent, på
en meget forsvarlig måte, og utleien tilfører ikke
bare foreningen, men også lokalsamfunnet penger
og kultur. Siste skudd på stammen er at vi sammen med Historielaget finansierer den nye
”Sundmannen” som snart kommer på plass ved
brua over Leira, hvor Skedsmo Kommune allerede
har planert og gjort området klart. Vi sliter litt med
byggetillatelse, da Statens Vegvesen mener denne statuen kan forstyrre trafikken i området, men
vi skal nok komme i mål også her.
Vi vil også satse på å klare å arrangere ”Julegrantenning” (1. søndag i advent klokken 17.00) som vi
har gjort helt siden dette velhuset ble ferdig, og
Juletrefest for de minste blir det helt sikkert også.
Og for første gang på lenge er ”Leirsundfesten”

åpen for alle, noe jeg virkelig håper mange vil benytte seg av, slik at ikke denne festen også dør ut.
Her må alle fastboende og alle andre også ta i et
tak og sørge for å melde seg på til Jo Rune Hole
Telefon 47372999 så snart som mulig slik at komiteen har noe å planlegge ut fra.
Leirabredden måtte forrige gang avlyses på grunn
av lav deltakelse, dette kan vi ikke la skje med
denne festen også, så her mine venner, her må vi
ta i et tak alle mann og vise at denne vil vi beholde.
Samtidig vil jeg oppfordre alle nyinnflyttede til Leirsund om å melde sin interesse for både deltakelse
og medvirkning til deltakelse i alle de grener vi har
her. Jeg nevner i fleng, Leirsund Velforening, Idrettslaget, Skigruppa, Gå-gruppa, fotballgruppa og
sist ,men ikke minst, vi trenger folk til å bekle forskjellige roller i styrer, kiosken i Skihytta og andre
aktiviteter. Kontakt enten Finn Eirik Eilertsen (456
39 000), Jarle Kristiansen (994 48 194) eller Terje
Aas (900 76 192), så vil vi eventuelt kunne hjelpe
dere med rette vedkommende om vi ikke løser dette direkte.
Da gjenstår det bare å ønske alle sammen en fantastisk høst og kommende vinter, og husk at det er
ikke lenge igjen til neste sommer, og vi har massevis av aktiviteter før vi er kommet dit!
Masse hilsen
Finn Eirik Eilertsen

Pilegrimsleden - etablering av minnesmerke ved Leirsundbrua
Minnesmerket
som skal plasseres
på
Skedsmo
kommunes
eiendom
i
nærheten av
broen på Leirsund, er et
samarbeidsprosjekt mellom Skedsmo
Historielag og
Leirsund velforening. I tillegg har flere organisasjoner og institusjoner bidratt med finansiell støtte. Det er som kjent
Eli Møller som står for ide og utforming av monumentet. Området der minnesmerket skal plasseres,

er nå ryddet. Hogsten ble gjennomført på dugnad,
mens Skedsmo kommune har utført gravearbeid og
anlagt plen.
Som de fleste sikkert har fått med seg, har det vært
forsinkelser i forbindelse med å få godkjent byggesøknaden for minnesmerket og i skrivende stund
(14.9), er fortsatt ikke byggesøknaden mottatt.
Saksbehandlerne har imidlertid fått alle nødvendige
tilbakemeldinger, slik at det nå kun er formaliteter
som gjenstår. Når Velavisen går i trykken, er det
derfor stor sannsynlighet for at byggetillatelsen er
mottatt. Så snart byggetillatelsen er mottatt, kan arbeidet med fundamentet påbegynnes, og deretter
skal selve minnesmerket monteres.
Hvis alt går etter planen, håper vi at minnesmerket
er på plass i løpet av oktober måned.

Skåronna

forbedring i forhold til fjorår - hvis det bare blir tørt
nok til at det kan skjæres og tas inn. Men det antas
at årets avling fortsatt ligger godt under et normalår.

Tekst: Bård Hauglid
Foto: Karin Østbye Høieggen

En liten rekognoseringsrunde på Leirsund viser at
det fortsatt er mye korn som ikke er modent, og det
som er modent, trenger noen dager med tørke før at
det kan skjæres. Et besøk hos Geir Jensen og Lars
Petter Hovin avslører at gutta ikke sitter og venter
på at kornet skal bli tørt nok. De er i full gang med
miljøtiltak - opprensking av grøfter i denne omgang.

I forrige utgave av Velavisa skrev jeg om våronna.
Da passer det godt nå å ta for seg skåronna, eller
skuronna som noen kaller det. I skrivende stund
(12.september) er det fortsatt så vått i bakken at
treskerne bare må stå og vente. Noe korn har blitt
høstet under
sist
f i n - Da er det bare å håpe at det blir noen fine høstdaværsperiode, ger, så resten av kornet kommer under tak!
men det aller
meste
står
Tekst & Foto: Steinar Furu, Velavisas utsendte
fortsatt
og
venter. Enkelte steder der
d r e ne r i ng e n
ikke har greid
å ta unna, ligner jordene mest på overgrodde myrhøl…
Det ser derfor ikke ut til å bli den helt store sesongen for kornbøndene på Østlandet i år heller. For
mye nedbør og for lav temperatur har gjort sitt til at
avlingene gjennomsnittlig har gitt lite av seg. På et
gjennomsnittlig ”normalår” vil 1 dekar (1 mål) kunne
gi ca400 - 420 kg . I fjor lå det på godt under 350 kg
pr daa, mens det i år ser ut til å kunne bli en liten

Idrettslaget Informerer

Ut på tur—aldri sur! Informasjon om løypeforhold
Gresset i lysløypa er nå slått, så nå er det mulig å ta seg en løpe-eller gåtur i vår flotte lysløype.
Etter skolens høstferie i uke 40 vil lyset være tent hver kveld fram til klokka 23.00. Be med deg
naboen eller en venn på tur, så får du både en helsegevinst og gode naboforhold!
Vi vil på det sterkeste anmode ryttere om å IKKE benytte lysløypa som treningsbane.
Ridningen ødelegger traseen og skaper irritasjon for turgåerne og ekstraarbeid for dem
som arbeider frivillig for å holde løypenettet i stand for oss alle. På forhånd takk!

Årets dugnad - arrangeres 10. november
Årets dugnad arrangeres lørdag 10 november fra
klokka 9.00 Da satser vi på å rydde og kviste i
løypenettet, samt utføre litt forfallende arbeid på
Skihytta.
Skigruppa spanderer lunsj .Ta gjerne med motorsag eller annet egnet utstyr.
Det vil bli lagt ut påminnelse om dugnaden på
Facebooksiden til Skigruppa

Det planlegges også dugnadsarbeid på sykkelstien forbi pistolbanen. Dette er et prosjekt
vi håper å få støtte av Skedsmo Kommune til
å gjennomføre.
Alle er velkommen til å delta på dugnad!

Nytt på Skihytta
denne sesongen
er en laftet
uteplass med
tak

Ønsker du å leie Skihytta?
Har du vært medlem av Idrettslaget i minst 2 år,
har du mulighet for å leie Skihytta.
Her kan du ha mindre selskaper, feire barnebursdager og liknende. Det er sitteplass til ca 30-40
personer. Enkelt kjøkken, gode parkeringsmuligheter og flotte uteområder med utemøbler/grill.
Fredag og lørdag koster kr. 2 000, ukedager er
utleieprisen kr. 500.
Ta kontakt med Odd Henning Rinden på:
odd.henning@rinden.nu

Oppdatert løypeinfo finner du på
Skigruppas Facebookside

Naturens eget Mikado-spill
på Farshatten...

Idrettslaget Informerer

Skitrening
Det blir skitrening for alle skiglade barn fra 1.-7.klasse!
Treningen starter i uke 41, etter skolens høstferie.
1.-3.klasse og 5.-7. klasse trener onsdager kl.18-19 (kl.19.30 når snøen har
kommet)
4.klasse trener tirsdager på samme tidspunkt.
Møtested: Skihytta
Påmelding via e-post til osgeier@online.no
Kontaktperson:Camilla Røhme (63 87 43 91/ 45 44 33 54)

Ja, det var den gang,

Skihyttas søndagskafé
Skihytta åpner sin søndagskafè igjen
28. oktober.
Stikk innom før, etter eller innimellom
søndagsturen, eller rett og slett legge
søndagsturen til Skihytta!

Vi serverer vafler, pølser, sjokolade,
kaffe, brus og kakao og mye godt
humør!
Skihytta er et hyggelig sted å treffe
kjente og kanskje snart kjente...
Åpningstiden er hver søndag fra
klokka 11 - 15.
Velkommen til Skihytta!

Øverst fra venstre: Frode Næss, Tommy Halvorsen, Bård
Hauglid, Jens Thomas Asak, Hans Erik Holmen, Per Eivind
Dehlie,
Nede fra venstre: Anders Asak, Rune Simonsen, Jon Knudsen (og maskoten), Morten Hoelsether og Thomas Danielsen

Har du lyst og anledning til å være
kioskvakt på Skihytta? Kontakt
Jorunn Schjerven på 450 65 212.

Ny og
spennende
klubb på
Leirsund
I Leirsund og området rundt er det mange barn,
unge og voksne som holder på med en eller annen
form for radiostyrt hobby/idrett også kalt RC (radio
kontrollert). Etter flere år med bl.a. undervisning på
en spesialskole har jeg, Rino Smebye, sett at interessen for dette er økende generelt i befolkningen—
også i Leirsund og omegn.
På grunn av en rivende elektronisk utvikling de siste
årene, har utstyret blitt enklere å bygge, enklere å
kjøre og mer tilgjengelig for flere. Vi har nå også fått
en egen hobby/RC-forretning, Hobbykiosken, på
Skedsmo-senteret med Henning Olsen som hyggelig og imøtekommende innehaver. Han driver butikken sammen med sin kone Anita som er ansvarlig
for den andre delen av forretningen.

ke RC-aktiviteter for lokalbefolkningen, slik at flere
kjenner til oss og hva vi holder på med. Vi ønsker
også å forene personer med samme interesse i vår
nystartede klubb LORC, Leirsund og omegn RC
klubb. Dette vil vi gjøre i samarbeid med Hobbykiosken på Skedsmosenteret som vil bistå oss med arrangementet.

Vi har fått anledning til å benytte en del av Idrettsbanen søndag den 14. oktober 2012 mellom 13.00 og
15.00 til dette arrangementet. Dersom interessen er
stor vil vi fortsette utover ettermiddagen. Det vil bli
en oppvisning av ulike biler i ulike klasser; elektro,
nitro-metanol og bensin, fra små biler til store monstertrucks på nesten 20 kg, med kraft nok til å trekke
vogner og akebrett med personer i stor hastighet.
Det vil være muligheter for publikum å prøvekjøre
Da jeg opprettet www.lorc.no som hjemmeside, fikk biler på banen.
jeg en del forespørsler fra utøvere og ildsjeler som
ønsket å være med på å bygge opp denne sosiale Etter at de forskjellige bilene har fått vist seg frem,
klubben. Idar Endresplass er en av disse, ved siden er det helikopterpilotenes tur! Mange av disse har
av Morten Olsen fra Frogner, en voksen kar, opprin- årelang trening i å mestre disse maskinene. Vi vil få
nelig fra Tromsø og som var aktiv i RC- flymiljøet se spektakulære triks med helikoptrene, øvelser
der for en del år siden. Utrolig hyggelige og enga- man ikke skulle kunne tro var mulig. Til slutt vil vi få
sjerte "gutter" som brenner for å gjøre noe for nær- se noen eksempler på hvordan man kan kjøre med
RC –fly! Også her vil vi se ytterpunktene av hva
miljøet og unge generelt.
man kan oppnå som erfaren pilot. Ikke mist denne
Vi ønsker med denne klubben å knytte til oss alle de unike sjansen til å oppleve noen av Norges, og kansom har denne interessen for å samles rundt anlegg skje noen av verdens beste utøvere av sitt slag.
hvor vi kan utøve dette uten å forstyrre nabolaget.
Dette er ikke kun en gutteklubb, men er ment som Dette arrangementet vil naturlig nok medføre noe
en klubb for alle aldre og kjønn, og vi skal gjøre det støy fra området de timene det varer, men vi håper
dette ikke skal være til ubehag for naboene til Idvi kan for å legge til rette for dette.
rettsbanen.
Vi har et stort ønske: Et eget område der vi kan få
holde på med vår hobby/idrett, et område der vi kan
Det vil bli muligheter for kjøp av kaffe og noe
legge til rette for biler og fly, og et område der vi
attåt. Vi ønsker alle RC-interesserte og andre
ikke forstyrrer andre. Vi inviterer derfor grunneiere
i området til et samarbeid med klubben om dette nysgjerrige velkommen!
formålet, både på kort og lang sikt.
Vi ønsker å vise oss fram ved en oppvisning av uli-
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En
mørk
høstkveld
banker velavisens redaksjon på
døren til Karin Hauglid.
Vi har nemlig
fått nyss om
at her er det
mulig å få informasjon om
«Gå-gruppa». Karin forteller at det er Leirsund Idrettslag som har denne gruppa som treffes på Skihytta hver onsdag. Hun forteller at gruppa er åpen
for alle, men at det hovedsakelig er pensjonister fra
Leirsund-området som deltar. Det er 20-30 som møter opp hver gang, og det er plass til flere. Karin understreker at alle er velkomne til å møte opp på
Skihytta på onsdager klokka 11.

«Gå-gruppa» treffes på
Skihytta!
slik at det er mulig å gå en kortere eller lengre tur,
alt etter dagsform og helse.
Vel tilbake på Skihytta, er det klart for dagens høydepunkt: Mot en liten avgift serveres kaffe og vaffel!
Praten går visstnok livlig, og intet tema er for stort
eller smått i den sammenheng. Et gjenganger-tema
er livet på Leirsund før og nå!
Gå-gruppa arrangerer også julebord og sommerfest
for sine deltakere, og Karin forteller disse arrangementene er meget populære, og at disse festlighetene også avholdes på Skihytta. Når vaflene er
spist og kaffekannene tomme, og treffet har vart i et
par timer, er deltakerne klare for turen hjem.

Onsdagstreffet starter med at alle frammøtte går på
tur. Det hender at gå-gruppa deler seg i to grupper, Men neste onsdag, samme tid, samme sted, så

treffes Gå-gruppa igjen…

Dessverre har
Velavisa ikke
navnene på
disse elevene,
men sjarmerende er de!
...og vi ønsker
dem 10 flotte
og glade skoleår på Asak
skole!

Da Velforeningens styre hadde
dugnadskveld på Velhuset….
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ANLEDNINGEN….

Sjefen sjøl, Finn Eirik Eilertsen

På
dugnaden ble det utført
vask og vedlikehold på
bord og stoler, merking av
gulv, oppsetting av nye
lamper og gjennomgang
av alt på kjøkkenet!

Elektriske fin
gerferdighete
r:
Steinar Furu

Forespørsel fra Valgkomiteen i
Leirsund Velforening.
Velforeningens leder, Finn Eirik Eilertsen, har
stått på barrikadene for Leirsund i en årrekke, men har nå signalisert at han ønsker å
overlate roret til nye krefter…
Vi trenger også medlemmer til styret. Har du
litt tid og lyst til å bidra til at Leirsund blir et
enda bedre sted å bo, ta kontakt med
valgkomiteens leder Terje Aas på tlf. 900
76 192.
Er du usikker på om dette er noe for deg, er
det fullt mulig å ringe for en uformell prat.

Nytt fra Velhuset og Velforeningen
Dato for julegrantenning blir søndag 2. desember
kl 1700. Skedsmo Janitsjar spiller , julekalendere
er bestilt!
Ny sikringskurs er på plass for lydanlegget, kjølerommet er reparert, ny komfyr er på plass og suppleringsutstyr er innkjøpt når det gjelder kjøkkenutstyr.
Velforeningen vil ta initiativ til en ”Rusken- vårrengjøring” på Leirsund før 17.mai 2013. Etter
dugnaden planlegges det en sosial samling med
servering til dugnadsdeltakerne.
Æresplaketten for 2012 som ble delt ut på
17.mai, henges snart opp på Velhuset.
Dersom du ønsker å bli medlem av Leirsund Velforening, send mail til kasserer Ole Jonny Transeth: ojt@ramirent.no
Utleiefrekvensen på Velhuset er tilfredsstillende,
og Velforeningens regnskapstall er så langt i år
gode

VELKOMMEN SOM GIVER eller
BØSSEBÆRER VED TV-AKSJONEN
søndag 21. oktober !
Nå har du sjansen til å støtte et viktig arbeid.
Ønsker du å bli bøssebærer på Leirsund, ta
kontakt med Mette Konstali (tlf. 41034079)
eller Ebba Asak Sætren (tlf. 47608167)
I 50 år har Amnesty dokumentert overgrep og
grusomheter, stanset tortur og forfølgelser, og
gitt beskyttelse til modige mennesker som gjør
opprør. Dette er tredje gang Amnesty International har fått TV-aksjonen.
Amnesty har bidratt til å få løslatt over 50.000
samvittighetsfanger. Historien viser at respekt
for menneskeverd ikke blir levert på et sølvfat,
men er noe vi må kreve. Ved å bli med på TVaksjonen støtter du en fredelig kamp for menneskerettigheter.
Takk for at du deltar i kampen mot urett!

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
Inkluderer også logo annonse på www.leirsund.net

En lørdag ettermiddag i september er
Velavisa ute på fotooppdrag for å avbilde Skihytta. ett
over jordet, på Sagtun, skimtes det
noen flotte blomster, og dermed dro
vi på besøk til Gunn
Furuseth og Steinar
Jensen! Som vanlig
der i gården, var
begge to i gang
med hagearbeid, og
vi inviterte oss selv
inn for å se. Steinar ville ikke være med på bilder,
for han mener at ”denne hagen er Gunns verk,
jeg gjør bare litt grovarbeid”.

sert nederst i hagen, men når Velavisas utsendte
mer enn antyder at ekteparet Furuseth Jensen
har hver sin ”furtebu”, kan Gunn fortelle at her tar
de ofte ettermiddagskaffen sammen med ei god
bok. Gunn er ei dame med mye humor og humør,
og forteller med glimt i øyet at hyttene pyntes til
jul, og at Syklubben har hatt et par småkalde
kvelder der nede.
Gunn er opprinnelig fra Jessheim, og familien
som også består av sønnene Erland og Audun,
har bodd på Leirsund siden 1986. Gunn arbeider
som sykepleier i Skedsmo kommune, men skulle
gjerne tilbrakt hele sommersesongen i hagen.
Hun forteller at huset i skogkanten har hatt besøk
av rådyr, elg og rev, men mest eksotisk er besøket av ei gaupe!

Gunn ”kaster” overflødige planter i jorda utenfor
gjerdet, og skoggerler når hun forteller at hun har
For dette er ikke noen hvilken som helst hage! opplevd at freidige og frekke forbipasserende rett
Her blomstrer det i krukker og urner, det finnes en og slett plukker med seg en bukett eller tar med
egen rosehage med hagedam og fontene, singel- seg en bilhenger for å grave opp ”gratis” planter…
ganger og klematisespalier, og det er en egen
avdeling for urter og krydderplanter. Vi får også Når Velavisa utsendte - Grete Elnes og Redaktøprøvesmake vindruene; de er på størrelse med ren - takker for seg, så får vi derimot med oss flottyttebær, litt sure, men med et hint av sydligere te buketter!!!
Tekst & foto: Karin
breddegrader… To små hytter ligger idyllisk plasØstbye Høieggen

Rettelse fra Leirsundprofilen: I vårprofilen skrev Velavisa at Grete Dehlen er 50 år. Selv om hun nok ser
slik ut, så er utrolig nok sannheten at hun er 60 år! Vi kom også til å skrive at hun ga seg med barnehagen 1.august 2011, men det var i august i år hun hadde de siste barna i barnehagen. Vi beklager!

Leirsunds Velavis har fått ny redaktør!
Denne nyslåtte redaktøren sitter i skrivende stund
og angrer litt på at hun lot seg rive med på Årsmøtet i Leirsund Vel og sa ja til dette vervet… Men
samtidig er det ganske morsomt å hive seg ut på
dypt vann (spesielt for ei som svømmer som en
skiftenøkkel…).
For å berolige meg selv litt, slo jeg opp på Wikipedia :”Ansvarlig redaktør (eller sjefredaktør) er
den vanlige betegnelsen i Norge for den redaktør
som har det øverste og endelige ansvar for det
publiserte innhold i henhold til straffelovens kapittel
43. Redaktøren er etter loven ansvarlig enten som
forfatter eller ved å medvirke til å publisere andres
eventuelle forbrytelser”. Jeg ble ikke spesielt beroliget av dét, men det som jeg blir beroliget av og
gleder meg over, er alle de folka som med korte
frister har sendt inn stoff til Velavisen! Tusen takk
til dere!

(eller kvelder og netter) Finn Eirik har brukt på velavis. Mange har gledet og moret seg over det varierte innholdet! Tusen takk!

Jeg håper at du som leser dette, finner noe av interesse i dette nummeret! Enten du gjør det eller
ikke gjør det, så er du velkommen til å sende inn
forslag til temaer eller ferdiglagde innlegg til den
eneveldige redaksjonskomitéen (les: Redaktøren).
Ferdigskrevne innlegg, innspill og klager sendes
per mail på kaosho@hotmail.com, puttes i postkassa mi (ved ”kiosken”), leveres i Branderudveien
Jeg benytter samtidig anledningen til å takke Finn 45 eller ringes inn på 4062 1002!
Eirik Eilertsen for alt det arbeidet han legger ned Neste utgivelse er planlagt til midten av november,
som leder av Leirsund Vel og som avtroppende så skriv i vei!
redaktør for denne publikasjonen! I skrivende
stund på en lørdagskveld, er avisen ikke halvferdig
til trykking, og jeg forstår hvor utrolig mange timer Husk: Ingen sak er for liten for Velavisen!

Kurs i Sheng Zhen Gong på Leirsund
Nye og gamle deltakereer hjertelig velkommen til skånsom trening for kropp og sjel.
Bli med på en reise i deg selv, finn ro og velvære, få ny energi og forebygg
helseproblemer.
Syns du det er uoverkommelig å komme i gang med trening, men kjenner at du trenger å
gjøre noe, da er Sheng Zhen Gong kanskje noe for deg. Treningen egner seg for alle:
Unge som gamle, og de midt imellom med og uansett fysisk form.
Alle har godt av Sheng Zhen Gong.
Vi starter opp etter sommeren med trening torsdag 27. september kl 2000-2130, og
holder på hver torsdag, med siste trening den 13. desember.
Totalt 12 kvelder på Leirsund Stadion (Klubbhus,et).
Pris for kurset er kr. 1800. Ta med deg en venn og begge får 200 i rabatt.
Påmelding sendes til 48191792 som SMS eller til elisabeth_hanssen@live.no (understrek
mellom navnene) som e-post.
Er det noe du lurer på, ta gjerne kontakt
Hjertelig velkommen på kurs, hilsen
Elisabeth lærer i
Sheng Zhen Gong

Besøk vår hjemmeside, der finner du redaksjonen:

WWW.LEIRSUND.NET

