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FOLKEMØTE OM 
AUSENFJELLET

Sørum kommune med ordfører inviterer til åpent møte om planforslag  
for utvidelse av næringsområdet på Ausenfjellet mandag 15. oktober  

klokka 19.00 på Vesterskaun skole. 

Bakgrunnen for invitasjonen er 
næringsutvikler Bulk AS sitt plan-

forslag om å utvide næringsområdet 
på Ausenfjellet. En utbygging som vil 
berøre befolkningen på Leirsund ved at 
de populære turområdene på nordsiden 
av Tretjernet forsvinner. Bulks planer 
er å bygge for logistikkvirksomheter, 
noe som vil føre til økt trafikk av 

tungtransport, blant annet gjennom 
Leirsund. 
 Leirsund velforening og en rekke 
velforeninger i Sørum har i lang tid 
jobbet for å gjøre politikerne i Sørum 
klar over hva denne utbyggingen 
betyr, og at den må stanses. Møtet vil 
også omhandle tidligere og fremtidig 
utvikling av næringsområdet på Ausen-

fjellet. Bedrifter som i dag holder til  
i området vil delta på møtet. 
 Det vil bli anledning til å stille 
spørsmål til kommunen, utbygger og 
bedriftene på møtet. Leirsund velforen-
ing oppfordrer alle på Leirsund som 
ønsker å ta vare på marka møte opp  
på møtet og vise til støtte til nei til 
utbygging. ●

SPRENGES INN:  Det nye industriområdet 
på Ausenfjellet vil bli sprengt inn i marka. 
Rett bortenfor, utenfor dette bildet, ligger 
Tretjernet. 

På Facebook-gruppa «Leirsund», en offentlig gruppe der alle er velkomne til å bli 
medlem, postet nylig Øystein Berntsen en invitasjon til en rundtur i Asakmarka. 
Meningen med skogsturen er å gjøre flere bedre kjent med vårt nære turområde.  

Oppmøte er på parkeringsplassen ved Stampetjern søndag 21. oktober klokka 10.30, og turen 
går om Finnbråten, Rudskulen, Breimåsan, Tretjern, Røverhula og Farshatten, og er estimert 
til å ta drøye fire timer og 30 minutter. 
 Jeg vil bare si: heia Øystein, for et kjempebra initiativ. Jeg tror mange ikke er klar over 
hvor fantastisk flott skog vi har her på Leirsund, som byr på overraskende mange spennende 
historier og flotte naturopplevelser. 
 Jeg vet også om mange som gjerne vil komme seg ut, men som ikke helt vet hvor de skal 
begynne, eller hvor det er fint å gå. Derfor vil jeg oppfordre alle som er glade i skogen om 
å bli med. Øystein er krabbekjent og kan de fleste historiene, så på med slagstøvlene, smør 
niste og kom dere ut. 
 Siste lørdag i august ble Leirsunddagen 2018 arrangert, og det er på sin plass å takke alle 
som gjorde dagen til nok en fantastisk opplevelse. «Dette er morsommere enn 17. mai», hørte 
jeg noen barn si til sine foreldre da de ble halt hjem på kvelden. Det er ikke lite innsats som 
blir lagt ned, fra å legge ut dekk langs traseen til olabilløypa, til de som rigger scenen og har 
ansvaret for konkurransene. Ikke minst skal alle ungdommene som holdt hoppeslottvakt ha 
en stor takk, og selvfølgelig til alle som møtte opp og tok del i dagen. 
 Vi i Leirsund velforening vil gjøre enda mer moro her i bygda, i tillegg til alt det vi nå  
får til. Mange vet kanskje ikke at det er velforeningen som står bak Leirsunddagen, julegran- 
tenning, juletrefesten og drifter velhuset slik at alle medlemmer kan ha et rimelig  
utleielokale i nærområdet. 
 For ikke å si gratis lokale dersom du vil finne på noe som gagner hele bygda. Samtidig 
kommer vi med innspill til kommuneplanen slik at bygda vår ikke skal bli glemt. Særlig blir 
dette viktig nå som Skedsmo skal slås sammen med Fet og Sørum til Lillestrøm kommune. 
Vi må ikke bli glemt, det skal velforeningen passe på. Derfor mener vi at vi bør bli flere 
medlemmer, og at 400 kroner i året er verdt å bruke på et medlemskap som kan holde bygda 
samlet med lek og moro. 
 Håper alle får en super høst, og god fornøyelse med et nytt nummer av Velavisa. 

  Hilsen Lars Hallingstorp
Fungerende leder Leirsund velforening

Kom deg ut  
i skauen

Leder

FACEBOOK: /leirsundvelNETTSIDE: leirsund.net INSTAGRAM: @leirsundvel
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På årsmøte 15 mai ble 
det valgt nytt styre i 

Leirsund IL. Med unntak av 
2 styremedlemmer som tok 
gjenvalg, så er det sittende 
styret bestående av et relativt 
fersk mannskap. Frem til 
nå har tiden i hovedsak 
gått med til å bli kjent med 
idrettslaget og de nye opp- 
gavene. Vi skal ikke legge 
skjul på at dette er krevende, 
men vi føler at ting begynner 
å falle på plass. Ambisjonene 
er høye, men vi innser at det 
må bygges sten for sten.
 
ALLIDRETT
Allidretten starter nå opp igjen 
etter noen års pause. Dette 
vil være et tilbud for 2014-
og 2015 barna i gymsalen 
på Asak skole. Allidrett 
arrangeres av Leirsund IL, 
men vi er avhengig av at det 
til enhver tid er foreldre som 

bidrar som trenere for å  
opprettholde tilbudet.
 
NYTT NETTSYSTEM
Nettsidene til Leirsund IL  
oppdateres nå fortløpende 
med informasjon om aktiv-
iteter og tilbud. Det har blitt 
lagt ned en stor jobb med  
å rydde opp i medlemsreg-
isteret. For alle som har fått 
gjentagende purringer så 
beklager vi dette, men dette 
skyldes til dels en svikt i 
systemene til vår leverandør. 
Når vi skrudde på automatisk 
purring så opplevde vi at 
gamle medlemskap ikke var 
deaktiverte i deres systemer. 
Dette skal nå være i orden.
 
DUGNAD
8. august ble det avholdt dug-
nad og vi takker de oppmøtte 
for en fantastisk innsats. 
Vi kom ikke i mål med alt, 

men vi er godt fornøyd med 
alt som faktisk ble gjort. 
Det er en stor jobb og drifte 
stadion og baneanlegget, 
og vi vil være avhengig av 
dugnadsinnsats og frivillighet 
i årene som kommer dersom 
vi skal kunne ha noe å tilby 
innbyggerne i Leirsund også 
i fremtiden. Vi håper derfor 
på enda bedre oppmøte  
i fremtiden.
 
DÅRLIG SESONG
A-laget har dessverre hatt 
en tøff sesong. Den startet 
veldig godt i vinter med god 
treningsinnsats og flere gode 
tilskudd. Sesongen fikk en 
trøblete start med flere bak-
lengs enn forlengs. Flere  
nye spillere har kommer til,  
men dessverre har poeng- 
fangsten uteblitt.  Ved godt 
mot har vi tatt tak i høst- 
sesongen og karret til oss 

noen poeng. Vi kjemper i bun-
nen, men klamrer oss til håpet 
om at vi samler nok poeng  
til å holde oss slik at vi spiller 
i 5. divisjon også neste år. 
 
AKTIV JUNIORGRUPPE
Juniorgruppa har vært veldig 
aktiv i år. Der har det blitt 
startet opp med treninger for 
2013 barna. 2011 og 2012 
lagene har spilt cuper, og det 
er seriespill for 2010, 2009 og 
2008. Her har det blitt gjort en 
kjempeinnsats av alle trenere 
og lagledere. 
 
FAMILIESVØMMING
Familiesvømming er i gang 
og vi håper å kunne holde 
åpent hver torsdag. Igjen må 
vi ta forbehold om tilgang på 
frivillige til å være livredder 
og vakt.
 
SKIGRUPPA
Etter en fantastisk vinter og 
eventyrlige forhold i lysløypa 
så håper vi at det er motiva- 
sjon for litt mer aktivitet fra 
skigruppa sin side. Ny løype-
maskin ble satt i drift, og det 
har blitt gjort en kjempeinnsats 
med vedlikehold av løypetra-
seen gjennom sommeren. Vi 
håper å holde skihytta åpen 
hver søndag, at vi kan arran-
gere skitrening og kanskje  
et skirenn for de minste. 
 
KOM MED INNSPILL
Vi får ikke understreket nok 
at Leirsund IL er 100 prosent 
avhengig av frivillige for å 
opprettholde og forhåpent- 
ligvis utvide fritidstilbudet på 
Leirsund. De som har innspill 
til oss i styret, eller kunne 
tenke seg å bidra på en eller 
annen måte bes ta kontakt.  
Vi vil så langt det er mulig 
støtte opp gode initiativ og 
bidra med utstyr, trenerkurs 
og så videre.
 Og til sist, husk å støtte opp 
om A-laget og heie de frem  
til en trygg plass i femte- 
divisjon. Hjemmekampene  
er annonsert på våre nettsider.
 
 Med vennlig hilsen,
 Styret i Leirsund IL
 Jon Øivind Rist, styreleder

Lei av gjentatte purringer fra idrettslaget om kontingenten?  
Nyvalgt leder Jon Øivind Rist forklarer hvorfor, og om mye  
annet som skjer i idrettslaget, i denne statusrapporten. 

Det spirer  
i idrettslaget

LEIRSUND 
TREVAREFABRIKK

Skedsmo historielag forteller:

ARBEIDSPLASS: På det meste hadde 30 
personer Leirsund Trevarefabrikk som sin 
arbeidsplass. Dette bildet stammer nok fra 
etter nedleggelsen på slutten av 1960-tallet. 

Fra 1907 til langt utpå 1960-tallet var Leirsund Trevarefabrikk en 
stor arbeidsplass på Leirsund. Byggmester Martin Jacobsen 
anla i 1907 Leirsund Trevarefabrikk på Østsiden av sundstedet  
ved Leira. Kraft til maskiner og utstyr den første tiden 
drevet med damp. Da elektrisiteten ble slått på i 1915  
tok man naturligvis det i bruk.
 De første årene produserte man i vesentlig grad dører og 
vinduer, senere utvidet bedriften der kjøkkeninnredninger 
og trapper kom med. Fra en arbeidsstokk på 4-5 mann de 
første årene, til toppen med 30 mann i arbeid var trevarefabrikken  
Leirsunds største arbeidsplass. Og bedriftens virksomheter ga ringvirkninger  
i lokalsamfunnet. Foruten fabrikken førte M. Jacobsen opp en rekke større bygninger 
rundt omkring i Skedsmo og omliggende bygder.1938 kjøpte Reidar Berntsen fra Oslo 
hele fabrikken med tomt.
 Slutten av 1960-tallet ble fabrikken innhentet av den nyere tid og lagt ned.  
I dag er fabrikktomta bebygget med boliger.

BYGGMESTER:  
Martin og Karoline 
Jacobsen.

PÅ PALLEN: Juniorgruppa i idrettslaget har vært veldig aktiv i år. 
Barna født i 2011 og 2012 har deltatt på cuper, 2008, 2009, 2010 er med 
i seriespillet, og 2013-barna har kommet i gang med treningen. 
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De er klare for 
elgjakta — er du?

Fredag 5. oktober går startskuddet for årets elgjakt på Leirsund. 

For de 15 elgjegerne 
på Leirsund er plan-

leggingen av årets 
elgjakt i full gang. Pos-
tene har blitt ryddet, 
skyteprøvene er kon-
trollert, og nå gjøres de 
siste forberedelser rundt 
et bord i skihytta. I den 
forbindelse ønsker de å 
fortelle alle på Leirsund 
at det er plass til både 
turgåere og jegere i  
skogen så lenge elgjakta 
pågår. 
 — Skogen er til for 
alle, og vi ber ikke folk 
holde seg unna. Men 
det er greit å holde seg 
til stier, og gjerne bråke 
minst mulig. Det setter vi 
pris på, forklarer lagled-
er Jens Torbjørn Asak. 

KVOTE PÅ FEM ELG
Innen første helga i nov- 
ember regner han med 
at elglaget har felt de 
fem elgene de har kvote 
på. Fram til det ønsker 
han å gjøre folk opp-
merksomme på at det 
ikke vil være uvanlig  
å møte jegere med 
våpen. Så langt det lar 
seg gjøre, kommer de til 
å sette opp skilt i sko-
gen i de områdene de 
befinner seg i til en hver 
tid under jakta. 
 — Det har aldri vært 
noe problem for oss el-
gjegere her på Leirsund. 
Jeg har aldri opplevd 
at noen er negative til 
elgjakt. Folk er stort sett 
forståelsesfulle og viser 
hensyn, forteller han.
 Området de skal jakte 

i strekker seg fra Leirelva 
og østover, og er en del av 
storvaldet under Skedsmo, 
Sørum og Fet på til sam-
men 70.000 mål skog. 
Det betyr at selv om du 
krysser grensa til Fet eller 
Sørum, kan du støte på 
nye jegere. 

TAR EI UKE FRI
For alle som er opp-
tatte av jakt, er elgjakta 
nærmest hellig. Jaktlaget 
på Leirsund er ikke noe 
unntak, og når jakta start-
er fredag 5. november har 
de fleste tatt seg fri fra 
jobben. Dagene går med 
til driv eller postering, 
kun avbrutt av kaffe- 
pauser rundt bålplass-
ene. 
 Virkelig gøy blir det 
ikke før en elg er felt. Da 
tas indrefilet ut og det 
blir fest samme kveld. 
Det er tradisjon. 
 — Da er vi ikke så 

tidlig ute neste morgen, 
understrekes det rundt 
bordet. 
 Som regel felles de 
fem elgene allerede den 
første uka. Skulle det 
gjenstå noen blir det 
helgejakt utover  
så lenge jakta varer. 
 Jens Torbjørn Asak 
sier de må helt tilbake 
til tidlig 1970-tallet for  
å finne et år det ikke  
ble skutt noen elger på 
Leirsund. Det året ble 
det servert reker på  
den årlige elgfesten  
i februar.
 — Vi er en sosial og 
fin gjeng. På elgfesten 
har vi med følge, og da 
går ytrefileten. 

MAKS 15 JEGERE
Å få en plass på laget 
kan du nesten glemme. 
I reglene er det satt et 
tak på maks 15 jegere, 
og her er det venteliste. 

Har du først kommet inn 
blir du som regel livet 
ut, eller til helsa setter 
en stopper. 
 Camilla Myhrvold er 
blant de yngste i laget, 
og den eneste dama. 
Hun har lært hva som 
må til for å passe inn. 
 — Det er viktig å si 
tydelig i fra hva en me-
ner, forklarer hun og ler. 
 På de fem årene hun 
har deltatt på elgjakta 
har hun skutt to elg. Et 
resultat lagleder Asak 
mener er veldig bra. 
 — Absolutt. Vi har de 
som har vært med i «alle 
år» uten å felle noen, 
forteller han.  
 Med kun få dager 
igjen til startskuddet 
går for årets elgjakt har 
elglaget på Leirsund et 
siste budskap. 
 — Selv om vi er stille, 
er vi snille, bruker vi  
å si. ●

KLARE TIL ELGJAKTA: Jens Thomas Asak (fra venstre), 
Jens Thorbjørn Asak, Henning Breivik, Odd Asak, Per 
Brenna, Camilla Myhrvold, Dag Asak, Bård Hauglid, 
Øystein Dynna og Tom Myhrvold.

 LEIRSUNDDAGEN 2018 

KULEST: Vilde Skjøndal 
Grefsrud og Marion 
Lund-Bosman vant 
pokalen for fineste bil. 

VANT IGJEN: 
Hunden Freya 
tok nok en gang 
seieren hjem. 

 
ÅRETS  

MORSOMSTE 
DAG

Her er noen bildeglimt fra årets  
Leirsunddag. En stor takk til alle  

som rigget, bakte, brygget,  
hoppet, lekte, i det hele tatt:  

TAKK til alle som kom på  
Leirsunddagen 2018. 

BESTE KAKE: Vinner av kakekonkurransen ble Mina Katinka Enerud. 
Hennes enhjørningkake falt juryen best i smak, og utseende. 

TAUTREKKING: Jan Heggeli har full 
kontroll på tautrekkingskonkurransen. 

ROCK:  
Mikkel og 
Reverockerne 
rocket scenen 
for de minste. 

ROCKABILLY: Fat Fet and the possumhunters 
dro i gang kveldskonserten. 

VINNER: 
Tobias Ruud 
i «The Blues 
Machine».
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ER DU  
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
✔ 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. 

Familiesvømming
Svømmehallen er åpen lørdager i vinterhalvåret  
(fra 14. oktober) klokka 11.00-14.00.
•  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.

BARN I 1.-4. KLASSE? STILL OPP SOM BADEVAKT
Familiesvømmingen trenger badevakter. Tradisjonelt har dette 
blitt fordelt på foreldrene med barn i 1. til 4. klasse. Med de nye 
reglene om personvern  har ikke skolen lenger lov å gi ut klas-
selistene, og svømmegruppa må nå hente inn badevakter selv. 
Jo flere som melder seg jo lettere er det å lage en slik liste. Om 
noen vil bli livreddere ordner svømmegruppa kurs. Ta kontakt 
med Stanly Bosman, du finner ham på Facebook. 

VOKSENSVØMMING
Det er to muligheter for voksensvømming på Asak. På tirsdager 
i regi av Skedsmo svømmeklubb klokka 20.00-21.00 (medlem-
skap koster 150 kr per medlem per år, selve svømmingen er 
gratis) og tilsvarende på torsdag i regi av Leirsund IL,  
også da 20.00-21.00 (må være medlem  
av Leirsund IL, selve  
svømmingen er gratis). 

VIL DU BLI 
BØSSEBÆRER?
Årets TV-aksjonen 2018, 
søndag 21.oktober går til 
Kirkens Bymisjon. Meld 
deg for å gå med bøsse 
på Leirsund. 
Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens 
Bymisjon skape møter som endrer liv.  
Ved å åpne dører og legge til rette for 
at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets 
TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi 
skal tilby mennesker som opplever å stå 
utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller 
en samtale og slik bidra til at flere får 
muligheten til å oppnå egne mål og drøm-
mer. Gå inn på nettet og les om Kirkens 
Bymisjons arbeid.
 Det er som regel ikke vanskelig til å få  
folk på Leirsund til å stille opp som bøsse-
bærer. Vi har noen faste som alltid sier ja. 
Har du lyst å gå en tur med bøsser på Leir-
sund så ta kontakt med Mette Konstali på 
tlf. 410 34 079 eller mette@konstali.com
 Kirkens Bymisjons vil arbeide for  
å skape et varmere og mer inkluderende 
samfunn. 
 Norge er et samfunn der forskjellene 
øker. Forskjeller som ikke først og fremst 
handler om etnisitet eller religion, hvor  
du kommer fra eller hvem du er. Men om 
du er innenfor eller utenfor.
 Det er mange måter å være utenfor på. 
Fra å mangle en seng å sove i, til å være 
utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. 
Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, 
men gir ringvirkninger for hele  
befolkningen.

 
STRIKKE- 
KAFEEN  
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. 

HUSK BADEHETTE!

Skihytta åpner  
i november
Vinterens knallføre gjorde skihytta ekstra pop-
ulær. Stiller du én søndag på kioskvakt, er du 
med å holde hytta åpen også kommende sesong. 
 Søndag 5. november åpne skihytta dørene 
på ny fra klokka 12.00 til 15.00. For at dette skal 
la seg gjøre trengs en felles dugnadsånd blant 
Leirsunds beboere. Alle kan stille som kioskvakt 
og enkel innføring blir gitt etter behov. 
 Sjekkliste med detaljert beskrivelse av det 
du må tenke på sendes ut i forkant. 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 med-
hjelper, 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.
 Skihytta på Leirsund er 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 inne- 
temperatur, som sammen med oppgitte salgsvar-
er 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.
 Vil du hjelpe til å sikre kanskje Leirsunds 
flotteste møtested? Ta kontakt med Trond Høye 
trondjhoye@yahoo.no tlf: 992 40 729.

 
TID FOR 
DUGNAD  

I LYSLØYPA
Grunnlaget for å få de beste skiforholdene 

legges nå. Årets dugnad i lysløypa gjennom-
føres lørdag 10. november. Her er det behov for 

kvisting og rydding langs hele løypenettet. 
Oppmøte på skihytta klokka 09.00. Ta med 
sag, motorsag eller annet egnet redskap. 

Det går også veldig bra med kun  
litt arbeidslyst. Skigruppa 

spanderer lunsj!
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POPULÆR TREND: Å kjøpe og selge 
brukt blir stadig mer populært. 
Jenny Maria Magnusson (fra vens-
tre), Sabina Lund og Heidi Enerud 
inviterer til Mini-messen  
på velhuset 3. november. 

Lørdag 3. november fra klokka 10.00 
til 15.00 kan du garantert gjøre noen 

bruktkupp på velhuset. Da arrangeres 
tidenes første Mini-messen på Leirsund. 
Mini, som i barnerelaterte ting og tang, 
ikke størrelsen på messen. Ideen kom 
etter å ha vært innom lignende messer 
andre steder, og er en voksende trend 
blant småbarnsforeldre. 
 – Alt av bruktmarked har blitt veldig 
populært, og vi har alle mye barneutstyr 
liggende, sier Sabina Lund, en av initia-
tivtakerne bak arrangementet.
 Spesielt med Finn.no og Facebook 

har kjøp og salg av brukt blitt enklere, 
men også ganske uoversiktlig med 
mange sider og grupper å forholde  
seg til. På Mini-messen kan du komme 
og prøve og se på varene før du  
handler, og det tror damene mange  
setter pris på.
 Sammen med Jenny Maria Magnusson 
og Heidi Enerud tok de ansvar og luftet 
ideen, nettopp på Facebook. Der har 
responsen vært svært god, og nå håper 
de mange vil stille på Velhuset den første 
lørdagen i november. 
 Det fungerer slik at hvis du ønsker  

å selge, må du gi beskjed innen  
14. oktober. Da får du reservert en 
gratis plass, mot at du er med å rigger 
og rydder. Totalt 30 bord ser de for  
seg det blir plass til. 
 –  Kom alene eller gå sammen med 
flere. Husk at dette er et salgsarrangement 
og ikke et bytemarked. Skal du selge noe 
må du ha meldt deg på og fått en plass, 
understreker Jenny Maria Magnusson. 
 Velhuset har de fått leie gratis av 
Leirsund velforening. 
 –  Spar penger og miljøet, slår de 
fast. ●

Inviterer til 
Mini-messen

Disse tre damene håper å fylle velhuset med brukte barneklær, leker og utstyr. 

Ønsker du å selge? 
Send en e-post til  

en av disse:  
saellu@msn.com,  
he-ene@online.no, 

jenny_magnusson81@
hotmail.com,  

innen 14. oktober. 

LEIRSUNDFESTEN 2018
Velkommen til årets party på Leirsund!

Tid: Lørdag 27/10, klokken 18 // Sted: Leirsund Velhus // Antrekk: Pent // Pris: kr 375 pr. pers.

BILLETTEN INKLUDERER:
✱ Sprudlende velkomstdrikke

✱ Nydelig mat: Kyllingvårruller med ris og saus, Homba (svinekjøtt) med ris og salat
✱ 1 drikkeenhet til maten ✱ Kaffe og kaker  ✱ Snacks

Underholdning: Dansevennlig musikk v/ DJ KJ
Påmelding innen 19. oktober ved kjøp av to billetter via Vipps til Leirsund Vel  

#108441, eller betaling til konto 1286.20.24026
Betaling merkes med navn på påmeldte.

 
Husk: Godt humør, dansefoten og drikke til eget forbruk  

utover kvelden! Bli med, bli med! Dette blir gøy!
Aldersgrense: 18 år. Festen rundes av kl. 01

Noe du lurer på? Kontakt Tone Samuelsen, tlf. 920 58 392



VELAVISA  NR. 3/201812

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

Frode Hagen
Styremedlem
Duebakken, tlf.: 901 94 894
• frode.hagen@hotmail.no

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

 SE DE FINE TEGNINGENE! 

PÅ ÅRETS LEIRSUNDDAG BLE 
BARNA BEDT OM Å TEGNE DET 
BESTE MED LEIRSUNDDAGEN. 
HER ER NOEN UTVALGTE.


