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Velkommen til tenning av julegrana på Velhuset søndag
2.desember kl. 17.00!
Skedsmo Janitsjar spiller!

Fakkeltog
fra både Kjusløkka og Asak
skole klokka 16.45. Fakler deles ut
på stedet.

Gang rundt juletreet
Når julegrana er tent,
samles vi på Velhuset til
gratis gløgg og vafler!
Det blir loddsalg med fine
premier!
Velforeningens styre har begynt med langtidsplanlegging! Så nå kan
du ta fram den nye almanakken din for 2013, den som enda er full av
fritid og blanke sider, og skrive RUSKEN-aksjon på lørdag 4.mai
2013! Mer informasjon kommer i neste velavis!

Av : Finn Eirik Eilertsen

Leirsund Velforening v/
leder Finn Eirik Eilertsen

Hallo igjen, alle Leirsunds innbyggere
I skrivende stund er det enda ikke blitt snø, men den er
rett rundt hjørnet, og med snøen alle de vinterlige aktivitetene vi så gjerne gjør. Jeg tenker både på snømåking,
skigåing og regelrett ”vinterkos”. Siden forrige nummer
av Velavisa har det ikke skjedd all verden, men vi hadde, som omtalt annet sted i bladet et fantastisk arrangement rundt åpning av ”Sundmannen” nede på Leirsund,
et arrangement i regi av Historielaget og Leirsund Velforening som det virkelig står respekt av. Jeg ønsker
derfor å takke alle som deltok, både konge, dronning og
fotsoldatene.
Vi ligger an til å få opp tre lysstolper nede på parkeringsplassen ved idrettsbanen, en etterlengtet opplysning av dette området som for mange etter mørkets
frembrudd er et området de ikke ferdes i, og som også
har vært benyttet av kriminelle elementer til omsetning
og lagring av tyvegods. Dette er noe vi i samarbeid mellom Idrettslaget, Velforeninga og Kommunen får på
plass. Så håper jeg på maksimal oppslutning til Jule-

grantenningen, som ikke er langt unna og likeså Juletrefesten som skal være i romjula, og at vi klarer å stable på beina en komité til denne festen. Alle som bor og
ferdes i Leirsundmarka har sikkert også fått med seg at
sykkelstien forbi skytebanen er oppgradert med grus og
grøfting, noe som gjør at også denne kan benyttes uten
at folk er nødt til å vasse i gjørme. Jeg håper alle hesteeiere og ryttere respekterer at denne stien skal benyttes
av alle, både gående, syklister og skiløpere, slik at stien
ikke ødelegges av hestetråkk denne gang.
Til slutt vil jeg ønske alle innbyggere, barn, unge, voksne og eldre som bor i Leirsund og rundt her, en fantastisk flott jul og juletid.
Masse hilsen Finn Eirik Eilertsen

24.november gir ny mulighet hos LORC - forrige forsøk regnet bort!
Vi skal ha en RC oppvisning på grusbanen på Leirsund
stadion lørdag den 24 november mellom kl 13.00 og
15.00. Det blir en oppvisning fra klubbens medlemmer
hvor det vises og kjøres radiostyrte biler i ulike størrelser
og typer. Fra elektro, bensin til nitrobiler. Videre vil det
bli vist kjøring med helikopter og fly. Publikum kan prøvekjøre noen av klubbens biler. Det blir salg av kaffe/
brus og kaker/vafler. Videre blir det loddsalg hvor man
kan vinne diverse RC utstyr som bil, helikopter og fly,
samt mye annet.... Så ta med deg kontanter!

Vårt nettsted www.lorc.no er gratis for alle å bli
medlem av. Her er det mye aktivitet med film
og bilder, så meld dere inn her gratis.

Allsangkveld med Over Enga 14.oktober
lagt vekt på praktiske løsninger. Slik framstår den
nye skolen vår som et flerbrukshus. Mannskoret vartet opp med korsang, og etter en god kaffepause,
tok de publikum med på allsang, hvor de engasjerte
tilhørerne også bidro med egne ønsker til sangvalg.
Lise Askvik var konferansier, og hun loste oss trygt
gjennom denne hyggelige ettermiddagen. Tilslutt
avrundet Over Enga med sangen For Livets Glade
gutter, og for dem, så går som kjent solen aldri ned.

Søndag 14.oktober inviterte Asak skole og Leirsunds eget mannskor Over Enga til en festaften
med allsang i Storsalen på den nye og flotte skolen
vår. Mens det ute var regn og blåst, koste publikum
seg innendørs.
Skolens egne elever guidet de vel 100 frammøtte
gjestene på en interessant framvisning rundt i forskjellige klasserom, og gjestene fikk god innsikt i
hvordan avansert teknolog har gjort sitt inntog når
det gjelder undervisning i teoretiske fag. Det ble
også fokusert på hvordan skolen vier stor oppmerksomhet til praktiske fag, og der skoleledelsen har

Mannskoret Over Enga
Mannskoret Over Enga beriker Leirsund med kulturell aktivitet, og koret har denne høsten vært aktive deltakere både på allsangkveld og minnesmerkemarkering (se annet sted i Velavisa). Koret er for
tiden det eneste mannskoret i Skedsmo kommune,
og vi har all grunn til å være stolte av at ”lille”
Leirsund klarer å holde liv i mannskorsangen, i
motsetning til større og mer kommunalt finansierte
steder i Skedsmo kommune! Formann i Over Enga
er Vidar Larsen som kan kontaktes på tlf 901 46
318/63 87 77 70.

Skihytta åpnet søndagsserveringen 28.oktober!
Liker du å ha et mål for søndagsturen, vil du
treffe naboer og andre kjente, vil du høre litt
nytt om nære eller kjære eller bare liker du
rett og slett kaffe, nystekte vafler, sjokolade
og varme pølser?
Da er Skihytta stedet for deg !
Søndagsserveringen er åpen hver søndag
fra klokka 12 til 15
fra nå til langt utpå
våren...

Åpningssøndagen var det, fra venstre, Stine Asak Høye, Jorunn Fjellstad
Schjerven og Ingrid Granås Schjerven som stod bak disken

Avduking av minnesmerket ”Att og fram”
28.oktober var det tilløp til folkevandring mot det
gamle sundstedet ved Leira! Det strømmet på med
unge og gamle som ville delta i avdukingen av Leirsunds nye stolthet, vårt eget minnesmerke. De over
200 frammøtte hadde hørt nyss om at ”Kongen”
skulle komme, og i hvert fall hadde varaordføreren,
Boye Bjerkholt, gitt tilsagn om sitt nærvær! Det er jo
svært sjelden at politikere tar turen til Leirsund når
det ikke er valgår, så det i seg selv kan jo få flere
hundre til å gå mann av huse.
Nils Sundstu, leder i Skedsmo Historielag og selv
etterkommer av den siste sundmannen, fortalte om
hvordan prosjektet med å lage en liten park ved elvebredden startet for tre år siden. Bakgrunnen var
at det lille området - mellom veien til stasjonen og
den gamle brua - var i ferd med å gro igjen, og at
det dessuten var et stort ønske om å reise et minnesmerke over sundtrafikken i nærheten av pilegrimsleden.
Minnesmerket og parken er et samarbeidsprosjekt
mellom Skedsmo Historielag og Leirsund Velforening, samtidig som Skedsmo kommune har bidratt på ulike måter, blant annet ved å ”gi bort” grunnen som minnesmerket står på. Det var derfor naturlig at varaordfører Boye Bjerkholt fikk det ærefulle
oppdrag å avdekke skulpturen. I den medfølgende
lille talen fokuserte han på at tidligere tiders samferdsel, som jo flåtetrafikken var en del av, skapte
anledninger for bygdefolk og tilreisende til å møtes.
Bjerkholt påpekte at med det nye monumentet har
Leirsund fått en ny møteplass.
Eli Møller har hatt den kunstneriske utformingen av
monumentet, mens det praktiske arbeidet er flott
utført av lokale krefter: Jens Torbjørn Asak og Vegard Røhme.
Minnesmerket er finansiert både gjennom dugnad
og økonomiske bidrag fra enkeltpersoner og næringsliv, fra minnegaver etter dødsfall og fra Historielaget og Velforeningen.
Etter avduking og taler… ja, da kom jammen kong
Christian den 6., hans dronning og øvrige følge forbi
sundstedet.

Tekst: Karin Østbye Høieggen Foto: Edgar Løchen og Karin Østbye Høieggen

Eli
Møller
f.1943

Eli Møller er født i Tønsberg, har tidligere bodd på Leirsund og har derfor tilknytning hit, men bor nå i Lillestrøm.
Hun er utdannet tegner og grafiker, men arbeider også
med andre teknikker og kunstneriske uttrykksformer.
Hun er utdannet blant annet ved Interiørarkitektskolen i
København og Statens Håndverks– og Kunstindustriskole
og har deltatt på Høstutstillingen og Østlandsutstillingen.
Om ”Att og fram” uttalte kunstneren etter avdukingen at
hun først hadde blitt takknemlig og deretter blitt litt skremt
over å få dette oppdraget.
Hun forklarte at skulpturen er et konkret bilde på flåten
som ble brukt over Leira og som på den måten var en del
av forbindelsen mellom Nidaros og Christiania. Figuren
kan også forstås mer abstrakt, som en forbindelse eller
fartsretning mellom fortid og nåtid eller som ulike standpunkter eller synspunkter.
Til alle barn, foreldre og besteforeldres glede understreket
kunstneren at det er lov å klatre og leke i installasjonen,
slik at alle som klatrer opp på den, kan få lære å styre sin
egen skute og være sin egen sundmann.

Om sundtrafikken...
Leder av Skedsmo Historielag, Nils Sundstu, holdt et
interessant kåseri om oldtidsveien og om Leirsund som
sundsted. De første kilder fra 4000-5000 år siden forteller om hovedveien som gikk mellom Oslo og Nidaros.
Det vites med sikkerhet at Raumerhæren krysset sundet
over Leira på Olav den Helliges tid, og ca 50 år etter
Olav den Helliges død i år 1030, startet pilegrimene å
valfarte mot Nidaros. Disse pilegrimsvandringene fortsatte i nærmere 500 år, og var også en medvirkende årsak til at kirken på Asak besto fra ca år 1300—1600.

… og kaffe på Velhuset
Etter avdukingen av minnesmerket, kom over ett hundre frammøtte til Velhuset. Der inspiserte ”Kong Chris-

Leirsund gård var krongods. Det ble betalt ”sundtoll” for
alt og alle som passerte; og det ble også gitt kvantumsrabatt dersom mange dyr fra samme flokk skulle over!
Ellers var det mye ”lass-trafikk” med høy og bryggerivarer som ble transportert mellom Oslo og Eidsvoll, for så
å bli lastet om på båt over Mjøsa. Nils Sundstu viste artige bilder både av hestehandlere, tiggere og gamle VeltePettere (sykler)! Han fortalte at 6.juli 1733 inspiserte
kong Christian den 6. Dragonregimentet, og Nils ga oss
anekdoter om at sundmannen fikk bot dersom han satte
tiggere fra andre sokn over elva!
I 1801 ble kongeveien lagt om til å gå over Berger, Frogner og Mo. Ca 1800 ble det bygget bro ved Enger, men
den var ikke så god. Den siste sundmannen het Anders
Nilsen Sundstuen, og var oldefar til Nils, og han var
sundmann i perioden 1846 til 1856.

Tekst: Karin Østbye Høieggen Foto: Edgar Løchen og Karin Østbye Høieggen
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tian den 6.” og hans hustru Dragonregimentet, og regimentet gjenoppstod deretter som mannskoret Over
Enga! Mannskoret gledet tilhørerne med flere sanger,
og det ble servert kaffe og kringle. Det ble overrakt
blomster, gode ord og takk til kunstner Eli Møller og
andre som hadde bidratt til monumentet og den nye
parken.

Astrid Frivoll
Etter en idémyldring blant innfødte
Leirsund-damer om hvem som bør
være Velavisas Leirsundprofil i
novemberutgaven, står jeg en formiddag utenfor ei dør på Bakkejordet og hører et ”Kom inn” på umiskjennelig sørlandsdialekt. Tidligere
på formiddagen møtte jeg den blide damen i kjent driv nedover
gangveien, ute på tur med hunden
sin Lita. Selv om hun ikke helt forstår hvorfor hun skal bli mitt neste
intervjuobjekt, så vet jeg mange grunner for det!

stur til New York, Philadelphia og Boston. Nye reiseplaner
er allerede lagt!

Siden det lakker mot
jul, og deilige smultringer og sandkaker
står på bordet, snakker vi litt om julebakst
og andre tradisjoner.
Astrid forteller at tidligere bakte hun minst
10-12 sorter julekaker i
trippel
porsjonsstørrelse, og alt ble spist
med tre gutter i huset!
Astrid er opprinnelig fra Froland utenfor Arendal, men har Nå overlater hun til
bodd på Leirsund fra 1968. Da flyttet hun hit sammen med sønnene og deres famannen Åge, og etter hvert ble
milier å bake sine egfamilien på fem fulltallig med tre
ne julekaker, bortsett
sønner; Johnny, Uno og Roy.
fra de 300 smultringene som hun bidrar
Mange Leirsund-beboere vil husmed!
ke Astrid fra oppveksten sin, for
denne damen var ledende badeEtter en litt motvillig fotoseanse der Lita furtet på grunn av
vakt på både Volla og Asak
blitzen, takker jeg for at jeg fikk komme på besøk og for de
svømmehaller. Den gang var
deilige smultringene!
Asak svømmehall åpen tre gangTekst &foto: Karin Østbye Høieggen
er i uka, og Astrid var også badevakt på Nebbursvollen i åtte
sommersesonger. Etter at komEnnå ikke medlem i Leirsund Velforening … ?
munen la ned badevakttjenesten, ble Astrid tilbudt jobb som leder av ungdomsklubbene I dag har Leirsund Vel 185 medlemmer, og vi ønsker
på Strømmen og Leirsund. I 13 år drev hun ungdomsklub- også DEG som medlem ! En av fordelene er, ved
ben ”Jonatan” på Leirsund. Hun arbeidet også på postkon- leie av Velhuset gir vi deg kr 500 i rabatt!
toret her på Leirsund til det ble lagt ned , og hun ble med
Medlemskontingent for enkeltmedlemmer er kr. 200
på Postens flytting til Skedsmokorset.

og for familie kr.400 pr.år. Interessert ?

Gjennom sine jobber som badevakt, ungdomsklubbleder
og som ”Dama på posten”, kjenner hun naturligvis de fles- Ta kontakt med kasserer, Ole Johny Transeth på
te og fra alle generasjoner her på Leirsund. Og svært mobil 958 94 735 eller epost ojt@ramirent.no
mange kjenner Astrid, den blide og positive damen med
TILBUD TIL NYE MEDLEMMER
den ”bløde” dialekten.
Mannen Åge gikk bort for en del år siden, men sønnene, De som tegner nytt medlemskap i år vil være med i
de tre svigerdøtrene og ikke mindre enn ti barnebarn i trekning av en Reiseforsikring gjeldende for 2013.
alderen 27 til 8 år bor mindre enn en times kjøring herfra.
Verdi ca kr.1100 Velavisen kommer ut til alle Leir-

sund beboere 4-5 ganger pr.år. Vi takker for god

Også som pensjonist er Astrid ei aktiv dame. Hun liker å
gå på tur og helst med hunden Lita og gjerne venner eller støtte fra våre faste annonsører: Sagen & Co,
naboer. Hun er ei sprek dame og er på dans omtrent en Solbrekken & Østlie, Søran og Lillestrømbanken.
gang i uka, og hun svømmer hver uke!

Er det noen andre som også vil ha en fast annonseAstrid liker godt å reise til nye og spennende steder og i plass?, ta kontakt med kasserer. Dette koster bare
vår var hun og hennes venn på en 14 dagers opplevelse- årlig kr. 2800.-

Idrettslaget Informerer
Primus motor for dette prosjektet er Øyvind Strand.

Skigruppas novemberdugnad

Idrettslaget ønsker å takke alle som bidro med
stor iver og god dugnadsånd!

Tekst & foto: Terje Aas

Lørdag 10 november var det dugnad i skiløypene.
Selv om ikke været var helt optimalt denne dagen,
var 16 personer klare til å ta fatt i de forskjellige
oppgavene. I løpet av dagen ble 10-kilometeren, 5kilometeren og løypa ned til Heisshagan ryddet og
klargjort for vinterens skiaktiviteter. Knut og Ole
Henry fikk gjort ferdig den nye sittebenken.
Det ble i tillegg hugget, ryddet og kjørt ut mye ved
pistolbanen, slik at den gjørmete og vanskelige tur–
og sykkelveien fra Flaen ned mot Jølsen skal bli lettere å benytte. Til dette prosjektet har vi har søkt og
fått innvilget kr. 220 000 fra Skedsmo kommune.

Vil DU bidra med innsats
for lokalmiljøet??
Skigruppa trenger en eller to personer
som kan være ansvarlig for driften av
serveringen på Skihytta.
Oppgaven går ut på å handle inn, sette
opp vaktlister og holde orden på oppgjøret.
Dette er en veldig fleksibel dugnad som
kan utføres når det passer deg!
Ta kontakt med Terje på 900 76 192 hvis
du har spørsmål eller vil ha denne
”jobben”!
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

LØYPEINFO november 2012
Nyhet: Det er kjørt opp løype med løypemaskinen fra 10- kilometeren ved kraftstasjonen og bort til Lundermoen.
Følgende løyper er kjørt opp med løypemaskin:



Lysløypa Lengde 3,5 km. Meget barnevennlig.



5-kilometeren.Litt mer krevende, men fortsatt barnevennlig



Fra Asak skole og opp Stordalen. Ca 1 km. Barnevennlig



10 kilometeren. Flott løype som går inn i Sørum kommune. Noe mer utfordrende løype.



Løype ned til Kongsrudtjern. Lengde ca 3 km. Utforkjøring ned mot tjernet. Går videre mot Åkrene.
Følgende løyper er kjørt opp med scooter:



Skolejordet og opp til Lysløypa. Ca 1,5 km. Flat.



Fra Mølla via Heisshageveien og opp til Skihytta. Lengde ca 3 km. Mye jorder med ei ganske bratt utforkjøring.



Det er også tråkket et ”mini-skileik”-område på jordet
ved Bråtan. Her er det selvbetjeningslys.



Løype fra Skihytta til blikkhytta. OBS! Skigåing over
isen er på eget ansvar. Merket med skilt ISLAGT
VANN. Lengde ca 1 km. Flat.

Lyset i Lysløypa er tent frem til kl. 23.00 alle dager.
Det finnes en akebakke med lys ved Skihytta.

Idrettslaget Informerer
Fra årets fotballavslutning på Velhuset...
nere av åre
11 glade jenter ble stolte vin

ts quiz!

Lena - Junio
rlagets diva
-

i flott positu

Årets lagbilder av alle LILs lag vil bli hengt opp på Klubbhuset snarest sammen med bildene fra i fjor. Bedre seint enn aldri!

Familiesvømming på Asak
skole hver lørdag kl.11 –14!

Familiesvømmingen har
juleavslutning lørdag 15.12!
Velkommen på juleavslutning i svømmehallen sammen med Jorunn og Stine
lørdag 15.desember fra klokka 11.00 til
14.00!

Hver lørdag fra klokka 11.00 til 14.00 er det
familiesvømming på skolen, og her er alle
Leirsunds små og store innbyggere velkomne! Her er det rom for leking, stuping og annen hygge i vannet. Som regel er det også
noen som ønsker å svømme litt ” i fred” og
uten for mye vannspruting, og da legges det
ut en baneskiller slik at dette blir mulig.

Det serveres julebrus, kaffe og pepperkaker!
For barn og ungdom arrangeres det
ulike aktiviteter med premier!!!

r

Årets elgjakt i tekst og bilder…
Tidlig om morgenen fredag 5.oktober møtte 17 elgjegere
og to elghunder i Torgenrud for å gjøre de siste forberedelsene før årets elgjakt. Viltnemda hadde uttrykt et
ønske om at vi skulle jakte på elg i nærheten av E6 for å
redusere risikoen for påkjørsler mellom elg og bil. Halve
jaktlaget tok derfor turen til Prestegårdshagen, som er
området mellom Farseggen og Berger avfalldeponi. Den
andre delen av laget jaktet i området Korpåsen og Harato
(som er lia mellom pistolbanen og Leirelva). Det gikk
ikke lang tid etter jaktstart før Henning Breivik rapporterte at han hadde skutt en okse i nærheten av Ballerud. Senere på dagen felte Per Brenna en kalv i nærheten av
Mellem-Asak.

Tekst og foto: Bård Hauglid (og Internett)

etter elgen med ”Mira”. Ole Breivik skjøt piggoksen i
nærheten av Ballerud ved lunsjtider.
Siste helgen ble det anledning til å jakte på gjenværende
kvote i elgvaldet. Vi jaktet i Prestegårdshagen om formiddagen og i Hauglifjell etter lunsj. Det ble imidlertid
ikke observert etter skutt elg denne dagen. Det var generelt mye elg denne sesongen, og spesielt ble det sett
mange okser.

Neste morgen ble det jaktet i Torgenrud, og Petter Branderud felte ei kvige tidlig om morgenen. Det var også
observert en piggokse i samme området, så Pål Brenna
gikk etter med ”Lurven”, elghunden sin. Etter en stund
dukket piggoksen opp på Vestjordet i Branderud, der den
ble felt av Lars Bjørnstad.
Den tredje dagen foregikk også jakten i Torgenrud. Øystein Dynna slapp hunden sin, ”Mira”, ved Kongsrudtjern, og det drøyde ikke lenge før bikkja hadde los på ei
kvige. Også denne elgen tok sin siste tur til Vestjordet i
Branderud, og der ble den felt av Jens Torbjørn Asak.
Mandag ble vårt eneste resultat naturopplevelsen...
Den siste elgen ble felt lørdag 13. oktober. Dette var en
piggokse som ble observert ved en tilfeldighet, like før vi
skulle gå av post og avslutte for dagen. Jens Thomas
Asak, som denne dagen var vikarierende hundefører, gikk

Ole Breivik fikk besøk av denne oksen på post.
Oksekvoten var allerede fylt, så denne ble bare
”sku ” med kamera.

Tradisjonen tro avslu es dagens jakt med bålkos og slak ng i Nordgarden ‐ mens noen elger fortsa kan nyte livet og vandre inn i solnedgangen...

Årets TV-aksjon gikk til Amnesty International!

Jorunn Fjellstad Schjerven ringte på hos den glade giver Jens Østbye Høieggen

Mette og Kjersti Konstali klar for årets viktigste søndagstur

Årets TV-aksjon gikk av stabelen søndag 21.oktober, og i vårt område var 16 store og små bøsse
-bærere i aksjon. I Leirsund/ Asakområdet er innsamlingen organisert av Mette Konstali og Ebba
Asak Sætren, og de ønsker å takke både dere som var villige til å gå denne viktige søndagsturen
og dere som puttet penger i bøssene!
Tekst & foto: Karin Østbye Høieggen

Qigong-treningen fortsetter på Leirsund!

Skummelt Hallowe
en-besøk
på Asaktoppen

Elisabeth fortsetter med kurs i Sheng Zhen Gong på nyåret,
hver torsdag klokka 20.00- 21.30 på Klubbhuset. Denne treningsformen skjer med skånsomme, meditative bevegelser
som gir bedre bevegelighet og bedre humør, indre ro og bedret sirkulasjon, slik at kroppen kan helbrede seg selv.

For påmelding eller spørsmål: Kontakt Elisabeth på tlf
48119 1792 eller elisabeth_hanssen@live.no

Skedsmo Skolekorps’
høstkonsert
Søndag 4.november gikk Skedsmo Skolekorps’
årlige høstkonsert av stabelen. Denne gangen ble
konsertarrangementet lagt til flotte Asak skole, noe
som var til stor glede for korpsets Asakelever.
Til stede på konserten var foruten korpsmusikantene; stolte og rørte foreldre, besteforeldre og andre
interesserte. Konserten var en flott opplevelse for
de tilstedeværende som koste seg med flott spill og
deilige kaker i fine lokaler.

Kjære Leirsund-beboer!
Her kommer årets siste utgave av Velavisa, og jeg
håper du får glede av å lese den og at du finner noe
som interesserer deg. Denne høsten har det vært
mange spennende hendelser på Leirsund, som minnesmerker og oppstart av LORC. Samtidig går jo
idrettslaget og aktiviteter som elgjakt og dugnad sin
vante gang, og slikt blir det velavisstoff av!
Tusen takk til alle som har bidratt med tips, tekster
og bilder, for uten dere hadde nok Velavisa bestått
av bare ett ark... I forrige velavis etterlyste jeg gamle og nye bilder som Velforeningen ønsker å utsmykke Velhuset med, men det har vært svært liten
respons på dette utspillet. Så jeg oppfordrer igjen:
Ta en titt i skap, skuffer og på veggen og se om du
har bilder som du tror egner seg.

ligere

Redaktørens

sisteside
utgivelser på Leirsund Velforenings hjemmeside:
www.leirsund.net.
Det er en omfattende jobb å distribuere Velavisa, og
det er ikke lett å finne alles postkasser, selv om Håkan Nyhaugen leter med skarpt blikk og lommelykt!
Hvis du kjenner noen som ikke får Velavisa i postkassa, vennligst ring Håkan på tlf.46 78 79 00.

Selv om det kjennes litt tidlig i skrivende stund
Til neste nummer av Velavisa trenger redaksjonen (17.11), vil jeg ønske alle Leirsund-beboere en god
( = redaktøren!) gode tips og innspill, så du kan adventstid og en fredelig julehøytid med samvær og
gjerne sende meg en mail til kaosho@hotmail.com glede i fokus!
eller ringe meg på mobil 40 62 10 02 eller 63 87
72 55.
Men vi treffes vel på Julegrantenningen søndag
2.desember klokka 17.00?!
Dersom du ønsker å se tidligere utgaver av Velavisa, og du ikke har spart på dem, så finnes alle tid- Med vennlig hilsen Karin Østbye Høieggen

Og det ble Jens Torbjørn Asak som ble ”siste-side-mannen” i
denne velavisutgaven, avbildet på Skolejordet en vakker
høstdag i oktober….

Besøk vår hjemmeside, der finner du redaksjonen:
WWW.LEIRSUND.NET

