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Leirsund velforening er en forening for alle på Leirsund. Nå drømmer vi om å bygge  
et skateanlegg i samarbeid med idrettslaget, fordi vi ser at aldersgruppa pluss-minus  
10 til 16 år ikke har noe godt tilbud i nærmiljøet sitt. Ungdommene møtes på skolen  

i skoletiden, men mangler en god uformell møteplass ut over skolen. Mange blir sittende 
hjemme foran en skjerm, eller søker mot andre miljøer utenfor bygda. Vi har dialog med skolen 
om dette og Rektor Helge Gundersen deler denne bekymringen, også på vegne av foreldre.

Idrettslaget og skolen har vært limet i Leirsundsamfunnet. Det er det fortsatt, men per i dag 
eksisterer det ikke andre fritidstilbud her foruten svømmekursene til Skedsmo svømmeklubb 
De fleste fotballagene går i oppløsning etter 3. eller 4. klasse.  Felles for alle disse aktivitetene 
er også at de er i voksen regi og/eller formelle settinger. Et sted der ungdommen kan komme 
sammen og utfolde seg i trygge omgivelser i sitt nærmiljø, uten organisering fra de voksne,  
er en mangel i bygda. 

Vi ser på en skatepark som et fundament i en slik møteplass, men som også skal med  
tiden tilrettelegges med tilstøtende konstruksjoner så som benker og bord, sykkeltrasé, 
og overbygget oppholdsplass. Drømmen er at vi skal få til samlingssted som kan overta  
den delen av året det ikke er aktivitet på skihytta, noe som nok er et stykke unna per nå,  
men det er et godt siktemål. 

Prosjektet er et samarbeid med Leirsund IL og Leirsund velforening. Vi er nå i prosess med 
finansiering av prosjektet og har blant annet fått positive signaler fra Skedsmo kommune.

Vi tror, at ved å bygge en skatepark på stadion, kan vi gi både de som ikke ønsker å delta  
på andre fritidsaktiviteter, og de som vil møte jevngamle en fellesmøteplass i enda noen år.  
Det arrangeres årlig flere ulike tilstelninger i velforeningens regi, som Leirsunddagen,  
juletrefesten, julegrantenning, Leirsundfesten

Med stadig nye barnefamilier som etablerer seg her, har velforeningen sammen med  
idrettslaget en svært viktig samfunnsoppgave. Å legge til rette for at bygda blir et trygt  
sted å bo og vokse opp, både for gamle og nye på Leirsund. For velforeningen er det 
viktig å vise at vi ønsker å ta vare på alle aldersgrupper.
 HILSEN BJØRN ARNE

Leder Leirsund velforening

Vi er til for alle

Leder

FACEBOOK: /leirsundvelNETTSIDE: leirsund.net INSTAGRAM: @leirsundvel
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Setter karakter 
på Asakmarka
Er lysløypa en firer eller en femmer? Det skal Skedsmo kommune nå bestemme. 

I desember inviterte Skedsmo kom-
mune til folkemøte på klubbhuset. De 
ville vite hva folk på Leirsund bruker 
Asakmarka til og hvilke områder som 
er viktige og mindre viktige for oss 
som bor her.

SETTER KARAKTERER
Informasjonen skal danne grunnlaget 
for et karaktersystem fra 1 til 5 over 
ulike områder av Asakmarka, som 
skal legges inn i et nasjonalt register 
for kartlegging av verdien av landets 
friluftsområder. 
 – Vi er godt fornøyde med oppmøtet 
og følte vi fikk et innblikk i hvordan 
Asakmarka brukes. Lokalkunnskap er 
vi avhengige av. Så har vi fremdeles 
en del jobb på detaljplan, forklarer 
idrettskonsulent Pål Thoreid i park- og 
idrettsavdelingen i kommunen, som har 
ansvaret for kartleggingen. 
 Kartleggingen er et nasjonalt prosjekt 
i regi av Miljødirektoratet. Resultatene 
skal publiseres på direktoratets nettside 

naturbase.no, og vil være et viktig 
verktøy for kommunene i plansaker.

AREALKNAPPHET
Med karakterene vil det følge en 
beskrivelse av området, og underkarak-
terer som sier noe hvor mye det blir 
brukt, kulturminner, om området er 
spesielt tilrettelagt for friluftsliv, også 
videre.
 – Vi bor i et presset område med 
arealknapphet, stor utbygging og vekst. 
Da er det viktig med kunnskap for 
å gjøre riktige beslutninger, og vite 
hvilke konsekvenser det gir om man 
beslutter sånn eller slik, sier Thoreid. 
 Hvordan kommunene samler inn in-
formasjon gjøres forskjellig. I Skedsmo 
har administrasjonen valgt å gå ut og 
spørre befolkningen direkte. 

UT PÅ HØRING
– Planen vår er å jobbe oss igjennom 
alle kriker og kroker i kommunen og 
få kartlagt disse. Så skal vi få det ut på 

en slags høring, slik at de dette berører 
skal så se hva områdene er verdsatt til 
før det legges ut, opplyser Thoreid. 
 Kartleggingen er spesielt viktig 
for Asakmarka som ikke er regulert 
av markaloven. Det betyr at den kan 
omreguleres til hvilket som helst annet 
formål. ●

OPPTEGNINGER: Skedsmo kommune 
ønsker å vite hva vi på Leirsund bruker 
Asakmarka til.

GODT OPP-
MØTE: Mange 
møtte opp 
da Skedsmo 
kommune 
inviterte til 
møte om 
Asakmarka.

KARTLEGGING: 
Informasjonen 
skal inn i et 
nasjonalt register 
for kartlegging 
av verdien av 
landets friluft-
sområder.
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I år har vi en skikkelig god  
gammeldags vinter med store  

snømengder. Skiløypene i Asak- 
marka har vært flittig i brukt, men  
de færreste vet kanskje at Leirsund 
en gang hadde flere hoppbakker?  
For om lag 60 år tilbake, var det 
hoppbakker i nær sagt hver en li.
 Vardebakken tronet som den 
største med hopplengder på vel  
50 meter. Hoppbakken lå øst for 
skolen opp mot Vardefjellet derav 
navnet. Det hendte de tøffeste  
guttene i øverste klasse kunne stikke 
opp stillaset og ta et hopp i storefri.
 Foruten Vardebakken fantes  
Engabakken, Engerkollen og  
Slorabakken, for å nevne noen.
 Arne Sagen, født i 1934 og fra 
Leirsund, var en kjent gutte- og ung-
domshopper på 1940 og 1950-tallet 
på Romerike. Sagen var kjent for  
å være en stilhopper. ●

HOPPBAKKEBYGDA  
LEIRSUND

Skedsmo historielag forteller:

GUTTEHOPPERE: Kjell Asak og Alfred Skillebæk 
med utstyret i orden. Bildet er tatt på tunet utenfor 
hjemmet til Kjell, ved Mellomstua på Asak.

STILHOPPER: Her 
er Arne Sagen i 
svevet fra Varde-
bakken en gang 
tidlig på 1950-tal-
let. Sagen var en 
kjent stilhopper.

JURY: Nytt hopp fra 
Sagen i Vardebakken. 
Legg merke til juryen 
og noen tilskuere.
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PLASSER-
INGEN: 
Området  
bak ball-
bingen står  
i dag ubrukt. 
Her vil 
Leirsund vel 
og Leirsund 
idrettslag 
nå bygge 
skatepark.  

DRØMMEN: 
Skateparken  
i Øystre Slidre 
kommune 
har et anlegg 
slik Leirsund 
velforening 
og Leirsund 
idrettslag 
drømmer 
om å få på 
stadion. 

Samarbeider  
om nytt fritidstilbud
Velet og idrettslaget vil gi ungdommene på Leirsund et bedre fritidstilbud. 

En skatepark som er så bra at den 
kan bli et naturlig samlingspunkt 

for ungdom på Leirsund. Det er hva 
Leirsund vel i samarbeid med Leirsund 
idrettslag håper å få til. 

I EN LANG PROSESS
Foreløpig er lite håndfast, men det 
jobbes nå iherdig med å få på plass en 
finansiering av en solid og innbydende 
skatepark. 
 – Vi ønsker å bygge et slikt anlegg 
fordi vi ser barn og unge i aldergrup-
pen pluss-minus 10-16 år ikke har noe 
godt tilbud her på Leirsund, forklarer 
velleder Bjørn Arne Odden. 
 – De mangler rett og slett aktiviteter 

og møteplasser, noe som fører til at 
mange blir enten sittende hjemme, eller 
søkende mot andre miljøer. Skolen ved 
rektor Helge Gundersen bekrefter dette, 
legger han til.

BAK BALLBINGEN
Det er området bak ballbingen på 
stadion, mellom parkeringsplassen og 
fotballbanen, Leirsund velforening 
og Leirsund idrettslag ønsker å bygge 
skateparken. Her er det god plass til 
et anlegg, utformet til bruk for både 
skateboard og sykler, og som vil passe 
godt inn i omgivelsene. 
 Leirsund velforening ser nå på ulike 
løsninger og henter inn tilbud fra flere 

leverandører. Dette gjøres i dialog med 
Skedsmo kommune som har jobbet 
med mange slike prosjekter. 

SØKER ETTER MIDLER
Økonomisk er det gjennomførbart ved 
hjelp av egne midler fra både idrettsla-
get og velet, med støtte fra Skedsmo 
kommune og finansiering gjennom 
spillemidler fra Norsk Tipping, spare-
bankstiftelser og lokalt næringsliv. 
 Arbeidet framover for prosjektgruppa 
nå blir å se til at det økonomiske kom-
mer på plass, før endelige utforming og 
leverandør blir bestemt. I mellomtiden er 
det bare å terpe på skatekunnskapene og 
vente på bygdas nye samlingspunkt. ●
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Lundertjern ligger på grensa mellom 
Sørum og Skedsmo like nord for 

Stampetjern. Selve demningen ligger 
i Skedsmo og er en del av Asakmarka. 
Nå har NRV varslet kommunen  
at de ikke har behov for denne  
reservevannsforsyningen lenger, og 
søkt Norges vassdrags- og energidirek-
torat (NVE) om å få avvikle driften. 

LAVERE VANNSTAND
Dersom dammen nedlegges, det vil si 
at ingen ønsker å overta ansvaret med 
å restaurere den, så er det opplyst at 
vannstanden etter nedlegging vil bli 
20-30 cm lavere enn i nåværende  
situasjon. I rapporten til NRV påstås 
det at konsekvensene vil være små. 
 Det forventes at det blir værende  
igjen et tjern tilsvarende dagens stør-
relse selv ved fjerning av damanlegget. 

En nedtapping av dammen kan  
derimot skape nye habitater og 
leveområder hvor blant annet grunne 
områder omformes til eksponerte  
bunnområder som våtmark og myr. 

VEDLIKEHOLDSKOSTNAD
NRV anslår at en en videreføring av 
eierskapet til Lundertjerndammen 
medfører en årlig kostnad på kr 7.500 
til årlig tilsyn og vedlikehold. Kostnad 
for nødvendig vedlikehold beløper seg 
til kr 50.000. Kostnad for nedleggelse 
av dammen er estimert til kr 300.000.
 Det vises også til forslag om  
avbøtende tiltak – ved å sette igjen  
en fraksjon av dammen som et  
kulturminne i området, eller en  
historisk plakat. 
 Frist for å komme med innspill  
til NRV er 3. april. ●

NEDTAPPING: Lundertjern ligger 
nord for Stampetjern, på grensa 
mellom Skedsmo og Sørum.

GAMMELT DRIKKEVANN: Nedre Romerike 
Vannverk har ikke lenger behov for  
Lundertjern som en reservevannskilde. 
Dette skiltet er fra tiden da tjernet var  
drikkevann og var eid av Åkrene vannverk. 

VIL FJERNE  
LUNDERTJERN-

DAMMEN
Nedre Romerike Vannverk 
(NRV) har ikke lenger bruk 
for Lundertjerndammen.  
En fjerning av demningen  
vil bety en endring  
i landskapet.
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LA  
BILEN STÅ 
Kaos på skolens parkeringsplass kan 

føre til strengere parkeringsregime. 
Rektor Helge Gundersen håper  

nå folk kan ta mere hensyn.

Sammen med styrer Ann-Christin Veseth 
i barnehagen har de nå utformet et skriv 
de håper alle som kjører til og fra skolens 
område morgen og ettermiddag vil følge.
 — Vi ønsker at alle som kan, går til 
skolen og barnehagen, men slik er det 
ikke, sier de.
 I tidsperioden 07.30 til 08.15 ønsker  
de å forbeholde parkeringsplassen  
til ansatte og foreldre som skal levere  
i barnehagen. De som må kjøre barna  
til skolen ber de benytte bussholde- 
plassene langs Branderudveien, så  
lenge de ikke står i veien for rutebussen 
og skoletaxiene. 
 — Situasjoner er knyttet i første om-
gang til trygghet, altså unngå påkjørsler. 
Bilene stopper over alt i korte og lengre 
perioder, slik at ansatte ikke får parkert. 
Konsekvenser kan være restriktiv skilt-
ing. Håper på mindre kjøring og at alle 
tar hensyn, oppfordrer Gundersen, som 
håper på en tryggere trafikkavvikling. 

Planleggingen  
er i gang 
Sett en diger runding rundt 25. august for  
årets Leirsunddagen. Det kan være lurt  
å begynne å planlegge olabiler og øloppskrifter 
allerede nå, skal du hevde deg i konkurransene.  
Mer informasjon om nye konkurranser, artister  
og annen moro vil komme i de neste numrene  
av Velavisa. Følg også med på Facebook-siden  
til Leirsund velforening. 

ÅRSMØTE  
I GAMLE  

ASAK SKOLES  
VENNEFORENING
Det innkalles til årsmøte i Gamle Asak skoles  
venneforening i samlingssalen på Asak skole  

torsdag 8. mars klokka 19.00. Saker som ønskes 
tas opp på årsmøtet, må være styret i hende  

innen mandag 26. februar.  
Årsmøtepapirer kan hentes hos styrets  
leder Terje Næss, Branderudveien 143,  

fra onsdag 28. februar. 
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HUSK Å FORNYE 
MEDLEMSKAPET
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
✔ Velavisa rett i postkassa
✔ 2.000,- i avslag på leie av Velhuset for alle 
medlemmer

For å få til dette er vi avhengige av din støtte. Det 
gjør du enkelt ved enten å Vippse til Leirsund vel-
forening, 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. 

Familie- 
svømming
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.

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. 

 
Strikke- 
kafeen  
er åpen

Strikkekafeen på Skihytta er åpen hver  
tirsdag fra klokka 18.00 til 21.00. Strikke- 

glade i alle aldre er velkomne. Det går 
også helt fint å komme innom uten 

strikketøy, kun for å delta  
på det sosiale. 

HUSK 
BADE-
HETTE!

ÅRSMØTE  
I LEIRSUND 

VELFORENING
Leirsund Velforening avholder årsmøte 

mandag 12. mars klokka 18.00 på  
Velhuset. Saker som ønskes tatt opp  
på årsmøtet, må være styret i hende 

senest 5. mars. Årsmøtepapirer legges  
ut på Leirsund velforenings Facebook- 

side eller ved henvendelse til leder  
Bjørn Arne Odden (930 67 530). 
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Skigruppa  
trenger 
flere
Skigruppa trenger nytt 
blod inn i styret. Etter et 
par magre vintre så er  
vi veldig få igjen i ski-
gruppa og vi trenger 
noen nye inn i gruppa. 
Blant annet trenger vi  
ny kasserer. Ta kontakt 
med leder av skigruppa 
Eirik Paulsen på mobil  
920 33 045 hvis du har lyst til 
å bidra slik at vi kan ha flotte 
skiløyper til alle og at vi igjen  
kan få til skilek for de minste.

Supervinteren har 
gitt disse karene 
mye å gjøre
Vi har i årets sesong fått tidenes mengder med snø. 
Samtlige løyper, unntatt 10 kilometeren, er nå oppkjørt,  
og det er flotte forhold samtlige steder. Nå ser vi virkelig 
nytten av ny og flott løypemaskin.
 5-kilometeren er nå lagt om litt på jordet til Myhrvold, 
den har nå blitt enda mer familievennlig. Skileikbakken på 
jordet til Camilla og Vegard er straks preppa.

FØLG LØYPEMASKINEN FRA STUA
Det vil om ikke lenge være mulig å følge med på  
Skisporet.no. Her vil det også komme annen nyttig info  
om åpningstider på Skihytta, løypeforhold og mye annet.  
Det vil være mulig å følge løypemaskinen og ATVen 
hjemme fra stua. Skigruppa jobber også med å få laget ett 
nytt løypekart som kan henges opp på tavla ved Skihytta, 
men det vil også ligge digitalt på idrettslagets hjemmeside.

KOSTBAR DRIFT
Den flotte vinteren vi nå har hatt er også kost-

bar for skigruppa, da det koster en  
del å kjøre opp løypenettet. Det går  

mye drivstoff og blir ekstra vedlikehold 
på maskinparken for å holde denne 
i orden. 

IKKE GLEM BÅNDTVANGEN
Vi vil samtidig minne om at det 
innført ekstraordinær båndtvang i 
hele kommunen. Dette innebærer 
at hunder skal holdes i bånd hele 
tiden. Dette er innført fordi rådyra 

sliter veldig med mye snø og lite mat 
for tiden. Ved å la hunden løpe løs kan 

dette få katastrofale følger.
 Vi henstiller også folk til å gå ski  

i løypene, og ikke på bena. Dette gjelder 
spesielt når det er løst i og ved siden av sporet.

 INFORMASJON  FRA SKIGRUPPA 

HOLD VARMEN  
I SKIHYTTA
Skihytta holdes åpen hver søndag mellom klokka 12.00  
og 15.00. Et supert sted å få varmen i kroppen etter en tur i 
skiløypene eller akebakken. 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.
 Ønsker du å bidra til at dette fantastiske tilbudet fortsetter?  
Still opp som kioskvakt. Ta kontakt med Trond Høye:  
trondjhoye@yahoo.no tlf: 99240729. 

TAKK: En  
stor takk til  
våre flinke løy-
pekjørere Ole  
Henry Nes og 
Knut Næss som 
sørger for de flotte 
skiløypene vi har 
her på Leirsund.

HAR DU HUSKET  
Å BETALE LØYPE- 

AVGIFTEN?
Bruker du skiløypene i Asakmarka  
bør du også betale løypeavgiften.  

Pengene går til drivstoff og vedlikehold 
av maskinparken. En giro skal  

ha blitt delt ut til de fleste husstandene 
på Leirsund. Hvis du mot formodning 

ikke har fått giroen så er kontonummer  
til skigruppa 1286.22.50115. 

Man kan også Vippse et  
beløp til 86464. 
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Leirsunds stolthet,  
herrelaget i fotball, er godt 
i gang med oppkjøringen 
til årets sesong. Her er 
en statusoppdatering fra 
hovedtrener, oppmann, 
spiller og kommende 
medlem av styret i idretts-
laget: Runar Sandvik. 

Vi går en spennende vår i møte. 
Nye fjes har kommet inn og  

vi er klare for årets 5. divisjon. Se-
songen startet med trening på Kur-
landsparken 4. januar, der 22 kalde 
men blide karer møtte opp til dyst. 
 Fem nye lokale gutter har  
kommet inn for å styrke lage, og  
de nye trenerne Espen Schou  
Henriksen og Runar Sandvik skal 
trene en meget spennende og  
morsom gjeng denne sesongen. 
 Sesongen 2018 har kommet godt 
i gang med treninger mandag og 
torsdag. Vi har også hatt to trenings- 
kamper så langt i år. Første kamp ble 
spilt mot divisjonskollega Skårer Ball 
hvor vi gikk seirende ut av kampen 
med 3-0. Årets andre treningskamp 
ble spilt på Eidsvoll der vi slo  
4. divisjonslaget Eidsvoll Turn 2  
med stillingen 2-6 etter en meget 
solid opptreden.
 Fjorårets sesong var en god sesong 
for Leirsund, som endte med en 
4. plass. Nå jobber vi iherdig med 
treninger, kamper og økonomi for  
å være med og kjempe i toppen av 
årets 5. divisjon. Vi har en meget 
spennende treningsgruppe og mange 
gode fotballspillere. Nå gjenstår det 
bare å se om trenerteamet og gutta 
kan skape noe magi nede på den 
nydelige gressmatta på Leirsund 
stadion i 2018-sesongen. 
 Vi håper å se mange fra Leirsund 
på våre kamper i år og kan garantere 
artig fotball og trøkk. Vi ses! ●

Har hentet  
5 nye spillere

NYE SPILLERE: Ny hovedtrener Runar 
Sandvik ønsker trioen er Kristian Olai, Vetle 
og Mats fra Skedsmo velkommen til klubben.

FRA SKEDSMO: Ny 
keeper, Jonas Aronsen, 
kommer fra Skedsmo.

KJØP LODD,  
STØTT A-LAGET!

A-laget ruller i år i gang et eget loddsalg 
i håp om å skaffe sårt tiltrengte penger i 

kassa. Det viser seg at mange vil bidra med 
premier. Kjøper du lodd er du med i trek-
ningen av blant annet: Gavekort på kr 500 
Rema1000 Åråsen, LSK-effekter, Valgfri 
skjorte til kr 899 hos Bertoni Lillestrøm, 
diverse Adidas-klær, lykt fra Hadeland 

Glassverk, overnatting Thon  
Hotell Arena. Loddene 

koster kr 20 pr. stk. 

FRA KLØFTA:  
Stian Henriksen 
kommer fra Kløfta.

TERMINLISTE 2018, 5. DIV. MENN
Runde Dato Tid Hjemmelag Bortelag Bane Turnering
1 03/04 20:15 Gjelleråsen 2 Leirsund Li kunstgress hovedbane 11er 5.div menn
2 10/04 20:30 Flisbyen  Leirsund Lillestrøm 3 kunstgress 5.div menn
3 16/04 20:15 Skjetten 2 Leirsund Skjetten Stadion 5.div menn
4 24/04 18:30 Bjerke  Leirsund Bjerke kunstgress 5.div menn
5 01/05 19:00 Gjerdrum  Leirsund REMA 1000 Ask Kg 5.div menn
6 08/05 18:30 Leirsund Lørenskog 2 Leirsund stadion 5.div menn
7 16/05 20:15 Skårer  Leirsund Skjetten Stadion 5.div menn
8 22/05 20:15 Leirsund Nittedal  Leirsund stadion 5.div menn
9 29/05 19:30 Rømskog + Leirsund Rømskog Stadion gress 5.div menn
10 01/06 19:00 Leirsund Fjellhamar  Leirsund stadion 5.div menn
11 05/06 20:15 Leirsund Aurskog/Finstadbru  Leirsund stadion 5.div menn
12 12/06 20:15 Leirsund Gjelleråsen 2 Leirsund stadion 5.div menn
13 07/08 19:00 Leirsund Flisbyen  Leirsund stadion 5.div menn
14 13/08 18:30 Leirsund Skjetten 2 Leirsund stadion 5.div menn
15 21/08 18:30 Leirsund Bjerke  Leirsund stadion 5.div menn
16 28/08 18:30 Leirsund Gjerdrum  Leirsund stadion 5.div menn
17 04/09 20:30 Lørenskog 2 Leirsund Rolvsrud kunstgress 5.div menn
18 09/09 14:00 Leirsund Skårer  Leirsund stadion 5.div menn
19 18/09 20:15 Nittedal  Leirsund Nittedal kunstgress 5.div menn
20 23/09 14:00 Leirsund Rømskog + Leirsund stadion 5.div menn
21 03/10 20:15 Fjellhamar  Leirsund Fjellhamar stadion kg 5.div menn
22 14/10 13:00 Aurskog/Finstadbru  Leirsund Aursmoen kunstgress 5.div menn

Laget søker også 
sponsorer. Vil du, eller 

noen du kjenner, bidra til 
å ta Leirsunds A-Lag til nye 

høyder? Ta kontakt med 
Runar Sandvik: press_
rvs04@hotmail.com.
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VELLYKKET  
JULEGRAN- 

TENNING OG  
JULETREFEST

Som alltid tennes julegrana utenfor Velhuset første  
søndag i advent. Men til forskjell fra tidligere år, ble hele  

arrangementet holdt utendørs.Og det var vellykket!
I romjula var det klart for den årlige juletrefesten. Også det ble  

en flott opplevelse for både store og små. En stor takk  
til arrangørene: Therese Olsen, Stine Gulbrandsen,  

Cecilie Fink Thompson, Ingvild Staldvik Rist,  
Heidi Garthus og André Schulte. 

Julegrana ble tent første 
søndag i advent.

Det er stas med 
julenissen!

God stemning da 
tryllekunstneren kom.

Gang rundt treet  
– som seg hør og  
bør på en juletrefest.



VELAVISA  NR. 1/201812

VIL DU BIDRA?
Har du noe du vil at resten av bygda skal få vite om? 

Send gjerne ditt bidrag til: hallings@hotmail.com

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

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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