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Velkommen til stor fellesdugnad på Klubbhuset og
Velhuset fredag 12. april
Idrettslaget og Velforeningen inviterer til fellesdugnad fredag 12.04.13. Vi sørger for varme griller
og dertil egnet føde fra kl.16.00, og slik kan du/dere
komme direkte fra jobb! Ta gjerne med barna, slik at
de både kan ha det moro og oppdras i god dugnadsånd. Voksen-drikke og barne-drikke blir det
også servert til grillmaten.
Målet for ettermiddagen er å utføre forefallende arbeid på arealene rundt Klubbhuset og Velhuset,
som rydding av søppel, rydding av kratt langs gjerdet, oppsetting av ballnett bak fotballmål, etablering
av tak over buer ved fotballbanen, fjerning av mose
på helleganger og rengjøring av inngangspartiet til
Velhuset.

rapportert til Espen Ruud (mob: 90553733, E-Post:
espenaruud@gmail.com).
Hvis frammøtet blir like bra eller helst enda bedre
enn i fjor, så får vi dette til. Vi sørger for det som
trengs av verktøy og utstyr inkludert søppelsekker
og bort kjøring av disse, men ta gjerne med egen
kost, spade eller rive også.
Fellesdugnaden rundes av med felles grilling og sosialt samvær, sannsynligvis rundt kl. 20. Ved behov
for ekstra varme kan dugnadsfolket trekke inn i
klubbhuset, og tidspunkt for endelig utkastelse avgjøres via ”smøring & bestikkelser”…

Idrettslaget og Velforeningen stiller med et basissorHvis noen har ønsker for idrettsbanen, så er dette timent av grillmat og drikke for barn og voksne,
en god anledning. Vi har hørt ytret et ønske om mens mer raffinerte ønsker må besørges av den
lengde grop, er dette fortsatt aktuelt? Ønsker pre- enkelte gourmet.
senteres på forhånd til Banemann Geir Jensen på
Velkommen til en
(mob: 92633961).
Vi prøver også å få ryddet utearealer andre steder
på Leirsund og Asak. Dette er jo delvis en kommunal oppgave, i tillegg til at skolen tar seg av sine
arealer og pensjonistgruppa holder det pent rundt
Skihytta. Likevel blottlegger nok snøsmeltingen et
behov for opprydning flere steder. Vi satser på inndeling i ryddelag etter ”geriljapatruljeprinsippet” (m/
flat maktstruktur!). Aktuelle ryddeområder bes inn-

sosial og hyggelig dugnad, slik at
Leirsund og Asak
kan skinne når
vårsolen for alvor
tar tak og vi nærmer oss 17. Mai

Årets ildsjel-pris deles ut 17.mai!
Prisen som Årets ildsjel ble innstiftet på 17.mai fjor, og hedersprisen ble da tildelt
Jon Berntsen og Terje Aas. Vi vet at det er mange kvalifiserte kandidater til årets
prisutdeling som skal finne sted på nasjonaldagen, og vi ber Leirsunds innbyggere
om å komme med forslag. Forslag sendes til Leirsund Velforening på epostadressen ildsjel@leirsund.net som foretar innstilling til Årets 17. Mai komite, og sørger
for gravering og klargjøring av plakett. Frist for innsending er senest 10.april 2013.

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

Av : Finn Eirik Eilertsen

Hallo igjen alle Leirsunds innbyggere!
Vi skriver 2013 og det er kaldt ikke bare i Leirsund,
men på hele Østlandet. Vi har ikke helt fått fart på
vinteren enda, selv om vi har litt snø i skiløypene,
så er det slett ikke ”normalen” vi ser mht. snømengder, men vi får gjøre det beste av det vi har
fått. En ting er i alle fall sikkert, Løypekjøringsgjengen stiller i alle fall opp, og det er ikke annet
enn imponerende at disse gutta gidder å stille opp
slik de gjør, en meget stor takk til alle sammen, og
vi setter enorm pris på dere.
Ellers så har det foregående året vært et hektisk
år med mange ting som har skjedd, og ikke minst
har vi hatt veldig mange utleier. Vi har også fått
mange nye Leirsundsokninger inn i vårt samfunn,
men vi ser ikke like stor økning i medlemsmassen,
så vi vil i år sende ut en giro med litt info til alle
nye eller ”ikke medlemmer” i håp om at vi skal få
noen flere medlemmer i Velforeningen.
Vi bidrar jo til vårt lokalsamfunn og vi trenger nye
medlemmer om vi skal være i stand til å fortsette
med dette, vi trenger ikke bare medlemmer, men
også noen som kan ta del i det enorme dugnadsarbeidet som nedlegges av alle som er med i de
lag og foreninger vi har i Leirsund. Det går mot
årsmøter i både Idrettslaget, Skigruppa og Velforeningen og vi trenger nye navn som kan delta
sammen med oss. Vi var så heldig i år å finne en
frivillig til arrangement av den årlige Juletrefesten,
og det er vi kjempeglade for, men vi trenger flere.
Idrettslaget trenger noen som kan engasjere seg,
og Gard Lier som sitter i valgkomiteen er meget
takknemlig for noen nye navn som kan tenke seg
å bidra i Idrettslaget, og Terje Aas blir sikkert glad
for å få vite om noen som kan tenke seg å sitte i
styret i Velforeningen.
Som innbyggere i vårt lokalsamfunn er det nesten
en forpliktelse å delta på et eller annet stadium i
oppholdet, men vi ønsker ikke å tvinge noen inn i
frivilligheten, men prøv å tenk etter hva vi får igjen
av det vi bidrar med, det er ikke nødvendigvis det
store engasjementet som trenges, men det å delta
er veldig viktig, og ikke minst, det bidrar til å øke
vennekretsen, og bare det burde være nok.

Tenk deg derfor nøye om, og se om du ikke kan
finne noen timer i løpet av måneden som du kunne
tenke deg å bruke på Leirsund. Vi som sitter midt
oppi det, vi blir i alle fal veldig glade om du kunne
tenke deg å bidra.
Ellers så planlegger vi en fellesdugnad sammen
mellom Idrettslaget og Velforeningen fredag 12.
april nede på Stadion, for å rydde unna vinteren og
samle inn alt søppel som er kastet rundt oss i løpet
av vinteren. Jeg anmoder så mange som mulig å
stille på Idrettsbanen denne fredagen kl. 17.00.
Vi skal på en eller annen måte få sørget for at det
vil være mat nok, så ingen skal trenge å gå derfra
sulten. Hva det blir, vet vi ikke , men det kan hende
vi monterer en grill som vi holder varm, og så kan
det hende om vi er heldige, at vi får tak på verden
største ”Vaffelkake-jern” nemlig to kum-lokk som er
bygget om til vaffeljern. Dersom vi klarer dette, vil
også dette gå hele ettermiddagen.
Med andre ord, det skal være hyggelig å være
med, og vi vil også sørge for noe kaldt å drikke til
både voksne og til barn.
Vi ordner med det som skal gjøres og vil lage lister
på oppgaver, men det er flott om du tar med deg
en kost og en spade, da vi sikkert ikke har nok av
det om det blir mye folk.
Til sist ber jeg dere huske på Årsmøtene til både
Idrettslaget og Velforeningen som er hhv. 18 og 19
mars.
Ha en fredfylt vår…
Finn Eirik Eilertsen

Det har også tidligere blitt skrevet om Leirsund-bruene her i Velavisa,
og om en søker på internett, finnes det mye lesestoff om de gamle
fergemennene og sundmannen.
Men å finne ut når den siste brua ble bygd, ble en aldri så liten utfordring! Etter et par timers søking på internett, gav jeg opp og ringte Statens vegvesen for å finne svaret. Etter litt søking i elektronikkens forunderlige verden, kom mannen i den andre enden frem til at byggeåret
var 1978. Så da vet også jeg det mange andre sikkert visste fra før!
Noen bilder fra den gangen har jeg ikke funnet, så hvis noen har bilder
fra byggingen eller da brua var ny, så ikke nøl med å si fra.
Sommeren 2012 ble brua fikset opp for ca 2 mill, bl.a med nytt
rekkverk. Elva som nesten hver vår slikker oppunder brua, sammen
med avrenning og veisalt fra oversiden, sørget for at det var nødvendig. Den aller første kjente brua over Leirsund ble bygget rett nedenfor Enger gård rundt 1800. Den var privat bygget og ble ikke vedlikeholdt. Det resulterte raskt i forfall, så man gikk snart tilbake til å
bruke flåte igjen. Skedsmo herredsstyre bestemte i 1862 at det skulle bygges bro over sundet ved Gamle Leirsund mot at sundtollen
bortfalt. Broen ble bygget av trevirke, og det var derfor røykeforbud
på broa. Isgang, tømmerfløting og flom gjorde raskt skader på broen, og den trengte hyppige reparasjoner og utbedringer. Til tross for
flere påkostninger og endringer, var broens befatning et tilbakevendende problem. Kjørebanen på broen besto av runde trekavler eller
planker med jord og grus oppå. Dette medvirket til at materialene
råtnet, og det sies at bussen fra Lillestrøm en gang gikk gjennom med et hjul! I 1929 ble ei ny bru av betong og stål byg-

get

ved siden av den gamle. Denne står like fint i dag og blir brukt som
gangbru. Fra gangbrua kan man se pælene etter den gamle trebrua.
Fra åpningen av Ny-brua i 1929

Tekst & foto: Steinar Furu, Skedsmo Historielag og Romerikes Blad

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

Idrettslaget informerer
Oppgradering av ”Sykkelvei nr. 1” – parsell Asak – Jølsen Gård

Sykkelveien før utbedring

Skigruppa har i høst/vinter utbedret den gjørmete og lite
framkommelige sykkelveien fra Asak til Jølsen Gård.
Formålet
med
utbedringen er å
gi Skigruppa mulighet til å øke
aktiviteten i sommerhalvåret, slik
at også Skihytta
på Asak kan benyttes mer. Ved
å utbedre denne
delen vil syklister
og gående få en
komplett
rundløype gjennom

Leirsund til glede for alle i Skedsmo. Den utbedrede strekningen er 555 meter, og den har til tider nesten vært uframkommelig (se foto). Sykkelveien er utført med i bredde på 3
meter. Det er lagt ned vei duk og fylt opp med pukk. Hugging
og dugnadsarbeid til en verdi av kr. 80.000 ble utført av Ski- Nå kan våren komme, og sykkelsesongen starte
gruppa med Øyvind Strand som primus motor. Oppfyllingsarbeidene ble utført av Geir Jensen og Jens Kristian Hauglid. Idrettslaget ønsker å takke grunneierne for
meget positiv innstilling. Vi søkte støtte fra Skedsmo kommune ved ”sykkelgeneral” Frode Hofseth, og
fikk innvilget kr. 220 000, og dette var nok til full finansiering av prosjektet.

Skihytta som ligger ved Flaenveien på Asak, er åpen for servering hver
søndag fra klokka 12.00 til 15.00. Her serveres pølser, nystekte vafler, kaffe, te ,
sjokolade og solbærtoddy. Det er sitteplasser både ute og inne og gode parkeringsmuligheter. Egen grillplass på utsiden som selvsagt kan benyttes av alle.
Velpreparerte skiløyper starter ved Skihytta,
og her kan du gå runde på runde, for lyset i
lysløypa er tent helt til klokka 23.00La Skihytta
være målet for søndagsturen, og ta kaffe og
vaffel med noen du kjenner eller ønsker å bli
bedre kjent med!
Dersom du ønsker å bidra ved å ta ei kioskvakt, kontakt Liv-Ingrid på mobil 9240 3346

Innkalling Årsmøte i Leirsund Velforening
Tirsdag 20. Mars 2013 kl.19.00
på Leirsund Velhus
Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite i. Vi anmoder alle Leirsund Vels medlemmer om å delta i driften av foreningen ved å møte opp på årsmøtet

Følgende årsmøtesaker skal behandles
Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning av innkalling
Og dagsorden. Referat fra årsmøtet 2012
Sak 2 Valg av møteleder, referent og to represen
tanter til å undertegne protokollen
Sak 3 Styrets årsberetning
Sak 4 Regnskap for regnskapsåret 2012
Sak 5 Revisors beretning 2012
Sak 6 Budsjett for driftsåret 2013
Sak 7 Orientering om driften av Velhuset
Sak 8 Fastsettelse av medlemskontingent for 2014
Sak 9 Valg i hht. valgkomiteens innstilling
(Innstilling deles ut på årsmøtet)

a) Styremedlemmer
b) Komiteer
Sak 10 Innkommende saker og saker fra styret
Alle sakspapirer ekskl. regnskap (som utdeles på årsmøtet) er tilgjengelig på vår hjemmeside
www.leirsund.net i PDF-format for nedlastning.
Møtet annonseres to ganger i Romerikes Blad og på vår
hjemmeside, samt i Velavisa.
Styret v/ Finn Eirik Eilertsen, leder

Årsmøte Leirsund IL på Klubbhuset
mandag 19.mars 2013 kl. 19.00
SAKSLISTE:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 til å undertegne møteprotokollen
4. Behandling av årsberetningen
5. Behandling av regnskap og budsjett
6. Innkomne forslag
7. Valg

Vel møtt!

Vil du hjelpe til med å opprettholde
Idrettslagets aktivitet i vårt nærmiljø,
og særlig for barn som ønsker å gå
på ski?
Da kan kanskje et verv i Skigruppa, Idrettslaget eller Velforeningen, være noe for deg
Du trenger ikke binde deg til noe
fast, men det er både små og større
oppgaver du kan få hjelpe til med.
Ta kontakt med Terje Aas på mobil
900 76 192, eller noen av de du
kjenner, så sørger de for at noen
får dette dit det skal

Trenger du info om preparerte
skiløyper på Leirsund?

Sjekk hƩp://www.leirsund.net

Kampoppsett, hjemmekamper, Leirsund A-lag 6.divisjon:
DATO

TID

HJEMMELAG

BORTELAG

tirsdag 07.05.2013

19:00 Leirsund

Eidsvold IF 2

tirsdag 21.05.2013

19:00 Leirsund

Skogbygda

mandag 27.05.2013

19:00 Leirsund

Ytre Rælingen

tirsdag 11.06.2013

19:00 Leirsund

Hauerseter 2

mandag 24.06.2013

19:00 Leirsund

Nittedal

mandag 05.08.2013

19:00 Leirsund

Skjetten 2

mandag 12.08.2013

19:00 Leirsund

Funnefoss/Vormsund 2

tirsdag 20.08.2013

19:00 Leirsund

Kurland

mandag 02.09.2013

18:30 Leirsund

Skedsmo 3

lørdag 21.09.2013

13:00 Leirsund

Fet 2

lørdag 05.10.2013

13:00 Leirsund

Strømmen 3

Mitt liv som Leirsund-spiller

viktigaste för oss är att vinna. Men det är viktigare
att alla känner sig välkomna

Mitt liv som Leirsund-spelare startade sommaren
Leirsund IL är inte bara ett hyggligt gäng som har
2011. Det var av ett rent tillfälle det blev just detta
det kul när vi träffas. Vi kan spela fotboll
laget. Jag märkte ganska fort att det inte var ett
också.Säsongen 2011 kom vi på andra plats i divanligt fotbollslag jag hamnat i.
vision 7, endast en poäng bak vinnarna. Noterbart är att vi inte förlorade en enda match. HemFör Leirsund IL är inget vanligt fotbollslag, det är
ma på Leirsund tog vi 22 poäng på 8 matcher.
ett gäng kompisar som möts ett par gånger i
veckan och spelar fotboll.
Detta räckte för att ta sig upp i division 6. 2012
kom vi inte hela vägen fram, det blir samma diviOch det tog inte många minuter in i första
sion detta året. Från 30 augusti 2010 till 9augusti
träningen innan jag kände mig som en i detta
2012 blev det inte en enda hemma förlust.
kompisgänget. De som någon gång har hållt på
med lagidrott vet att det inte är en självklarhet att
Det är svettigt för motalla i en grupp på 25 personer klaffar med vaståndarna att komma på
randra.
besök. 2013 fortsätter vi i
samma spår. 2013 är det
Jag vill påstå att hos oss är alla med i gänget.
året Leirsund återigen går
Det spelar ingen roll vem man sitter vid sidan av i
upp i seriesystemet. 2013
omklädningsrummet, vi pratar och skrattar lika
är det året vi hoppas att få
mycket ändå.
visa dig hur det ser ut i ett
riktigt fint fotbollslag…
Med det sagt så är det inte alltid glada miner hos
oss heller, vi spelar fotboll för att vinna. Men ingOskari Jerkrot,
en i Leirsund går ifrån stadion med en dålig känsLeirsund A-lag
la om att vara utanför, inte bli sett eller hörd. Det

Mens vi venter på våren: Stampetjern og Branderud gård
fotografert fra Farshatten.
Foto: Karin Østbye Høieggen, mai 2012

Skikarusell 28.januar
2013
Arrangert for 6.gang i samarbeid med Frogner IL

Line Ruud var en av dem som sørget for
hamburgere til sultne barn og voksne
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Asak gamle skole
Utenfor den flotte, nye skolen vår blåser historiens
sus over den opprinnelige Asak skole. Den ligger hvit
og vakker og venter på å bli en del av vårt lokalsamfunn igjen.
Som avslutning på byggeprosessen av den nye skolen, ble den gamle bygningen restaurert utvendig.
Innvendig er det mangler som må utbedres før den
igjen kan bli en del av vår hverdag.
Skedsmo kommune eier bygningen, og kommunen
har rakt ut en hånd til Leirsunds befolkning med tilbud om å kunne ta bygningen i bruk. Skedsmo kommune har ingen planer eller føringer om hvordan eller hva skolen skal brukes til. Bygningens egenskaper, utforming og beliggenhet begrenser av naturlige
årsaker bruksmulighetene .
Mange av Leirsunds innbyggere ønsker en verdig
framtid for bygningen. Det er snakket om bruksmuligheter, finansiering og hvordan eventuell bruk skal
administreres, men for øyeblikket skjer det ingen
ting.
Derfor har rektor Helge Gundersen og Terje Næss
tatt initiativ til et allmøte for Leirsunds befolkning. På
dette møtet ønsker de å presentere Gamleskolen,
komme med noen tanker om hvordan skolen kan
brukes og ikke minst ta initiativ til å danne en venneforening av skolen.
Tekst: Terje Næss

Invitasjon til orientering og konstituering av «Gamleskolens venner»
Vel møtt til allmøte på Asak skole
tirsdag den 26. februar kl. 19.00.
Formålet med møtet er å registrere interesse for bruk og bevaring av gamle Asak
skole.
Blant de interesserte ønskes etablert et
styre (kjønnskvotert) av minst 3 personer
som skal utarbeide et utkast til statutter
og formålsparagrafer for framtidig drift, og
innkalle til et konstituerende møte.
VELKOMMEN! Det blir enkel servering.
Hilsen Helge Gundersen og Terje Næss

Etterlysning….
Den avbildede heks/zombie er etterlyst
av redaksjonen… Til tross for mange og
høylytte lovnader om redaksjonell hjelp,
har vedkommende ikke møtt opp til noen
redaksjonsmøter, heller ikke redaksjonsmøtet berammet til klokken 10 dagen
etter hennes 50-årslag.
Tips: Hun befinner seg stort sett i vaffelkø på Skihytta hver søndag - der hun
pruter på vaffelprisen... Dusør ? NEI!

Litt om ditt og litt om datt…..
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s oss!
Enga, skapte en kulturinstitusjon på Leirsund! Koret
Over Engas 25 års-markeringer.
har fått godt fotfeste både i nærmiljøet og i kormiljøet over hele landet. I år blir koret 25 år.

Mannskoret
Over Enga

I tillegg til mange nye sangere har flere av medlemmene vært med fra starten, og alle koser seg over
samholdet og gleden over å kunne møtes på menns
premisser en gang i uka. OverEnga er Skedsmos
eneste mannskor og består av 20 glade sangere.
Peder Arnt Kløverud er vår nye, unge og profesjonelle dirigent. Han har bachelorgrad fra Barratt Due
Musikkinstitutt, og ikke minst: Han er pedagog, tar
godt vare på oss og inspirerer oss til kollektiv innsats.
Med stor takk nevner vi et utmerket samarbeid med
Asak skole og rektor Helge, og vi gleder oss over å
få øve i romslige og tiltalende lokaler på skolen.

Sfinks barnefilmklubb
er en filmklubb for barn. Første lørdag i
måneden viser klubben en utvalgt film
for sine medlemmer, på SF kino, Lillestrøm. Dette er filmer som ikke går på kino til vanlig.
Filmene som vises, er filmer vi mener er spesielt
gode på en eller annen måte. Det kan være lange
eller korte filmer, filmer med levende skuespillere,
animasjon eller dukkefilm.

Den 27. april 2013 har koret 25 års bursdag. Da
blir vi ikke hjemme… Vi skal nemlig feire oss selv.
Vi planlegger å markere jubileet i løpet av året med
et par, kanskje tre, arrangementer.
Søndag 14. april inntar vi Portalbygget i Nedre
Romerike Vannverk, inviterer gjester og arrangerer en kombinert allsang- og korkonsert. I tillegg blir
det omvisning i renseanlegget.
Lørdag 26.oktober arrangerer vi vår jubileumskonsert. Forberedelsene er i full gang for å lage en
minneverdig markering.
Hold av datoene. Vi kommer tilbake med nærmere orientering og informasjon.

en stor kinosal og på stort lerret sammen med
andre mennesker.
Når: Klokka 12.00 første lørdag i måneden, billettsalg og
salg av medlemskort fra 11.30. Det er to sesonger i året,
med fem filmer hver sesong.
Følg oss på Facebook! www.facebook.com/sfinxfilm.
Kontaktperson på Leirsund:
Hedda Klemetzen, tlf 4502 3690
(h_klemetzen@hotmail.com)

Disse filmene kan du se våren 2013:

De fleste filmene passer for hele familien, men av
og til viser vi filmer som passer best for barn som
2.mars: En katt i Paris (fransk animasjon fra 2011).
har fylt fem år. Barna må ha med seg en voksen på
Passer for barn fra 5 år.
alle visninger.
6.april: Mummitrollet - kometen kommer.

For å bli medlem i SFinx barnefilmklubb, må du kjø(finsk animasjon fra 2010). Passer for alle.
pe et medlemskap for kr.50 per år. Det er bare barn
som kan være medlem, men barnet kan ta med seg 4.mai: Gubben og katten 2 –Findus drar til månen
(Svensk animasjon fra 2000). Passer for alle.
en voksen helt gratis. Billetter koster kr.25 per film,
den voksne er gratis. Medlemskap og billetter kan
kjøpes på kinoen fra en halvtime før filmen starter. 1.juni: Horton redder en Hvem (Amerikansk animasjon
fra 2008). Passer for barn fra 5 år
Det er alltid lurt å være ute i god tid! Mange av filmene som vises, er filmer som man kan leie hjemmefra, men det er likevel noe helt annet å se film i

Kjære Leirsund-beboere!
Her kommer årets første utgave av Velavisa, og jeg
håper at du har glede av å lese om både små og
store, men alltid særdeles lokale ”nyheter”!
Til denne utgaven av Velavisa har det nærmest
strømmet inn med bilder, tips og idèer, og jeg sier
tusen, tusen takk til alle bidragsytere!
MEN: til neste nummer av Velavisa som er planlagt
utgitt i april/mai, trenger redaksjonen igjen nye og
gode tips, foto og innspill, så send en mail til
kaosho@hotmail.com eller ring meg på mobil
40 62 10 02 eller 63 87 72 55 før 15.april!

Redaktørens

sisteside
per, Over Enga-kvelder, Gamleskolens venner og
kinotilbud på planen framover, så jeg oppfordrer
alle til å ta fram almanakken og skrive ned datoene, så du ikke glemmer å møte opp på noe av det
som skjer! Vi sees!!

Hvis du kjenner noen som ikke får Velavisa i postMed ønsker om en herlig vår til alle sammen fra
kassa, vennligst ring Håkan på tlf. 4678 7900.
Som du ser i Velavisa denne gangen, er det både
årsmøter, dugnad, Skihytte-søndager, fotballkamRedaktør Karin Østbye Høieggen
Elisabeth Hanssen er certifisert Sheng Zhen Gong-lærer, og
hennes egen gode erfaring med treningen gjør at hun ivrer for å
dele kunnskapen med flere. Hun har siden 2011 undervist ukentlige grupper på Leirsund. Nye kurs starter med jevne mellomrom
og varer ca 10 ganger. Det er ikke noe problem å starte midt i et
kurs, men det beste er selvfølgelig om du får med seg hele kurset. Treningene på Leirsund er på torsdager. Ta kontakt med
Elisabeth Hanssen på Tlf 48191792 eller på epost:
elisabeth_hanssen@live.no hvis du har lyst til å delta på kurs.

MUSIKK TIL FESTEN ?
Duo eller èn-mannsorkester.
Spiller til dans på bursdager, bryllup,
velfester,
foreningsfester,
danselag
m.m. Bestiller du direkte, unngår du
honorar til agent og impressario.
Målgruppe:
Danseglade i alderen 45 + vil være
primærmålgruppe, og alle andre...
rolfband@hotmail.no eller
www.facebook.com/rolf.krosby.39
Send gjerne en ønskeliste over
låter dere ønsker spilt.
Besøk vår hjemmeside, der finnes tidligere utgaver av Velavisa og mye annet lokalt stoff:

WWW.LEIRSUND.NET

Noen kaller Qigong for "Kinesisk Yoga". Det er arbeid med livsenergien Qi, og hensikten er å forene kropp og sinn, forbedre
egen helse og få økt velvære. Det er en metode og et verktøy for
selv-healing. Alle plager vil kunne minskes og tilstander forbedres ved egen innsats. Det er ingen begrensninger for utførelse
av Qigong. Uansett alder eller fysisk form kan øvelsene tilpasses, og effekten vil være den samme. Det er kun din motivasjon/
vilje til forbedring og tålmodighet som skal til for å oppnå forandringer. Det å ta en liten pust i bakken og sette av litt tid til deg
selv, kan være den smarteste tingen du gjør. Du blir mye mer
opplagt, effektiv og kreativ etter bare få minutter med utkobling
fra hverdagen. Du takler flere utfordringer, har mer energi og utholdenhet, og ikke minst, mye mer å gi menneskene rundt deg.
Det høres veldig enkelt ut, og det er det. Dette er et super verktøy når man har lært å bruke det. Men som alle andre verktøy,
virker det kun hvis man bruker det.

