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God
sommer

Slik gjør du
deg klar til
LEIRSUNDDAGEN

A-laget har funnet formen

Leder

Spennende tider
for velforeningen

E

n lang og etterlengtet sommerferie ligger nå rett foran oss.
Vil du bidra?
For de fleste av oss betyr det å glemme jobb, skole og
Har du en historie på lur? Eller
kanskje du blir inspirert og tar
hverdagens mas og kjas, og bare nyte varmen og det å
pennen fatt nå? Er du skriveglad,
ha fri til å gjøre som vi selv vil. For en tiendeklassing er det
send oss gjerne ditt bidrag på
en spennende brytningstid, der ti år på Asak skole er over og
hallings@hotmail.com
det tas farvel med klassekamerater du kanskje har kjent siden
barnehagen. På videregående venter nye venner, et nytt miljø og
garantert en helt ny skolehverdag. Noen møtes kanskje ikke igjen før
det arrangeres gjenforening om fem, ti eller tjue år. Velavisa spurte årets
tiendeklassinger om hva de gjør til høsten, hva de tror de gjør om ti år og
deres beste minne fra Asak skole. Svaret finner du lenger inn i avisen.
Sommeren er også en tid med lav aktivitet i foreningslivet. Slik er det også for
Leirsund vel, men vi har mange spennende planer, både konkrete og noen fremdeles
på idéstadiet, foran oss. Aller først venter selvfølgelig Leirsunddagen den 26. august.
Fjoråret ble en umiddelbar suksess og vi håper å nå samme høyder, om ikke enda litt
bedre, i år. For å klare det trenger vi din hjelp. Vi har mange oppgaver som må
løses, og jo fler vi blir, jo mindre blir det på hver. Tilbakemeldingene fra alle de som
hjalp til i fjor var at det var fantastisk gøy å bidra.
Om ikke annet bør du sjekke ut alle konkurransene du kan delta i under Leirsunddagen. Hjelp noen å lage en olabil, eller sett et fantastisk øl, eller spør en bekjent om
den beste bolleoppskriften. Leirsunddagen blir helt fantastisk når vi føler at hele bygda
er i sving samtidig.
I dette nummeret får du også hilse på Bjørn Arne Odden. Han er nyvalgt leder
av velforeningen og har fått med seg et nytt og topp-engasjert velstyre. Sett deg ned
og les hva han og det nye styret tenker om hvilken plass Leirsund velforening skal ha
i bygda.



God sommer!

Besøk oss på nett:

www.leirsund.net
www.facebook.com/leirsundvel
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A-LAGET MED TABELLTOPPEN I SIKTE
Herrene i gult og grønt har hatt en god start på fotballsesongen. Assistenttrener Runar Sandvik deler lagets
mål og drømmer med leserne av Velavisa.
skrivende stund ligger vi på en finfin
3. plass i årets 5. divisjon. Grunnene
til det er mange, og videre skal jeg si
noe om hvorfor. Fjorårets sesong ble en
godkjent sesong med mye positivt, men
samtidig en del å jobbe med. I desember fikk vi på plass en ny hovedtrener.
Tommy Svendsen er en trener med
bred erfaring både som spiller og trener
for en rekke Oslo-lag. En myndig,
klar, tydelig og erfaren person som
har ambisjoner. Vi har lenge vært på
jakt etter en trener som har litt større
distanse til spillergruppa enn hva vi har
hatt tidligere.
2. januar var gutta klare for trening
og oppkjøringen var i gang. Vi har i
flere år vært relativt bortskjemt med
høy motivasjon og godt antall spillere
på treninger i januar. Så også i år.
Snittet anslås å ha være på 16 mann
på treninger både i januar og februar.
Vi har trent bedre og hardere enn på
mange år. Kanskje noen gang (hvertfall
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ifølge mine 11 år i klubben). Treningskamper har det også blitt. Vi har møtt
god motstand både fra lokalområdet og
også hatt en tur til Drammen for å møte
Konnerud. Et godt 4. divsisjonslag
hvor vi spilte 3-3. Vi har variert fra det
helt strålende til det middelmådige eller
dårlige. Det er nok derfor det kalles
breddefotball og prestasjonene står i stil
med humør og ferdigheter.
Nye spillere har kommet til klubben
i år, som har gitt en meget god tilvekst
til troppen vår. Troppen består av rundt
22 spillere og en aldersspredning fra
18 til 40+. Godt med en blanding av
ungt blod og god rutine, og viser også
at Leirsund er en klubb man kan være
lenge i når formen og trivselen er god.
Sesongen vår har, som nevnt i
starten, kommet godt i gang og etter 6
kamper har vi samlet 13 poeng og er
på en 3. plass. Ambisjonene og målet
vårt i år er topp 3-5. De to beste lagene
rykker opp og vi sier absolutt ikke nei

TRENERDUOEN: Assistenttrener
Runar Sandvik og hovedtrener
Tommy Svendsen.

til å være en av de to lagene som spiller
4. divisjon neste år. Vi vet det blir vanskelig, men vi har helt klart potensialet
til det. Sommeren er her og vi har
kommet oss fra å trene på kunstgress
på Kurland til å komme hjem til vår
storstue på gress på Leirsund stadion.
Gresset ser ganske bra ut og blir bare
bedre utover våren og sommer. Vi
gleder oss voldsomt til fortsettelsen! ●
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Her er Markus på
vei ned Branderudveien i full fart!

OLABIL
BYGGEREGLER

Markus røper
hemmeligheten
bak en rask olabil

Vær klar til årets
morsomste dag

I fjor gjorde Markus Bergravf Netteberg (9) rent bord
i olabilløpet. I år håper han flere tør utfordre ham.

Olabilsnekkere, ølbryggere, bollebakere og grønnsaksdyrkere:
skjerp konkurranselysten i sommer.

L

ørdag 26. august braker
Leirsunddagen 2017 løs.
Kom og bli med som deltaker,
frivillig eller bare kos deg
som tilskuer til morsomme
konkurranser, hoppeslott, fabelaktig musikk og mye mer.
Vi gjentar suksessen med
olabilløp, der den nederste
delen av Branderudveien blir
stengt for fart og spenning
i hjemmebygde olabiler.
Regler for bygging finner du
på neste side.
Det blir også en ny runde
med bollebakekonkurranse
for store og små, og ikke
minst den store ølbryggekonkurransen. En nøye
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utvalgt jury kårer Leirsunds
mest velsmakende brygg.
Kan Høyspentbryggeriet
stikke av med seieren i år
igjen? Vel, hvis du ønsker
å gi herrene konkurranse
er det nå du må sette ditt
vinnerbrygg.
Nytt av året er grønnsakskonkurransen. Mener
du at det er du som dyrker
Leirsunds flotteste grønnsaker? Ja, da bør du ta med
deg noen eksemplarer.
Arrangementskomiteen er
stolte av å kunne fortelle at
bluegrassbandet Ila Auto har
takket ja til å spille for oss
denne festdagen. Spelle-

mannsvinnerne fra 2006
setter stemningen allerede
fra første støveltramp.
Skal vi klare å arrangere
en så bra dag som mulig, er
vi avhengige av frivillige.
Ønsker du å gjøre denne
dagen til noe helt spesielt,

så blir vi utrolig glade
om du melder deg til:
Beate Kvistedal, epost:
beate.kvistedal@
gmail.com
Vi sees på stadion lørdag
26. august til Leirsunddagen
2017. ●

Etter å ha dratt i land seieren for beste tid og flotteste olabil under
Leirsunddagen 2016, har ikke farkosten stått og støvet ned i garasjen.
Siden i fjor har bilen deltatt i russetoget i Lillestrøm og spilt i ungdomsskolens oppsetning av musikalen Greace.
Under årets Leirsunddag lover Markus å få fart på kjerra igjen
med et par nye modifikasjoner.
– Jeg skal bruke den samme bilen, er jo det som er vinnerbilen,
men pappa og jeg skal få på større hjul foran, og kanskje lys,
forklarer Markus.
Pappa Øystein har også planer om et rakettsystem.
– Vi snakker fyrverkeri, understreker Øystein.
Markus håper flere nå bruker sommerferien på å bygge seg en
olabil og delta i konkurransen, slik at det blir enda morsommere
å styre ut på Branderudveien lørdag 26. august.
– Kan du røpe én hemmelighet for hvordan lage et slikt
fartsmonster?
– Den bør være tung, og ha et lavt tyngdepunkt, røper han.
Gjør som Markus, sett fart på Leirsunddagen!

Olabilen skal være konstruert slik
at den ikke kan være til fare for sjåfør
eller publikum. Husk: det er de
foresatte som godkjenner at
barnet får delta.

1. Olabilen skal være konstruert slik
at den ikke kan være til fare for sjåfør
eller publikum.
2. Bilen skal ikke ha skarpe spiker, skruer
eller andre elementer stikkende ut som
kan skade fører eller tilskuere.
3. Bilens byggemateriale er valgfritt.
4. Bilen bør konstrueres slik at førerens
ben ikke kan komme mellom bakken
og bilen.
5. Bilen skal være utstyrt med effektiv og
lettbetjent brems. DE MÅ TESTES OG DE
MÅ VIRKE! Husk, fotbrems er best.
6. Styresystemet skal betjenes enkelt og
trygt fra «cockpit». Taustyring er IKKE
å anbefale, da bilen lett velter.
7. Bilens frigang over bakken bør ikke
overstige 20% av bilens totale høyde.
8. Type hjul er valgfritt, men må monteres
forsvarlig og ha en maks ytre diameter
på 55 cm.
9. Bilen skal ha 4 hjul, og det skal være
nesten lik avstand på for- og bakaksling.
10. Bilen bør ha en eller annen form
for veltebøyle slik at nakke og hode er
skjermet ved eventuell velt.
11. Alt av bilens «ekstrautstyr» skal være
solid fastmontert. Det er ikke tillat å lage
bilen kunstig tung.
12. Sjåføren skal ha hansker og hjelm
under løp og testkjøring. Vi anbefaler
heldekkende tøy.

Bluegrassbandet Ila Auto.
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– Dette kan
bli legendarisk
Hva med faste pubkvelder, ny skatepark eller en årlig sankthansfeiring?
Leirsund velforenings nye styre vil skape mer liv og røre i bygda.

U

nder årsmøtet i vår sto mange
av styremedlemmer på valg. De
fleste valgte å takke for seg etter flere
år med god innsats for velet, og nye
krefter har nå kommet godt i gang
med styrejobben. En av dem er lederen
Bjørn Arne Odden.
Si hei til Bjørn Arne, og la ham først
fortelle litt om seg selv, før han sier noe
om styrets nye ambisjoner:
– Vi flyttet til Leirsund i 2010 uten
å kjenne noe til dette stedet. Det tok
ikke lang tid fra før vi forstod at denne
lille bygda er det noe spesielt med – vi
ble tatt veldig godt i mot av naboer,
som både kom med kake på døra og
inviterte oss på sommerfest ikke mange
ukene etter at vi hadde flyttet inn.
– Vi følte umiddelbart det som for
meg framstår som en av de særegne
kvalitetene med Leirsund og de som
bor her. Det er en stor samling av folk
som ønsker å skape et samfunn sammen, skape tilhørighet og et varmt naboskap. Ei bygd med mange innflyttere
i samme situasjon som vi var, som har
behov for å slå røtter og skape seg et
sosialt liv, samtidig er det også mange
som har bodd der hele livet, gjennom
flere generasjoner, som også ønsker å
ta vare på gamle relasjoner og bygdas
historie, og samtidig ta imot de nye
som kommer til.
Etter nå 7 år her slutter han ikke å bli
overrasket over engasjementet i bygda.
– Leirsund er ikke bare en bygd med
1300 innbyggere, det er et kjempestort
nabolag som alle er med på å løfte, og
som inspirerer til å være med å løfte
ytterligere nye som kommer til. Nå ble
jeg nylig valgt som leder for Leirsund
vel, og skal få være med å lede den
videre utviklingen av dette nabolaget,
og håper at vi kan engasjere mange til å
delta på dette videre.
Bjørn Arne forteller at han ikke var
særlig kjent med hva velforeningen
holdt på med, før han selv ble spurt
om å være leder. Han tenker at kanskje

VELKOMMEN!
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NYTT STYRE: (fra venstre) Lars Hallingstorp (nestleder),
Guro Christiansen (styremedlem), Bjørn Arne Odden (leder),
Espen Johnsen (styremedlem), Øystein Johnsen (styremedlem. Vera Micaelsen (styremedlem) og Beate Kvistedal
(kasserer) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

flere har det slik på Leirsund, og det vil
han gjøre noe med.
– Vi har nå et nytt styre med ambisjoner om å få mer aktivitet i Leirsund.
Vårt mål er å få en bedre utnyttelse av
ressursene som finnes på Leirsund, som
Velhuset og idrettsplassen, og på den
måten legge til rette for at initiativrike
Leirsundinger kan dele sine lidenskaper
og prosjekter med hverandre. Vi har også
ambisjoner om å få på plass noen nye
arenaer til sosial, kreativ og/eller sportslig utfoldelse. Hva med en månedlig
pubkveld, eller skatepark, eller felles
sankthansbål? Kanskje du har noen ideer
også, så vil vi gjerne høre om dem.
Først ut av startblokka er Leirsunddagen. Leirsunddagen i fjor var en
kjempesuksess med massiv deltakelse
og engasjement fra arrangører og
deltakere på de ulike aktivitetene.

– Og om du var så uheldig å gå glipp
av Leirsunddagen i fjor – så ikke gjør
den samme feilen igjen, for dette kan
bli legendarisk!
Til slutt vil han komme med en
oppfordring:
– Grunnlaget for at velet kan eksistere og kunne gjennomføre både
gamle tradisjoner og nye visjoner, er
ditt medlemskap i velet. Medlemskap i
Leirsund vel er en gullkantet billett til
å være med å eie noe av det varme naboskapet som gjør Leirsund så spesiell,
og som jeg opplevde så tydelig da jeg
flyttet hit. Jeg vil derfor oppfordre deg
til å gripe sjansen og melde deg inn i
velet i dag. Vi har nå et nytt og superenkelt system for betaling av medlemskontingent – med Vipps. Du kan gjøre
det på telefonen, akkurat nå! Og det
håper jeg du gjør. ●
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NYE FLAGG
Endelig har velforeningen og idrettslaget
fått nye flagg.

I en god stund har flaggstengene på hver side av den norske
vimpelen stått nakne. Det skyldtes at de gamle flaggene var
blitt så fillete av vær og vind at det var bedre uten.
I slutten av mai ble de nye flaggene heiset, og
samtidig ble blomster plantet i bedene foran velhuset
og klubbhuset. Nå møter vi sommeren med friske farger,
både på bakken og i lufta.

Kjør
forsiktig

Det er fort gjort å la bilen gå fortere enn
den skal i Branderudveien, og det er ikke
bare mennesker bilistene må være obs
på. Nedenfor Hansensvingen har
det kommet opp varselskilt med
bilde av en katt på.
Vær på vakt!

Gunnar, årets
hedersperson

Er du ikke medlem ennå?
Nå har det blitt superenkelt å bli medlem av Leirsund vel.

Hei, alle sambygdinger. Vi i vel-styret har mange gode ideer og tanker om
å lage liv og røre på Leirsund med arrangementer som Leirsunddagen, og
mye annet. For å få til dette, trenger vi flere medlemmer. Om du bor på
Leirsund og ikke har meldt deg inn i velforeningen ennå, kan du nå enkelt
gjøre dette via Vipps. Har du ikke Vipps, kan du betale til kontonummer
1286.20.24026. Merk betalingen med navn.
Kontingent for 2017 er kr 400 for familie
og kr 200 for enkeltperson.
Vi er supertakknemlige for alle eksisVelkomne
terende og nye medlemmer!

Leder av Leirsund Idrettslag gjennom mange år,
Gunnar Solvang, ble tildelt Årets hederspris.

Prisen ble som tradisjonen tilsier delt ut under 17. maimarkeringen på skolen. I juryens begrunnelse heter det blant
annet: «Årets ildsjel tildeles en person som i en årrekke har tatt på
seg verv og stått på for fellesskapet her på Leirsund. For selv om
barna for lengst har blitt voksne og sluttet i Leirsund idrettslag,
har denne personen år etter år påtatt seg ledervervet av ren
samvittighet. I mange år har vi faktisk risikert å miste idrettslaget vårt. Hver gang har han tatt ansvar. Takket være ildsjelen
Gunnar Solvang kan Leirsund Idrettslag i år feire 85 år, slik at vi
kan fortsette å sende barna våre på allidrett, fotball, på ski, og
familiesvømming på lørdager. (...) På vegne av 17. maikomiteen
og Leirsund velforening sier vi tusen takk for innsatsen.»
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skal dere være!
Sammen skal vi
gjøre Leirsund til en
enda mer levende
bygd.
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Hilsen styret i Leirsund velforening
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TAR
FARVEL MED
ASAK SKOLE
Vi spurte elevene i 10. klasse om hva de gjør
fra høsten, om ti år og hva de husker
best fra årene på Asak skole.

SYLVI S. SVEEN

MARIA THERESE BIHLET

ANDREAS ENGELBERG ENGH EIRIK HEGGELI

★ Wang toppidrett
★ Har hatt så mange minner så kan
ikke velge ut ett

★ Skedsmo vgs
★ Klassetur til VM i Holmenkollen
med lærer Espen og foreldrene
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★ Skedsmo vgs
★ Klassetur til VM i Holmenkollen 2011

★ Skedsmo vgs
★ Tiden med Helge Gundersen

TIRIL CHRISTINA NYHAUGEN

CHRISTOFFER NES DYNNA

JULIE ENGELBERG PAULSEN

SUNNIVA SVENDSEN

JADE TU-ANH DIEP

SINDRE JOHNSEN

MINA BERGE VIKAN

MILA STIDAHL

★ Wang toppidrett
★ Å bli kjent med alle
klassekameratene

SKAGE SUNDVOR

TRYM B. HAGEN

TRYM BJØRNSTAD

★ Lørenskog toppidrett
★ Leirskolen

★ Skedsmo vgs
★ Klassetur til Holmenkollen med
lærer Espen Kaspersen
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★ Skedsmo vgs
★ Turer på barneskolen med Espen

★ Lørenskog vgs
★ Første dagen i klassen januar
i 9. trinn
VELAVISA NR. 2/2017

★ Skedsmo vgs
★ Tur til VM i Holmenkollen
med Espen og klassen

★ Lillestrøm
★ Første overnattingstur på
Stampen i 8. trinn

★ Lillestrøm
★ VM i Holmenkollen

★ Skedsmo vgs
★ VM i Holmenkollen

★ Strømmen helse og oppvekst

★ Mailand videregående skole
★ VM i Holmenkollen

11

GLIMT FR A GEN
NASJONALDA

STYRET I LEIRSUND
VELFORENING:
Bjørn Arne Odden
Leder
Branderudveien, tlf.: 930 67 530
• bjornarneodden@me.com
Lars Hallingstorp
Nestleder/
redaktør Velavisa
Lerkesvingen, tlf.: 918 23 017
• hallings@hotmail.com
Beate Kvistedal
Kasserer/webansvarlig
Farseggen, tlf.: 992 48 549
• beate.kvistedal@gmail.com
Vera Micaelsen
Styremedlem
Lerkesvingen, tlf.: 920 55 291
• veramic@me.com
Espen Johnsen
Styremedlem
Branderudveien, tlf.: 908 34 125
• espen.johnsen@siemens.com
Øystein Johnsen
Styremedlem
Kjusløkka, tlf.: 926 67 556
• oyztein2@gmail.com
Guro Christiansen
Styremedlem
Kjusløkka, tlf.: 404 13 922
• guro.christiansen@lr.org

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
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