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God juletid og
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Et år går mot slutten og det er alltid gøy å ta øvelsen med å se tilbake på hva vi har fått til det
siste året. For oss i styret har det vært størst spenning rundt omleggingen av bookingsystemet og
de nye nettsidene våre. Antallet bookinger har absolutt ikke blitt noe færre enn tidligere, og slår
vi det sammen med nesten fraværet av tilbakemeldinger om at folk ikke forstår det nye systemet,
må en kunne si at det her fungert som ønsket.
Selv synes vi at nettsidene har blitt veldig flotte, og er glade for å kunne holde utleieprisene
for medlemmer av velforeningen uendret i mange år nå. Det ønsker vi å fortsette med for å gjøre
Velhuset attraktivt for folk på Leirsund.
Etter skoleferien ble nok en Leirsunddag arrangert. Og nok en gang sto været oss bi, og skapte
en flott ramme rundt hele dagen. Tusen takk til ansvarlig Lena Brodal for en helt fantastisk dag.
Jeg gleder meg allerede til neste år.
I oktober tok Bygdefesten over for den årlige Leirsundfesten, og i år var det venteliste for
å bli med. Det er så fantastisk bra at folk vil møtes og ta en fest sammen. Første søndag i advent
tente vi julegrana på stadion, og i romjula håper jeg foreldre og besteforeldre tar med barna på
juletrefest på velhuset.
Dette nummeret av Velavisa blir det siste på en stund. Undertegnede må ta en pause og vi
skulle veldig gjerne hatt noen som kunne tatt over. Enn så lenge vil det meste av informasjonen
uansett komme på Facebook, der vi forsøker å være så aktive som mulig allerede for å nå ut til
sambygdinger med smått og stort fra bygda. Men kan du tenke deg å holde
tradisjonen med en papirutgave til alle husstandene på Leirsund i live,
så ta gjerne kontakt på kontakt@leirsundvelforening.no.
Nå håper jeg alle får en god jul og et godt nytt år.

I romjula håper
jeg foreldre og
besteforeldre tar
med barna på
juletrefest



NETTSIDE: leirsundvelforening.no

2




Hilsen Lars Hallingstorp
LEDER I LEIRSUND VELFORENING

FACEBOOK: /leirsundvel

INSTAGRAM: @leirsundvel
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SKOLESTUA: Mette Konstali fra Gamle
Asak skole og kunstner Eli Møller.

ELI MØLLER FØRST UT
PÅ GAMLESKOLEN
Foreningen Gamle Asak skole håper å tilby flere kulturaktiviteter
i den gamle skolestua i tiden framover.

E

tter åpningsmusikk av Over Enga
var det en kry kunstner og lokalpatriot som ønsket velkommen til utstilling i gamleskolen lørdag 23. november.
– Jeg ville så gjerne hjem til hjembygda. All inspirasjon i bildene mine
har jeg fra skogen, blomster og trær her
på Leirsund, forteller Eli Møller.

– Egentlig er det bare fantasien som
setter grenser for hva vi kan bruke det
til. Med denne utstillingen har vi et
slags «kick off», og det ser veldig bra
ut, sier leder Mette Konstali.
Som en del av kunstutstillingen
donerte Eli bort bilder til utlodding til
inntekt for Asak Gamle skole.

SKOLEMUSEUM
Salgsutstillingen var åpen i en uke,
og bildene hennes hang tett i tett i den
gamle skolestua.
Bare dager før de kom opp foregikk
det travelt arbeid med støvsuger og
vaskeklut for å få lokalet ferdig. Foreningen Gamle Asak skole har fått støtte
av kommunen til å lage et skolemuseum i det gamle bygget, og ønsker å
fylle den nyoppussede skolestua med
flere kulturaktiviteter.

VIKTIG FOR LOKALSAMFUNNET
– Det er viktig for et lokalsamfunn
som Leirsund å ha et slikt lokale, og
det vil jeg veldig gjerne være med på å
bidra til. Det har blitt riktig så fint her,
understreker hun.
Til skolemuseet har de nå fått inn en
gammel pult og noen rekvisitter. Men
mer må på plass for at det skal bli et
riktig museum.
– Vi trenger flere bord og stoler.
Vi har lagt ned mange dugnadstimer
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her for å få det slik det er nå. Skal
vi komme noe videre trenger vi mer
midler, og det bidrar dette lotteriet til,
sier Konstali fornøyd. ●

KUNSTUTSTILLING: Omringet av herrene
i Over Enga leste Eli Møller egne tekster
og ønsket til kunstutstilling.
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SNILL: Elevene Henning Lauten,
Charlotte Lier, Even Gåsbakk,
Lærke Borgen, Nora Heide og
Tore Meinich er enige om at
Helge har vært en bra rektor.

Slutt etter
40 år på
Asak skole
Når elevene nå går ut i juleferie sier
de samtidig farvel til Helge Gundersen
som rektor.
TEKST OG FOTO: MIA HEGGELI OG JULIE BORGEN (10. KLASSE)

E

tter 40 år som lærer og rektor på
Asak skole takker rektor Helge for
seg. Elevene Mia og Julie tok en prat
med rektoren før han går inn i pensjonistenes rekker.
– Hva er ditt første minne fra Asak?
– Første minne fra Asak, det må være
møtet med Kjell Asak på gamleskolen,
opp trappa til andreetasje ved kontoret.
Det var min første dag på Asak skole.
Hvis jeg ikke husker feil, er det 40 år
siden. Tida flyr.
– Hvordan vil du beskrive miljøet
på Asak?
– Jeg opplever det som et veldig godt
skolemiljø. For det første ser jeg blide
elever på skolen hver dag. I tillegg
ser jeg den måten elevene er sammen
med hverandre på, og ikke minst på
den måten lærere og elever er sammen
på. Så må jeg jo si videre at jeg ser jo
hvordan dere er sammen med hverandre på. Jeg ser dere ute i friminuttene.
Hvis jeg skal vise skolemiljøet vårt på

det beste for noen som ikke kjenner
skolen vår, så ber jeg dem være med på
skogdagen. Det er så fint å se hvordan
de yngste og eldste elevene går sammen. Det syns jeg er flott.
– Det er jo også noen ganger utfordringer, hvor vi må gjøre endringer
for å gjøre det bedre og ta tak i ting
som skjer. Ting kan hele tiden bli
bedre. Det er ikke sånn at fordi det er
et godt læringsmiljø, at vi dermed kan
lene oss tilbake og si at «her er det så
veldig bra». Vi er avhengige at elevene

og foreldrene sier ifra når ting ikke er
greit. Vi er også avhengige av at lærerne jobber godt sammen med elevene
og med foreldrene. Derfor pleier jeg å
si at åpenhet er veldig viktig for et godt
skolemiljø.
– Hva er ditt beste minne fra Asak?
– Da jeg ble 60 år, ble jeg skikkelig overraska. Da klarte lærerne og
elevene å overraske meg skikkelig, for
jeg hadde nemlig bursdag i høstferien
det året. Det hadde jeg også denne
gangen, og jeg er egentlig ikke så glad
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3 ELEVER OM HELGE

Lærke, 6. klasse:
– Helge er en veldig bra rektor.
Han kjenner alle elevene sine
og noen ganger er han også med
i timene våre. Det syns vi
er veldig gøy.
Tore, 7. klasse:
– Han har vært en nydelig rektor.
Han har alltid vært snill og
hyggelig, og sier alltid hei. Så det
blir trist at han skal slutte nå.
Nora, 10. klasse:
– Han har gjort mye for skolen,
han har jo vært rektoren vår i ti
år. Jeg husker det året den nye
skolen ble bygget, for da var
Helge som en orkesterdirigent.
I tillegg husker jeg ham som
dirigent for veitrafikken under
flommen for et par år siden. Jeg
har også et minne om at han har
kommet inn i klasserommet vårt
og ønsket oss god sommer, helt
siden førsteklasse. Det er noe
som gjør at vi får et personlig
forhold til ham. Han har vært
lærer, og nå rektor for meg. Helge
har absolutt vært en bra rektor.

i så mye styr rundt meg som person. På
den tiden var skolen helt ny, og det var
mye tull med forskjellige ting. Så fikk
jeg beskjed om at det var galt nede i
gymsalen. Da jeg kom ned i gymsalen,
og det var helt mørkt. Jeg skrudde på
lyset, og der satt alle sammen og sang
bursdagssangen for meg. Etterpå fikk
jeg klem av alle elevene. Det satte jeg
veldig stor pris på. Det gjør jo noe med
meg å se alle elevene samlet på den
måten – kun til ære for deg. Det er noe
jeg aldri kommer til å glemme. ●
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LIV-INGUNN
BLIR NY
REKTOR
Elevene kjenner
Liv-Ingunn Moe
som undervisningsinspektør. Fra nyttår
blir hun Asak skoles
nye rektor.

– Hva ser du mest frem
til den nye jobben?
– Jeg ser mest frem til å kunne
utvikle Asak skole videre i
samarbeid med ansatte, elever
og foresatte. Asak skole er jo
en veldig fin skole, med godt
miljø. Det er et veldig morsomt
sted å jobbe.
– Er det noe du kommer til å endre på som rektor?
– Ja, det er det jo, men jeg tenker at det er viktig å ta med seg det
som allerede fungerer godt. Jeg håper at sammen med personalet,
elevrådet og FAU kan vi se på hvilke endringer det eventuelt er
behov for. Vi kommer til å ha mye fokus på fagfornyelsen framover.
I utgangspunktet er det meste bra, men vi vil gjerne videreutvikle
hvis det er noe som har behov for å endres på. Det er også viktig
for meg at vi fortsetter det gode samarbeidet som er her på Asak.
– Hvordan rektor ønsker du å være?
– Jeg ønsker å være en rektor som er synlig og til stede blant
elevene og de ansatte. Den korte avstanden, som vi egentlig alltid
har hatt med Helge som rektor, ønsker jeg å beholde. Jeg tror
dette er noe av det viktigste for et godt samarbeid mellom elever,
lærere og foresatte.
– Hva er det beste med Asak skole?
– Jeg opplever at Asak er en veldig åpen og inkluderende skole.
En skole som er et godt sted å være for de fleste. I tillegg har
Asak veldig flotte elever og dyktige lærere. Jeg gleder meg veldig
til å få være rektor her.
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ASAKREVYEN 2019
ER «LOST IN TIME»

16., 17. OG 18. DESEMBER
KL. 18.00, VISER UNGDOMSTRINNET REVYEN I
SAMLINGSALEN PÅ ASAK
SKOLE. ALLE ER VELKOMMEN, VI HÅPER Å SE
AKKURAT DEG!

Hva skjer når Lars Monsen og Gretha Thunberg havner i en ukjent tidsalder?
Årets revy på ungdomstrinnet lover en forestilling utenom det vanlige.
TEKST: JULIE BORGEN OG MIA HEGGELI (10. KLASSE)

S

om alle andre år, er ungdomstrinnet
i full gang med revyforberedelsene.
10.klasse har sammen med hjelp fra
lærer og revygeneral Tone kommet opp
med årets tema «Lost in time». I år kan
publikum forvente seg en fantastisk
forestilling utenom det vanlige.
Vi har tatt en prat med elever, lærere
og rektor for å høre hva de tenker rundt
revytiden.
– Kan du fortelle om årets revy?
– Temaet er å føle seg annerledes,
det å være på feil sted til feil tid, sier
revyansvarlig Tone.
– Spesielt som ungdom tenker man at
man er aleine om å føle seg annerledes.
Vi ønsker å gjøre en morsom vri på det,
ved å blande det med elevenes ønske
om tidsreise. På den måten lærer man
kanskje litt om hvordan det var å leve
før, legger hun til.
– Var det for eksempel gøy å leve
i steinalderen? Det er veldig vanlig å
føle seg annerledes, sånn er det å være
menneske. Vi må bare lære oss å akseptere det, alle er ikke like, forklarer hun.
– Hva tenker du om revyen i år?
– Alt vi får til på såpass kort tid og
med lite ressurser er ganske imponerende. Det aller viktigste er at vi får til
noe sammen. Å kunne stå sammen 70
stykker og få applaus, gir en stolthet i
hjerte. Det er så gøy å se når alle bare
«gunner» på og drar i samme retning.
– Revyen skaper gode minner og gir
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en mestringsfølelse. Skolearbeidet blir
lettere når man har revyen og glede seg
til, det løfter høsten veldig, forklarer hun.
DET BESTE MED REVYTIDA
– Hva er det beste med revytida?
– Det beste med revytida er at det er
variasjon fra det vanlige skolearbeidet.
Samholdet mellom klassene blir forsterket, samtidig som man blir enda bedre
kjent med hverandre, sier Karl (15).
– De elevene på ungdomstrinnet som
til vanlig kanskje ikke viser seg mest
fram, får man se en helt ny side av
under revytida, forsetter Geir (15).
– Alle får vist hva de kan, enten om
det er dans, sang eller lys og lydteknikk.
– Hva er det første du tenker på når
du hører ordet revy?
– Det første jeg tenker på er et
felleskap som ikke kommer så godt fram
i vanlig skolehverdag, sier Tobias (14).
– Det er en tid av året der man
blir bedre kjent med hverandre.
Vi oppdager nye egenskaper og sider,
også på de personene vi har kjent
i mange år, legger han til.
SELVLAGET
– Hva kan publikum forvente seg av
årets revy?
– Svære greier, ler Elise (15). De
kan forvente seg en forestilling som er
bygget opp av engasjerte elever med
mye latter og humor. Alle på ungdom-

strinnet har noe å bidra med og er like
viktige for å få oppsetningen til å henge
sammen. Sketsjene har vi skrevet
selv, vi har laget alle koreografiene og
bandet spiller nesten alle sangene. Så vi
gleder oss masse til å vise fram.
– Som lærer, hva er det beste med å
ha en revy?
– Det ene er at hele ungdomstrinnet,
alle elevene og lærerne, jobber sammen mot et mål. Det er ekstra gøy å se
elever i en annen setting. Ofte ser jeg
elever som viser noe annet de kan,
sier lærer Amund.
REKTOR HAR ORDET
– Hva er det beste med å ha revy?
– Det er å se elevene på tvers av klassene, samarbeide om et felles mål, forteller
rektor Helge. Også er det en veldig fin
måte å presentere skolen og elevene på,
for andre i nærmiljøet. Det er mange som
ikke har barn som går på skolen her, men
som også er og ser på revyen. Det er også
en fin tradisjon. Du vet det nærmer seg
jul når revyen blir satt opp!
– Hvis du skulle vært med på revyen,
hva hadde du meldt deg på?
– Jeg ville nok vært en rockesanger!
Nå er jeg litt usikker på temaet dere
har i år, men for noen år tilbake var
det Beatles som var temaet. Da kunne
jeg godt tenkt å synge en Beatles-sang.
Dere vet ikke at jeg er glad i å synge,
assa?, sier Helge lattermildt. ●
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HJELPETRENERE: Årets sesong inneholdt også 15 minutter berømmelse da
VGTV tok med Kjetil Rekdal og Bernt Hulsker til Leirsund. Her fikk de lede
a-laget gjennom en trening og en kamp.

TAKK FOR
INNSATSEN

Vi vil takke alle som gikk
med bøsser på Leirsund
i forbindelse med årets
TV-aksjon, og alle som bidro
med pengegaver. I år fikk vi
inn 20.500 kroner i bøssene
pluss Vipps i tillegg. Årets
TV-aksjon gikk til Care, neste
års TV-aksjon går til WWF.
Hilsen Mette Konstali

BLI MEDLEM AV
LEIRSUND VELFORENING

Bor du på Leirsund bør du være medlem
av velet. Da er du med å støtte arrangementer
og får goder som:
✔ Leirsunddagen
✔ Julegrantenning
✔ Juletrefest
✔ Et åpent velhus med rom for alle på Leirsund
✔ Svært redusert pris på leie av velhuset
✔ Velavisa rett i postkassa
Bli medlem, 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.
Sammen skal vi gjøre Leirsund til en enda mer
levende bygd.
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A-laget sesongen 2019
Altmuligmann Runar oppsummerer
fotballsesongen.

A

-lagets sesong er over etter en god sesong både på
banen og sosialt. Vi fikk, noe
heldig, beholde plassen i femte
divisjon som vi har forsvart på
en god måte.
Treninger fra januar til april
ble gjennomført på Frogner.
Samarbeidet mellom klubbene har vært svært fruktbart
både med samtrening mellom
a-lagene, men også bruk av
fasiliteter og en god dialog.
Resultatmessig har laget har
en bratt formkurve i positiv
retning. Vi har spilt jevnt med
lag som har rykket opp, og vi
har hatt mange spillere på trening hele sesongen igjennom.
Økonomisk har laget stått på
med dugnader og utvidet samarbeidet med flere sponsorer.
Gressbanen vår har hatt
en del utfordringer på våren,
men den har tatt steg og blitt
relativt bra gjennom sommeren
og høsten. Dette gir banen et
bedre utgangspunkt frem mot
sesongen 2020.
Lagets tropp har bestått av
mange spillere som har gjennomført både sin første og
andre sesong i gult og grønt. Vi
i og rundt laget har stor tro på
å beholde samtlige spillere og
byggere videre på kjemien vi
har som gjør laget bedre, både
som kameratgjeng og med-

spillere. Vi har en klar uttalt
holdning i laget om at trivsel
skaper resultater.
På tampen av sesongen
har vi stilt to lag i inne-KM.
Resultatene var ikke all verden,
men det viser at gutta fortsatt
er motivert for å stille opp for
hverandre etter en lang sesong.
Frem mot årsslutt trener vi nå
i Frognerhallen en dag i uka.
Vi har i tillegg knyttet oss
til bedriftsidretten og spiller
kamper i LSK-hallen. Her har
vi fått en knallstart og står med
fire seiere av fire mulige og vi
ser på det som et godt tiltak for
å holde formen vedlike frem
mot årsskifte og oppstart av
treninger i januar. Målet vårt fra
januar er å trene to dager i uka
pluss disse kampene som går i
hovedsak annenhver mandag.
Alt i alt har 2019 vært en
sesong på vi ser tilbake på
med positivt blikk og føler
vi har sådd noen frø vi skal
høste av i årene som kommer.
Laget består av en kjerne med
spillere født i 95-99 som igjen
betyr spillere i sin beste breddefotballalder og har mange
gode år igjen på Leirsund
stadion. Selv går jeg på med
mitt år nummer 15 i Leirsund
i 2020 og kommer ikke til å gi
meg med det første.

Hilsen Runar Sandvik
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SKOLEPROSJEKT:
Fra klasserommet
kan elevene
studere
ravinene
ovenfra.
Aller best
liker de
å komme
seg ut og
oppleve
naturen på
nært hold.

OPPDAGET UKJENT
OG SPENNENDE
VERDEN UTENFOR
SKOLEVINDUET

Lite visste 7. klassingene om hvilken eventyrlig verden
som skjulte seg i skogen bak skolen.

R

ett utenfor klasserommet ligger
den sjeldne naturtypen raviner,
og 7. klasse på Asak skole har nå fått
i oppdrag av Lillestrøm kommune
å kartlegge dyrelivet her, og hvilke
trusler ravinene er utsatt for.
– Prosjektet skal gå gjennom hele
året og vi startet opp nå i høst. Vi har
vært ute og sett på ravinen, satt opp
noen viltkamera, samt satt ut noen
feller for å se hva som rører seg der
ute, forklarer lærer Camilla Elisabeth
Ryen, som forteller at elevene er utrolig
engasjert i prosjektet.
SVÆRT SJELDEN
Raviner har et svært rikt plante- og
dyreliv, og raviner utgravd i leire er
en internasjonalt sjelden naturtype.
Raviner er små, bratte daler, som har
oppstått etter siste istid når vann gravde
seg ned i marin leire. Denne leiren ble
avsatt da deler av Skedsmo lå under
havnivå. Ravinene er karakteristiske
for landskapet på Romerike, og finnes i
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Norge hovedsakelig bare på Østlandet
og i Trøndelag.
– Vi kommer til å lære oss mye.
Dette er veldig lærerikt, sier Layla
Grace Lobbestael.
Fordi ravinedaler som naturtype har
opplevd en betydelig nedgang i forekomst de siste 50 årene, ble de rødlistet
i 2011. Naturtypen står i fare for å
forsvinne fra norsk natur og risikoen
for at den forsvinner fra Norge i løpet
av de kommende 50 år er svært høy.
Nedgangen skyldes i hovedsak at
raviner har blitt planert ut til jordbrukseller utbyggingsformål. Mange raviner
har også blitt ødelagt gjennom veibygging eller ved at de har blitt brukt som
søppel- eller massefylling.
ENGASJERTE ELEVER
– Det var spennende å være ute og se på
den fine naturen der. Vi fant et flott fossefall midt ute i skogen. Det var trist at
vi også fant mye søppel der ute, men det
skal vi fjerne, forteller Tore C. Meinich.

ENGASJERTE:
Elevene i 7.
klasse jobber
hardt med
ravineprosjektet.

Klassen har nå lært om forskjellige
fuglearter, og målet er at de skal kunne
gå inn i ravinen til våren og høre hvilke
fugler som lever der.
– Det kommer til å bli veldig spennende å dra ut i ravinen til våren. Da
håper jeg vi får noen sjeldne mus i fella
og at vi kjenner igjen noen fugler,
sier Mille Berge Johnsen.
Overordnet mål med prosjektet er å
lære om, samt jobbe med bærekraftig
utvikling. Prosjektet er støttet av
Den naturlige skolesekken, som er
en nasjonal skolesatsing som skal gi
kunnskap og bevissthet om bærekraftig
utvikling gjennom opplæring.
Gjennom hele prosjektet har klassen
hatt med en forsker som er ekspert
på raviner og dyrene i den. Han er
sammen med klassen noen timer hver
måned.
– Det er vært morsomt å jobbe med
prosjektet. Gøy å gjøre noe annet og
lære om forskjellige dyr, sier Henriette
Pettersen. ●
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Leirsund før i tida
SNØ PÅ
LEIRSUND
STASJON

Her er to av
banemannskapet i ferd
med å rydde etter snøfall
på Leirsund stasjon en
gang på 1950-tallet.
Bildet viser fra venstre
Lars Asak fra Frogner og
Olai Martinsen fra Leirsund. Banemannskapet
hadde vedlikeholdet fra
Frogner til stoppe-stedet
ved Lunds overgangen.

LANDHANDEL

Dette er Sæthers Landhandel i Leirsund, en
av de tre som frem mot midten av 1970-tallet
drev landhandel her, med assortert utvalg.

VISENES VENNER

Ole Nysted til venstre med toraderen og Jørgen Hauglid
stemmer mandolinen – de var begge med i visenes venner.
Tross sitt politiske ståsted, var de alltid uadskillelige som
bestevenner. Ole var kommunist og Jørgen stemte Høyre.
Ole jobbet på Leirsund trevarefabrikk til nedleggelsen
slutten av 1960-tallet. Jørgen drev Leirsund mølle og sag fra
1945 til 1974. De var begge aktive i lokalmiljøet organisasjoner. Jørgen var i mange år leder av Skedsmo Historielag.

TAKK TIL VIDAR LARSEN, SKEDSMO HISTORIELAG
VELAVISA NR. 4/2019
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TENTE JULEGR ANA
Mange møtte
opp for å se
julegrana bli
tent første
søndag i
advent ved
stadion. Utenfor velhuset
ventet velforeningen med
gløgg og
pepperkaker,
før nissen og
hans hjelpere
kom og delte
ut adventskalendere.

Leirsund Velforening ønsker alle velkommen til

JULETREFEST
DATO: 27/12-19 ★ TID: 17-19 ★ STED: LEIRSUND VELHUS

GLED DERE TIL:
♥ Musikk og gang rundt juletreet
♥ Pølser, kaker, kaffe og brus
♥ Underholdning av Klovnen Knerten
♥ Loddutsalg

Kanskje
kommer
nissen?

PRIS PR. PERSON (betales ved ankomst kontant eller Vipps):
50,- for Velforeningens medlemmer
75,- for ikke-medlemmer
10
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Fullt hus på
bygdefesten
PENGESTØTTE: Fra Lillestrømbankens Gavegalla 2019
i Lillestrøm kultursenter. NRK-kjendis Nicolay Ramm fikk
bli med Lars Hallingstorp (til venstre) fra Leirsund velforening
og Espen Fosshaug (til høyre) fra Over Enga på bildeseansen
etter utdelingen.

PENGEDRYSS
TIL LEIRSUND

Den årlige Leirsundfesten byttet navn til Bygdefesten
og trakk fullt hus på Velhuset.
Tradisjonen tro var det duket for fest og moro
på Velhuset for Leirsunds befolkning i slutten av
oktober. Tidligere har arrangementet gått på rundgang etter tvangs-prinsippet, men i år var for første
gang Leirsund velforening ansvarlige for festen.
Festkomiteen med Jorunn Fjellstad Schjerven
i spissen, klarte å fylle hele velhuset med festglade
mennesker. Det ble god musikk, latter og fjas til
sent på kveld.

Leirsund velforening og Mannskoret Over Enga
fikk hver sin store sjekk under Lillestrømbankens
Gavegalla 2019.
Av potten på 3 millioner kroner og i konkurranse med 104 lokale lag og foreninger over hele
Romerike, fikk velforeningen en sjekk på 30.064
kroner, og koret 47.244 kroner.
Gjennom Lokalbidraget kan lag og foreninger på
hele Romerike søke om pengestøtte fra bankens
årlige støtteordning. Potten fordeles ut i fra stemmer fra bankkundene via mobilbanktjenesten.
– Tusen takk for alle som stemte på Leirsund
velforening, og takk til Lillestrømbanken som vil
dele av sitt overskudd til den frivillige innsatsen
på Romerike. Disse pengene vil komme godt med
og går rett ut igjen til folk på Leirsund, sier Lars
Hallingstorp, leder Leirsund velforening.
Pengene er øremerket Leirsunddagen, den
årlige folkefesten første helgen etter skolestart
om høsten.
Espen Fosshaug i Mannskoret Over Enga takker
også for støtten, og forklarer pengene fra årets
Lokalbidraget vil gå til det nyoppstartede barnekoret Over Enga Kids.
– Tusen takk til Lillestrømbanken og alle som
stemte på Over Enga. Vi søkte om penger for å
kunne tilby barna et gratis tilbud et halvt år, men
nå kan vi utvide dette til ett år.
– Vi vil også få takke for et flott show. Det er
veldig gøy at det gjøres på denne måten og flott
å se unge talenter som får stipend til å kunne
jobbe videre med hobbyen sin.

VELAVISA NR. 4/2019
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Utleiepriser på velhuset
Det skal lønne seg å være medlem av velforeningen.
Her er hva det koster å leie velhuset for medlemmer
og ikke-medlemmer:
Mandag-torsdag (pr dag):
kr 3000 for ikke-medlemmer, kr 1500 for medlemmer
Søndag og helligdager:
kr 6500 for ikke-medlemmer, kr 3500 for medlemmer
Fredager og lørdager:
kr 9000 for ikke-medlemmer, kr 4000 for medlemmer
Helg (fredag-søndag):
kr 13000 for ikke-medlemmer, kr 8000 for medlemmer
Rengjøring er inklusiv. Med helg forstås tilgang til lokalet fra fredag
etter klokka 10.00 og ferdig ryddet innen klokka 18.00 på søndag. Ved
dagsleie (f.eks. fredag og lørdag) overtas lokalene innen klokka 10.00
og tilbakeleveres klokka 03.00 samme dag dersom ikke annet er
avtalt med utleier. Har du lyst til å arrangere noe som kan holdes
åpent for hele bygda, er velhuset gratis.

STYRET I LEIRSUND
VELFORENING:
Lars Hallingstorp
Leder og redaktør Velavisa
Lerkesvingen, tlf.: 918 23 017
Frode Hagen
Nestleder
Duebakken, tlf.: 901 94 894
Beate Kvistedal
Kasserer
Farseggen, tlf.: 992 48 549
Anna Våge
Styremedlem
Branderudveien, tlf.: 901 31 296
Mai Thi Mandt
Styremedlem
Måltrostveien, tlf.: 957 63 695
Øystein Johnsen
Styremedlem
Kjusløkka, tlf.: 926 67 556
Marit Heggeli
Styremedlem
Asaktoppen, tlf.: 936 31 800

KONTAKT OSS PÅ:
kontakt@leirsundvelforening.no

ANNONSEPRISER
Årsabonnement, plassering
i Velavisa og på nett
LOGOANNONSE:
kr 3000 pr. år
KVARTSIDES ANNONSE:
kr 1500 pr. nr. // kr 5000 pr. år
HALVSIDES ANNONSE:
kr 2500 pr. nr. // kr 8000 pr. år

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

Layout: Linda Kirkeby Isenhag
Illustrasjoner: freepik.com
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