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Leder

Et hus for alle
I

dette nummeret av Velavisa kan du blant annet lese om dugnaden vel-styret med venner
gjennomførte i oktober. På Leirsund er ikke en dugnad noe ukjent og spesielt, men det
ekstra fine med dugnaden denne lørdagen sent i høst, var at vi fikk se hva velhuset virkelig
har å by på. De fleste av oss som nå utgjør vel-styret er nye i bygda, uten noe forhold hverken
til velet eller velhuset før vi ble en del av det. Vi håper flere nå kan ta eierskap og bruke dette
spesielle huset, som jo skal være et sted for alle.
Etter noen timers innsats denne lørdagen, hadde vi ikke bare vasket og reparert bord og stoler.
Vi fikk også tømt to kontorer og ryddet skikkelig opp i de øvrige rommene i husets andreetasje.
Så, hva skal vi bruke all denne ledige plassen til? Kanskje kan den leies ut til noen som trenger
kontorplass? Kanskje de kan brukes til øvingsrom for ungdom? Vi vil høre dine forslag! Får vi
flere på Leirsund til å bruke velhuset som en naturlig møteplass kan det skape et etterlengtet
sentrum i bygda. Leirsunddagen har vist hvor koselig det kan være å møte sambygdinger. Har
du en ide til et arrangement så vil vi veldig gjerne at du tar kontakt med oss. For husk, er det
en aktivitet som kommer alle på Leirsund til gode, er det gratis å bruke velhuset.
Da vi var ferdige med dugnaden denne kvelden, hadde de største film-nerdene av oss rigget opp storskjerm med projektor og skikkelig godlyd i storsalen. Kanskje dette kan bli et fast
tilskudd for alle, ikke bare noe styret finner på etter dugnader? Hva om noen lager til en filmklubb her, både for barn, ungdom og voksne? Det ble hvert fall veldig stemningsfullt da vi bar
sofaene i peisestua ut i storsalen, dempet lyset, brettet pizzaene utover bordene og snurret
i gang filmen.
Første søndag i advent er alle velkommen til den årlige julegrantenningen i regi av Leirsund
velforening. Dette har i alle år vært et gratisarrangement for bygdas innbyggere. I romjula, den
28. desember, er det klart for juletrefesten med servering, underholdning og nissebesøk. En
stor takk til Randi Fredriksen som har arrangert dette de siste årene, og som nå har gitt stafettpinnen videre til en ny komite. Dette, og mer, til kan du lese om i denne utgaven av Velavisa.
Så gjenstår det bare å ønske alle sammen en god førjulstid.



HILSEN BJØRN ARNE
Leder Leirsund velforening

Vil du bidra?

Besøk oss på nett:

www.leirsund.net
www.facebook.com/leirsundvel
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Dugnad og
tv-seriekveld
på Velhuset
En lørdag i slutten av oktober tok styret grep og
ga Velhuset et nødvendig løft. På kvelden kom
belønningen med storskjerm og upåklagelig
surround sound.

E

t dårlig vedlikeholdt velhus er
ingen tjent med, og nå var det
på tide å ta i et tak. Styret i Leirsund
velforening med følge satt derfor av en
hel lørdag til dugnad for å gi velhuset
et velfortjent vedlikeholdsløft.

NYMALT
Den store trappegangen har nå fått et
nytt lag med maling. Alle bord og stoler har blitt grundig vasket og reparert.
På kjøkkenet er alle skap vasket både
inn- og utvendig, og kontorene i andre
etasje har etter hva nåværende styre
kan erfarer, blitt ryddet for første gang
på de ti årene velhuset har eksistert.
To kontorer står nå tomme og er fullt
disponible til de som måtte ha behov. I
tillegg har Leirsunddagen fått sitt eget
lager, og styrerommet gjort mer koselig
med en sofa og plass til nødvendige
permer og annen dokumentasjon.
NØDVENDIG VEDLIKEHOLD
– Dette var nødvendig. Vi er avhengig
av å ha et fint velhus slik at folk vil
leie av oss. Det er ikke noe koselig å
være her når ting er i dårlig stand, sier
velleder Bjørn Arne Odden.
En del gamle gjenstander som stammer fra det gamle velhuset på Nedre
Enger er nå gitt bort til Skedsmo historielag. Disse gjenstandene kan bli en
del av utstillingen de ønsker å sette opp
i andre etasje på Gamle Asak skole, når
rehabiliteringen der er ferdig.
Som en lønn for strevet ventet
filmkveld i Storstua etter dugnaden. To
episoder «Stanger Things 2» ble sett

Har du noe du vil at resten av
bygda skal få vite om? Send
gjerne ditt bidrag til
hallings@hotmail.com

VELAVISA NR. 4/2017

VELAVISA NR. 4/2017

STOLVASK: Beate
Kvistedal og Bjørn
Arne Odden i full sving
med å rense stolene.

på medbrakt kinolerret og surroundanlegg. Sofaene fra peisestua ble båret
ut og slitne bein lagt høyt.
– Jeg tenker at slike filmkvelder er
noe vi kan ha mere av her i Velhuset.
Det er blant annet slik aktivitet vi i
styret ønsker å tilby befolkningen på
Leirsund. Ønsker noen å arrangere,
enten filmkvelder eller noe annet, er
de hjertelig velkomne, understreker
vellederen. ●

Vi er avhengig av å ha et fint
velhus slik at folk vil leie av oss.
Det er ikke noe koselig å være
her når ting er i dårlig stand.

MALER´N: Espen Johnsen svingte
penselen i trappegangen.

KINOKVELD: Thomas Fredriksen
i gang med å rigge til i Storsalen.
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SANDSEKKER:
Under flommen
høsten 2015
ble det lagt ut
sandsekker mot
boligene i Sundstuveien, innenfor
Leirsund stasjon.

BEGGE BRUER OVERSVØMT: Høsten 2015
gikk Leira over sine bredder og begge bruene
på Leirsund. Nå kan det komme nye flomvoller
som skal hindre dette i framtida.

SIKRER LEIRSUND
MOT FRAMTIDAS
VANNMASSER

❮❮ FLOMVOLLER:
Flom-vollene på
Leirsund ligger
i Sundveien (øst
for Leira) og
Sundstuveien (vest
for Leira). Flomvollene er markert
i rødt på kartet.
❮❮ 200-ÅRSFLOM: Illustrasjonen
til kommunalteknisk avdeling i
Skedsmo kommune viser hvordan
en 200-årsflom kan ramme Leirsund
med dagens forhold.

Regn med mer regn og flom i framtida. Det er dårlig nytt for
«flombygda» Leirsund, men nå vurderes det om flomvollene skal heves.

jøres det ikke noe med flomvollene viser beregningene til NVE at
en 200-årsflom vil legge det meste av
Leirsundsletta under vann.
Basert på de siste beregningene fra
NVE om flomsoner og klimaendringer,
mener Skedsmo kommune det er
nødvendig å vurdere en eventuell heving av de eksisterende flomvollene på
Leirsund.

G

20 PROSENT MER VANN
Klimaframskrivingene viser at det kan
forventes 20 prosent økning i vannføringen i Leira for en 200-årsflom
fram mot år 2100 (NVE). For oss
som bor her er det ikke noe nytt at
Leira flommer over sine bredder enten
om høsten eller våren, eller begge
årstidene.
Etter storflommen i 1995 ble det
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bygget flomvoller i Sundveien (øst for
Leira) og Sundstuveien (vest for Leira).
Disse mener kommunen det nå er tid
for å heve.
LEIRA STIGER RASKT
Generelt er det forventet at ekstremnedbør og regnflommer kommer til å øke
i hele landet, mens snøsmelteflommer
i de større vassdragene vil avta. Leira
reagerer raskt på regn fordi tilrenningen kommer fra et stort nedbørsfelt
og Leira er smal med få muligheter
for vannet å strømme ut på sideareal.
Disse typer elver er de mest sårbare
nedbørsfeltene for ekstremnedbør og
regnflommer.
Skedsmo kommune har prosjektledelsen og er byggherre for anleggene.
Cowi AS har utarbeidet et forprosjekt,
mens Norconsult skal utarbeide en

detaljområdereguleringsplan og et
detaljprosjekt.
NY PLAN KLAR I 2018
I januar 2016 ble forprosjektet «Flomberedskap Leirsund. Heving av flomvoll.» igangsatt og det ble ferdigstilt
i januar 2017. Som en del av forprosjektet inngår forslag til automatiske,
tekniske løsninger for å ivareta vannog avløpssituasjonen fra områdene. I
tillegg ble det gjennomført geotekniske
undersøkelser, som utreder stabilitetsberegninger og grunnundersøkelser.
I april 2017 stilte Plan- og bygningsavdelingen i Skedsmo kommune krav
til en detaljområdereguleringsplan for å
kunne legge til rette for heving av flomvollene, og denne prosessen er estimert
til å være ferdig i løpet av 2018, og da
vil planleggingen for bygging starte. ●
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INFO!

✱ Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
Norconsult AS v/Caroline
Widerøe Granberg på telefon
45 43 79 97, eller epost
Caroline.Wideroe.Granberg
@norconsult.com
✱ Naboer og grunneiere blir
varslet direkte.
✱ Merknader og synspunkter
som kan ha betydning for
planarbeidet kan sendes
til følgende adresser innen
04.12.2017:
Caroline Widerøe Granberg
eller Norconsult AS,
Postboks 626, 1303 Sandvika
Kopi til postmottak@skedsmo.
kommune.no eller Skedsmo
kommune, Planavdelingen,
PB 313, 2001 Lillestrøm.
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Ny flomvoll vil
ramme naboene
Har du innspill til reguleringsplanarbeid
for flomvollen på Leirsund?

Hensikten med planen er å gi bedre flomsikring for bebyggelsen i området. Det er
igangsatt reguleringsplanarbeid for flomvern av boligbebyggelsen nærmest Leira
ved Leirsund i Skedsmo. Eksisterende flomvoller som omkranser boligområdene i
Sundveien og Sundstuveien nord for Leirsund togstasjon vurderes hevet.
Flomvern av boligbebyggelsen i Sundstuveien 2, Kjusløkka 1,3 og 5 og Rolf
Olsens vei 168 skal også vurderes. Flomvollene og øvrig flomvern foreslås regulert til grønnstruktur.
Områdene som er på cirka 50 mål er i kommuneplanens arealdel disponert til
nåværende boligbebyggelse, veg, friområde og LNFR-areal. Områdene er regulert
til frittliggende småhusbebyggelse, veg, gang- og sykkelveg, annen veggrunn og
offentlig friområde.
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VI GA
29.865 KRONER
TIL TV-AKSJONEN

VENNEFORENING: Oppussingen av gamleskolen
gjøres for det meste på dugnad. Da er det lov
å ta seg en god pause med kaffe og kaker.

SKO: Disse skoene ble funnet blant sagflis
og gammelt avispapir. Hvordan de havnet
under gulvet er er umulig å si. Trolig er de
over 100 år gamle.

De ansvarlige for TV-aksjonen på Leirsund
ønsker å rette en stor takk til alle dere som stiller
opp år etter år og går med bøsser. Og en stor takk
til alle som bidrar med penger i bøssene. Leirsundbefolkningen bidro i år med med 29865 kroner.
TV-aksjonen NRK 2017 ble arrangert 22. oktober
og gikk til UNICEFs arbeid for å gi utdanning
til barn rammet av krig og konflikt.
Neste år går pengene til
Kirkens bymisjon.

❮❮ AKERSHUS: Sammen med det gamle
skoparet ble det også funnet en utgave av
avisa Akershus fra lørdag 18. juli 1891.

Graver frem skatter
fra skolegulvet
Blant sagflis og gammelt avispapir dukker fortida opp i gulvet til gamle Asak skole.

E

t par små sko i skinn, et skrin med
initialene L.P. Bakke og en avis
datert lørdag 18. juli 1891. Dette er noe
av det venneforeningen som har påtatt
seg ansvaret med å rehabilitere den
gamle skolebygningen har funnet.
– L.P. Bakke skal ha vært lærer her
fra 1883 til 1894, forteller Terje Næss,
lederen av foreningen.
Han og en gjeng trofaste bidragsytere
møter jevnlig opp med skrape, malekost og enkelt verktøy. Håndverkere
leies inn ved behov, som til å bygge
nytt toalett ved inngangen, ellers går
det meste på dugnad.
SKOLEN FIKK SKOLEN
Venneforeningen ble opprettet da
Skedsmo kommune henvendte seg
til Asak skole og spurte om de kunne
ta over gamleskolen, og bruke den
til noe fornuftig. 200.000 kroner har
kommunen bevilget til vannforsyning,
ny trapp til andreetasje og det nye toalettet. Neste investering er å få på plass
det elektriske.
– Det tror jeg vi får til ved at elever
fra Skedsmo videregående skole bygger trappa til kostpris, dermed blir det
litt til overs, forklarer Næss.
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LEIRSUNDS
FØRSTE
VANNVERK
Leirsund første vannverk ble drevet
som et andelslag bestående
av gårdbrukere og private huseier
på Leirsund med omegn.
I ytterkantene lå Kjus og
Leirud-gårdene, sistnevnte
ligger som kjent i Sørum.

De fleste oppe på Asakgrenda måtte
nøye seg med egne brønner inntil ny
vannledning i kommunalregi ble lagt fra
Ryggevannet i Nittedal midt på 1950-tallet. Laget ble stiftet 17. juni 1922 og het
Andelsselskapet Leirsund Vannforsyning. Ett dekar grunn ved Stordalsbekken
ble innkjøpt. Området ligger mellom
Veslefjellet og Hauglidfjell, innenfor
dagens grusbane ved skolen. Mangeårig
kasserer og forretningsfører Hagbart
Jacobsen fra 1922 til 1950.
Bildet er fra opprensing i Stordalsdammen, og viser de som arbeidet. Blant
annet Harald Bøhnsdalen senior og Reidar Ullereng. Til hjelp la de en smalsporet
skinnegang med tralle trukket av hester
til fjerning av den opprenskende massen.

Feite sleiker
og swingskjørt

I dag består foreningen av 40 aktive
og passive medlemmer. Den aktive
deler er hovedsakelig pensjonister som
nå bruker mye av tiden på å få skolen i
stand.
MUSEUM OG KAFE
Målet er å ha førsteetasjen ferdig i løpet
av 2018. Hva bygget kan brukes til er
det mange meninger om.
– Husflidslaget vil inn med aktiviteter her, det kan holdes formiddagstreff for pensjonister, bokkafeer og
foredrag. Skedsmo historielag ønsker
å lage et skolemuseum i andreetasje.
På sikt kan kanskje det bli en del av
Den kulturelle skolesekken, dette
er tross alt det eldste skolebygget i
Skedsmo kommune, sier Tone-Cecilie
Sjølie, ivrig bidragsyter i den flittige
dugnadsgjengen.
Det er idealismen som holder venneforeningen i gang.
– Vi har jo gått på denne skolen her,
fått kjeft og litt av hvert, forteller en annen kjent Leirsundsokning, Knut Næss,
og ler.
De ønsker nå flere innspill på hva
gamleskolen kan brukes til når den står
ferdig pusset opp, om et års tid. ●

Skedsmo historielag forteller:

Rockabilly var tema for årets leirsundfest.
Det swingte!
MUSEUM: Andreetasje må vente til
førsteetasjen er ferdig. Her oppe ønsker
Skedsmo historielag å etablere et skolemuseum. En del rekvisitter er allerede
på plass.

Nærmere 80 feststemte leirsundsokninger slang på seg festskjorta
og styrte myggjagerne mot Velhuset lørdag 4. november. Årets Leirsundfest ble nok en morsom aften, med god mat og festbrus
i glasset.
Årets festkomite besto av Jenny Magnusson, Ingrid Gjerdrum,
Siri Dovland, Trond Myhrer, Johan Johansen, Ingrid Berggraf
Netteberg og Øystein Johnsen. Stemningen i storsalen skulle vel
tilsi at noe riktig må de ha gjort. Nå er det bare å ønske neste
års festkomite lykke til med planleggingen.
Og om de skulle ha glemt det, Leirsundfesten 2018 arrangeres av
Anne Helga og Jan Robert Mathser Pedersen, Anders og Hæge Asak,
Beate og Yme Kvistedal, Pål Sagen og Tone Samuelsen.

SKRIN: Dette skrinet tilhørte trolig
L.P. Bakke som var lærer på Asak skole
fra 1883-94.
VELAVISA NR. 4/2017
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VEL BLÅST
HØSTKONSERT

Skedsmo skolekorps la i år sin faste høstkonsert til Asak skole.
JUNIORER: Etter ett år som
aspirant begynner du i juniorkorpset. Her spiller du i to år før
du kommer inn i hovedkorpset.

Konserten ble holdt søndag 29. oktober i en fullstappet samlingssal. Skedsmo
skolekorps har til vanlig base på Åsenhagen skole på Skedsmokorset, og har flere
medlemmer fra Leirsund. Å legge en av årets konserter hit, i tillegg til 17. mai, er
derfor ikke så overraskende.
Høstkonsertene er alltid ekstra spesiell for korpsets aspiranter. Dette er første gang
de spiller konsert siden de begynte etter høstens skolestart. Dirigent Per Ottar
Gjerstad, for både aspiranter og juniorer, klarer med en god dose tålmodighet
og engasjement å trylle fram musikk i rekken med kornetter, klarinetter, fløyter,
slagverk med mer.
Etter aspirantenes konsert imponerte 1. og 2. års juniorene med blant annet
Olsenbanden-melodien. Helt til slutt ventet et parti med hovedkorpset som
i år er det korpset på hele Østlandet med flest medlemmer i Regionkorps
Øst (Røst), et korps for de som ønsker ekstra utfordringer. Under vårens
regionkorpsmesterskap i Fredrikstad stakk Røst av med 1. plassen.
Det sier litt om nivået på korpset vårt.
GJESTEDIRIGENT: Skedsmo
skolekorps ledes av dirigent Hilde
Møller. Her får en av slagverkerne
prøve seg med dirigentstokken.

Familiesvømming

Svømmehallen er åpen
lørdager i vinterhalvåret
klokka 11-14. Det er også
gratis voksensvømming
(fra 16 år) for alle medlemmer av Leirsund IL
torsdager klokka 20-21.

HUSK
BADEHETTE!

Strikkekafeen
er åpen

Strikkekafeen på Skihytta er åpen hver
tirsdag fra klokka 18.00 til 21.00. Strikkeglade i alle aldre er velkomne. Det går
også helt fint å komme innom uten
strikketøy, kun for å delta på
det sosiale.

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.
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SKIHYTTA HAR ÅPNET INFORMASJO
N
FR A S

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 hytta til komfortabel innetemperatur, 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 12.00 og 15.00
i vinterhalvåret med oppstart søndag 5. november i år. For at dette
skal la seg gjøre er det avhengig av en felles dugnadsånd blant
Leirsunds beboere. Alle kan stille som kioskvakt og enkel innføring
blir gitt etter 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, enten bedre halvdel, venn eller bekjent.
Spesielt viktig er dette i høysesong 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 kioskvakt en søndag det måtte passe. Ta kontakt med Trond Høye trondjhoye@
yahoo.no tlf: 99240729.

SKILEK/
SKITRENING

sesongen 2017–18

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.
Håper du har lyst til å hjelpe til med en
trenerrolle og at mange barn har lyst til å
delta utover. Har du spørsmål eller ønsker
å bidra så ta kontakt med Eirik Paulsen
på mobil 920 33045 eller e-post: eirik.
pauls1@gmail.com
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KIGRUPP
A

Er du ennå
ikke medlem?

Bor du på Leirsund bør du være medlem
av velet. Uten Leirsund velforening
blir det ikke:
✔ Leirsunddagen
✔ Julegrantenning
✔ Juletrefest
✔ Et åpent velhus med rom for alle på Leirsund
✔ 2.000,- i avslag på leie av Velhuset for alle medlemmer
✔ Velavisa rett i postkassa
For å få til dette er vi avhengige av din støtte. Det gjør du enkelt ved
enten å Vippse til Leirsund velforening, eller benytte kontonummer
1286.20.24026. Husk, merk betalingen med navn.
PRIS:
Familiemedlemsskap, 400 kroner i året
Enkeltmedlemsskap, 200 kroner i året
Styret har mange ideer og tanker om hvordan lage liv og røre på Leirsund.
For å få til dette trenger vi flere medlemmer. Velkomne skal dere være,
og sammen skal vi gjøre Leirsund til en enda mer levende bygd.
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BLI MED PÅ
JULETREFEST
Velkommen til velforeningens tradisjonelle juletrefest.

I år avholdes den årlige juletrefesten på velhuset torsdag 28. desember
fra klokka 17.00. Fakkeltogene (med værforbehold) går fra Asak skole
og Kjusløkka klokka 16.30. Fakler deles ut på stedet.
Det er alltid god stemning på juletrefesten. I år blir det sang og gang
rundt juletreet, servering av pølser, kaker og drikke. Underholdningen
står tryllekunstner Virrvarr for, og kanskje kommer julenissen?
Påmeldingen kan betales med Vipps (vippsnr 108441), eller kontant
i inngangen. Pris 50 kroner per person for medlemmer av Leirsund velforening, 75 kroner for ikke-medlemmer. Meld dere inn i velforeningen
i dag, det kan lønne seg! (se side 9 i dette nummeret av Velavisa for mer
informasjon).
Ta med hele familien på en hyggelig romjulsfest!

INNGANG
Kr.

50 fo
medlemm r
er av
Leirsund
velforenin
g
Kr. 75 for
ikke-med
lem
Meld deg mer
inn
i dag!

PÅMELDINGEN GJØRES TIL:
ceciliefink@hotmail.com, innen 18. desember

billig mat & drikke

til ditt arrangement

ARRANGØRER: Disse stiller frivillig opp
for å gi oss en skikkelig fin juletrefest.
Therese Sputneset Olsen (foran t.v.)
Stine Gulbrandsen (foran t.h.) Cecilie
Fink Thompson (bak fra venstre),
Ingvild Staldvik Rist, Heidi Garthus
og André Schulte.

JULEGRANTENNING

Lag og forening

Bli kunde på
o
storcash.n

SKAL DU ARRANGERE CUP ELLER JULEAVSLUTNING?
Hos Storcash finner du alt du trenger til ditt
arrangement. Finn din nærmeste butikk på storcash.no

Søndag 3. desember er første søndag i advent, og Leirsund
velforening inviterer til den tradisjonelle julegrantenningen
utenfor velhuset klokka 17.00. Møtt opp til en koselig
adventsstund, med gang rundt juletreet og musikk av
Skedsmo janitsjar. I år vil vi skape en koselig ramme rundt
arrangementet utendørs. Pass på å kle deg etter været.
10

FAU og barnehager

Alt du trenger, alltid billig!
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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

ALLE ER MED: Hele
ungdomstrinnet, fra 8.
til og med 10. klasse, er
med å lage Asakrevyen.
Minst en gang skal
alle ha vært på scenen
under forestillingen, det
krever lærer Tone.

GJØR ALT
SELV: Musikk,
manus, kulisser, kostymer,
koreografi.
Elevene lager
alt selv.

80 elevene legger ned i revyen ser de
resten av året.

Nå venter årets to
morsomste skoleuker
for ungdomstrinnet på
Asak skole.

S

kolerevyen på Asak har satt seg som
en årlig begivenhet etter at lærer
Tone Lintorp introduserte ideen for snart
15 år siden.

TRE FORESTILLINGER
Nå har revyen blitt noe de fleste elevene
gleder seg mest til ved å begynne på
mellomtrinnet. Premieren på årets forestilling er den 18. desember med forestillinger de to påfølgende dagene. Men
aller først skal det øves, rigges, snekres
og sys. I to uker opphører timeplanen
fullstendig. Det betyr ikke at dette ikke
er relevant undervisning.
– Dette bygges inn i de samme fagene
elevene har til vanlig og knyttes opp
til kompetansekravene. I norsktimene
skriver de tekster, i gymtimene øver de
dans, å bygge kulisser og sy kostymer er
kunst og håndtverk, forklarer Tone.
Ringvirkningene av innsatsen de vel
12

BEDRE SAMHOLD
– Samholdet mellom klassene blir
ekstremt godt. De er veldig stolte av
hverandre, det er lov å gjøre feil og alle
får prøve.
– Når jeg spør hva de synes er det
beste med revyen, er det det sosiale
som trekkes fram. Det å bli bedre kjent
på tvers av trinnene, avbrekket fra den
vanlige undervisningen og å få gjøre noe
morsomt sammen, forteller hun.
Skal vi tro lærer Tone gjør det noe
med deg å stå foran 200 trampeklappende publikummere i en fullstappet
samlingssal, tre dager på rad.
– Jeg er opptatt av at alle skal være
med å bidra. Noen har ansvaret for det
tekniske, noen spiller og synger, men
alle skal være i scenelyset minst en
gang, forklarer hun.
MÅNELANDING OG KJÆRLIGHET
Asakrevyen 2017 skal handle om viktige
hendelser fra 1950-tallet fram til i dag,
med et lokalt tilsnitt og en undertone av
kjærlighet. Ikke småtteri.
– Jada, det blir månelandingen sett fra
ei tv-stue på Leirsund. Også skal vi se
om det er noen forskjell på hvordan det
ble «datet» på 50-tallet og i 2017, forteller Tone, som lover at Asakrevyen 2017
kommer til å bli fantastisk.
Asakrevyen 2017 vises hver kveld
mandag 18., tirsdag 19. og onsdag 20.
desember klokka 18.00 i skolens samlingssal. Alle er velkomne! ●

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

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
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