Nr 2/2013 Mai 2013

08:00 Flaggheising på Asak Skole
v/Rektor og leder for 17. maikomiteen, Skolekorpset spiller
09:00 Toget går fra Asak Skole opp
Veslefjellet og rundt Asaktoppen
og videre ned Branderudveien og
videre til amfiet på Asak Skole
(Korpset spiller hele veien)
09:30 Tale for dagen v/ 7. Klassen
Skolekorpset spiller, Allsang
Sang v/ Asak Skoe 1-4 klasse
og 5-7 klasse.
Korpset takkes av v/Leder
10:00 Bevertning, Leker og Loddsalg
11:30 Underholdning i ca. 30 minutter
13:15 Kåring av årets 17-mai rop
Leirsunds Hederspris til ???
Trekking av loddsalg

Parkering på 17. Mai i Leirsund
Det blir begrenset med parkeringsplasser ved
og rundt Asak skole i forbindelse med årets
17.arrangement. Det er kun mulig å parkere
på det ordinære parkeringsarealet ved skolen.
Grusbanen er ikke tilgjengelig for parkering. Vi
oppfordrer alle som kan klare det, til å ta beina
fatt på 17.mai. Det vil også være mulig å parkere ved Velhuset.

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
Velkommen ny innflyttede til Leirsund, og hallo alle
dere andre. Vi skriver 2013 og det er kaldt, ikke
bare i Leirsund, men på hele Østlandet. Vi har i
skrivende stund enda ikke blitt kvitt vinteren, men
det går sakte men sikkert mot grønnere tider, og
de aller fleste har allerede raket plenen, så vi har
enda håpet om sommeren oppe.
Jeg ønsker å vie litt plass på denne siden til å anmode alle, men spesielt dere yngre og nyinnflyttede til Leirsund om å se litt på de tiltakene som vi
har i Leirsund, og samtidig vite at det er mangel
på frivillige til å drifte alle disse tiltakene.
Både Velforeningen, Idrettslaget, Skigruppa og
flere andre har store problemer med å fylle tillitsmannsplasser. Vi trenger påfyll om vi skal opprettholde Leirsund som den store dugnadsbygda i
Skedsmo. Alle dere som er nyinnflyttede (eller tilbakevendte) til Leirsund, og til alle dere som har
små barn, ta kontakt med en av oss så vil vi være
behjelpelig med å eventuelt finne en posisjon der
hvor det er behov for dere. (finn@leirsund.net).
Det er på tide at dere yngre finner seg til rette og
tar over noen av de vervene som de kan håndtere,
og derfor oppfordrer jeg og inviterer jeg til en innsats fra dere alle, so rett og slett går ut på å finne
et verv eller en styreplass å fylle i 2014.
Dette er et morsomt arbeid, og om vi alle tar i et
tak blir det ingen uoverkommelig oppgave, og det
skaper kontakt (er) med alle andre i nærmiljøet.
Sist men ikke minst, det er faktisk et ansvar for
alle å delta i det lille samfunnet vi har, for å opprettholde den aktiviteten vi har både i Velforeningen, Idrettslaget og Skigruppa, Hobbyklubben,
Dansegruppa og alle de andre lag og foreninger vi
har.
Jeg håper derfor at vi til neste årsmøte i både Idrettslaget, Skigruppa og Velforeningen har noen
flere kandidater enn hva som var tilfelle ved siste
årsmøte i Idrettslaget og Velforeningen. Det er en
grei sak å delta i disse foreningene, og det du ikke
kan skal vi lære deg, jeg lover at det blir en minne
og lærerik periode med både utfordringer ansvar.

Vi hadde en stor fellesdugnad også i år som bestod
av rydding, kosting og planting av bed og klippet
hekker. Her ble det servert pølser, hamburger, brus
og øl til de voksne, og for å si dette på en annen måte, det ble mye øl til overs. Jeg er nok litt skuffet
over deltakelsen, men all ære til de som var der, vi
fikk gjort alt som skulle gjøres, men også her bør
Leirsundværingene kjenne sin besøkelsestid.
Hadde vi vært noen sjeler til ville vi kunne unngått en
ekstra dag på noen få for å få ting på plass etter vinterens herjinger. Så alle sammen, husk neste års
dugnad, det er for oss alle sammen dette gjøres, og
alle bør delta minst en gang pr år.
Etter årsmøtene i mars 2013 har vi fått nytt styre i
både Velforeningen og Idrettslaget, begge disse styrene vil være tilstede og sørge for at du som kommer
som dugnadsdeltaker skal få en best mulig tid, og
noe godt å spise etter en innsats i nærområdet.
Til sist vil jeg takke alle dere som på en fantastisk
måte deltar i det arbeidet som gjøres, både i skiløypa og andre plasser, ikke minst på siste dugnad, det
er en formidabel innsats som gjøres og det er takket
være dere at vi andre orker å holde på. I tillegg vil
jeg takke alle barna som på en meget fornuftig måte
har brukt Idrettsplassens område, helt uten å påført
skade eller på annen måte forsøplet område, det
syntes jeg er kjempeflott, og det at dere passer på
hverandre syntes vi er bra.
Sommerlig hilsen fra
Finn Eirik Eilertsen

parkeringsplasser på skolens parkeringsareal. Grusbanen er ikke aktuell for parkering fordi det skal
bygges ballbinge der, og da skal grusbanen
”jevnes", og den blir derfor uegnet for parkering. BiTradisjonen tro har 17.mai komitéen sitt utspring fra len må derfor helst bli hjemme”, sier Stidahl. Alter6.klasse. Årets komité består av leder Tor Allstrin,
nativt kan det parkeres nede på idrettsbanen hvor
sekretær/kasserer Anne Berit Sveen, lys og under- 17.maikomitéen vil tilrettelegge parkering i samarbeid med idrettslaget.

17.mai –komitéen 2013

Karianne Nes Dynna er ansvarlig for bevertningen.
”Vi må sørge for at både store og små får det som
forventes på 17.mai”, sier Karianne. Komitéen har
hatt fokus på å planlegge for mange gjester på nasjonaldagen. Vi ønsker at kjøp og salg skal skje på
en grei måte. Vi legger opp til at dette skal skje i
samlingssalen.
Også lekegruppa er i godt gjenge. Det blir de samme lekene som tidligere. Komitéen er nå i siste fase med å
samle inn små-premier.
holdning Torill Engelberg, leker Lars
Erik Bjørnstad, pynt/parkering Tone
Stidahl og bevertning Karianne Nes
Dynna.

Allstrin avslutter med å fortelle at
ansvaret for og avgjørelsen om
«Årets ildsjel»-pris som ble introdusert av fjorårets 17-mai komité, er overlatt til Velforeningen.
Prisen deles ut på 17.mai av en
representant fra styret i Velforeningen.

Komitéen har kommet godt i gang,
og det er etablert underkomitéer
hvor alle foreldrene er engasjert.
Planleggingen har vært i gang fra
”Da håper vi bare på at godværet
tidlig februar. Vi besøkte komitéen
er med oss”. sier Stidahl, og vi
på møte på Asak skole den 11. apspør: ”Har dere en plan B i tilfelle
ril. Allstrin sier at hele 17.mairegn?” ”Ja, møt opp uansett! Vi
arrangementet forutsetter dugnadskan bruke deler av skolens felinnsats fra alle foreldrene i 6.klasse.
lesarealer og SFO`s arealer der”Dette er foreldre som stiller opp”,
som regnet skyller ned. Men det
sier Allstrin, som forteller at komitéens ansvar er å koordinere og planlegge dagen. har jo nesten aldri skjedd”, sier Stidahl og krysser
Heldigvis er 17.mai-arrangementet godt dokumen- fingrene optimistisk...
tert av alle tidligere 17.mai-komiteer, og slik kan
årets komité kan bygge på tidligere års erfaringer.
”Det blir en tradisjonell 17-mai feiring”, forteller komitélederen, og informerer oss om at dagen starter
med flaggheising klokka 08.00. Toget går kl 09.00
fra Asak skole, opp Veslefjellet og ned Branderudveien. Torill Engelberg forteller at underholdningskomiteen har spikret sammen et fint program for dagen og med et lokalt tilsnitt. ”Det blir tradisjonell feiring med noe nytt. Vi er så heldige at vi har foreldre
som kan bidra både med scene og lydanlegg, så
dette blir bra!” Tone Stidahl er noe betenkt når det
gjelder parkeringsfasilitetene på dagen. ”Det blir kun

Idrettslaget informerer :

Sykkeldag Leirsund
Søndag 9. juni vil det bli offisiell åpning av sykkelveien mellom Skihytta på Asak og Jølsen Gård
(forbi pistolbanen).
Oppmøte på Leirsund stadion klokken 12.00.
Før start vil en erfaren sykkelmekaniker og Politiet sjekke at syklene er i forskriftmessig stand, og de er også behjelpelige med mindre reparasjoner.
Vi sykler runden Rolf Olsens vei - Åråsen- Borgenbrua - Jølsen - Skihytta.
Turen er ca.15 kilometer, og det er sykkelvei på hele strekningen.
Arrangementet fortsetter på Skihytta, De som ikke ønsker å sykle runden, kan
forflytte seg fra stadion eller møte opp direkte på Skihytta
Det vil bli arrangert sykkelløp med premier i området ved Skihytta.
Alle som fullfører runden, får gratis pølse, brus og is, og det vil bli salg av
hamburgere, pølser, vafler og mye annet.

Alle er hjertelig velkomne til en hyggelig familedag.
Arrangementet vil vare til ca klokka 16.00.
Sjekk også hjemmesidene til Leirsund IL / Leirsund Vel når datoen nærmer
seg.
VELKOMMEN TIL STORE OG SMÅ!
Mvh Skigruppa, Leirsund Idrettslag og Leirsund Velforening

Det vi ønsker med oppvisningen i sommer, er å vise
hvor utbredt RC har blitt, samt samle folk i alle aldre og kjønn med samme interesse i vår RC-klubb.
Et av målene våre er å få et sted å være der vi uforstyrret kan utøve vår interesse/sport/idrett blant likesinnede med baneanlegg og eget klubbhus. Sommerens oppvisning den 9.juni vil bli et stort arrangement, hvor vi får med oss flere sjåfører i mange
ulike RC-klasser, derav noen som er helt i verdensklasse i sin gren.

mier. Videre kan man få kjøpt forskjellig RC-utstyr,
verktøy og mye annet. Inntektene går til baneanlegg
og klubbhus. Besøk vår hjemmeside www.lorc.no
for å se noen av produktene og lotterigevinstene.
Samtidig med vår oppvisning vil det bli arrangert et
sykkelløp som avsluttes ved Skihytta på Asak, og vi
vil også her ha en liten RC-oppvisning.
Avslutningen vil være på Klubbhuset og grusbanen
med trekning av vinnere i lotteriet, samt musikk og
grilling av næringsrik mat. Vi holder på til minst kl.
19.00…

Forvent spektakulær kjøring på høyt plan! Vi vet
ikke enda om Romerikes Blad og NRK kommer, Dessverre må vi ta værforbehold, og vi må dessvermen forespørsler er sendt. Publikum skal selvfølgere avlyse ved striregn!
lig også i år få mulighet til å prøve ulikt RC-utstyr.
Vi vil ha et stort lotteri med mange kostbare pre-

Takk! Leirsund Idrettslag vil takke alle som har støttet arbeidet vårt, både de som har stilt opp på dugnad og/eller har betalt løypegiroen. I år har hele 145 personer/famililer betalt. Dette store antallet viser at
Leirsunds befolkning setter pris på arbeidet som utføres med løypene. Har du ikke fått løypegiro, kan du
betale inn på konto 1286.22.50115 om du ønsker å bidra. Leirsund IL retter også en stor takk til alle
våre sponsorer, og da spesielt til Rune Neteland som er vår hovedsponsor.
Skihytta Søndagssalget på Skihytta er stengt for sesongen, men Skihytta benyttes hver onsdag av 3540 personer i Gågruppa.
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Årets utvilsomt mest sjarmerende dugnadsdeltaker
var den unge ”gartnerassistenten” Lea...

17. mai feiring i tidligere tider

Over:

Barnetoget går fra Leirsund med Leirsund Musikklag i front (fra 1930 tallet)

100 år siden det første barnetoget ved Asak skole
Skedsmo historielag har lydbåndopptak hvor gamle
Skedsmosokninger forteller fra sin barndom. Et av disse
er med Jørgen Hauglid, som var født i år 1900 og bodde
på Hauglid gård på Leirsund. Han fortalte at det ikke var
17. mai tog på Leirsund da han begynte på skolen. Han
sa at det første 17.mai-toget ble arrangert i 1912 eller 13. Hvis Hauglid husket riktig, kan det i år være 100 år
siden det første barnetoget ved Asak skole ble arrangert.
Kjell Asak forteller at et av de første barnetogene gikk til
Asak Vestre (Lynne gård) hvor feiringen fant sted.

Allerede på 1930 tallet ble det arrangert samlet 17.maifeiring for skolene Asak, Sten og Tærud. Barna fra Asak
gikk i tog til Skedsmo kirke hvor det var gudstjeneste.
Deretter gikk det felles tog til fellesarrangement enten til
Kjeller, til en av skolene på Skedsmokorset eller til Leirsund. Foran toget gikk Leirsund musikklag, et hornorkester bestående av voksne menn.
Denne tradisjonen fortsatte etter frigjøringen i 1945. Det
var med blandet fryd vi barn på 1950 tallet så frem til 17.
mai feiringen. Alle barna stilte i sin fineste stas, og nye
klær og sko hørte med. Men nye sko førte som regel til
store vannblemmer og gnagsår på små føtter...

Når vi endelig
kom frem til stedet hvor feiringen foregikk,
ble
imidlertid
vannblemmer og
gnagsår
fort
glemt. Der ventet nemlig belønningen: IS – firkantede krokanispinner pakket i
sølvpapir!
Elektriske frysere fantes ikke på
den tiden, så
isen ble oppbevart i bokser med tørris. Hver gang boksen ble åp- delta i fellestoget i Lillestrøm i enda noen år. Senenet, sto en sky av kondens opp av boksen. Ingen is re har skolen hatt eget tog på Asak. Etter at
Skedsmo guttemusikkorps (senere Skedsmo skolehar smakt bedre enn denne!
korps) ble stiftet i 1949, har korpset alltid ledet an
Lekene som ble arrangert, var sekkeløp og potetløp. barnetoget.
Sekkeløpet besto i å løpe en distanse fortest mulig Det første offisielle barnetoget i Norge gikk i Oslo
med bena i en striesekk, og potetløpet gikk ut på å 17. mai 1870. Toget besto av 1200 gutter, jentene
løpe en distanse med en potet lagt i ei skje som fikk først være med i toget i 1889. Siden 1906 har
man holt i hånda. En annen lek var ”putekrig”. Her kongefamilien stått på slottsbalkongen og vinket til
satt to barn, som regel gutter, mot hverandre på en Oslos skoleelever, bortsett fra i 1910 da dronning
relativt høy bukk med et seil under og så var det om Mauds far, kong Edvard den Vll, ble begravet og
å gjøre å slå hverandre ned av bukken med en pute. under krigsårene i 1940 – 1945.
I 1965 gikk Asak skole i fellestoget i Lillestrøm for Selv om 17. mai feiringen i Norge har forholdsvis
alle skolene i Skedsmo kommune. Dette året feiret lange tradisjoner, ble dagen lovfestet som offentlig
Asak skole 100 års jubileum, og derfor gikk elevene høytidsdag først i 1947.
Tekst: Nils Peder Sundstu
fra Asak først i det store toget. Asak skole forsatte å

T.v.
Barnetoget ankommer Nedre
Enger en gang på 1950 tallet.
Skedsmo guttemusikkorps
går i front.

Årsmøte og nytt Velstyre
Årsmøtet i Leirsund Velforening ble avholdt 20.mars. Til tross for at det var innkjøpt store mengder deilig kringle, var det et begredelig dårlig oppmøte, men stort nok til at det kunne velges nytt
styre! Referat fra Årsmøtet, med saker og regnskapstall, kan du finne på Velforeningens hjemmeside: www.leirsund.net.

Avtroppende medlemmer Espen Ruud
fra Velstyret og Terje Aas fra valgkomitèen fikk velfortjente blomster for sin
innsats.

Det nye styret i Leirsund Velforening består av : f.v. Erik Kjus, Håkan Nyhaugen, Karin Østbye Høieggen, Finn-Eirik Eilertsen, Evy Linchausen Heimdal,
Bård Hauglid og Steinar Furu. Ikke tilstede Ole Jonny Transeth

Tusen takk, Knut Næss og Ole Henry Nes!
En lang og stabil sesong i skiløypene er nå over. Siste skitrening i
Lysløypa var tirsdag 2 april. Det har denne sesongen vært to karer
som virkelig har gjort en stor innsats med løypekjøringa. Mange
kjenner disse karene og setter stor pris på innsatsen deres; Knut
Næss og Ole Henry Nes.
Nå venter disse arbeidsomme karene bare på at det skal bli varmere i
været slik at de kommer i gang med beising av Skihytta!
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

Leirsund Velforening har forståelse for og respekterer dem som ikke ønsker å være medlem, men det er
gode grunner for hvorfor alle husstander bør være medlem i Leirsund Velforening:
Vi håper alle er godt kjent med Velavisa som du nå leser i. Velavisa utkommer 3-4 ganger i året og er finansiert av Leirsund Velforening som bekoster trykking og distribusjon. Velforningen arrangerer årlig
mange faste arrangementer: julegrantenning, Grand Prix Junior, lørdagskafé, juletrefest og den
store fellesdugnaden hver vår. Arrangementene har alle Leirsundssokninger som målgruppe, og som
regel finansierer Vel’et både arrangement, underholdning, mat og drikke. Du får også kr 500 i rabatt på
leie av Velhuset.
Velforeningens hovedformål er gjennom felles innsats å gi gode opplevelser tilbake til Leirsunds befolkning. Dette ønsker vi å fortsette med i årene som kommer.
Vårt neste arrangement er i samarbeid med Idrettslaget/ Skigruppa når den nye ”Sykkelveien” til Jølsen
åpnes 9.juni. Dette arrangementet starter på Velhuset og fortsetter på Skihytta, der Velforeningen vil bidra
med gratis servering til alle frammøtte.
Velforeningen håper at du/dere vil støtte Velforeningens arbeid som utføres av og for oss som bor på
Leirsund. Vi håper at de som enda ikke er medlemmer, tar denne oppfordringen og melder seg og sin
husstand inn i Leirsund Velforening! Medlemskap koster kr. 200 pr år for enkeltmedlem/ kr. 400 for familie,
og det er meget enkelt å bli medlem:
Betal inn aktuell kontingent til kontonummer 1286 20 24026 Leirsund Velforening, Branderudveien
24, 2015 Leirsund. Merk innbetalingen ”Kontingent 2013”. Husk navn og adresse på giroen slik at
vi kan få registrert deg i vårt medlemsregister. Om du vil kontakte oss i stedet, kan du ringe vår kasserer Ole Johnny Transeth på mobil 958 94 735, så mottar du giro i posten. Eller ta kontakt med et av styrets medlemmer på vår hjemmeside, www.leirsund.net.
Ved ditt medlemskap bidrar du til holde ”Velavisa” og alle de andre aktivitetene vi har i gang. Vi anmoder derfor om din støtte til drift av Velforeningen, til gagn for Leirsunds befolkning.
Hilsen Finn Eirik Eilertsen, Leder Velforeningen

Et sikkert vårtegn er på plass i Asaktoppen 51
I snart 70 år har disse to ”hval-stolene” figurert som et
utendørs vårtegn i vår familie. Stolene er laget av
ryggvirvlene på en hval, og den ble fanget av min
bestefar for ca. 80 år siden. Stolene stod i mange år
lagret inne på låven hos min bestefar og bestemor.
Så overtok min mor dem, før jeg fikk stolene og tok
dem med til Leirsund for 15 år siden.
Nå er stolene nymalt og satt på sin vante plass i Asaktoppen,. Her blir stolene besøkt av både store og små
som lurer på hva dette er, og det er heller ikke fritt for
at det er litt ”skumle” historier knyttet til både stolene
og fangsten av hvalen; og den var, om jeg ikke husker
helt feil, over 30 meter lang.
Tekst/Foto.: Finn Eirik Eilertsen

.

Skigruppa informerer :
Årets sesong for Skigruppa i Leirsund IL
av Hallgeir Sveen

Det har vært en lang og aktiv sesong for Skigruppa, og deltakelser på skirenn for Leirsund IL har vært rekordstor.
Første skirenn var Veståsenrennet den 22. desember, og siden
har det gått slag i slag. Sesongens siste renn var 13. april
(bakkesprint i Kirkerudbakken).
Vi vil spesielt nevne Madshussprinten på Hvalstjern den 3.
mars hvor Leirsund stilte med hele 7 lag.
Det var en sprintstafett med to deltakere på hvert lag.
Fra Leirund IL stilte følgende lag: Estella Løseth Nyström og
Marie Sveen (J 8), Leo Askvik-Fossheim og Adrian Ødeby
Asak (G 8), Hannah Thorstensen og Odin Klever (G 8), Lydia
Geier og Oliver Thorstensen (G 9-10), Madeleine Gulbrandsen
og Tiril Nyhaugen (J 11-12), Elise Sveen og Sylvi Sveen (J 11 12) og Eirik Heggeli og Kristoffer Nes Dynna (G 11-12). Dessuten gikk Ellen Røhme for Frogner IL i klassen J 9-10.
Av andre skirenn denne sesongen kan spesielt nevnes Tærudklassikeren og Nordåsenrennet, hvor det var mange deltakere
fra Leirsund.
Skigruppa i Leirsund IL har i år fått egen vimpel.

Gruppebilde fra Madshussprinten (Madeleine Gulbrandsen og Tiril Nyhaugen var ikke tilstede da bildet ble tatt
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Foto: Karin Østbye Høieg
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Asaktoppen 32 kommer for salg i august

...2013

Litt om ditt og litt om datt…..

…..om stygg bilkjøring i ”svingen ved barneavlastningen”.
Velavisa har fått flere oppfordringer om å skrive om stygg bilkjøring i Branderudveien ved
svingen ved Skedsmo kommunes barneavlastning.
Velavisa oppfordrer derfor til at
alle kjører ROLIG rundt svingen, da det er svært begrenset
sikt og kort stopplengde enten
du kjører oppover eller nedover.
VI HAR INGEN Å MISTE!

….. om å gå eller sykle tur på Leirsund
Velavisa fikk en hyggelig henvendelse fra en ivrig leser som skrev:
Vi er ikke helt nyinnflyttede lenger, men på mange måter føler vi at vi er det. Vi flyttet til Leirsund fra Oslo
for ca 2,5 år siden. Vi har ikke rukket og bli så veldig godt kjent med nærområdet vårt. Da tenker jeg hovedsakelig på tur og sykkelveier. Vi har flere bekjente som også er nye i lokalsamfunnet på Leirsund, og
jeg tenkte derfor at et tema til neste avis er en oversikt/artikkel over ulike tur og sykkelveier, og hva skogen
kan tilby bak Stampetjern. Fiske? Tur?
Det er sikkert flere av Leirsunds beboere som ikke kjenner til alle "godsakene" vårt nærmiljø kan tilby, selv
etter å ha bodd på Leirsund i mange år. Håper dere synes dette kan være et fint innslag til neste gang—vi
ville blitt veldig fornøyde :) Selv har redaktøren bodd på Leirsund i snart 30 år, men likevel er jeg

ikke kompetent til å svare godt nok på dette. Så nå sender jeg spørsmålet videre til alle dere lokalkjente, ”innfødte” og innflyttede som kjenner området godt:

Kom med turforslag! Fortell om tur-, bade-, fiske- og sykkelmuligheter! Barnevennlige steder? Historiske steder? Skjulte perler? Lag
og foreninger? Send mail til kaosho@hotmail.com før 15.august!
Og mens vi venter på innspill til høstutgaven av Velavisa, er det mulig å gå inn på Skedsmo kommunes hjemmesider og laste ned sykkelkart for kommunen, utgitt i 2009:
www.skedsmo.kommune.no/Global/Sykkelkartskedsmomedium.pdf eller kontakt Skedsmo kommune v/Roald Hansen.
Frogner IL pleier å selge turorienteringskart. Sporten på Skedsmo var et av utsalgsstedene i fjor.
Frogner har poster bl.a i området Hauglifjell, Farshatten og Tretjern. Utsalgssteder og informasjon
finnes på turorientering.no. Søk på arrangør Frogner IL.

Kjære Leirsund-beboere!
Vårens utgave av Velavisa er klar, som tidligere
med små og store lokale ”nyheter”, og denne utgaven inneholder det viktige 17.mai-programmet!

Redaktørens

sisteside

Tusen takk til alle bidragsytere. Uten dere hadde
det vært svært vanskelig å lage Velavisa. Neste
nummer av Velavisa kommer til høsten, og da
trenger redaksjonen igjen nye og gode tips, bilder
og innspill. Hvis det er noe du savner i Velavisa, så
skriv et utkast og send det inn! Velavisa kommer ut
med så mange sider som det er stoff nok til å fylle. Hvis du kjenner noen som ikke får Velavisa i postkassa, vennligst ring Håkan på tlf. 46 78 79 00.

SÅ: Send meg en mail: kaosho@hotmail.com
eller ring meg på tlf. 40 62 10 02 / 63 87 72 Med ønsker om god 17.mai, en herlig vår og en god
sommer!
55 snarest og før 15.august!

Hjertestarter på Skihytta, Leirsund Tekst: Terje Aas Foto: Arild Omsland
Omsider har vi fått hjertestarter på Leirsund.
Hjertestarteren ble gitt i
gave fra firmaene Byggkompaniet og Blostrupmoen. Hjertestarteren er
plasser på Skihytta. Det
følger også med ett kurs
i bruk av hjertestarteren.
Som vi ser ble overrekkelsen godt mottatt av to
blide representanter fra
Gågruppa som teller nær
40 personer hver onsdag.
På bildet: Lars Hauglid og
Steinar Knutsen

Besøk vår hjemmeside, der finnes tidligere utgaver av Velavisa og mye annet
lokalt stoff:
WWW.LEIRSUND.NET

