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Gratulerer til bygda for den fantastiske Leirsunddagen! Det var  
et flott arrangement, helt på høyde med det beste fra utlandet.  
En stor takk til Lena Brodal og arrangementskomiteen, alle frivil-

lige som stilte opp og alle andre bidragsytere, som sammen har gitt 
bygda et vakkert sensommereventyr nede på velhuset. 

Nytt av i år var at vi også satte opp en gratis shuttlebuss fra velhuset 
til Branderud – slik at så mange som mulig skulle kunne ta del i dagen, 
og til og med la bilen stå igjen hjemme. Dette håper vi på å kunne  
videreføre til neste år – og legge ruten om Kjusløkka og Farseggen også.

Å lede Leirsund velforening er et spennende oppdrag. Jeg må vel regne med 
en god del timer med frivillig innsats, men kanskje jeg kan være med på å gjøre noe 
godt for denne bygda som jeg har blitt veldig glad i. Jeg vil derfor gjerne dele  
med dere et stort spørsmål: Leirsund velforening har pr i dag 254 betalende  
medlemmer. Er ikke det litt lite, da, når vi har ca. 1350 innbyggere? Vel og merke  
er det mange familiemedlemskap innbakt i dette tallet – men allikevel, 254? 

Det er frivillig å være medlem av Leirsund velforening, men burde det ikke egentlig  
være en selvfølge å være medlem – om man deltar på arrangementer som Leirsund- 
dagen, julegrantenning, juletrefest, mottar Velavisa, benytter seg av lekeplasser,  
velhuset, eller andre deler av bygdas fellesskap som velforeningen og dets medlemmer 
jobber for?

Så hvorfor er det så få medlemmer av Leirsund velforening? Under årets Leirsunddag 
snublet vi over svaret. Da vi gjennomgikk medlemslistene og oppdaget at 3 av 6  
styremedlemmer ikke var medlemmer – INKLUDERT LEDEREN. Alle trodde naturlig  
nok de var det. Så her kommer det jeg tror er løsningen på det store mysteriet: Det er 
en hel masse leirsundinger der ute som tror de er medlemmer av velforeningen, men 
som ikke er det! Jeg vil derfor oppfordre alle til å ta rede på om de er medlemmer eller 
ikke, og om du eller dere ikke er medlemmer, så vil vi ønske dere hjertelig velkommen 
inn i fellesskapet! Vi er helt avhengige av at så mange som mulig er medlem i velfore-
ningen for at vi skal kunne fortsette å gjøre de tingene vi gjør – og ikke minst for  
å kunne realisere nye prosjekter og arrangementer. Vi i det nye styret er bare så vidt  
ute av startblokka og har ambisjoner om flere nye prosjekter i det fremtidige.
 
 Hilsen Bjørn Arne
 Leder Leirsund velforening

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

Vil du bidra?
Har du en historie på lur? Eller 
kanskje du blir inspirert og tar 

pennen fatt nå? Er du skriveglad, 
send oss gjerne ditt bidrag på 

hallings@hotmail.com

Uten Leirsund velforening  
blir det ikke:
✖ Leirsunddagen
✖ Julegrantenning
✖ Juletrefest
✖ Et åpent velhus med rom for  
✖ alle på Leirsund
✖ kr 2000 i avslag på leie av  
✖ velhuset for alle medlemmer
✖ Velavisa rett i postkassa

Styret har mange ideer og tanker  
om hvordan lage liv og røre på  
Leirsund. For å få til dette trenger  
vi flere medlemmer.

Bor du på Leirsund bør  
du være medlem av velet. 

ER DU ENNÅ  
IKKE MEDLEM?

Et mysterium
Leder

VELAVISA  NR. 3/2017

 
VELKOMNE  

SKAL DERE VÆRE!  
Sammen skal vi gjøre 
Leirsund til en enda 

mer levende  
bygd. 

Vi er avhengige av  
din støtte. Betal med 
Vipps: Velg "Betal"  
og søk opp Leirsund 
velforening. Eller  
benytt kontonummer 
1286.20.24026. Husk  
å merke betalingen  
med navn! 

PRIS:
● Familiemedlemsskap, 
● 400 kroner i året 
● Enkeltmedlemsskap, 
● 200 kroner i året 

VELLEDER VEL I HAVN: Han 
satt der hele Leirsunddagen, 
velleder Bjørn Arne Odden.  
19 nye medlemmer ble det.
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 BILDEGLIMT FRA  

 LEIRSUNDDAGEN 

KOM IGJEN DA: Nok preik, 
gi oss musikk! Publikum 
venter på at konserten med 
Ila Auto skal begynne. 

MARKUS MESTER: 
I år som i fjor stakk 
Markus Bergravf 
Netteberg av med 
seieren. I år måtte det 
målfoto til for å skille 
de to bilene i finalen. 

RASKEST: Årets raskeste 
hund ble Freya. I fjor tok hun 
andreplassen bak Buddy, 
som i år kom på andreplass. 
Er det noen som snart kan 
true disse to racerne?

BLUEGRASS TIL KVELDS: Årets konsert var ved 
bluegrassbandet Ila Auto. De får gjerne komme 
tilbake, skal vi tro tilbakemeldingene fra publikum. 

DE FINE GANER: Velleder Bjørn 
Arne Odden, Joakim Isenhag og Mads 
Borgen utgjorde årets jury i kåringen 
av Leirsunds beste brygg 2017. Vinne- 
ren ble i år Lysverkbakken bryggeri.

FOLKSOMT: Spenningen er til å ta og føle på. Klokka 12 er det fullt 
langs Branderudveien når de ulike farkostene i olabilløpet setter utfor.  

ISLENDUR: Rå kraft og litt mindre pølse til hverdags enn dine 
motstandere, og du har et vinnerlag i tautrekkekonkurransen.  
I år var disse tre islendingene som vant. 

SURFS UP:  
Elida Kvistedal 
tester surfe- 
egenskapene. 

KLOVNESTREKER: De aller minste fikk prøve seg  
i hinderløypa. Og testet klovneangsten samtidig. 

SAMSTEMT JURY: Bollejurien var ikke i tvil 
om hvem som baker bygdas beste boller. 

ROLIG TRAV: 
Hesteridning 
hører på på 
Leirsunddagen. 
Her med Leah 
Kirkeby Isenhag 
på hesteryggen.

GIRL POWER: Lea Bergravf Netteberg og Ingvold Kjus 
i bilen Princess sto for dagens dramatikk da de kjørte 
ut. Heldigvis gikk det bra med begge. Etterpå gikk de 
seirende ut av bollebakekonkurransen.
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Leirsund velforening har  
i sammenheng med velhuset  
hatt en mengde med arrange-
ment som har kommet  
befolkningen på Leirsund  
til gode.

SNART FERDIG: Bare den 
siste finpussen utvendig igjen.

VELHUSET FYLLER 10 ÅR
I 2017 er det ti år siden Leirsund fikk nytt velhus, takket være en god  
porsjon stahet, is i magen og mange, mange timers dugnadsinnsats. 

Før dagens forsamlingshus sto ferdig 
høsten 2017, var Nedre Enger 

i Engerveien velhuset på Leirsund. 
Huset, eid av Leirsund velforening, 
var ved siden av å være et festlokale 
også barnehage og vaktmesterbolig. 
Da velstyret for nå 11 år siden så at 
forfatningen var så dårlig at noe måtte 
gjøres, dukket ideen om å selge Nedre 
Enger og bygge nytt i tilknytning til 
Leirsund stadion opp. Til både begeis-
tring og skepsis. 

NYTT OG MODERNE
Ideen tilhørte tidligere velleder Finn 
Eirik Eilertsen. Han husker godt 
hvordan det gikk til at de ett år  
senere kunne klippe snora til et nytt, 
moderne velhus til gode for hele  
Leirsunds befolkning. 
 – Skulle vi ta vedlikeholdet på  
Nedre Enger, måtte daværende styre 
ha lånt penger og garantert for dette 
personlig. Det ville uansett ikke vært 

nok til at vi kunne fortsatt å leie ut 
lokalene. Da jeg i styremøte foreslo 
at vi skulle legge dette ut for salg, ble 
det noe oppstyr. Enkelte styremedlem-
mer var mot dette, og en del av de 
eldre medlemmene kom med gode og 
mindre gode argumenter for at dette 
ikke kunne skje og at det ville bety 
«nedleggelse» av Leirsund velforening, 
forklarer Eilertsen. 

IS I MAGEN
Årsmøtet ga likevel åpning for salg, 
men satt som krav at det gamle  
velhuset ble solgt for minimum  
4 millioner kroner. Allerede før bygget 
kom for salg, ble det lagt inn et bud 
på 4,2 millioner. Styret slet med å ta 
en avgjørelse og tidsfristen for å ta en 
avgjørelse om salg var kort. 
 – Jeg er i dag glad for at vi var så 
«kalde» at vi takket nei og ventet på 
hva markedet sa, for vi oppnådde over 
50 prosent mer for bygget enn hva vi 

hadde som minstekrav. Bygget ble 
solgt, pengene ble satt på høyrente-
konto, og vi startet med planlegging av 
nytt bygg, forteller Eilertsen. 
 Så startet kampen om den rette 
tomten til det nye velhuset. 

I KAMP MED KOMMUNEN
– Forslaget om å sette det der det står  
i dag, ble først avvist av kommunen, 
da dette var et område regulert for park 
og idrett og under noen omstendigheter 
ikke kunne benyttes til et formål som  
vi hadde til hensikt. 
 Det ble mange runder med kom-
munen. Det var møter og avslag  
på avslag. Etter å ha sittet en hel  
dag på saksbehandlerens kontor, kunne 
Eilertsen gå ut med rammetillatelsen  
til byggestart i hånda. 
 – Oppstart på eksisterende tomt med 
nødvendige krav var i gang dagen etter. 
Geolog og nødvendige undersøkelser 
ble foretatt og vi var plutselig i gang 

med nytt velhus. Jo Erik Solbrekken, 
Pål Sagen, Terje Aas, Arild Frøberg, 
meg selv og ganske mange i tillegg var 
engasjert både i design og prosjektering 
fra dette tidspunkt. 
 – Relativ kort byggetid, enorm 
innsats på dugnadssiden innvendig  
og mange gaver av utstyr og materiell, 
gjorde at vi hadde dette klart året etter.

MANGE BIDRAG
Etter hvert ble det også etablert en 
drift av velhuset, og takket være gode 
medhjelpere i lokalsamfunnet kom 
også møbler, kjølerom og et rikt utstyrt 
kjøkken på plass. 
 – I dag, etter 10 års drift hvor vel-
huset i alle år har sørget for inntekten 

til velforeningen, føler jeg at vi er godt 
etablert og fungerer tilfredsstillende. 
Det er mange ting som sikkert kan  
endres og forbedres med tanke på  
dagens drift, men sett ut fra forhold-
ene er det slett ikke så ille. Leirsund 
velforening har i sammenheng med 
velhuset hatt en mengde med arrange-
ment som har kommet befolkningen  
på Leirsund til gode.
 Selv om Finn Eirik har sendt 
ledervervet videre, er han og kona 
Rita fremdeles med og hjelper til med 
driften av velhuset. Årlig håndterer  
de mellom 250-500 henvendelsene fra 
folk som ønsker å ha det flotte velhuset 
på Leirsund som ramme på en fest eller 
et viktig arrangement. ●

ARBEIDET HAR STARTET: Etter flere runder med Skedsmo kommune fikk Leirsund 
Velforening viljen sin. Velhuset skulle ligge på Leirsund stadion ved siden av klubbhuset. 

TAR FORM: Inngangspartiet er ferdig,  
men fremdeles gjenstår det mye jobb,  
både inn- og utvendig. 

FLYTTING: Flyttebilen går fra Nedre Enger. 

FESTSALEN: Mange timers dugnads- 
innsats ble lagt ned for å få til et nytt  
velhus på Leirsund. 
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Oppsøkende 
loppehenting
Skedsmo skolekorps gjennomførte for første gang 
loppehenting på Asak. Det ble en suksess.

Det var mange som svingte innom Asak skole lørdag  
16. september, da korpset kom med loppehengeren for å hente 
inn lopper til høstens loppemarked. På bare to timer ble den 
store hengeren fylt opp to ganger. 
 Selve loppemarkedet arrangeres lørdag 21. og søndag  
22. oktober på Åsenhagen skole, og er ett av de to årlige 
loppemarkedene til korpset. Skedsmo skolekorps har for  
tiden flere barn og unge fra Leirsund med i både korpset  
og i drilltroppen, og håper på fortsatt god rekruttering fra  
Leirsund i årene som kommer. For husk, ingen korps,  
ingen lyd på 17. mai. 

Tilbyr gratis 
livredderkurs
Leirsund IL søker nå etter nye livreddere til voksen- og familie- 
svømmingen på Asak skole. Som livredder stiller du på vakt  
2-3 ganger i året. Kurset holdes lørdag 22. oktober klokka 11-
17. Kursavgiften dekkes av idrettslaget. Interessert? Ta kontakt 
med Randi Fredriksen (934 19 980), totalt 8 plasser. 

FAMILIESVØMMING
Svømmehallen er åpen lørdager  
i vinterhalvåret (fra 14. oktober) klokka 11-14.
• Medlemmer av Leirsund idrettslag:  
kr 20 for barn og kr 40 for voksen. 
• Ikke-medlemmer:  
kr 40 for barn og kr 100 for voksen. 

Gratis voksensvømming (fra 16 år)  
for alle medlemmer av Leirsund IL  
torsdager klokka 20-21.

BILKJØRING ØDELEGGER LYSLØYPA
Nylig ble det kjørt med bil gjennom hele lysløypa. Det er ødeleggende for bakken. 

Det var Ole Henry Nes som  
oppdaget sporene og la ut et bilde  
på Facebook-siden til skigruppa  
på Leirsund. 
 Hjulsporene går hele veien gjen-
nom den over tre kilometer lange 
lysløypa på Asak. 
 – Jeg synes det er kjedelig når 
en driver oppi her og forsøker å få 
i stand noe, også er det noen som 
ødelegger, sier Nes. 
 Årlig legger han og flere ned 
mange dugnadstimer for å holde 
traseen i perfekt stand. Lysløypa er 
et populært turområdet, som benyttes 

både sommer som vinter. For tre år 
siden brukte Nes og en annen ildsjel 
på Leirsund, Knut Næss, over en 
sommermåned på å legge et nytt 
dekke i lysløypa, slik at forholdene 
kan være best mulig både til bar-
markstrening og når den første snøen 
kommer. Nes forteller at bilkjøringen 
nå går hardt utover gressbakken. 
 – Når gresset blir kjørt opp blir  
det sporete og bakken klinete, og det 
tar lang tid for gresset å gro igjen. 
 Han tror ikke noen kjører rundt 
der for moroskyld, og håper nå folk 
skjønner bedre enn å bruke bil i lys-

løypa som ødelegger for alle de som 
bruker det flotte turområdet. 

ÅPEN SKIHYTTE  
søndager i vintersesongen
Skihytta på Leirsund er etter hvert blitt et kjent samlingssted for turgåere,  
mosjonister, syklister, akere og skientusiaster. Eller som mange etter hvert har  
funnet ut at de ganske enkelt vil avlegge et besøk en søndag formiddag. 
Her kan du leske deg med kaffe, sjokoladedrikk, te, saft, brus, pølser eller 
vafler. Det fyres opp i peisen, som sammen med oppgitte salgsvarer 
danner et godt grunnlag for en hyggestund i flotte omgivelser. Enten du 
kommer alene, med familie eller venner, vil sannsynligheten være stor 
for at du treffer naboer eller kjente.
 Hytta holdes åpen hver søndag mellom klokka 12 og 15 i 
vinterhalvåret, med oppstart søndag 5. november. For at dette skal 
la seg gjøre er vi avhengig av en felles dugnadsånd blant Leirsunds 
beboere. Alle kan stille som kioskvakt, og enkel innføring blir gitt et-
ter behov. Det kreves ikke mer enn at du setter av fem timer midt på 
dagen en søndag i åpningssesongen, inkludert for- og etterarbeid. 
Du bør ha med deg en medhjelper. Spesielt viktig er dette i høy- 
sesong med gode snøforhold, da det tradisjonelt trigger aktivitet  
og utfartstrang blant de fleste, med dertil godt besøk på hytta.
 Skigruppa Leirsund appellerer med dette til å melde seg som kiosk-
vakt en søndag det måtte passe. Ta kontakt med Trond Høye,  
trondjhoye@yahoo.no, tlf: 992 40 729.

SKILEK / SKITRENING  
sesongen 2017–2018
De siste par sesongene har vi opplevd stort frafall av barn som ønsker å drive med 
skilek/skitrening. Dette kan nok skyldes til dels snøfattige vintre og barna blir lei av 
bare barmarkstrening. Vi håper på en bedre vinter i år og med nytt preppeutstyr 
ligger alt til rette for fine løyper, hvis vi bare får en skikkelig god vinter igjen. 
 For å få til et godt tilbud til barna er vi avhengige av noen voksne som kan 
bidra. Skigruppa ordner med opplæring til de som trenger det, men vi trenger 
noen vokse til å sette av et par timer en gang i uken til å holde barmarkstrening 
utover høsten og skitrening fra vinteren av. Normalt sett har vi startet opp med  
barmarkstrening når fotballsesongen er over, et par uker etter høstferien.
 Nærmere info legges ut på Leirsund IL sine hjemmesider når opplegget er klart. Vi 
håper du har lyst til å hjelpe til med en trenerrolle og at mange barn har lyst til å delta! 
Har du spørsmål eller ønsker å bidra så ta kontakt med Eirik Paulsen på  
mobil 920 33045 eller e-post: eirik.pauls1@gmail.com

 INFORMASJON  FRA SKIGRUPPA 

DUGNAD 
LØYPENETTET

For å forberede løypenettet vårt til årets 
skisesong må vi ha en dugnad. Årets dug-
nad er satt til lørdag 14. Oktober. Oppmøte  

på skihytta kl. 09. Skigruppa spanderer lunsj. 
Alle er hjertelig velkomne. Ta gjerne med sag 

eller annet egnet utstyr til å rydde kvist  
i løypenettet. Hvis du har noen spørsmål, 

kontakt dugnadsansvarlig Terje Aas  
på mobil 90076 192 eller  

terje@bpartneras.no

HUSK 
BADE-
HETTE!
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Sted: Leirsund Velhus 

Tid: 19:00 – 02:00 

Pris: 350.- per person 

 
Påmelding:  

Innbetaling og påmelding til Siri 

Dovland. 
Kontonummer 1286 10 56153 eller 

Vipps til 108441 

NB! Merk innbetaling med 

Leirsundfesten + navn 

 
Påmeldings frist: Fredag 20. 

Oktober 
 
Servering: Velkomstdrink, 

Gryterett,kyllingklubber & 

vårruller, en drikkeenhet til maten 

samt kaffe og kaker. 

 
Underholdning: Dansevennlig 

musikk v/DJ 

 

Velkommen til Leirsundfesten lørdag 4. November 2017 

 

Vi oppfordrer til kledsel i Rockabilly tema men alle er velkomne akkurat som dem er  

Husk: Godt humør, dansefoten og drikke til eget bruk utover kvelden 

 

HELE 
SKOLEN 

TIL SKOGS
En måneds tid etter skolestart, går rubb  

og stubb av elever og lærere på  
Asak skole med førskolebarna  

ut i skogen for å bli  
bedre kjent. 

Den årlige skogdagen skaper nye 
vennskap og trygghet på tvers av 

trinnene blant de 240 elevene som legger 
ut på tur. For selv om forholdene på Asak 
er små, er det ikke sikkert at det alltid er  
så lett for en andreklassing å spørre noen  
i åttende om hjelp. Etter skogsturen er  
det litt lettere.  
 – Å få 20 grupper, hvor barn fra 5 til 16 
år står sammen og framfører heiaropet sitt 
foran alle de andre, tror jeg nesten det er 
noe bare Asak skole får til, forteller en av 
lærerne til Velavisa. 
 Vel framme på Furuly samles gruppene 
rundt hver sitt bål. I sekken er det lov  
å ha med noe ekstra når det er skogdag. 
 – Maten! Det er den eneste dagen vi  
får ha med sjokolade, svarer tre 
sjetteklassinger i kor, på spørsmålet om 
hva de liker best med skogdagen. 
 – I skogen venter mer lek og moro,  
organisert av åttende klasse. Slik er det 
hvert år.
 – De minste elevene har uteskole en dag 
i uka og er vant til å gå i skogen. De eldste 
har vært igjennom det samme selv. Spør 
du noen i tiende klasse, husker de ennå 
hvem de var på gruppe med da de var på 
sin første skogdag, og hva de gjorde. ●

BÅLKOS: På skogdagen er det 
lov å ha med noe godt til bålmat, 
som marshmallows. 

LEK OG MORO: Vel framme på Furuly 
venter lek og moro i skogen.

Vil ha deg inn i linja
Leirsund Linedance lokker med latter, moro  
og god musikk — hver onsdag på velhuset.  

Det kreves ingen forkunnskaper når Leirsund Linedance skrur  
opp musikken og ønsker velkommen til dans. Instruktørene Bente 
Johnsen og Lena Wingaard har danset line dance i henholdsvis 
11 og 9 år, og har nå startet kurs hver onsdag klokka 19.30 på 
Leirsund velhus. Kurset passer for alle i alle aldre, og flere deltakere 
ønskes nå hjertelig velkommen.
 – Du trenger ingen forkunnskaper, og det er avsluttende dans 
hver uke. Det betyr at kan du ikke en onsdag, så kommer du bare 
neste, forklarer Wingaard. 
 Hun lover mye dans, god musikk, latter og moro. Er du frem-
deles usikker kan du sjekke ut Leirsund Linedance på Facebook, 
eller ta kontakt med Bente (950 90 633) eller Lena (922 39 334).

Strikke- 
kafeen  

er åpen!

Strikkekafeen på Skihytta er åpen  
hver tirsdag fra klokka 18 til 21.  
Strikkeglade i alle aldre er velkomne. 
Det går også helt fint å komme innom 
uten strikketøy, kun for å delta på  
det sosiale.
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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

SPEIDERE 
KJØPTE  
SPEIDERHYTTA
Før sommeren lå den gamle speiderhytta ved Torgenrud  
ute til salgs. Nå er den solgt og døpt om til Kongsbu.

Det er Rælingen speidergruppe som 
har kjøpt den gamle speiderhytta på 
Leirsund, mellom Ballerud og Torgenrud. 
Tirsdag 19. september 2017 var det 
åpen hytte og mulighet for alle å ta en 
titt. Den gamle speiderhytta ble kjøpt 
av speidergruppa før sommeren i år. 
Gruppa var på utkikk etter en stor hytte 
med muligheter for mange til å sove 
inne, og ikke minst et stort uteområde 
med muligheter for speiding i friluftsliv. 
 – Vi traff jackpot, da den gamle  
speiderhytta fra 1960-tallet passet 

perfekt, sier Morten Kolbu i Rælingen 
speidergruppe. 
 Etter mange dugnadstimer og opp- 
graderinger, er hytta, som har fått navnet 
Kongsbu, klar for bruk. Både av spei-
dergruppa og andre som er interessert  
i å leie.
 Under den åpne dagen var det nesten 
80 personer innom. Da fikk de se ei hytte 
som har rom med mange sengeplasser, 
stort oppholdsrom og et uteområde med 
uante muligheter for å sove under åpen 
himmel, på ekte speidervis. ●

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

Mai Thi Mandt
Styremedlem
Måltrostveien, tlf.: 957 63 695
• maithimandt@hotmail.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


