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Leirsund har to samlingssteder. Det er skihytta hver søndag i vinter-
halvåret, og kiosken på idrettsbanen i fotballsesongen.  Nå er det full 
aktivitet på stadion, nesten hver kveld, og du har anledning til å ta deg 
en kopp kaffe, en vaffel eller en is, og slå av en prat med både kjente 
og ukjente sambygdinger. Samtidig som du støtter opp om lokalidret-
ten. 

Her ser du hvilke kvelder klubbhus-kiosken holder åpent resten av se-
songen (åpningstidene vil variere noe ut i fra når kampene spilles.  

De fleste starter mellom klokka 18-19): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-lagt har følgende hjemmekamper denne sesongen 
18. og 26. mai, 9. og 23. juni, 11., 18., 24., 31. august, 27. september, 
17. oktober. 
 

 

 
Det er her vi møtes... 

   Mai 
    Tirsdag 19 

Onsdag 20 

Torsdag 21 

Torsdag 28 

 

August 
   Mandag 10 

   Onsdag 19 

   Mandag 24 

   Tirsdag 25 

September 
Tirsdag 1 

Onsdag 2 

Mandag 7 

Tirsdag 8 

Onsdag 9 

Onsdag 16 

Mandag 21 

Tirsdag 22 

Oktober 
Onsdag 7 

Lørdag 10 



Leirsund Velavis 

Hallo igjen alle Leirsunds innbyggere  
 

Dette blir min ”siste” leder, da jeg nå formelt er 
avløst av den nye lederen etter årsmøtet som 
ble avholdt på Leirsund Velhus den 23. Mars 
2015. 

 

Jeg ble likevel av det nye styret anmodet om å 
skrive denne siste lederen og den har jeg tenkt 
å tilegne alle dere som er med på å gjøre det 
mulig å få ting gjennomført i Leirsund.  

Jeg er meget imponert både av unge og gamle 
som tok seg tid til å delta på ”årets felles dug-
nad” på Leirsund Stadion, hvor både Idrettsla-
get og Velforeningen stod for arrangementet og 
Leirsund Velforening spanderte mat og drikke til 
alle som var tilstede (og hadde jobbet i alle fall 
litt). 

 

Det er bare synd at jeg ikke fikk tatt bilder for å 
dokumentere det flotte oppmøtet, men kanskje 
dette er omtalt andre steder i bladet. Hjertelig 
takk skal dere ha i alle fall, alle sammen. 

Så litt til alle dem som er opptatt av hva som 
skal skje i Leirsund i fremtiden, hvilken utbyg-
ging skal vi ha og hvordan skal den gjennomfø-
res, og sist men ikke minst hvor skal det byg-
ges. Som politiker og meget interessert i Leir-
sunds utvikling (til det beste for alle) har jeg 
selvsagt mine meninger om dette, men vil ikke 
promotere disse meningene på denne siden.  

 

Jeg har dog et budskap som jeg vil presentere 
på denne siden, og siden dette gjelder oss alle 
tar jeg sjansen. Budskapet er meget enkelt, 
uten tilskudd av både innbyggere og boliger 
”dør” Leirsund. Ikke i år eller til neste år, men 
det er en sikker død og ikke gjøre noe, så min 
anmodning til dere alle, litt interesserte og mye 
interesserte innbyggere, ikke vær i mot alt, se 

fremtiden i møte og se hvor det kan være best å 
plassere en ”lettere” utbygging, ikke blindes av 
motstandere eller oppglødes av særinteresser, 
men se på mulighetene og si din mening. 

Jeg har i alle de årene som politiker i Skedsmo 
Kommune (+12 år) snakket Leirsunds sak i beste 
tro, men har nok ikke bestandig truffet på sak i 
forhold til hva Leirsunds egne innbyggere mener. 
Dette gjør meg litt lei, men jeg har lært å takle 
dette også, og jeg lytter mer enn gjerne til dere 
alle Leirsunds innbyggere, men først må dere 
selv finne ut hva Leirsund trenger  og hvordan 
dette skal gjennomføres. Når Leirsunds egen 
befolkning har en formening om hva som skal 
gjøres, så er vi som representerer Leirsund, og 
det er faktsik ganske mange politikere fra Leir-
sund, i stand til å gjennomføre dette. 

 

Så vil jeg avslutningsvis få lov til å takke dere 
alle for den tiden jeg har fått lov til å lede Vel-
foreningen, og for alle de fantastiske bidragene 
som dere har gitt dette lille lokalsamfunnet. 

 

Jeg vil ønske det nye (og initiativrike) styret lykke 
til, og spesielt den nye lederen, som helt sikkert 
vil komme til å utrette store ting i samarbeid med 
resten av styret. Så minner jeg om at et er vår 
plikt å både støtte og hjelpe dette styret, ved i det 
minste å melde seg inn som medlem (de av dere 
som ikke er det), dette for å signalisere at vi øns-
ker at Leirsund Velforening skal videreføre det 
arbeidet som er påbegynt. Innmelding finner du 
på hjemmesiden. 

 

Jeg avslutter derfor med en enkel oppfordring til 
hele Leirsund, sjekk selv om du er medlem (du 
får Vel avisa likevel, så det er ingen indikasjon), 
og tak kontakt for å bli medlem.  

Kontaktinfo finner du på www.leirsund.net  
Takk for meg og lykke til videre.- 

GOD SOMMER TIL DERE ALLE SAMMEN 
  

Finn Eirik Eilertsen,  

  

Side 2 

LEDEREN! 
Leirsund Velforening   
v/Leder  Finn Eirik Eilertsen     

Asaktoppen 51                  

2015  Leirsund                                   
……………………………..                            
Telefon.:   6387 7000               

Mobil    .:  4563 9000               
finn@leirsund.net 
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17 MAI PROGRAMMET FOR ASAK SKOLE OG  

BARNEHAGE 

 

Klokken:       Hva skjer: 

 

08:00         Flaggheising på Asak skole v/rektor og leder av  
        17.mai komiteen. Skedsmo skolekorps spiller. 

 

08:50         Overlevering av ny fane. 

 

09:00         Toget går fra Asak skole opp Vesle ellet og ned  
        Branderud veien. Bevertning starter. Skedsmo skole
          korps spiller. 

 

09:45         Det ønskes velkommen v/leder av 17.maikomiteen. 
        Underholdning 1‐‐‐4 trinn. Allsang og Skedsmo sko‐ 
        lekorps spiller. Korpset takkes av. Kåring av årets  
        17.mai rop – premiering av beste klasse. 

 

10:30         Åpning av leker, hesteskokast og loddsalg. 

 

11:30         Tale for dagen ved 7.trinn. Over Enga synger. Kåring 
        av årets ildsjel. Historielaget jubilerer 150 år v/Vidar 
        Larsen. Underholdning av elever. 

 

13:30         Utdeling av premier fra loddsalg. Premiering av  

        vinnerne i hesteskokas ng. 

 

14:00         Det offisielle programmet avslu es. 
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Dato: Tirsdag 26. mai 2015 

Tid: 18:00  

Sted: Klubbhuset Leirsund stadion 

 

Vi ønsker alle vel møtt til årsmøte. Valgkommiteèn har på forhånd valgt ut de som skal erstattes i 
styret og verv slik at medlemmene kun skal stemme over de forslag som er fremsatt og eventuelt 
nye forslag fra salen. 
 

Saksliste: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

3. Valg av ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å skrive under protokollen. 

4. Behandle lagets årsmelding, herunder også gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettlagets reviderte regnskap. 

6. Innkommende forslag 

7. Forslag fra hovedstyret: Hovedstyret foreslår at en vesentlig del av lagets oppsparte penger 
sperres på egen konto. Det foreslås videre at det skal kreves vedtak fra 2 årsmøter i laget for at 
disse midlene skal kunne tas i bruk. 

8. Fastsette medlemskontingent. 

9. Vedta idrettlagets budsjett 

10. Vedta idrettslagets organisasjonsplan 

11. 

Gunnar Solvang  - leder,    på valg for 1 år (stiller til gjenvalg)  

Idar Endresplass  - nestleder,   ikke på valg  

Øystein Johnsen  - styremedlem  på valg (gir seg)      
  

        Valgkomm. forslag: Håkan Nystrøm  

jan Ove Ekerhaugen - varamedlem,  ikke på valg  

Linda Torgersen  - kasserer,  på valg (gir seg)      
  

        Valgkomm. forslag: Ellen Ottosen  

Eirik Paulsen (skigruppa)- leder,      ikke på valg  

Lena Wingaard (juniorgruppa) - leder,   ikke på valg 

12. Avslutning 

 

Årsmøte dokumenter med regnskap og årsmeldinger er tilgjengelig på idrettlagets hjemmeside 
www.leirsund-il.no  
 
ENKEL SERVERING MED LITT KAFFE OG KAKER! 

 
Innkalling til årsmøte Leirsund Idrettslag 
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Årsabonnement for "logo-annonse" er Kr 2 800.-  
1/8      Kr      500 .-     pr nr    Kr 3,000 pr  år 

 
1/4      Kr.   1000 .-     pr nr    Kr 5,500 pr  år 

 
1/2      Kr.   3000 .-     pr nr    Kr 7,500 pr  år 

 
Inkluderer også logo annonse på  www.leirsund.net  

Annonsepriser for annonser i 
Velavisa og på nett  

 
Da er våren endelig her, dette er min favoritt årstid hvor vi er så 
heldige og se blomster som begynner å gro og spire, gresset som 
blir grønt og solen som blir litt varmere for hver dag. 17 mai er 
rett rundt hjørnet og vi i velforeningen ønsker dere en god  
feiring av Norges nasjonaldag. Vi minner samtidig om neste utga-
ve i August så kom gjerne med stoff til avisen allerede i sommer.  

]xtÇxàà  j|v{ 

mail: Jeanett.wich@gmail.com 
Tlf: 46905087 

 
Redaktørens hjørne... 

 
Til info 

Skedsmo menighet ønsker velkommen til friluftsgudstjeneste på Asak Kir-
keruiner, 14. Mai, kl. 11.00 (Kristi Himmelfartsdag).   Adr. Gudleivsvei, 
Leirsund. 
Ta med sitteunderlag eller campingstol, og kaffe. 
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i det fri, og kanskje med litt historikk 
om kirkeruinene. 
Kaker holder menigheten. 
 

VELKOMMEN! 

 
(Ved regnvær flyttes gudstjenesten til Skedsmo kirke) 
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Lederprofilen 

Kjersti Østlund overtar nå ledervervet for Vel'et, og vi er så heldige og få presentere  en 
dyktig, initiativrik dame med ben i nesa. Hun er en sprek dame på 41 år fra Oslo, som har 
bodd på Nedre Romerike de siste 13 årene av sitt liv. Kjersti tilbringer mye tid i skog og 
mark med sine to Rottweilere, hvor de trives godt med utfordringene naturen har og by på 
men innrømmer at hun sjelden er å se i lysløypa på Leirsund.  
 

Kjersti har ingen barn, og for de av dere som ikke har sett henne før så går hun nå inn i sitt 
syvende år som Leirsundværing og trives godt. 

Hun sier selv hun er et "dugnadsmenneske" og synes det er viktig at vi alle er med 
og bidrar for fellesskapet. 
 

Da vi spurte henne hvordan hun ville takle de nye utfordringene som leder svarte hun: 
”Siden jeg ikke har vært aktiv i Vel'et tidligere, så har jeg blitt 
lovet hjelp fra de andre i styret,  

slik at vi sammen kan jobbe for det 
som er best for oss alle på Leirsund.” 

 

Styret takker for Kjersti’s engasjement og pågangsmot og gleder oss til et tett samarbeid 
fremover mot og gjøre Leirsund til et ennå bedre sted for lokalbefolkningen.  



Leirsund Velavis Side 7 

Leirsund Velforening har fått nytt styre 
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17 Mai kaken alle vil ha 

Kakebunn 

200g mørk sjokolade 

100g Smør 

200g brunt sukker 

1dl varmt vann 

2 store egg 

1dl Yoghurt Naturell 

1dl Kremfløte 

200g hvetemel 

5ss kakao 

Sjokoladekrem 

100g  Smør 

300g Siktet melis 

1 1/2 ss Kakao 

1 1/2 ss Vaniljesukker 

3 ss champagne eller 
musserende vin 

3 dl Fløte 

200g Bringebær 

150g Blåbær 

Til denne oppskriften trenger du en rund kakeform, ca. 24 cm i diame-

ter. Sett stekeovnen på 180 °C. 

Kakebunn: Ha sjokolade, smør og sukker i en kjele. Tilsett varmt 

vann og varm opp på middels varme til alt er smeltet. Ha blandingen 

over i en bolle. 

Bland eggene med yoghurten og fløten og ha det i sjokoladeblan-

dingen. Sikt i mel og kakao og vend det inn. Fordel røren i to små for-

mer eller en 24 cm kakeform. Stekes på 180 °C i ca 30-50 minutter av-

hengig av om du har én eller to former. Når du kan stikke en bakepinne 

inn i kaken og ta den ut igjen uten at noe henger ved er kaken ferdig. 

Ta den ut og avkjøl. 

Sjokoladekrem: For å lage sjokoladekremen må smøret være tem-

perert før man begynner for å få et godt resultat. Smøret piskes sam-

men med siktet melis, kakao og vaniljesukker til en smidig masse, før 

du tilsetter champagne. Som en smaksvariasjon kan du tilsette likør, 

brun rom, eller annet dersom du ønsker det. 

Om du har en kakebunn, deles denne i to. Ta så fram den ene bunnen 
og fordel fyllet over. Topp med den andre bunnen. Pisk kremfløten. 
Dekk kakesiden først. Ha så resten av kremen i en sprøytepose med 
stjernetyll. Lag et norsk flagg med bærene. 

Ingredienser Fremgangsmåte 


