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Lokale nyheter!  

Bøndene fryder seg! 

Bøndene i Leirsund fryder seg over den beste avlingen 
på over 20 år. Ettersom været har hvert så bra i år så kan 
mange landbrukere høste godt av dette denne sesongen.   

 Bøndene fryder seg 
Bøndene i Leirsund mener det 
blir den beste avlinga på over 
20 år! 

 
Skadeverk på 
stadion 
To unge gutter på 15 år ble tatt 
for hærverk på stadion 

 
Lesernes innlegg! 
Vi har hvert så heldige og fått 
tilsendt en historie fra 
barndommen til Tore Kaalstad 
om 2. verdenskrig 

 
Send inn din 
historie! 
Leirsund Velavis vil ha flere 
aktive lesere, send inn ditt 
bidrag til Redaksjonen! 

 
Skolestart! 
Vi har intervjuet Vilde 
Skjøndal Grefsrud i 
forbindeles med første 
skoledag.  

 
Dikt 
Utgavens dikt er selvfølgelig 
med. 

Gry’s hjørne 
Også denne gangen har vi 
med en uttalelse fra Gry om 
hverdagen i Leirsund 

Hærverk på fotball stadion. 
 
To unge gutter på 15 år  
ble tatt for skadeverk på  
stadion i Leirsund. Guttene  
hadde knust en rute i  
kiosken og prøvde og flykte  
fra politiet da de ankom  
etter tips fra naboer.   



Hallo igjen alle Leirsunds innbyggere  

Da er det aller meste av sommeren over og vi er i 
gang med høsten, skjønt ”høst og høst”, det er i 
alle fall mange år siden jeg kan huske en så fin 
høst som dette, ja for ikke å snakke om sommeren 
også da, den har vært helt upåklagelig for de aller 
fleste av oss. 

Men vi skriver likevel høst og da er det noen faste 
spalter som må nevnes, vi har hatt en opprydding i 
løypeanlegget og selv om ikke været var 100% 
akkurat da så var det likevel en fantastisk innsats 
fra alle som var med, og anlegget er igjen klar for 
vinteren. Likeså har vi hatt en større runde på Vel-
huset, hvor vi nå har installert ”Air condition”, eller 
på godt norsk, ventilasjon med kjøling. Vi fikk 
dessverre ikke testet dette under den varme som-
meren av flere årsaker (og ingen var vår egen feil), 
men anlegget er nå installert og montert, og vil i 
tillegg til kjøling på sommeren også kunne forvar-
me inn-luften på kalde vinterdager. 

Som sikkert mange har registrert er den nye kom-
muneplanen under revidering i disse tider og ikke 
alle er like fornøyd med det resultatet som forelig-
ger, noe jeg i og for seg også sier meg enig i.  

Selv om vi er uenige i hvor mye og hvor som skal 
bygges ut og hvilke typer boliger som skal være 
her, så kan vi være enige om at Leirsund her ikke 
har fått den behandling som Leirsund fortjener, og 
dette er jeg selvsagt villig også til å ta et hakk vi-
dere. 

Det kan være vi bare skal bygge dyre eneboliger, 
eller kanskje bare hybelhus og mindre leiligheter 
nede ved stasjonen, dette føler jeg at vi skal kun-
ne bli enige om, men det vi i alle fall bør kunne 
enes om er hvor vi skal bygge (bygge ut). I pre-
sentasjonene av kommuneplanen er også Leir-
sund elegant utelatt, slik at alle de spørsmål vi 
måtte ha, slett ikke kunne besvares. I skrivende 
stund jobbes undertegnede med å få et presenta-
sjonsmøte på Velhuset som bare skal omhandle 
Leirsund, noe jeg håper vi skal klare å få på plass. 

Det er viktig at ikke bare administrasjonen, men 
også oss politikere vet hva Leirsunds befolkning 
ønsker av utbygging. Vi er innforstått med at noe 
utbygging må vi ha om ikke bygda skal ”dø ut”, og 
vi er særdeles glade for at den gamle ”mølle tom-
ta” nå etter all sannsynlighet blir en Kiwi butikk, det 
trenger vi. 

Av : Finn Eirik Eilertsen 

Leirsund Velforening      
v/Leder  Finn Eirik Eilertsen     

Asaktoppen 51                 
2015  Leirsund                                
……………………………..              

Mobil    .:  4563 9000               
finn@leirsund.net 

Det kan også være at det dukker opp andre ”tjenester” i 
dette området, det er det for tidlig å si noe om nå, men det 
at vi starter med noe tjenesteytende i dette område og 
nært Leirsund Stasjon, mener og tror jeg er veldig viktig 
for den videre utvikling av Leirsund. 

Så må vi erkjenne at Leirsund er ”landet” og vi må kjempe 
litt for både kommunikasjon og tjenesteytende tiltak, men 
det er vi villige til, bare vi får gjøre dette i samarbeid med 
alle som bor her, slik at den utbyggingen vi skal få (ha) blir 
slik at både nye og gamle innbyggere av Leirsund vil tri-
ves og at det fantastiske miljøet vi har her ikke forsures 
eller ødelegges. 

Vi har enda god kapasitet på skolen, og utnytter vi ikke 
denne vet vi selv hva som skjer, det er ikke lenge vi behol-
der 1-10 klasse om vi ikke har tilskudd. 

Jeg oppfordrer derfor alle som mener noe om utbygging i 
Leirsund til å møte opp på Velhuset (på idrettsbanen) når 
dette annonseres både på Face book og via andre me-
dier, samt plakater på banen og buss skur. Den som ikke 
møter opp her og sier sin mening vil heller ikke ha noen 
reell påvirkning på det som skjer heller. 

Til sist vil jeg minne dere alle på de faste arrangementene 
som vi vet kommer, vi skal selvsagt også i år ha 
”Julegrantenning” på Velhuset med servering og kaffe, og 
vi vet også at det blir ”Juletrefest” i romjula, så alle sam-
men, følg med når disse tingene annonseres og MØT 
OPP og støtt Leirsund Velforenings arrangementer. 

 

GOD HØST OG VINTER TIL DERE ALLE SAMMEN 

 

Finn Eirik Eilertsen,  

leder Leirsund Velforening 
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Det hendte for 70 år siden!  

!
Torsdag 2. november 1944 kom far hjem fra jobben litt tidligere enn vanlig og han virket alvorlig da 
han tok mor med seg inn i peisstuen og lukket døren etter seg. Vi fire brødre forsto at noe spesielt 
måtte ha hendt. Når de kom inn til oss igjen tok far ordet og sa vi måtte høre godt etter. Han fortalte 
at han hadde fått beskjed om å komme seg ut av landet da han måtte unngå å bli tatt av Gestapo i den 
sentrale rollen han hadde. Flere hadde blitt arrestert av tyskerne. Mor og han hadde diskutert 
situasjonen og funnet at det var riktigst at hele familien måtte flykte, Han understreket at vi guttene 
måtte oppføre oss som ingenting hadde skjedd og ikke et eneste ord måtte bli sagt om det som skulle 
skje. Oscar var 16 år, jeg var 14, Rolf 13 og Trond 11 år og vi forsto godt hvor farlig situasjonen var.!

!
Mor og far overnattet hos venner de to neste nettene og far fikk ordnet med grensesonepass hos 
politiet fordi vi skulle etter avtale hugge ved for vinteren hos en skogeier i traktene innenfor 
Kongsvinger.  Mor tok kontakt med Gudrun Berntsen som tidligere hadde hjulpet mor i huset og var 
godt kjent med det meste. Hun visste nok at det innebar en viss risiko, men var uredd nok til å ta 
ansvaret for å holde et øye med huset i tiden det stod tomt. !

!
Mandag 6. november tok vi morgentoget til Lillestrøm. Denne 
gangen skulle vi over på toget til Kongsvinger og måtte vente litt på 
Lillestrøm stasjon. Mens vi sto der kom to av våre venner på 
Leirsund forbi Oscar og meg og mumlet lavt: ”God tur og lykke til”. 
Det gjorde inntrykk på oss at de hadde forstått hva som var i ferd 
med å skje for de bare fortsatte videre uten å stoppe. 

!
Så kom vi oss på toget til Kongsvinger og fant en ledig kupe. Ved Haga stasjon kom det tysk kontroll. 
Min far hadde pålagt meg å ta spesielt vare på skolevesken min som jeg måtte ta med meg. Den tyske 
offiseren tok vesken min og tok opp en bok og så litt undrende på far: ”Botanikk?” Far sa da at selv om 
vi skulle på vedhogst måtte vi ikke glemme skolepliktene. Det var noe offiseren likte og hilste til luen 
og ønsket god reise videre. Jeg ble lettet da jeg jo visste at i vesken måtte det være noe som var meget 
viktig og som tyskerne ikke måtte finne.!

!
Så kom vi til Kongsvinger stasjon, og der kom en merkelig fyr i politiuniform og fektet med en 
revolver og beordret oss ut av toget. Konduktøren forsøkte å holde oss igjen, men politimannen skrek 
at vi hadde tenkt oss til Sverige og vi var arrestert. Vi ble geleidet ut på plattformen. Der sto 
tilfeldigvis telegra#estyreren som viste seg å kjenne far. Far fikk gitt ham beskjed om å ta den vesken 
som jeg bar. Han kom opp på siden av meg og grep vesken. Jeg tviholdt på den som jeg hadde fått 
beskjed om, men far ga meg et blikk som sa at mannen kunne ta den. Han gikk fra oss med vesken 
min idet han sa til far at han skulle ringe ham når vi var ute igjen. !
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!
På politistasjonen ble far tatt inn i et eget rom og mor med sine fire sønner ble plassert i et annet 
kontor. Også her kom en mann i politiuniform med et maskingevær som han begynte å pusse på og 
han gliste mot oss. Mor verdiget ikke mannen med et blikk og vi syntes han var bare dum og han 
forsvant ganske raskt. Vi ble sittende der i ca 3 timer mens fars opplysninger ble bekreftet av 
Lillestrøm Politikammer. Vi ble sluppet fri og telegra#estyreren kom ned til oss på 
jernbanerestauranten og satte vesken min fra seg på bordet. Han sa til far at tyskerne forsterket 
vaktholdet ved grensen og det var grunnen til alle soldatene som var på stasjonen. Han sa raskt farvel 
og gikk. !

Ikke lenge etter kom en mann som sa at han hadde en lastebil utenfor og han skulle frakte oss til 
Åbogen. Vi guttene satte oss på lasteplanet og mor og far i førerhuset. Vi ble satt av hos en mann som 
viste seg å ha ansvaret for å få oss videre. Vi ble servert en nydelig middag, men vi var nå så anspente 
og slitne at vi vel ikke kunne nyte maten i fullt monn. Etter middag gikk far ut og kom raskt tilbake og 
sa at flukten ville skje samme kveld.!

To lastebiler sto utenfor. Mor og de to yngste ble satt i den bilen som 
skulle kjøre først. Far og vi to eldste skulle komme etter av 
sikkerhets grunner. Det var nå blitt mørkt og vi kjente spenningen 
stige, men de to sjåførene var så rolige og trygge og det beroliget oss. 

!
Ved et veikryss ventet noen karer som ba sjåførene ta en omvei fordi ”de (tyskerne) var ute og 
spaserte”. Anvisningen ble fulgt og vi kjørte videre og en mann ble tatt opp i bilen vår etter at vi hadde 
kjørt en stund. Noe tid senere stoppet bilen igjen og vi gikk av med all bagasjen vår. Nå skulle vi inn i 
den mørke skogen. Vi snublet og falt og mor og far kom bort fra oss, men med et forsiktig ”hallo” fant 
vi sammen igjen. Etter ca. 500 m. kom vi ned til Aralsjøen hvor vi gikk om bord i en robåt som ble 
liggende tungt i vannet. Vi fikk beskjed av rormannen at vi skulle være helt stille og han rodde   den 
tungt lastede båten med kraftige tak. Etter en tid fikk jeg se et lysglimt fra strandkanten, og jeg visket 
lavt hva jeg hadde sett. ”Det er i orden det” kom det rolig fra rormannen. Vi ble visst fulgt hele veien 
av folk langs stranden helt til svenskegrensen.!

!
Etter en lang stund kunne vi se utelys og lys i vinduer ved enden av sjøen. Der var Sverige og der var 
redningen. Da vi nærmet oss lysene kommer en robåt mot oss og de to rormennene bytter plass. Vår 
mann kunne jo få vanskeligheter ved å komme tilbake til Norge igjen, så den svenske 
underlensmannen tok oss de siste åretakene inn i Sverige. Han pekte på en stein i vannet og sa at nu er 
ni i Sverige. Det var et ubeskrivelig øyeblikk for oss guttene, men jeg tror at mor og far var fulle av 
takknemlighet til alle de ukjente menneskene som hadde trosset de farene de kunne møte for å få 
denne familien trygt ut av Norge.!

!
Den svenske landsfiskalen kom opp fra Charlottenberg for å ta imot oss, og da han så mor og far med 
fire gutter sa han spontant: ”Hur i helsike har ni kommet øver? ”!
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Det hadde vi altså, men vi var veldig slitne og lengtet bare etter å finne hvile og søvn.!

Vi ble kjørt til Charlottenberg hvor det var et flyktningmottak som ga anledning til det. Neste dag ble 
vi satt på et tog som tok oss til den norske flyktningleiren ved Kjesæter. Der ble vi behandlet for mulig 
lus(!) og vanlig legekontroll samtidig som vi fikk utlevert nye klær. Det var en gledelig overraskelse.!

!
En &ern slektning av mor, som bodde i Enebyberg nær Stockholm, ble kontaktet på telefon, og vi var 
hjertelig velkommen til dem. Når vi ankom viste det seg at de hadde skaffet en leilighet rett over veien 
for dem. Det ble vårt hjem den tiden vi ble i Sverige.!

   !

Far ble noen uker senere sendt med et jagerfly over til London hvor 
regjeringen ga ham ansvaret for å lede Statens innkjøpskontor i New 
York. Han kom hjem til Norge først i 1947. Jeg fikk aldri vite hva det 
var som hadde vært i skolevesken min, men det kom nok fram til 
London.    

!
Dagen 6.november 1944 ble aldri glemt og det skulle gå 20 år før vi alle seks kunne være sammen igjen 
på Marienlyst. Vi fire sønner var nå gift og hadde barn. Oscar og Trond som bodde i USA kom denne 
sommeren samtidig på besøk. Da ønsket vi å feire det med en enkel grill med bare oss seks. Denne 
sommerkvelden snakket vi ut om alt som hendte den spesielle høstdagen og novembernatten  og, ikke 
minst, om  de utrolig modige, hjelpsomme ukjente menneskene som fikk oss trygt ut av landet. Når 
freden kom gikk de ubemerket tilbake til sitt vanlige liv. Langs den lange grensen mot Sverige var det 
utallige grenseloser som tok på seg den farefulle oppgaven å hjelpe nordmenn på flukt til Sverige. De 
fikk vel aldri den oppmerksomhet og takk for jobben som deres innsats fortjente.    !

!
Jeg tok over barndomshjemmet i 1977 og min bror Rolf bor på Strømmen. Oscar og Trond er begge 
døde og gravlagt i amerikansk jord. !

!
Skrevet av: Tore Kaalstad!

!
 Lesernes historier... 

Alder spiller ingen rolle, her er det talentet det 
står på så om du har skrevet en god novelle, dikt, 
eller essay så send det gjerne inn til  Redaksjonen i 
Velavisen. Vi gleder oss til å lese din historie!!

!
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!
!

Skolestart på Asak skole. 

! ! ! ! Vilde Skjøndal Grefsrud!

!
!
Da var endelig skolen igang for førsteklassingene ved Asak skole, og i den forbindelse har vi intervjuet 
Vilde Skjøndal Grefsrud for og høre hvordan hun syns det er å begynne på skolen for første gang. Vilde 
forteller at hun har gledet seg helt siden vinteren til å begynne på skolen, når jeg spurte hva hun gledet 
seg mest til å lære fikk jeg et klart svar om at det var  Engelsk. Vilde har hvert så heldig å kommet i en 
klasse med 23 elever på førstetrinn og har fått tildelt lærinnen Merete. Vi håper Merete sammen med 
de 23 førsteklassingene kan glede seg masse over den spennende og lærerike tiden som venter dem det 
neste året. !

!
!
!
!
!
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Dikt 

!
I det lange løp så vil fristelsene komme på løpende bånd,  

du ser de som små kakestykker fylt med den deiligste kremen 
 toppet med spenningen som sitrer gjennom blodet. 

 Hver gang tanken om denne fantastiske smaken av kakestykket skyller igjennom tankekartet ditt, 
kryper samvittigheten seg sakte til overflaten mens den sprer sine pigger ut i en smertefull prosess. 

 På toppen av stykket skyller adrenalinet igjennom tankeboblen og lover spenning på den andre siden. 
Hvem skal du lytte til? 

 Den deilige kaken som bare ligger der og venter så frodig på at du skal sluke den helhjertet i deg,  
 eller !  

den onde samvittigheten som sakte kravler seg oppover i bevisstheten din med sine skarpe utstående 
pigger. 

 Hva vil hende om du sluker i deg det deilige kakestykket som lenge har ventet innerst i fantasiene 
dine?  

 det smake av glede, spenning og begjær? 
 Eller vil spenningen skylles ned med kaken i det du tar første biten.  

 Hva hender neste gang du ser et fantastisk kakestykke rundt hjørnet, 
 vil du spise dette også?!

!
!

!
!
!
!
!
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Styret i Leirsund Velforening for 2014 
Finn Eirik Eilertsen, Leder 
Telefon : 456 39 000 
Epost : finn@leirsund.net 
 
 
Erik Kjus, Nestleder 
Telefon : 909 40 544 
Epost  : rekjus@leirsund.no 
 
Øyvind Thorvik 
Telefon : 952 69 740 
Epost : oy-
vind.thorvik@optimera.no 
 
Håkan Nyhaugen 
Telefon : 467 87 900 
Epost :  
hakan.nyhaugen@atlascopco.no 
 

Jeanett Wich, Redaktør 
Telefon : 469 05 087 
Epost:    jeanett.wich@gmail.com 
 
 
Evy Ann Heimdal 
Telefon : 990 06 172 
Epost : 99006172@leirsund.net 
 
 
Bård Hauglid 
Telefon : 934 83 141 
Epost : bhauglid@hotmail.no 
 
 
Ole Johnny Transeth 
Telefon : 958 94 735 
Epost : ojt@ramirent.no 

Redaktørens hjørne... 
Hei, nå er sommeren over og høsten er på vei inn. Håper dere alle har hatt en 
minnerik sommer, været kan vi ihvertfall ikke klage på dette året. Jeg savner 
i skrivende stund noen minnerike bilder fra sommeren deres. så vi prøver oss 
på et tema til neste utgave og temaer blir "Høstløv" Da håper jeg dere sender 
inn mange fine bilder som omhandler tema jeg har satt opp. Ønsker dere alle 
en fin høst fremover! 

Alle henvendelser til    
Redaksjonen  

Jeanett Wich: 46 90 50 87 eller 
jeanett.wich@gmail.com 

Jeg ønsker dere alle sammen 
en riktig hyggelig høst, og en 
flott vinter med masse gøy og 
bilder til oss. 

 
 
Gry’s Hjørne 
Vi måtte jo spørre Gry hvordan sommeren hadde 
vært, og det kontante svaret vi fikk her var veldig lett 
å forstå, ”alt for kort” var svaret, og det kan vi jo si 
oss enige i, men nå som skolen er startet opp måtte 
vi jo også spørre om Gry om hun streiket ved opp-
starten av det nye skole-året. Bare hjemme av og til, 
svarte hun veldig kontant og ville ikke prate mer med 
Velavisa denne gangen…….. 
 


