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Dette er en situasjon vi har sett mange ganger, og
noen har merket vannstanden bedre enn andre, og
fått store problemer på grunn av vannstanden. Nå
er Statens Vegvesen i ferd med å fikse avløpene
mellom Gauteidveien og Branderudveien rett ved
siden av det huset som har erfart de største utfordringene. Forhåpentligvis vil dette bli et mindre problem i fremtiden, da i alle fall kloakken skal ta unna
vannet som kommer ned Gauteidveien. La oss håpe
at vi slipper disse tilstandene både når nedbøren
kommer i høst og når snøsmeltingen starter til våren
igjen. Det legges i alle fall ned et betydelig arbeid for
å prøve å bedre dette, så da vil tiden vise…...
Skal det bli hus før jul
må det jobbes, selv
om Kim ikke har noen
formening om når
han er innflytteklar,
så jobbes det hardt
og lange kvelder for å
bli ferdig. Kim bor i en
leilighet rett ved siden
av nybygget, så han
har ikke lang vei til
”prosjektet”. Vi ønsker velkommen til
Leirsund for både han
og familien

Leirsundfesten
19 Okt. 2013
Se invitasjon inne i bladet

Er i år veldig viktig for
Leirsundsamfunnet.
Om det ikke støttes
opp om dette arrangementet kan det hende
at dette årlige og veldig bra arrangementet
går mot slutten. Om
det ikke er interesse
legges nemlig også
denne festen ned.

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. Hallo alle
dere andre, og vel overstått sommer til alle sammen. I år har vi jo faktisk hatt sommer hele sommeren, noe jeg tror de fleste (unntatt bøndene) har
satt pris på. Jeg merker i alle fall på mitt eget humør, at det gode været gjør noe med meg.
I skrivende stund er ikke valget over enda, men
det er like om hjørnet. Her håper jeg alle har gjort
sin ”borgerplikt”. Hva du har stemt er ikke så viktig,
men det å stemme er viktig, og viktigere nå enn på
lenge. Skal du håpe på å kunne påvirke noe i vårt
samfunn er det meget viktig at du i alle fall blir en
del av fremmøte prosenten.
Det er faktisk bekymringsfullt at vi blir færre og
færre som bryr seg om hvilken politisk retning landet blir styrt i. Argumentasjonen som benyttes er
at ”det sikkert ikke blir noen endring”, eller ”vi har
det så bra. At det ikke betyr noe”. Men mine kjære
venner, det betyr noe at du benytter deg av din rett
til å si fra, og det er viktig at du gjør dette. Ikke bare i stortingsvalg, men også i kommunevalg
Vi opplever det samme fenomenet i den ”frivillige”
verden, hvor det blir stadig vanskeligere å finne
noen som er villig til å påta seg jobber i lag og foreninger. Det samme ser vi i Leirsund Velforening,
Vi nå ikke lenger redaktør til Velavisa, noe jeg håper vi snart finner noen som er villig til å påta seg.
Det er ikke bare i Velforeningen vi ser dette, vi ser
det både i Skigruppa og Idrettslaget. Så derfor alle
”staute” Leirsund sokninger, meld dere, slik at noe
kan få avløsning etter mange års lang og tro tjeneste for lokalsamfunnet. Det er noen av oss som
skulle vært utbyttet for mange år siden, og undertegnede er en av dem.
Dersom du kunne tenke deg å bidra ”litt” i lokalsamfunnet vårt, så ikke vær redd for at du skal bli
lesset ned med oppgaver. Det er så mange oppgaver at du sikkert selv kan velge hva du vil engasjere deg i. Vi trenger så sårt noen sjeler som er
villige til å delta i foreningsarbeidet. Om du kontakter oss via e-post eller direkte på telefon er opp til
deg, men ta kontakt med oss, Du finner alle opplysningene du trenger på www.leirsund.net både

for Leirsund Velforening og Leirsund Idrettslag. Om
du vil hjelpe oss så kan jeg love at du ikke vil bli misfornøyd. Det er et fantastisk flott miljø, og dette er
”snarveien” inn i lokalmiljøet. Det vet jeg.
Så har jeg en liten beklagelse å komme med. Jeg
var så uheldig å benytte en språkbruk da jeg omtalte
lag og foreninger i Leirsund, som førte til at jeg ikke
fikk frem at Leirsund også innehar Skedsmo Kommunes eneste mannskor, nemlig ”Over Enga”. Dette
er jeg meget ydmyk for og håper at jeg ved denne
korrigeringen kommer ”i nåde” igjen hos Over Enga.
Dette koret består av glade gutter som virkelig vet å
sette pris på sang og samling. De som andre ønsker
flere medlemmer. Se derfor i bladet en liten artikkel
med kontaktinfo til Over Enga.
Som mange av oss har registrert har vi fått en del
nye ”innbyggere” i Leirsund. Både familier som bygger hus, kjøper ferdig bygde hus og familier som
leier hus. Dere er alle sammen hjertelig velkommen
på alle arrangementer for å bli bedre kjent med naboen. Både nærmeste nabo og oss som eventuelt
bor litt lenger unna.
Så min siste oppfordring denne gangen er til dere
alle. ENGASJER dere i lokalmiljøet og vær med å
styrke kvaliteten til dere selv og deres egne og andre
barn

Sen-sommerlig hilsen fra
Finn Eirik Eilertsen,
leder Leirsund Velforening

Redaktør i Velavisa søkes

Redaktørprisen

Kunne du tenkt deg en underbetalt jobb som gjør
at du må samle stoff om lokalsamfunnet og sette
det i system for å få det ut i form av ”Velavis”, ja
da må du lese videre.
Vi har dessverre ikke redaktør etter at vår meget
dyktige redaktør valgte å trekke seg fra denne
oppgaven. Vi ønsker noen som kunne tenke seg
å benytte noe få timer i året på nettopp denne
oppgaven. Jeg kan garantere deg at du vil finne
dette morsomt. Du vil bidra til at vi klarer å beholde denne ”koselige” måten gi informasjon til
Leirsunds befolkning.
Syntes du dette hørtes interessant ut, ikke nøl
med å sende en e-post til finn@leirsund.net så
er det i alle fall en som blir kjempeglad.

Er det noen som kjenner igjen
disse karene
Bildet er hentet fra arkivet og er fra ett av
mange bygge møter med byggherre og entreprenør. Dette var i sluttfasen hvor vi på det
nærmeste var ferdige utvendig og bare hadde detaljer innvendig som skulle avklares. For
alle nyinnflyttede i Leirsund er det på sin
plass å si at dette bygget er satt opp på
”dugnad”. Vi leide inn Solbrekken & Østlie AS
til den delen vi ikke kunne gjøre selv (ganske
mye). En meget flott utført jobb som vi er meget fornøyd med.
Jeg vil på ingen måte unnlate å nevne alle de
timene som er lagt ned fra de aller fleste på
Leirsund som deltok med alt de kunne fra vaffel-steking, maling, rydding, gulvlegging, gardiner, lys, møbler, kjøkken, vaskemaskiner,
ventilasjonsutstyr og mye - mye mer. Vi har
fått til en meget gunstig pris takket være den
enorme innsatsen som er lagt ned i dette.
En stor takk til alle sammen som var med

trenger og ønsker nye medlemmer, både dem som kan
synge og har andre kvaliteter.
Dette er en gjeng som liker å
samles og ha det gøy sammen. Det blir til og
med tid til litt sang. Har du lyst til å delta i
Skedsmo’s eneste ”Mannskor”, ja da må du ta
kontakt med oss umiddelbart. Vi vil gjerne i
kontakt med deg i alle fall. (Se også baksiden)
Formann i Over Enga er for tiden Vidar Larsen
90146318, 63877770, ingmund@online.no .

Går i år som før av stabelen på Leirsund Velhus i

”Festsalen”
(festsalen er første dør til høyre etter inngangsdøren, bak dem som serverer velkomstdrink)

DJ Marius spiller først til ”Taffelet” og så etterpå til dans fra 21.00 - 02.00
Det vil bli servert en 5-Retters meny bestående av :







Festkomiteen for 2013
ønsker dere alle velkommen til dette arrangementet. UT AV SOFAEN
Hilsen

Idar, Glenita, Solveig, Stig, Annine,
Dag, Marianne og
John Robert

Vårrull
Adobo
Tocino
Bread Cramps Scampi
Butterd Chicken
Brus eller øl til maten

Drikke etter maten medbringes av den enkelte
(husk at det må påregnes noe spandering)

Pris er bare Kr 300.-/pers og prinsippet ”først til mølla” gjelder

Innbetaling til Konto : 1286.20.54758
Annonsepriser for annonser i Velavisa og på nett
Årsabonnement for "logo-annonse" 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

Årets fotballavslutning på Velhuset
bilde er av Juniorlagets diva (Lena)
Publisert med tillatelse
fra rettighetsopphaveren,
til modellens store fortvilelse

Ny gren for Leirsund-damer
17. mai i år ble arrangert med brask og bram som alltid
på Leirsund. All ære til 17.maikomitèen som også i år
gjorde en fantastisk jobb. Store og små koste seg fra
morgen til sene ettermiddagen.
Hesteskokasting har i flere år stått på agendaen. Det har vært
"noe som noen har holdt på med". Men i 2013 var det en anseelig deltakelse. Spesielt i kvinneklassen. Kan dette være
den kommende nye "dame / kvinneidretten" på Leirsund?
Det var ca 15- 20 deltakere på kvinnesiden, med veldig variert
erfaringsbakgrunn. Diskusjonen gikk meget livlig på sidelinja
under konkurransen. "Er dette flaks, eller er det teknikk og
kløkt"? Veteranene hadde helt klart en fordel, i alle fall psykisk. Amatørene hang godt med i konkurransen ved hjelp av
sitt pågangsmot, utholdenhet og upåklagelige humør.
Stemningen var helt super. Damene heiet hverandre fram.
Dyp konsentrasjon godt balansert med selvironi og masse
humor, gav en utrolig mersmak for konkurranseformen. Det
ble foreslått treningssamlinger før neste års store mesterskap.
Kanskje er dette noe å tenke seriøst på for flere "utøvere"...
Om
ikke
annet
så
for
det
sosiale
utbyttet.
Hestesko er et velkjent symbol for lykke, og konkurransen var
en stor lykke for alle som deltok. Tusen takk til alle som deltok, ikke minst til arrangøren, Thorbjørn Fredheim. Vår eminente målemann og Scoreboard ansvarlige.
Som vi ser, det er viktig å ”holde tunga beint i munnen”, ikke sant ?.
Vinnere av 17.mai 2013 Hesteskokasting for kvinner ble :
1.
2.
3.

Plass
Plass
Plass

Karin Østbye Høieggen
Iren Løseth
Berit Kongsrud

17 poeng
15 poeng
11 poeng

Grys hjørne

Gry som har hatt en
kjempeflott sommerferie
og er klar for en ny høst
og vinter mener at alle
som bor på Leirsund er
kjempekjekke og meget
gode naboer og venner.
Gry liker grønne plener
og rette hekker på Leirsund. Det viser at du
liker eiendommen din
og uttrykker kvalitet.
Gry liker også fine biler.
Dem har vi fått noen av
herpå Leirsund. Så om
du ser henne titte, er
det bare bilen …...

Bugatti, om noen var i tvil

Og siden vi holdt på med biler. Dette er de forskjellige politibilene du vil finne i Dubai. Det morsomme
med dette er at det bare er kvinnelige politibetjenter
som får lov til å kjøre disse (helt sant).
Vet ikke om det er bilene eller de kvinnelige politibetjentene jeg føler meg tiltrukket av……...

Og siden vi befinner oss i det litt skøyeraktige hjørnet av Velavisa, hadde jeg lyst til å trekke frem noe jeg bare måtte knipse
et bilde av. Denne ”vaskelappen” stod faktisk på en jakke jeg
tilfeldigvis fant i en butikk i Lillestrøm. Da måtte jeg bare forevige denne.
Tør nesten ikke innrømme at den ”traff” også meg…..

Eller disse to da, tror nesten at de ”traff like godt
som den forrige, og kanskje flere kjente seg igjen
her ?

Over Engas 25 års jubileumsfeiring.
Som nevnt tidligere i Velavis, hadde mannskoret Over enga gebursdag den 27. april
2013. Over Enga har bestått i 25 år. Og vi
som er medlemmer og aktører i koret kan
med både latter, glede og tårer se tilbake
på mange gode minner og opplevelser gjennom disse årene.
Selve dagen ble markert med en meget vellykket jubileumstur til Bergen i sammen
med mødre foreningen.
Vi har øvd jevnt og trutt gjennom disse
årene og ønsker å vise oss fram med både
gammelt og nytt stoff. Det ble derfor lagt
opp til diverse arrangementer gjennom jubileumsåret.
Søndag 14. april arrangerte vi i samarbeid
med Nedre Romerike Vannverk og med
gjestekoret Raumklang, en kombinert allsang- og korkonsert i Portalbygget med
fullt hus.
Jubileumskonsert
Lørdag 26.oktober og søndag 27. oktober
arrangerer vi selve jubileumskonserten på
Asak skole. Forberedelsen går for fullt
mot dette arrangementet og alle gode
krefter er satt i sving for å få til en minneverdig markering.
Kirkeopptreden
Søndag 8. desember er vi invitert til å
være med som en del av adventsgudstjenesten i Skedsmo kirke og vil fremføre noe
av det sakrale repertoaret vårt.
Så hold av datoene. Vi kommer tilbake med
nærmere orientering og informasjon når
tidspunktene nærmer seg.

”GOD-GUTTAN” fra Leirsund feirer 25 år

Mannskoret Over Enga ble stiftet
27. april 1988. Koret springer ut av
det lille lokalsamfunnet Leirsund,
som ligger i Skedsmo kommune.
Korets fremste mål er å spre sangglede i nærmiljøet og repertoaret
spenner over et bredt register fra
drikkeviser til sakrale sanger

