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Artiklene i dette nummeret  
gir et godt tverrsnitt av  
Leirsund-ånden: Dugnad, 

fest, ski, julegrantenning og lokal-
historie. 

Sidsel i den gamle sveitservillaen 
midt i bakken opp mot skolen bød 
alle interesserte på besøk og omvis-
ning på Leirsunddagen, i anledning 
husets hundreårsjubileum. Det var 
et originalt og gjestfritt initiativ! 
Slike ting er med på å bevare og 
videreføre lokalhistorien. De som gikk 
glipp av den gode anledningen, kan 
lese litt om huset og dets historie i dette 
nummeret av Velavisa.

Det har vært snøfattige vintre og derfor 
ikke flust med anledninger til å benytte 
seg av løypenettet på Leirsund de siste 
årene. Det er kanskje en del av forklar-
ingen på hvorfor skigruppa nå mangler 
frivillige som kan være skitrenere for de 
minste. Leirsund IL har en lang og stolt 
skitradisjon og det hadde vært synd å se 
den dø ut. Forhåpentligvis blir årets snø liggende lenge nok til å 
inspirere flere nye voksne til å bidra til skiglede i sporene. Les mer 
om skigruppa og hvordan du kan bidra lenger bak i avisa.   

Verdt å merke seg er også artikkelen om folkemøte i Sørum 
kommune 16. november klokka 19, med utbygging av industri-
området i Ausenfjellet som tema. Dette er en utbygging som kan 
få stor betydning for oss på Leirsund, og jeg anmoder så mange 
som mulig om å bli med på møtet for å vise at vi følger med også 
på denne siden av kommunegrensa.  

Besøk oss 
på nett: 
www.leirsund.net  
www.facebook.
com/leirsundvel

Del en historie
Har du en historie på lur? 
Eller kanskje du blir inspir-
ert og tar pennen fatt nå! 
Er du skriveglad, send 
oss gjerne ditt bidrag på 
hallings@hotmail.com

LEDER

Informasjonsmøtet holdes på Vester-
skauen skole onsdag 16. november 

klokka 19.00. Tema er utvidelsen av 
Ausenfjellet Industriområdet, som 
betyr et stort jafs av nærmarka til be-
folkningen på Asak og Leirsund. 

TUNGINDUSTRI
På møtet stiller Sørum kommune for 
å informere om den foreslåtte reguler-
ingsplanen til utbygger Bulk Infra-
structure. Det åpnes for spørsmål fra 
salen. 
 I Velavisa nummer 2 2016 opp-
lyste Leirsund Velforening om hvilken 
betydning denne utbyggingen har for 
Leirsunds beboere. Velforeningen 
mener den vil medføre en rasering av 
et betydningsfullt friluftsområde for 
Leirsunds befolkning, der fjell og skog 

sprenges bort til fordel for tungindustri. 
 Bulk AS sitt forslag betyr en en nest-
en tredobling av Ausenfjellet Industri-
område, nesten helt inn til Tretjern.   

FORURENSING
Samtidig frykter velforeningen at et 
så stort og nært industriområde vil bli 
en støyplage og være en forurensing-
srisiko, både gjennom luft og vann. 
 Trafikkmessig vil mye av transporten 
naturligvis passere Leirsund og Rolf 
Olsens vei. Allerede i dag passerer det 
transport til og fra industriområdet i 
Ausenfjellet gjennom Leirsund. Om 
industrifeltet utvides ytterligere er det 
en reell frykt for mer tungtransport på 
en allerede hardt belastet vei, langs det 
som er skoleveien til mange av barna 
på Leirsund. ●

Sørum kommune holder informasjonsmøte om 
forslaget til utbygging av Ausenfjellet Industriområde. 
Her blir det mulighet til å stille spørsmål. 

Folkemøte  
om Ausenfjellet

POPULÆRT: Dette flotte 
skogsområdet står i fare 
for å bli rasert for alltid 
og erstattet med industri, 
dersom utbyggerne får 
det som de vil. 
 FOTO: Øystein Berntsen

TREDOBLES: Delområde 2 viser 
hvor mye Bulk AS ønsker å utvide 
Ausenfjellet Industriområde. 
Tretjern ligger rett utenfor  
bildet og den blå linja. 

MØT OPP
16. november blir det 
mulig å stille Sørum 

kommune og utbygger 
spørsmål til planene.

Lars Hallingstorp  
Fungerende leder/ 
redaktør Velavisa
Lerkesvingen
Tlf.: 918 23 017
• hallings@hotmail.com

Ole Johnny Transeth  
Kasserer
Branderudveien
Tlf.: 958 94 735
• ojt@ramirent.no

Salar Ghadani  
Styremedlem
Heisshageveien
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Espen Johnsen 
Styremedlem
Branderudveien
Tlf.: 908 34 125
• espen.johnsen@siemens.com

Lena J. Brodal  
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Måltrostveien
Tlf.: 900 74 496
• lena@riksscenen.no

Beate Kvistedal  
Styremedlem/webansvarlig
Farseggen
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• beate.kvistedal@gmail.com

Annonsepriser
Årsabonnement,  
plassering i Velavisa  
og på nett:
Logoann. kr 2800
1/8-ann. kr 500 pr. nr.  
 kr 3000 pr. år
1/4-ann. kr 1000 pr. nr. 
 kr 5500 pr. år
1/2-ann. kr 3000 pr. nr. 
 kr 7500 pr. år

Layout: Linda Kirkeby Isenhag 
Illustrasjoner: freepik.com

 Hilsen Lars
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Velkommen  
til Leirsund- 
dagen 2017
Datoen er allerede satt for neste års 
Leirsunddagen. Lørdag 26. august 
2017 kan du allerede nå huke av i 
kalenderen for å ikke glemme høstens 
morsomste dag. Leirsund vel har valgt 
å flytte datoen et par helger fram for 
sikre lengre lyse og varme netter. 
 Vil du være med å bidra til å skape 
nok en fantastisk dag for alle på  
Leirsund er det bare å ta kontakt med 
Lena Brodal på lena@riksscenen.no

I kjent Leirsund-stil var det stemn-
ing og latter fra første stund da 

Leirsundfesten ble arrangert lørdag 
29. oktober. I år var det en god 
blanding av kjente Leirsundfolk og 
mange som har flyttet til Leirsund de 
siste årene. Noen hadde også flyttet 
fra Leirsund og fant veien tilbake 
denne kvelden. Mange stilte fest-
kledde og fine i oktoberfestdrakten.
 Det var dekket til 4 langbord, 
fargerike vimper i taket og skikkelig 
oktoberfestmeny ble servert i Peises-
tua.
 På dansegulvet startet dansen 
tidlig, for noen også på bordene. 
Dansegleden var stor og fra klokka 
21.00 og ut kvelden var gulvet fullt. 
 Neste års festkomite ble annonsert 
iløpet av kvelden. Disse er: Espen 
Bergravf Johsen, Ingrid Gjerdrum, 
Øystein Bergravf Johnsen, Ida 
Netteberg, Siri Dovland, Trond 
Myhrer, Johan Johansen og Jenny 
Maria Magnusson.
 Vi gleder oss til neste års Leir-
sundfest!
 Hilsen årets festkomite

Tyroler-stemning fikk 
fart på dansefoten
Hele 113 feststemte Leirsund-folk deltok på årets Leirsund- 
fest, som i år hadde tysk oktoberfest som tema.

Familiesvømming
Svømmehallen er åpen lørdager  
i vinterhalvåret klokka 11-14.
Det er også voksensvømming (16 år)  
tirsdager klokka 20-21.

PRISER 
• Medlemmer av Leirsund idrettslag: kr 20 for barn og kr 40 for voksen. 
• Ikke-medlemmer: kr 40 for barn og kr 100 for voksen. 

DATOER 2016/2017: 
November: 19., 26. 
Desember: 3., 10., 17. 
Januar: 7., 14., 21., 28. 
Februar: 4., 11., 18. 
Mars: 4., 11., 18,. 25. 
April: 1., 8., 22., 29. 

HUSK 
BADEHETTE 

FOR ALLE SOM 
SKAL BADE!

Skigruppa i Leirsund IL inviterer alle barn/ungdom  
på Leirsund til ski-lek og trening.

Treningen er fra 1-3 dager i uka, 
avhengig av alderstrinn, men det er 
opp til trenere/foreldre.
 Medlemskap i Skigruppa koster 
450 kroner for hele sesongen. 
Medlemskap i idrettslaget er også 
nødvendig for forsikring av barna.  
Her er prisen 150kroner for enkelt- 
medlem og 400 kroner for familie- 
medlemskap.

LEK OG MORO
For de yngste tilbys barmarksaktiv-
iteter som gjennom lek søker å bedre 
koordinasjonen, spenst, og hurtighet, 
samtidig som det legges vekt på å 
ha det moro sammen.
 Til vinteren blir det lek på flater og i 
bakker med ski på bena.
 For de eldre er aktiviteten noe mer 
treningspreget med noe utholdenhet, 
koordinasjon og styrke, og deltagelse 
i renn for de som ønsker det.
 Hovedmålet for alle er at vi skal 
ha det mest mulig moro med ski på 
bena.

 For å kunne fortsette å 
tilby skitrening på Leirsund, 
trenger  
Skigruppa alltid trenere, 
hjelpetrenere og administra-
tiv hjelp.

INGEN TRENING  
FOR 1. KLASSE
Pr. nå har ikke 1. klasse noe tilbud 
da ingen foreldre har meldt seg som 
«trener» for denne gruppen, det er 
synd.
 Trener og hjelpetrenere får gratis 
trenerkurs i regi av Norges Skifor-
bund. Man trenger slett ikke være 
noen kløpper på ski for å kunne lage 
moro for barn, engasjement for barna 
holder i massevis.
 Skigruppa har i dag ca. 30 aktive 
barn i dag. 
 – Dette synes vi er alt for lite. Vi er 
helt avhengige av foreldre som støt-
ter opp og kan hjelpe til. Dette ser vi 
det blir mindre og mindre av. Derfor 
håper vi at vi noen ønsker å ta tak i 

1. kl. med litt hjelp fra oss, sier leder 
Eirik Paulsen til Velavisa.
 – Det er ikke mange nye med i år 
dessverre. Jeg er også fotballtrener 
for G12 og jeg har med hele laget mitt 
på trening på onsdager for å trene 
kondisjon og styrke med skigruppa. 
Dette gjør at det er noen nye fjes og vi 
får litt fler på trening, sier han. 

Er du interessert? Kontakt 
Morten Tobiassen 911 78 848 
morten.tobiassen@icloud.com

Bli med i skigruppa
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Lysløypa klar  
til skisesongen
Lørdag 5. november var det dugnad i skiløypene på Leirsund.
 Åtte karer med stor arbeidslyst og godt med  pågangsmot møtte 
opp til dugnaden. 5 og 10 kilometeren er nå ryddet, sammen med 
traseen ned Stordalen, mot Asakmoen og løypa ned til Hauglid.

 Rett før denne helgen kom det 10 cm 
snø, og dermed fikk Ole Henry tromla 
lysløypa og traseen ned til skolen. Takket 
være han og Knut var nødvendig kvisting 
og rydding allerede utført i lysløypa. 
 Dugnadsgjengen møttes til pølselunsj 
på Skihytta før siste økt ble gjennomført.
 Neste år håper skigruppa å se noen 
nye fjes på dugnaden. Dugnad i løypene er 
en fin anledning til å få seg litt frisk luft og 
møte sambygdinger.
 Hvis det er noen som ønsker å bidra 
gjenstår 1-2 timers jobb med kvisting ved 
trafostasjonen. Det er bare å ta kontakt med 
skigruppa.

 Vi oppfordrer samtidig om at gåing på beina og hesteridning i 
løypene unngås nå som det har kommet snø.

NÅ ÅPNER  
SKIHYTTA!

Fra og med søndag 13. november holder  
skihytta åpent hver søndag fra klokka  

12-15 så lenge sesongen varer. For å holde  
liv i dette populære tilbudet er skigruppa 

avhengig av hjelp til kioskvakter. 
Vil du bidra, ta kontakt med Trond Høye  

trondjhoye@yahoo.no.

Her bor hun i dag sammen med kat-
ten Max og trives veldig godt når 

naboungene kommer innom og lager 
litt skrål.
 – Jeg falt for huset ved første blikk, sier 
Sidsel, som flyttet til Leirsund i 2012.
 Hun er født og oppvokst på Kløfta og 
jobber for tiden som ambulansearbei-
der og flyvertinne.
 
DETEKTIVARBEID
I prospektet var huset datert til 1911, 
noe hun etterhvert stusset på etter funn 
av aviser og annet på kaldloftet.
 – Jeg dro til arkivene hos kommunen 
uten hell. Etter jeg la ut en forespørsel 
på Facebook, fikk jeg tak på Aage 
Skillebæk.
 Han er født og oppvokst i huset, men 
bor nå i Heggeliveien. Hos ham fant 
Sidsel papirer som viste at huset hennes 
ble byget i 1916. På selveste Leirsundd-
agen inviterte hun hele bygda for å feire 
100-åringen, og mange kom innom.
 Aage har gitt henne mange opplys-
ninger om den gamle tomten. I 1930 

ble huset kjøpt av Magnus Skillebæk, 
Aages far.
 
KJELLER UNDER KJØKKENET
Under kjøkkenet finnes en liten kjel-
lerdel, der luken ned til kjelleren åpnes 
med en reodorfelgen-løsning med mo-
tor. Her ble det oppbevart poteter frukt, 
honning og andre godsaker sanket fra 
egen hage.
 I dag er det satt ned en fryseren, men 
frukten og bærene kommer kanskje fra de 
samme buskene og trærne som den gang.
 – Kjøkkenet er det kaldeste rommet i 
dag, så det blir nok neste prosjekt, for-
teller Sidsel, som har pusset opp mye 
på de fire årene hun har bodd her.
 
MANGE ROM
Opp til andre etasje går man opp i den 
originale trappen med sin sjarmerende 
slitasje etter mange års bruk.
 – Ingen ting er i vater, forklarer Sidsel.
 I arken over glassverandaen var det 
soverom for mor og far. Nå er det et 
moderne flott bad.

Sidsel Kathrine Nessa Johannessen kjøpte det lille 
koselige sveitserhuset midt i bakken for fire år siden.

Sidsel, Max  
& 100-åringen

Akkurat der gang- og sykkelstien 
og Branderuveien deler seg, ligger 
det koselige sveitserhuset. Sidsel og 

katten Max.

 Det finnes to soverom. I det min-
ste mot Branderuveien, lå alle de fire 
ungene, de tre guttene, inkludert Aage, 
ble forresten født i stuen her.
 – Nå pusser jeg opp dette rommet. 
Etter å ha fjernet flere hundre kilo 
avrettingsmasse, kan jeg nå se spor et-
ter hvor svartovnene har stått. En finner 
mye rart når en bytter ut ting, vinduer 
som ble tettet med bukser, kjolesnipper 
og et ganske helt forkle fra den gang 
da, forteller Sidsel.
 
LÅVEN
– Det står jo også et uthus her, låven 
som jeg kaller det. Her ute har det vært 
stor aktivitet gjennom årene. Høns 
som har trippet ut og inn, grisebinge på 
baksiden og kaniner. I andre etasje på 
låven var det honningslynger, og ute 
i hagens nederste del fantes det flere 
bikuber. Det har og vært motorsykkel-
verksted for unggutta i Leirsund.
 – Eierne før meg pusset opp dette 
uthuset, og det er helt moderne innv-
endig. Snekkerboden på låven brukes  
flittig, loftet blir bruk til lagring og 
overnatting om sommeren.
 
HAGEN
Hagen i dag har kun tre gamle epletrær.
 – Den fantastiske bjørka ble jeg 
fortalt at ble plantet i 1921, forteller 
Sidsel, som selv er ivrig med hagestell.
 For huset har hun mange planer.
 – Det viktigste er at det blir tatt vare på, 
og at detaljene fra gammelt bevares eller 
kopieres med en moderne vri. Huset har 
vernekategori tre, så store krumspring 
kan ikke gjøres uten godkjenning fra 
kulturavdelingen, forteller Sidsel stolt og 
glad over å bo i et 100 år gammel hus.
 Nå kryper snart nissene ned fra loftet, 
og med det ønsker hun alle på Leirsund 
en riktig god jul. ●

Her er et gammelt blide av tomten. 
Dato er ukjent, men legg merke til 
takene fra husene i Orreveien. 
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JULEGRAN- 
TENNING
Tradisjonen tro vil Leirsund Velforening  
invitere til tenning av julegrana på  
Leirsund velhus 27. november. 
 Det vil bli servert gløgg, vafler, pepper- 
kaker og varme pølser til alle som  
kommer. Vi begynner utendørs klokka  
17 med tenning av julegrana og gang  
rundt treet akkompagnert av  
Skedsmo Janitsjar. 
 Så fortsetter vi innendørs med mer  
julemusikk, servering og loddsalg.  
Julekalender blir det på alle barna  
som kommer.

NÅ TENNES 
TUSENVIS 
AV JULELYS
Alle som passerer Leirsund i desem-
ber kan ikke unngå å se at enkelte 
lyser opp mørketida mer enn andre. 
Naboer i Måltrostveien, Duebakken 
og Lerkesvingen har i flere år hatt  
sin egen svært høytidelige julelys- 
konkurranse, og nå vil de at resten av 
Leirsund skal bli med når gatene lyses 
opp. Møt opp utenfor Måltrostveien 5,  
onsdag 7. desember klokka 19.00,  
og se Leirsunds egen julegate bli tent. 

Juletrefest
Velforeningens tradisjonelle juletrefest holdes som vanlig 
27. desember klokka 17.00 i Velhuset. Fakkeltog går fra 

Asak skole og Kjulsløkka klokka 16.30, fakler deles ut på 
stedet (værforbehold). Det blir sang og gang rundt jule-

treet, bevertning, underholdning, ved klovnen Knerten og 
besøk av julenissen. Pris kr 50 pr. person som betales ved 

ankomst. Vi benytter anledningen til å takke alle som hvert 
år stiller opp med kaker! Ta med hele familien på  
en hyggelig romjulsfest! Påmeldingen gjøres til  

randifredriksen@hotmail.com  
innen 18. desember.


