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Med fokus på det positive!

I det redaksjonen avslutter arbeidet med dette nummeret av Hegge-
dalsposten fokuseres det på glade nyheter fra ski-VM i Oslo. Men 
som oftest ser vi at de negative nyhetene dominerer mediebildet. 
En ulykke som plutselig hender får automatisk stor oppmerksom-
het i en medieverden med kamp om å være den første til å publi-
sere de siste hendelser. De positive hendelsene kommer gjerne mer 
gradvis og taper derved i kampen om vår oppmerksomhet. Derfor 
gir ofte media ikke et sannferdig bilde av vår hverdag.

Heggedalsposten, med sine seks nummer per år, vil aldri kunne 
konkurrere om å formidle de raske hendelsene. Derfor kan vi kon-
sentrere oss om saker som har vist seg å ha interesse over et lengre 
tidsspenn. I dette perspektivet ønsker Heggedalsposten å presen-
tere nærmiljøet vårt.

Redaksjonen har et klart ønske om å bidra til at lokalområdet vårt 
skal være et godt sted å bo. Det gjør vi ved å formidle kontakt mel-
lom mennesker og ved å opplyse om vår nære historie. Vi gleder 
oss over at hele åtte foreninger benytter bladet for kommunikasjon 
med sine medlemmer og andre. Bladets styrke ligger i at vi kan 
konsentrere oss om et lite geografisk område og at vi derfor kan 
komme tett på både mennesker og hendelser. Vi har et bevist øn-
ske om å formidle de mange positive hendelsene som skjer i vårt 
nærmiljø og på den måten være et supplement til pressen forøvrig. 
I tillegg velges stoffet av en bredt sammensatt redaksjon som sam-
arbeider etter konsensusprinsippet.

Håpet er at vi likevel ikke underslår fakta om vanskelig emner el-
ler unnlater å opplyse om kritikkverdige forhold.

Ole-Herman Bjor

Prøv en 
annonse i 

Heggedalsposten!
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Hovedgården FritidSSenter

Etter Nærmiljøkonferansen i novem-
ber i fjor, ble det tydelig at ungdommen 
i Heggedal ønsker fl ere møteplasser. 
Særlig de som skal begynne på ung-
domsskolen savner steder de kan møte 
jevnaldrende utenom idrett og skole. 
Tidligere hadde 5-6-7 klasse fra Sol-
berg- og Heggedal barneskole et felles 
tilbud på hovedgården fritidssenter en 
kveld i uka hvor de kunne møte venner 
og bli bedre kjent før de skulle begynne 
i klasse sammen. Tilbudet ble lagt ned 
av virksomhets leder i Asker kommune 
i 2007, men nå jobbes det med å få rea-
lisert et nytt tilbud . Det første som må 
på plass for å få et utvidet tilbud, er be-

manning av fritidssenteret slik at det er 
forsvarlig i henhold til sikkerhets regle-
mentet å holde åpent. Vi håper å kunne 
ha et samarbeid med ansatte ved fritids-
senteret og voksne, ansvarlige frivillige 
medarbeidere som kan jobbe i turnus.

I første omgang ønsker vi å åpne 
klubben for 7 klasse hver tirsdag etter 
skoletid, da det også er åpent for ung-
dommene ved Hovedgården ungdoms-
skole, noe som vil kunne gi en mykere 
overgang til ungdomstrinnet. På en slik 
åpen kveld vil tilbudet være middag 
med påfølgende åpen kiosk, disco og 
andre aktiviteter og vil koste omkring 
20 kroner i inngang. Dette vil vi begyn-

ne med etter påskeferien og frem mot 
sommeren. Den faste klubb-lunchen for 
det kommende 8 trinnet vil som vanlig 
arrangeres i samarbeid med skolen en 
gang i juni.

Ønsker du å være frivillig 
medarbeider? Ta kontakt på 
mail: klubb1.hfs@gmail.com 
eller pr telefon: 488 93 954 
– eller kontakt Nærmiljø-
sentralen på 95273504 eller 
post@iheggedal.no!

Det jobbes for et utvidet tilbud på Hovedgården fritidssenter. Utenom ansatte trengs det voksne 
frivillige som kan fungere som vakter og ansvarspersoner en gang i blant slik at ungdommene 
får mer av det de ønsker seg.

FLERE 
MØTEPLASSER  
FOR UNGDOM!

Utover senvinteren og våren, fra og med uken etter vinter-
ferien, begynner vi med et konsept som vi har kalt «Around 
the World». Det innebærer at vi hver uke har verdensdeler og 
land som tema og har aktiviteter, kultur og mat fra noen land 
vi har valgt ut.

Det blir blant annet Yoga-kurs, Magedans-kurs, maling 
av T-skjorter og masker og kurs i hvordan man lager trendy 
batikk mønster. Vi håper også på å få til opplesninger fra for-
fattere og vil vise fi lm på storskjerm en gang annenhver uke. 
På planen har vi også kultur-uke og en sportsuke når snøen 
forhåpentligvis har smeltet seg bort fra våre ute-arealer!

For mer informasjon, gå inn på facebook (søk Hovedgår-
den fritidssenter) eller på it`s learning under mappen klub-
ben.

«Around the World» 
på Hovedgården 
fritidssenter

Samling rundt fotballspillet

Heggedalsposten 3
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Sturla viste videoer og bilder fra sin 
eventyrlige karriere som verdensstjerne 
i en sport de aller fleste bare har sett på 
Eurosport o.a. sportskanaler. Og spørs-
målene haglet - både underveis og et-
terpå! - Var han redd når han kjørte? 
- Hadde han hatt stygge velt? - Hvor 
store hastigheter var det snakk om? – Er 
det ikke farlig å kjøre i regnvær? - Hva 
slags sykkel kjørte han? – Kjøres det 

ikke på grus? – Hvordan beskytter han 
seg mot skader? – Fins det asfaltbaner 
for roadracing i Norge? - Er det penger 
å tjene på sporten? -  og så videre. 
Og Sturla svarte tålmodig på alle spørs-
mål. Han forklarte om opplegget av den 
verdensserien han deltok i i 2007-09, og 
om oppturer og nedturer. Og ikke minst 
minnet han oss om at ute i den interna-
sjonale sportsverdenen er f.eks. nordis-

ke skigrener små i forhold til den spor-
ten han driver – og som kan samle flere 
hundre tusen tilskuere på én arena!  
Møtet mellom den sympatiske ungdom-
men fra Åmotveien i Heggedal og pen-
sjonistene ble som en skjønner, meget 
vellykket. Sjelden har medlemmene 
fulgt så intens med, og stilt så mange 
spørsmål, som denne kvelden.

To generasjoner i aldersforskjell
intet problem: Sturla (19) tok
pensjonistene i Heggedal med storm!

Til sitt februarmøte hadde Heggedal Pensjonistforening invitert roadraceren (!) Sturla Borch Fagerhaug 
til å fortelle om sporten sin. Det var, så vidt vi vet, første gang en forsamling av  heggedøler møtte sin 
berømte sambygding, og det var unektelig litt spesielt at det var pensjonistene som skulle bli de første! 

Av Arne Sæther

Vi besøker Sturla Borch Fagerhaug 
hjemme i Åmotveien 44, hvor han bor 
sammen med sine foreldre. Vi vil gjerne 
høre litt mer om roadracing, om for-
holdene omkring sporten, og utsiktene 
framover. (Det meste av fakta kan du 
lese om et annet sted i dette nr. av Heg-
gedalsposten – det er fascinerende les-
ning!).

- Får du trent med team-sykkelen 
mellom disse store løpene? 

- Nei, syklene blir fraktet i fly eller 
trailer fra løp til løp. Alt dette tar team-
ledelsen seg av. Vi får bare trent i for-
kant av hvert løp. 

- Det fins en mengde stoff om deg 
på internet – bl.a. står det at du hadde 
et dramatisk krasj i Japan i 2010, og at 
du ”… fikk en voldsom highsider, og en 
høy luftetur endte med et brutalt møte 
med asfalten”. Ble du alvorlig skadet?

- Nei, det var egentlig ikke så drama-
tisk. Jeg spyttet litt blod, og ble forslått 
og oppskrubbet, men etter noen dager 
gikk det seg til igjen. Jeg har aldri vært 
alvorlig skadet.

- Hvor fort kjøres det i slike 
løp? Jeg så på en video du viste at 

du vant et løp med en snitthastighet på 
ca 144 km i timen.

- Jeg har vært opp i 240 km.
- Dere har beskyttelse overalt, bl.a. 

på utsiden av bena. Hva kalles dette ut-
styret?

- Det kalles skrapeklosser – når vi 
kjører i svinger, berører disse klossene 
asfalten hele tida, ellers mister vi kon-
trollen.

- Hva er dine beste minner fra åra 
som roadracer?

- Min første seier i Red Bull-drakta. 
Det skjedde i Tsjekkia. Dernest sei-
eren i et løp i USA like etter. Og som 
3.gode minne vil jeg trekke fram det 
som skjedde under et VM-løp i Jerez i 
Spania i 2009: jeg startet midt i feltet, 
men ”tryna”. Så ble det omstart i løpet, 
og jeg måtte starte sist fordi jeg lå sist 
da løpet ble stoppet. Jeg passerte hele 
feltet – og vant!

- Sesongen 2010 ble visst en skuf-
felse?

- Teamet holdt ikke mål. Det var 

flere ting som ikke fungerte, bl.a. mye 
kluss med sykkelen. Kjørte likevel en 
del gode VM-løp, men – som sagt – for 
mange løp ble spolert.

- Hvordan er situasjonen nå? På 
nettet skriver du at du har gått over til 
snowboard ? Er det alvorlig ment?

- I år er jeg uten hovedsponsor. Det 
er mange team å velge mellom, men det 
trengs mellom 1 og 2,5 mill. for å del-
ta én sesong, og det har vi ikke klart å 
skaffe. Det betyr at jeg har måttet legge 
roadracingen på hylla, og det ser ikke 
lyst ut.

- Snowbording?
- Nei, det er ikke noe alternativ, og 

er ikke aktuelt. 
- Så et siste spørsmål: du utdanner 

deg i elektrikeryrket, og jobber i famili-
ens bedrift, Kraft Elektro a.s. Hvor langt 
er du kommet?

- Jeg har ½ til 1 år igjen til eksamen 
og fagbrev. Og, ja, jeg skal jobbe i fami-
liebedriften.

Fins det ikke en sponsor her i Norge 
som vil satse på dette sportstalentet? 

– Eller er eventyret allerede ute?

Sturla Borch Fagerhaug

Er eventyret ute?

Sturla holder foredrag, 
mens Per Lunde følger 
interessert med.

Heggedalsposten4
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Sturla på VM runde i Jerez, Spania 
2010. På denne VM runden var 
det over 200.000 tilskuere!

Sturla etter seier på Red Bull 
Rookies løp Indianapolis, USA 
2008

Bildet til venstre: Her ligger Sturla 
først i en klynge på 3. De fightet 
hele løpet (VM runde i Australia), og 
Sturla krysset mållinjen først av de 
3, ble nummer 12 og fikk dermed VM 
poeng

Sturla før fjorårets VM runde i 
Qatar. Pga heten, går dette løpet 
i flombelysning midt på natta. 
Banen ligger midt i ørkenen.

Portrett: 
Sturla Borch Fagerhaug
ROADRACING er hastighetsløp på asfaltbane for motorsykler - Sporten kjenne-
tegnes av høye hastigheter, krappe svinger og tette fighter mellom førerne. I Norge 
er det bare 3 godkjente baner: Rudskogen (Rakkestad), Vålerbanen (Braskereidfoss 
i Solør) og Arctic Circle Raceway (Storforshei i Nordland).

INTERNASJONAL KLASSEINNDELING: 125 cc, 600 cc (Moto2), 800 cc (Mo-
toGP). Verdens mest meritterte motorsykkelfører er italieneren Valentino ROSSI 
(7 VM-titler).

Sturlas bakgrunn og karriere
Født 6.november 1991. Oppvokst i Heggedal, og var elev på Heggedal skole og 
Hovedgården ungdomsskole. Sturla og foreldrene bor i Åmotveien, men flott utsikt 
over bygda.

Motorinteressen fikk han fra faren, som har 4 NM i roadracing (250 cc). Sturla 
var så oppsatt på å få egen motorsykkel at han allerede som 6-åring samlet 10 000 
kroner på pant (!), og ble belønnet med en 50 cc ! Han begynte med crosskjøring 
på grus – og nærmeste bane å trene på var i Lier.

I 2004, 12 år gammel, tok han roadracinglisens og fikk dispensasjon fra Norges 
Motorsportsforbund til å kjøre 125 cc på asfalt – bare to år senere, 14 år gammel, 
ble han Norgesmester!

Før 2007-sesongen fikk han sjansen til å konkurrere med langt over 1000 talenter 
fra hele verden om å få kjøre i Red Bull’s rekrutteringsmesterskap. 200 ble plukket 
ut til test på Jerez-banen i Spania, og blant de 24 som til slutt ble valgt ut, var Sturla, 
ennå bare 15 år gammel!

Dette åpnet for en ny verden: Red Bull holdt sykkel, hadde serviceteam m.m., og 
tok seg av all frakt fra stevne til stevne. Fagerhaugs var meget godt fornøyd med 
Red Bull. Men gratis var det ikke: mor og far fulgte Sturla verden rundt, og reise 
og opphold for alle 3 måtte de selv betale. Kontrakten med Red Bull varte i 3 år: 
2007, 2008 og 2009. Og Sturla viste snart fram sitt store talent.

2009-sesongen: Sturla kjørte glimrende i ”Red Bull MotoGP Rookies Cup” (VM). 
Han vant 3 av de 4 første løpene overlegent, men veltet dessverre også i 2 løp, og 
foran 8. og siste løp var stillingen at Sturla og hans argeste konkurrent Jakub Korn-
feil lå helt likt! Finalen i Brno (Tsjekkia) ble en thriller: idet Sturla skulle sette inn 
et rykk, ble han påkjørt/sjenert av en japansk konkurrent kort før mål, tapte terreng, 
og endte som nr.2, bare få cm bak vinneren Kornfeil!

Sturlas plasseringer i 2009:

For 2011 er Sturla uten hovedsponsor. Familien har i mange år 
jobbet for å få på plass gode og langsiktige sponsoravtaler, men har 
bare lykkes delvis. Det trengs ca 2 mill. pr. sesong for å kunne stille 
opp – og det er først etter at en etablerer seg i toppsjiktet at en kan 
vente å tjene penger på kjøringen. Og konkurransen er knallhard. 
Men Sturla har altså bevist at han har talentet som trengs!

PORTRETT: STURLA BORCH FAGERHAUG 

ROADRACING er hastighetsløp på asfaltbane for motorsykler  - Sporten kjennetegnes av høye 
hastigheter, krappe svinger og tette fighter mellom førerne. I Norge er det bare 3 godkjente baner: 
Rudskogen (Rakkestad), Vålerbanen (Braskereidfoss i Solør) og Arctic Circle Raceway (Storforshei i 
Nordland. 

INTERNASJONAL KLASSEINNDELING: 125 cc, 600 cc (Moto2), 800 cc (MotoGP). Verdens mest 
meritterte motorsykkelfører er italieneren Valentino ROSSI (7 VM-titler). 

STURLAS BAKGRUNN OG KARRIERE 

Født 6.november 1991. Oppvokst i Heggedal, og var elev på Heggedal skole og Hovedgården 
ungdomsskole. Sturla og foreldrene bor i Åmotveien, men flott utsikt over bygda. 

Motorinteressen fikk han fra faren, som har 4 NM i roadracing (250 cc). Sturla var så oppsatt på å få 
egen motorsykkel at han allerede som 6-åring samlet 10 000 kroner på pant (!), og ble belønnet med 
en 50 cc ! Han begynte med crosskjøring på grus – og nærmeste bane å trene på var i Lier. 

I 2004, 12 år gammel, tok han roadracinglisens og fikk  dispensasjon fra Norges Motorsportsforbund 
til å kjøre 125 cc på asfalt – bare to år senere, 14 år gammel, ble han Norgesmester! 

Før 2007-sesongen fikk han sjansen til å konkurrere med langt over 1000 talenter fra hele verden om 
å få kjøre i Red Bull’s rekrutteringsmesterskap. 200 ble plukket ut til test på Jerez-banen i Spania, og 
blant de 24 som til slutt ble valgt ut, var Sturla, ennå bare 15 år gammel! 

Dette åpnet for en ny verden: Red Bull holdt sykkel, hadde serviceteam m.m., og tok seg av all frakt 
fra stevne til stevne. Fagerhaugs var meget godt fornøyd med Red Bull.  Men gratis var det ikke: mor 
og far fulgte Sturla verden rundt, og reise og opphold for alle 3 måtte de selv betale. Kontrakten med 
Red Bull varte i 3 år: 2007, 2008 og 2009. Og Sturla viste snart fram sitt store talent. 

2009-sesongen: Sturla kjørte glimrende i ”Red Bull MotoGP Rookies Cup” (VM). Han vant 3 av de 4 
første løpene overlegent, men veltet dessverre også i 2 løp, og foran 8. og siste løp var stillingen at 
Sturla og hans argeste konkurrent Jakub Kornfeil lå helt likt! Finalen i Brno (Tsjekkia) ble en thriller: 
idet Sturla skulle sette inn et rykk, ble han påkjørt/sjenert av en japansk konkurrent kort før mål, 
tapte terreng, og endte som nr.2, bare få cm bak vinneren Kornfeil! 

Sturlas plasseringer i 2009: 

 2.-3.mai nr.1 og nr. 2 (2 løp) Rookies Cup (1 og 2) Jerez, Spania  
 17.mai  fullførte ikke  GP de Le Mans  Frankrike  
 30.mai  nr. 1   Rookies Cup (3)  Mugello  
 14.juni  nr.22   GP de Catalonia Barcelona, Spania 
 27.juni  nr.1   Rookies Cup (4)  Assen, Nederland 
 18.juli  nr.12   Rookies Cup (5)  Sachsenring, Tyskland 
 25.juli  fullførte ikke  Rookies Cup (6)  Donington, England 
 15.-16.aug. nr. 5 og nr. 2 (2 løp) Rookies Cup (7 og 8) Brno, Tsjekkia  
 4.okt.  nr. 19   GP de San Marino Estoril, Portugal 
 8.nov.  fullførte ikke  GP de Valenciana Valencia, Spania 

2010-sesongen ble derimot litt skuffende. Sturla kjørte for et nytt team i VM: Team Air Asia – Sepang 
International Circuit, og med italiensk hovedsponsor. Men teamet holdt ikke mål, det ble bl.a. for 
mye kluss med sykkelen, og dette spolerte mye av sesongen.  

For 2011 er Sturla uten hovedsponsor. Familien har i mange år jobbet for å få på plass gode og 
langsiktige sponsoravtaler, men har bare lykkes delvis. Det trengs ca 2 mill. pr. sesong  for å kunne 
stille opp – og det er først etter at en etablerer seg i toppsjiktet at en kan vente å tjene penger på 
kjøringen. Og konkurransen er knallhard. Men Sturla har altså bevist at han har talentet som trengs! 

2010-sesongen ble derimot litt skuffende. Sturla kjørte for et nytt team i VM: Team 
Air Asia – Sepang International Circuit, og med italiensk hovedsponsor. Men team-
et holdt ikke mål, det ble bl.a. for mye kluss med sykkelen, og dette spolerte mye 
av sesongen.
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Lek med toner i 60 år!Lek med toner i 60 år!Lek med toner i 60 år!
Sangkoret Tonleik har nettopp feiret at det er 60 år siden koret ble startet. Koret 
ble stiftet i Heggedal og holdt til her fram til begynnelsen av 1990-årene. Jubiléet 
ble nylig markert med konsert i Asker kulturhus. Vi ser spesielt på oppstarten.

Sang og musikkmiljø
På slutten av krigen og like etter var det 
et spesielt aktivt musikk- og sangmiljø i 
Heggedal. Fra en konsert i Asker kirke i 
april 1945 har vi notert at følgende kor 
deltok: Heggedal barnekor med 70 san-
gere, Heggedal Mannskor, Heggedal Da-
mekor og Santalkvartetten. I tillegg var 
det solosang av Cisilie Julseth og Bjarne 
Yggeseth. 

Det var ikke rart at det ble behov for et 
ungdomskor for de av barnekorets med-
lemmer som ble for gamle til å delta der. 
Etter forslag fra Ruth Welten og Ester Pet-
terson som satt i styret for barnekoret, ble 
det derfor stiftet et ungdomskor 17. januar 
1951 med Alf Guttormsen som leder og 
dirigent. Det var felles styre for både bar-
nekoret og ungdomskoret. 

Ved stiftelsen var det 15 medlemmer. 
Styret diskuterte om det skulle være en 
øvre aldersgrense på 30 år siden det hadde 
begynt "noen altfor gamle ungdommer". 
Det viste seg imidlertid at det ble vanske-
lig å rekruttere tilstrekkelig med medlem-
mer i denne aldersgruppen. Derfor ble 
det på en korøvelse 18. oktober samme 
år bestemt at koret skulle være et blandet 
kor for alle sanginteresserte. Etter hvært 

strømmet det til av "alt for gamle ungdom-
mer" og koret hadde raskt 80 sangere og 
etter hvert stabiliserte medlemstallet seg 
rundt 50. Koret var derfor ikke lenger noe 
ungdomskor og fi kk sitt nåværende navn, 
Tonleik, på en ekstraordinær generalfor-
samling 5. februar i 1952 etter forslag fra 
Sigurd Meck. Medlemskontingenten var 

en krone per måned de første årene.

Første konsert
Selv om koret hadde assistert ved tidligere 
konserter var den første riktige opptreden 
ved julegrana ved Heggedal stasjon 15. 
desember 1951 – i et riktig ufyselig vin-
tervær – leser vi. Her deltok også barne-
koret og Heggedal musikkorps. 

Den første konserten ble holdt på Heg-
gedal skole 26. april 1952 med fullt hus 
og stormende jubel! På sommeren ble det 
arrangert sangertur til Larvik med sanger-

Sangerturen i 1952 gikk til Larvik-området med fest på Farris Bad og sang 
på Kysthospitalet. Uniformen besto av hvite sangerluer. Alf Guttormsen nr. 3 
fra høyre. Han dirigerte 1951–1966 og 1976 –1979.

Ole-Herman Bjor

Eva Hagen var med da koret 
startet i 1951 og var med til og 
med jubileumsfeiringen. Hun ble 
æresmedlem i 2004.

Første utenlandstur i 1977 gikk til København og Birkerød. Alf Guttormsen er 
igjen dirigent etter en pause på 10 år.

Heggedalsposten6

6-7 Tonleik.indd   6 2011-03-01   01:47:43



Øvelseskvelden
Tekst: Ruth Øverbye
Mel: Gudsjelovkvelden

Ja, nå skal vi synge et uformelt kvad,
og denne gang trengs ikke noter på blad.
Vi låner en fi n melodi av Book-Jensen
som lyder i eter’n på Oslo-frekvensen.
Hør koret så fyldig og klangen så fi n,
nå har du fått sunget opp sangstemmen din.
Vi møtes hver uke på øvelseskvelden
og snurrer på repertoar-karusellen.
Da står dirigenten og vifter med armen
og svetter og bretter opp skjorta i varmen,
mens vi står og synger så godt vi formår,
det låter som sirup, er rosen vi får!
Vi øver og øver no’n strofer av gangen
på blandakors vis, og forenes i sangen.

Ja, kvelden forløper i full harmoni,
og hva som går for seg, det vet bare vi
som roter med noter og prater og plystrer
og formann som hysjer, men ingen som lystrer.
Så har vi fått tonen og våkner til liv
og leter febrilsk i vårt notearkiv.
Vi møtes hver uke på øvelseskvelden
og snurrer på repertoarkarusellen.
Med hosting og kremting blir sangstemmen renska,
vi knoter på engelsk og tysk og på svenska.
Og oppstilling dere! Ja, det er vel topp
når ingen vet hvem som skal ned eller opp.
Vi øver og øver no’n strofer av gangen
på blandakors vis, og forenes i sangen.

Ja, nå skal vi synge et uformelt kvad,

Ruth Øverbye var med i det før-
ste styret og har preget miljøet 
i koret med sine humoristiske 
vers, og sine opplesninger av 
egne og andres tekster. Hun var 
i mange år sekretær for koret.

fest på Farris Bad og sang på Kysthospi-
talet. 

Fra koret ble stiftet og fram til 1993 
var basen og øvelsesstedet Heggedal skole 
selv om koret etter hvert hadde fått med-
lemmer fra hele Asker med omegn. Etter at 
ombygginger ved Heggedal skole gjorde 
lokalene uegnet, fl yttet koret til Solvang 
skole og har siden holdt til der. Ved siden 
av den ukentlige øvelsen torsdag kveld, 
har koret også hatt mange seminarer med 
bistand fra kjente sangpedagoger.

Koret har deltatt i mange ulike typer av 
kulturarrangementer, både arrangementer 
som de selv          har initiert og som 
deltakere ved fellesarrangementer som 
Kuluruka, Sangens og musikkens dag og 

år. Mange av korets medlemmer har del-
tatt med øvrige ferdigheter innbefattet 
dans og spilling på sag. Korets repertoar 
har hatt en stor spennvidde – naturlig nok 
preget av hvem som har vært dirigent. Her 
fi nner vi alt fra fl erstemte salmer, utdrag 
fra klassiske korverk, musikaler, kabare-
ter og viser.

Sosial aktivitet
Koret har hele tiden lagt stor vekt på so-
siale aktiviteter for medlemmene. Ved si-
den av konsertvirksomheten har det blitt 
mange turer og fester. Den første tiden 
var det sommerturer i Norge.  Den første 
utenlandsturen hadde koret i 1977 da tu-
ren gikk til København og Askers venn-

skapskommune Birkerød. Deretter har det 
stort sett vært utenlandstur hvert annet 
år. For mange står nok turen til USA fra 
19. juni til 8. juli 1985 som en av de mest 
spektakulære.  45 tonleikinger og 14 fa-
miliemedlemmer – den såkalte Torsdags-
klubben – deltok.

Koret i dag
I jubileumsåret har koret 28 aktive med-
lemmer med et vidt aldersspenn. Leder 
i jubileumsåret, Toril Bøhn Mathisen, 
forteller at på programmet framover 
står en konsert i Østenstad kirke til høs-
ten. Her vil også operasanger Birgitte 
Christensen delta.  Og – sier hun – har 
du lyst til å være med i koret er det 
bare å ta kontakt! Spesielt ønsker de 
fl ere mannsstemmer. Mer informasjon 
og bilder fi nnes på korets hjemmeside: 
www.tonleik.org

feiring av nasjonaldagen. 
Sakrale konserter ved ad-
vents- og juletider har også 
preget programmet i mange 

Adventskonsert i en fullsatt Heggedal kirke. Dirigent er Håkon 
Fetveit. Han dirigerte 1966–1975 og 1979–1999.

Turen i 1985 gikk til ”Det norske Amerika”. 
Dirigenten Håkon Fetveit til venstre. Til høyre: 
Bassanger Trygve  Kristiansen i samtale med en 
lokal kollega.
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    MARS 2011          LIONS CLUB HEGGEDAL

Vi søker brukskunstnere og andre aktører til
Kulturdagene på Heggedal Hovedgård 

4. – 5. juni 2011

helsa holdt ville de komme tilbake 
også neste år”.
Så husk: 2. tirsdagen i februar 

Lions Club Heggedal 
arrangerte nylig sitt år-
lige pensjonisttreff på 
Hovedgården.

39 feststemte pensjonister møt-
te opp på Heggedal Hovedgård  
kvelden den 8. februar. Dette er et 
årlig arrangement hvor alle pen-
sjonistene i Heggedal er invitert. 
Pensjonistene ble servert smør-
brød og  kaffe av lionsklubbens 
medlemmer, deretter kaffe avec 
før baren ble åpnet og det ble spilt 
opp til dans av de eminente tru-
badurene “Gennek og Odd” som 
spilte swingende dansemusikk til 
ut i de små timer. Enkelte av gjes-
tene var der for 19. gang og “hvis 

Pensjonisttreff på Heggedal Hovedgård

2012 blir pensjonistene i Hegge-
dal nok en gang invitert til pensjo-
nisttreff på Heggedal Hovedgård.

Etter maten spilte Gennek og Odd opp til dans

Lions Club Heggedal  arrangerer i år for 
31te år på rad. Vi vil i år utvide vårt tilbud 
av opplevelser, både for store og små! 

Det unike ved Kulturdagene på Heggedal 
Hovedgård er at våre kunstneres salgs-
utstilling innendørs rammes inn av et 
yrende liv ute på tunet, med aktiviteter, 
matprodusenter, brukskunstnere, en ute-
café hvor du kan slappe av med venner, 
og det hele er bundet sammen av hyggelig 
underholdning fra scenen hver time. 

På tunet vil vi i år ha et mangfold av alle 
typer boder med: Smykker, keramikk, 

porselen, glass, lær, strikk/stoff/klær, 
trearbeider, barnemøbler, kniver, blom-
ster, spekemat, lefser, syltetøy, honning, 
og mye annet. I tillegg blir det tombola for 
store og små, lykkehjul, luftgeværskyting 
og aktiviteter for barna. Vi er mottagelige 
for forslag. 

Våre inntekter går uavkortet til vårt hu-
manitære arbeide i nærmiljøet, i Norge og 
internasjonalt.
 
Har du noe å tilby, ber vi deg snarest mu-
lig sende oss en e-post med presentasjon 
til heggedal@lions.no.
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Heggedal og omegn Historielag

En gang omkring 1930 kom nem-
lig en ung medisiner til Dikemark. Han 
hadde vært en sesong i Sørishavet, og 

Ellinor badet med pingviner 
i Dikemarkvannet
Ikke alle kan si at de har badet sammen med pingviner, disse 
fuglene som vi på film har sett sprette opp på isen i Antarkis for 
å stå i kolonier på tusenvis og ruge på egget sitt. Men en person 
i vårt nedslagsfelt kan faktisk skryte av det. 

med seg hjem hadde han – av alle ting 
- flere pingviner. Disse ble sluppet i Di-
kemarkvannet.

Snart 97 år gamle Ellinor Hoff Lia 
på Engelsrud kan fortelle om dette. Hun 
ble født 26. juli 1914 og vokste opp på 
eiendommen Krokekra, like bak dagens 
3. avdeling på Dikemark sykehus. Hu-
set, et av de eldste på Dikemark, står 
fortsatt, men forlatt og med gjenspikrete 
vinduer. 

Da Ellinor var ung, var det egne ba-
deplasser for damer og herrer på sørsi-
den av Dikemarkvannet, ved Brenna. 
”Kjønnene ble holdt strengt atskilt”, 
forteller hun. Det var utenkelig at gutter 
skulle bade på jenteplassen og omvendt. 
Men tilbake til pingvinene. De skilte 
ikke mellom kjønnsdelte badeplasser, 
og så ut til å trives i vannet. Imidlertid 
var det noen gutter som kastet steiner 
på pingvinene slik at flere døde etter 
hvert. En av dem overlevde imidler-

tid denne ugjestmilde sommeren langt 
mot nord, og så ut til å trives sammen 
med badenymfene. Ellinor forteller at 
hun var glad i å svømme. ”Det hendte 
at jeg svømte over vannet, under brua 
og helt til Svinesjøen. Men pingvinen 
fulgte ikke med dit, altså. Men det vir-
ket som den likte seg sammen med oss 
ved badeplassen. Det var sikkert fordi 
vi matet den, særlig med fisk. Den fikk 
vi fra hovedkjøkkenet ved sykehuset.” 
Som bevis for at dette ikke er ei skrøne 
finner hun fram et bilde – av Dikemark-
pingvinen!

Ellinor har så godt som hele sin 
yrkeskarriere knyttet til Dikemark sy-
kehus som sykepleier. Hun var også 
initiativtaker og en av drivkreftene for 
etablering av sykehusmuseet som Heg-
gedalsposten tidligere har omtalt.

Terje Martinsen

Ellinor Lia

Pingvinen på Dikemark

Torsdag 17. mars kl. 19.00
på Heggedal bibliotek arrangerer

Heggedal og Omegn Historielag

Åpent årsmøte med foredrag
19.00-19.30: Årsmøtesaker

Ca. 19.30:     Tore Gude om 
”Dikemark – jernverket og 

sykehusets historie” 

Fredag 27. mai arrangerer Historielaget kurs i arkeologisk utgraving, med Kjartan Fønstelien 
som foreleser. Dagen etter - lørdag 28. mai - blir det anledning til å prøve seg som arkeolog. 
Nærmere informasjon kommer på www.iheggedal.no, og i Budstikka.HUSK:

Søndag 8. mai kl. 12.00
Heggedal og Omegn Historielag arrangerer

Lokalhistorisk vandring langs 
gammelt veifar mot fjorden

Rute:  Heggedal sentrum – Hovedgården – 
Dalveien – Sjøstrand.  
Oppmøte på Fabrikken. Transport tilbake 
fra Sjøstrand vil bli organisert (ca. kr. 50,-)

Turledere:  Lokalhistoriker Terje Martinsen og  
geolog Johan Naterstad 
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Ungdommer bryter seg inn på fabrikken for å ha en real fest. 
Men bygningen er ikke tom. Gjenferd og gamle historier duk-
ker opp. Det nærmer seg tid for årets musikal på Hovedgården 
ungdomsskole: ”Heggedal – fortid og fremtid”
Det er danseøvelse for gutta. Danseinstruk-
tør Nina Grøholt instruerer noe som likner 
en line dance. De lokale bøndene har fest. 
Litt seinere høres lyden av jenter som nyn-
ner ”Don’t worry, be happy” i trappa ned til 
trimrommet. Det er jentenes tur til å øve.
Da Hovedgården Ungdomsskole valgte 
”Heggedal – fortid og fremtid” som tema 
for årets musikal, var det mange elever 
som tenkte at dette var et lite spennende 
tema. Men alt tyder på at de tok feil.
Elevene har funnet stoff blant annet i Terje 
Martinsens lokalhistorie. Dessuten har 
kommunearkitekt Tor Arne Midtbø holdt 
foredrag om stedets utvikling, og planene 
for utbygging. Heggedalsposten har lest 
manuset med stor glede. Fin mix av nytt 

og gammelt!
Prosjektet er organisert som en ”elevbe-
drift”. I desember sendte alle elever på 9. 
trinn inn søknader (som en del av norsk-
faget) på jobber i de forskjellige gjengene, 
med CV vedlagt. På nyåret var det høytide-
lig åpning av bedriften av rektor Mona, der 
de forskjellige arbeidsgruppene ble pre-
sentert. Daglig leder er Ingrid Stenmark, 
med et styre av lederne for alle gruppene. 
Økonomisjef Simen Bø har ansvaret for et 
budsjett på 71.000,-. Alle elever på 9. trinn 
har minst én jobb. 
Lærer Kirsti G. Winsvold forteller at sko-
len har aldri hatt en så flink elevgruppe. 
Elevene har full styring med prosjektet, og 
jobber veldig selvstendig. 

Om manuset:
Manusgruppa v/ Alexandra Kathryn 
Vedeler og Gina Sutterud Warland:

”Forestillingen starter med en sko-
leklasse som hører på foredrag om 
Heggedals fremtid.  På grunn av så 
mange utsettelser på byggingen av 
Heggedal sentrum, har elevene lite 
tiltro til det foredragsholderen sier. 
En liten gjeng fra klassen skal ha 
fest på kvelden, men har ikke noe 
sted å gjøre av seg. De bestemmer 
seg for å bryte seg inn i fabrikken, 
og å bruke det som festlokale. Der 
inne får de seg en overraskelse. 
Gjenferd fra gamle Heggedal duk-
ker opp med sjokkerende historier 
som de selv har opplevd. Nabokran-
gel, trangsynte døtre og tapt kjærlig-
het utgjør stykkets handling. De en 
gang så kule ungdommene er ikke 
lenger like tøffe i trynet, og lærer å 
sette pris på det de har. 

Vi startet hele prosessen med 
”brainstorming”. Vi skrev ned alt vi 
kom på, tok ut det beste og begynte 
å skrive selve historien. Vi delte oss 
inn to og to slik at noen jobbet med 
en historie sammen. Tilslutt satt vi 
det sammen med hjelp av teater-
instruktør Gro Dybvik. Det har gått 
mange timer til manus arbeid, både 
i skole tiden og utenfor. Det har vært 
utrolig gøy og gruppa har jobbet 
veldig bra.  Nå som manus er fer-
dig, har skuespillerne fått roller og 
begynt å jobbe med det. Alle gleder 
seg til å få det opp på scenen.”

Elever i manusgruppa: Magnus 
Drangevåg, Kamilla Nusse, Sofie 
Riise Kjellstrup, Martine Ellingsen 
Sund, Rikke Nysæter Ørjevik, El-
mira Oshnavie, Alexandra Kathryn 
Vedeler og (leder) Gina Sutterud 
Warland.

innbrudd på 
fabrikken

Elmira Oshnavie spillerAmelia 
Spøkelse

Under: PR-gruppa

Sjarmøren og fabrikkarbeideren 
Kristian, spilt av Daniel Bjerke

Skuespillerprøve, lesing av manus

Danseøvelse: Sander Rasmussen 
(t.v.) og Silje Hyttebakk

Tirsdag 15., onsdag 16. og torsdag 17. mars 
alle dager kl. 18.00

Åpne forestillinger i Heggedal Fabrikker:

Kafeteria.

Billetter selges ved inngangen: Barn kr. 50, voksne kr.100, VIP kr. 150. 
VIP= reservert plass på de første to radene, samt noe gratis servering i kafeen i pausen

Tekst: Dag Henning Sæther     Foto: Hovedgården Ungdomsskole
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Heggedal og Blakstad skolekorps

Magnus ser verden i nytt 
perspektiv

Hovedkorpset på nyttårskonserten

Juniorene på nyttårskonserten

Aspiranter og dirigent Christine

Søndag 23. januar strømmet et stort 
publikum inn i Heggedalshallen til to-
nene fra juniorkorpset til Heggedal og 
Blakstad skolekorps som spilte ”Old 
Mc Donalds” og ”Monsterrock”. Der-
etter startet selve konserten med Asker 
musikkorps først ut;  de underholdt med 
et flott program som vanlig krydret med 
Radetzky-mars som ingen nyttårskon-
sert kan være foruten.

Holmen skolekorps spilte blant an-
net et potpurri fra ”Sound of music”. 
Her fikk besteforeldrene i salen virke-

lig opp steamen da velkjente toner fra 
1965 fylte Heggedalshallen. Etter pause 
var det Arnestad skolekorps sin tur. De 
fridde til foreldregenerasjonen med hits 
som ”Daddy Cool”og ”Eviva Espana”. 
Drilltroppen gjorde også stor lykke med 
spenstige sprett og drillstaver som fløy 
høyt og lavt. 

Til slutt var det klart for hovedkorp-
set til Heggedal og Blakstad skolekorps, 
som på hjemmebane fikk vist fram 
glansnummere som ”Birdland”, ”Kon-
guela” og ”Dambusters”.

Rett før vinterferien hadde aspiran-
ter og juniorer en flott konsert på Tor-
stad ungdomsskole. Dette var et samar-
beidsprosjekt med Holmen skolekorps 
som virkelig har vært  spennende for de 
unge. – Når er neste konsert?, var det en 
av de håpefulle som utbrøt straks siste 
tone var spilt!

Loppelageret i Vollenveien 162 
er åpent hver torsdag utenom 

skoleferiene, kl. 18-21.
Velkommen til

Vårens loppemarked 
i Heggedalshallen 

30. april og 1. mai
Hold av dagene til 

vårens store begivenhet 
i Heggedal!

Å spille i korps er mer 
enn å øve på nye stykker og 
spille konserter; korps er også 
sosialt og morsomt! Hvertfall 
hvis du er med i Heggedal og 
Blakstad skolekorps…

For at alle i korpset; aspiranter, ju-
niorer og hovedkorpset, skulle bli be-
dre kjent med hverandre, samlet vi hele 
hurven på klatresenteret på Holmen en 
fredag i februar. Dette ble en festkveld 
der liten og stor – og noen gamlinger 
(også kalt foreldre) - fikk gleden av å 
klatre til de store høyder i trygge om-
givelser. Dette var oppkjøringen til en 
hel helg med musikkseminar i Hegge-
dal der hovedkorpset og juniorer startet 
innøvingen av stykkene til Akershus-
mesterskapet i april. 

Vellykket nyttårskonsert!

Juniorer og aspiranter rocket Torstad

Hva skjer videre?
Nå nærmer marsjsesongen seg med 

stormskritt, og korpset starter snart med 
marsjøvelser. Så går det slag i slag fram 
mot oppmarsj i Asker 4. mai, konsert 
i Heggedal under Kulturuka 8. mai og 
selvsagt 17. mai der vi skal spille i ikke 
mindre enn tre tog.

Snart starter vi også rekrutterings-
arbeidet til korpset, og vi håper å slå 
jubeltallet fra i fjor da vi fikk hele 30 
nye aspiranter. 15. april er det rekrutte-
ringskonserter på Blakstad og Heggedal 
skoler, og vi håper mange små lar seg 
inspirere til å satse på en framtid som 
lokal musikkhelt!

Korps er gøy! Tekst og bilder: Sven Bjørnson
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Ny Heggedal stasjon 
med nytt veisystem 
Et samarbeidsprosjekt mellom
Jernbaneverket, Statens vegvesen og Asker kommune 
I løpet av 2-3 år vil de fleste arbeidene rundt Heggedal stasjon være gjennomført. Jernbaneverket og 
Statens vegvesen vil være byggherrer og ansvarlige for gjennomføringen.  Planlegging vil foregå i 
2011 og bygging vil foregå i 2012-2014. 

ASKER KOMMUNE 
Asker kommune skal gjennomføre en betydelig 
oppgradering av vann- og avløpsnettet i 
Heggedal sentrum og rundt stasjonsområdet.
Dette vil foregå som en del av den øvrige 
utbyggingen, i samarbeid med de andre private og 
offentlige byggherrene. Det settes nå også i gang 
prosjektering av traseer for fjernvarme. Det er 
foreløpig ikke tatt stilling til bygging av 
fjernvarmesentral.
Asker kommune jobber i samarbeid med 
Jernbaneverket om bygging av gangbro over 
stasjonsområdet. I østenden skal denne også 
integreres med det nye Fyrhuset som skal bygges 
av Tandberg eiendom. Det arbeides med en 
arkitektkonkurranse på utformingen av gangbroen. 
Jernbaneverket vil være ansvarlig for byggingen av 
gangbroen og dette skal skje samtidig som 
stasjonsområdet blir bygd om og oppgradert. Det 
nye Fyrhuset til Tandberg Eiendom planlegges 
også bygd samtidig.
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STATENS VEGVESEN 
På vegne av Akershus fylkeskommune er Statens vegvesen i gang med å planlegge ny veg og bru 
(f.v. 204) ved Heggedal stasjon. Statens vegvesen har engasjert firmaet Asplan Viak AS til å 
utarbeide byggeplan og konkurransegrunnlag for prosjektet.

Statens vegvesen vil bruke dette året på å utarbeide byggeplanen og planlegger start av byggearbeidet 
tidligst sommeren 2012. Byggetiden er beregnet til ca. to år med ferdigstillelse 
sommeren 2014. Det pågår nå grunnundersøkelser ute i marka. 

Prosjektet består av å bygge ca. 850 meter med ny veg med tilhørende fortau/gang- og sykkelveg. Det skal 
bygges ny bru syd for Heggedal stasjon som skal erstatte dagens kryssing av jernbanen.  

Prosjektleder for Statens vegvesen er Arild Andenæs, og Tore Steimoen er byggeleder.

JERNBANEVERKET
Jernbaneverket skal gjennomføre en betydelig 
oppgradering av Heggedal stasjon i løpet av 2012.
Det skal bygges to nye plattformer og 
publikumsarealene skal oppgraderes. Plattformene 
skal blant annet utrustes med nye benker, leskur, 
miljøstasjoner og belysning.
Plattformen på Heggedal stasjon ligger i dag i en 
kurve. For å rette ut kurvaturen og dermed øke 
sikkerheten ved av- og påstigning, skal eksisterende 
spor flyttes noe mot stasjonsbygningen.
I samarbeid med Asker kommune, skal det også 
bygges en gang- og sykkelbro fra Heggedalsveien/ 
Underlandsveien, over stasjonsområdet og 
Åmotveien.

Status for prosjektet 
Jernbaneverket skal i løpet av mars engasjere en 
rådgiver som skal planlegge prosjektet i detalj. 
Planlagt oppstart for anleggsarbeidene er våren 2012. 

Mulig togfri periode i 2012 
I løpet av 2012 skal også Spikkestad stasjon 
oppgraderes. En rekke av arbeidene som skal gjøres 
både på Heggedal og Spikkestad må utføres i perioder 
hvor det ikke går tog. For å redusere anleggsperioden 
og omfanget av nattarbeider, ser Jernbaneverket på 
mulighetene for å ha en lenger togfri periode på 
Spikkestadbanen våren/sommeren 2012. Togene vil i 
denne perioden eventuelt erstattes med alternativ 
transport.

Artikkelen er skrevet av Per Øystein Funderud som er 
Asker kommunes prosjektkoordinator for utbyggingen av 
Heggedal sentrum og stasjonsområdet med veisystem
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Samhandling og felles innsats 
mot samme mål kan gi gode re-
sultater!

Heggedal Idrettslag, Heggedal Skole 
og Nærmiljøsentralen har satt i gang et 
arbeid for å se på mulighetene til å in-
trodusere litt ”glede i bevegelse”, gjen-
nom å lage et opplegg for ”idretts-sfo”. 
Målet er å kunne tilby barna passe store 
fysiske utfordringer i løpet av sfo-tiden 
– et par dager i uken. Om alle gode kref-
ter samles har vi forhåpentligvis et godt 
opplegg for skoleåret 2011/2012, som 
kan presenteres før sommeren 2011. 
Men det krever innsats og bidrag; om 
du eller noen du kjenner kan tenke deg/
seg å bidra med et par timer i uka for å 
få til idretts-sfo på Heggedal Skole; så 
tar du kontakt med Nærmiljøsentralen!

Heggedal Idrettslag og Nær-
miljøsentralen (og selvfølgelig kom-
munen!) har i de siste ukene jobbet godt 
sammen for å utarbeide en søknad til 
familien Eidsvig/Røkke, om å få tildelt 
en av de inntil 20 ballbingene som fa-
milien sjenerøst har tilbudt nærmiljø-
områder i Asker kommune. Vi mener 
vi har skrevet en god søknad – om å få 
tildelt en ballbinge til Gjellum, plassert 
mellom løpebanen og den eksisterende 
kunstgressbanen. Om det går som vi hå-
per blir det stor dugnad, vafler, under-
holdning og musikk en gang i løpet av 
våren! Inntil det krysser vi fingre – og 
bruker muligheten til å være ute i det 
flotte men kalde vinterværet.

Heggedal Hovedgårds Ven-
ner, Heggedal Idrettslag, Hegge-
dal Lions, Heggedal Helselag og 
Heggedal Nærmiljøsentral samler 
kreftene og arrangerer Transmator´n  
søndag den 3. april 2011. Oppmøte og 
påmelding ved Hovedgården fra klok-
ken 1200, starten for de minste (eller 
andre som vil gå den korte løypa) er 
klokken 1300, starten går klokken 1400 
for de som vil gå litt lenger. Omtrent 
midtveis i begge løypene vil det være 
en standplass med skiskyting på heg-

gedalsk. Den lange løypa omfatter både 
langrenn, utfor i slakt terreng, slalåm i 
tilsvarende helling, skiskyting og oppo-
verskøyting (på ski). På Hovedgården 
vil det bli anledning til å kjøpe varme 
og kalde forfriskninger – og god mat. Ta 
med familien og spis søndagsmiddagen 
på Hovedgården! For de som ikke vil gå 
på ski vil det bli mulighet for en vennlig 
kappestrid i akebakken.

I samme samarbeidsånd som 
for praktiske arrangementer har Nær-
miljøsentralen meldt seg som tilrette-
leggere for en dialog om avvikling av et 
godt og samlende 17. mai arrangement i 
Heggedal. Vi har lagt til rette for en mø-
teserie som startet i begynnelsen av fe-
bruar, med et møte hvor alle ideer skulle 
være gode – en idédugnad. Neste møte 
ble avholdt i andre halvdel av februar, 
hvor alle de gode ideene skulle gjen-
nomgås med hensyn på hva de enkelte 

Nærmiljøleder´n
”grupperinger” kunne akseptere av end-
ringer og tilpassinger i forhold til fjorår-
ets arrangement og arrangementet i året 
før i fjor, med mål å komme frem til et 
arrangement i 2011 som tar størst mulig 
hensyn til alle syn. Det er ikke riktig å 
si at vi kom i mål med møte nummer to, 
men det er fortsatt ikke tomt for ideer 
eller tema å diskutere! Det er så langt 
avtalt ett møte til, for å fortsette den 
konstruktive dialogen fra møte nummer 
to. (Dette tredje møtet gjennomføres 
mens Heggedalsposten er i trykken.) 
De som deltar i møtene representerer 
forskjellige oppfatninger av hva som 
gjør et godt arrangement og vår oppfat-
ning er at det er en god prosess, med 
gjennomgående høy temperatur – og 
tilfredsstillende takhøyde. Målet er fort-
satt å komme fram til et forslag til 17. 
mai  arrangement som vi alle vil trives 
med å delta i.

Fra v.: Per Sletaune (Nærmiljøsentralen), Per Øystein Funderud 
(Heggedal Menighet), Erik Godheim og Rolf Kristiansen (FaU, Heggedal 
skole), Ivar H.Kristensen og Tor Simonsen (17.mai-komiteen), Bernt 
Sønsterød og Ole-Johnny Yggeseth (”Innbyggergruppen”). Kjell 
Vidar Jørgensen fra menigheten var ikke ankommet, og Dag Henning 
Sæther fra Nærmiljøsentralen holdt kameraet.

Fra dialogmøte 2 om 17 mai i Heggedal
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Lesevenn
Som noen sikkert husker, satte vi i 

fjor høst i gang et lesevenn-prosjekt, 
hvor barn fra Heggedal skole leser for 
voksne, for å trene sin egen lesing – og 
for å ha en fin stund med en voksen som 
er en lyttevenn – og som innimellom 
kan forklare noe som kanskje er litt van-
skelig. I 2011 er det to voksne som er 
veldig aktive lesevenner og som trives 
med det, men vi vil gjerne ha flere lese-
venner! Ta kontakt med Heggedal skole 
eller Nærmiljøsentralen for å melde din 
interesse – eller bare for å vite mer om 
hva en lesevenn er.

Kveldssonen høsten 2011
Fra januar 2011 overtok Nærmiljø-

sentralen ansvaret for å drive og videre-
utvikle Kveldssonen, et tilbud om kurs 
i mange retninger. For at vi skal kunne 
tilby det som etterspørres ville det være 
veldig bra om du kunne fortelle oss hva 
du gjerne kunne tenke deg å lære mer 
om – eller bare lære litt om. Våren 2011 
introduserte vi journalistikk, sidedesign 
med InDesign og ikke minst foto og bil-
debehandling. For Kveldssonen høsten 
2011 snakker vi i tillegg med en profe-
sjonell DJ om å lage ett eller flere kurs 
for deg som både vil lære og kanskje 
lage din egen CD i løpet av kurset. Vi 
snakker også med noen utøvende kunst-
nere for å kunne arrangere kurs i teg-
ning, billedspråk og kanskje du kunne 
oppdage en bildekunstner i deg selv! 
Følg med på www.iheggedal.no - nyhe-
tene kommer der først.

Ikke glem å ta bilder!
Vi er allerede mer enn to måneder inne 
i fotoåret 2011! Mer enn 60 dager som 
det har vært fotovær i Heggedal! Det fin-
nes ikke dårlig vær – bare dårlig fot(o)
tøy! Det er folk, det er aktivitet, det er 
arbeid, det er fritid. Glede, smil og en 
og annen skikkelig krangel. Ta gode bil-
der – send inn – og vær med i neste års 
heggedalskalender!

Vi har omtrent 110 ukentlige besøk, 
altså unike besøkende, det vil si at de 
som besøker oss flere ganger i uka bare 
er talt en gang. Gjennomsnittlig ser de 
besøkende på ca 3 forskjellige sider, 
hvor de mest populære er hovedsiden 
med kalender og nyheter, kontakt oss, 
historikk og Heggedal bibliotek. De 
fleste besøkende kommer fra Asker og 
Oslo, deretter kommer det besøk fra 
Lysaker, Grimstad, Bodø, Haugesund, 

Hvalstad, Ålesund, Eiksmarka, Sand-
vika, Kongsvinger, Stavanger, Tromsø, 
Drammen, Sel, Steinkjer, Trondheim og 
Bergen. I tillegg har vi en rekke besøk 
fra USA, Sverige, Danmark, Russland, 
Brasil, Singapore og England. De fleste 
av alle besøkende er henvist fra søke-
motorer, det vil si at www.iheggedal.no 
finnes ved at noen søker etter ord som 
søkemotorene (Google, Kvasir og an-
dre) har lett seg fram til på våre sider. 

www.iheggedal.no - en kort oppsummering av 2011 – så langt:

Årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral 
avholdes 24. mars kl. 1900 

NB!!      i “Det Hvite Hus”     NB!!.

Saksliste i henhold til Nærmiljøsentralens vedtekter:
Sakspapirer vil være tilgjengelig på www.iheggedal.no, og papirko-
pier legges ut på Heggedal Bibliotek senest en uke før årsmøtet. 
Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende 

seinest 2 uker før årsmøtet.
Viktig: Styret i Heggedal Nærmiljøsentral vil foreslå overfor årsmøtet 

at medlemsavgiften bortfaller og at alle fremmøtte får stemmerett 
i årsmøtet. Forslaget til endring av vedtektene behandles under 

konstituering av møtet. 

Hvis det blir 2/3 flertall for forslaget, vil resten av møtet gjennom-
føres enten etter de nye vedtektene.

det Hvite Hus
Årsmøte i Nærmiljøsentralen 

avholdes i ”Det Hvite Hus” i Heggedal 
- Vollenveien 183 - den gamle møbel-
butikken, det gamle postkontoret osv. 
Tandberg Eiendom har gitt Nærmil-
jøsentralen rett til å disponere bygget 
inntil det skal rives i forbindelse med 
utbygginga av Heggedal Sentrum – og 
vi takker for det! 

Vi har så vidt begynt å ta huset i 
bruk, men håper at det er litt flere stoler 
når årsmøtet starter. I tillegg håper vi at 
det er kommet på plass noen tegninger 
og planer som viser hvordan det kan bli 
å bo i Heggedal om noen få år.

Budstikkas sjefsredaktør 
Andreas Gjølme holdt foredrag 
på Heggedalsposten ”lynkurs” i 
journalistikk, 21. februar.
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Til venstre:
Turkamerat 1.  
Fra nordenden 
av Gjellumvan-
net mot Hegge-

dal sentrum. 

Ta denne turen - riv ut disse midtsidene og bruk de som veiviser - og gi oss gjerne dine opplevelser og betraktninger på mail!Design; Stein D Berge

En ny skitur fra Gjellumvannet over 
Gullhella - og lysløypa til Dikemark

For å komme til løypas utgangspunkt 
ved Gullhella stasjon, kan du enten ta 
deg over jordene, som beskrevet i HP 
nr 1- 2010,  eller gå over Gjellumvannet 
dersom det er tråkket opp  løype. 
På denne kalde februardagen underteg-
nede gikk turen, var det fint å starte ved 
Gjellumstranda og følge Gjellumvannet 
til nordenden og deretter noen hundre 
meter i krattskogen fram til Gullhella 
stasjon. 
Her går lysløypa inn i skogen på den 
andre siden av jernbanelinjen, og går så 
i lett oppoverbakke fram til Vardåsen 
skisenter. Her flater det litt ut, før vi 
kommer til en bratt bakke før det igjen 

blir slakere. 
Vi skimter Borgen-bebyggelsen gjen-
nom trærne til høyre for løypa. Etter 
ytterligere noen hundre meter, tar en 
løype av til høyre rett før en liten myr, 
«Jutemyr», og også rett etter myra er det 
en sideløype mot høyre. 
Vi følger hovedløypa hele veien. Den 
er bred og fin, med gode muligheter for 
skøyting for de som behersker det.  Vi 
passerer også en nydelig, større myr, 
«Langmyr», her er det i følge skiltene 
naturreservat. 
Ikke lenge etter bærer det mot en liten 
topp, og vi får litt nedoverbakke. I bun-
nen av bakken skimtes en lysning inn 

til venstre. Her heter det «Stupet», og 
sletta, der det tidligere har bodd folk, 
ligger på Haugers grunn. Herfra kan du 
sommerstid gå på sti rett ned til gårdene 
på Hauger. 
Vi må følge skiløypa, og kommer snart 
til en ny løypetopp, og deretter en god 
nedoverbakke. I bunnen av bakken går 
en bred løype til høyre, denne går mot 
Drengsrudvann. 
Vi passerer etterhvert Oppsjø som kan 
skimtes mellom trærne til høyre, og 
kommer så til et Y-dele av løypa. Her 
må du gå hvis du vil over til Vestmarka  
(løypa krysser Drammenveien og går til 
golfbanen og videre oppover til Solli). 

Turkamerat 2.  På vei mot Gullhella 
jernbanestasjon. 

Lysløypa i Vardåsen gir oss en fin forbindelse fra Eidsletta til løypene ut fra Dikemark, men også  til 
Vestmarka og løypa til Solli for de som er ute etter en langtur. Selve lysløypa er 4,5 km lang fra Gull-

hella stasjon til Dikemark, og går for det meste inne i skogen i til dels svært kupert terreng. 

Kartet er en pdf-fil hentet fra www.geodataline.no/skiforeningen, via Skiforeningens hjemmesider.   
De anbefalte parkeringsplassene er merket på kartet med P.  Løypa er merket med røde firkanter.              

Heggedal sentrum badet i sollys - fra Gjellumvannet.

Mot nordenden av Gjellumvannet - retning Gullhella 

Bilde 9

Bilde 10

Bilde 12

Bilde 11

Stupebrettet på Gjellum-stranda - et løfte om sommer. 
Heggedal sentrum i bakgrunnen.

Bilde 1

Bilde 3

Bilde 2

Bilde 4

Bilde 5

Til høyre: 
Vardåsen 
ski-senter.

En praktfull 
skibakke. 

Turvei vinter nr 2-2011.indd   2 2011-03-01   01:06:59
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Tekst og foto;  
Toril Hennig,

mail: 
toril_hennig@ 

msn.com 

Ta denne turen - riv ut disse midtsidene og bruk de som veiviser - og gi oss gjerne dine opplevelser og betraktninger på mail!

Langmyr.Kartet er en pdf-fil hentet fra www.geodataline.no/skiforeningen, via Skiforeningens hjemmesider.   
De anbefalte parkeringsplassene er merket på kartet med P.  Løypa er merket med røde firkanter.              

«Vår» tur holder til venstre opp turens bratteste 
motbakke. På toppen av denne venter oss et flott 
utsyn over Dikemark-området og Vestmarka til 
høyre. 
Nå bærer det nedover!! Vi ser tårnet på Vardå-
sen til høyre gjennom trærne. Pass på kryssende 
bilvei nede i bakken! Løypa flater så noe ut, og 
ender ved bilveien nede på Dikemark. Her kan 
du velge å snu, eller krysse veien og fortsette 
ut på Verkensvannet og ta turen hjem gjennom 
Kjekstadmarka. 
      God tur!

Sidespor mot Vestmarka.

Over:
Området 

rundt Lang-
myr er fredet 
(se bilde 7).

Bilde 1+2+3

Bilde 4

Bilde 5

Bilde 6

Heggedalsposten med den 9. turveien i Hegge-
dal og omegn; Fra Gjellumvannet til Dikemark

Bilde 6

Bilde 7

Bilde 7+8

Bilde 8

Bilde 9

Bilde 10

Til venstre:
En flott utsikt 
fra turen ned 
til Dikemark.

Fortsetter på side 18

Turvei vinter nr 2-2011.indd   3 2011-03-01   01:07:07
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av Gjellumvan-
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Kjente bygninger på Dikematk sykehus ble fanget inn av kameraet.

En ny skitur fra Gjellumvannet til Dikemark

Heggedal Tiltalende 1/2 part 2 manns b. Nyoppusset, åpen planløsning, usjenert,f ott utsikt, blindveil kr 2590000,-
ADRESSE
Solstuveien 12, 1389 Heggedal
INFO
eierform: Eierseksjon
byggeår: 1987
etg.: 1. etg.

AREAL
bra / p-rom 116 kvm / 116 kvm
PRISINFORMASJON
totalpris inkl. evt. f.gjeld: kr 2.590.000,-
omkostn.:
f.kostn.: kr ca. kr. 9000,-. pr. år,-

VISNING
Lørdag 12.3, kl. 13-14
Søndag 13.3, kl. 13-14

Megler: Reid Henriksen,
avd. Asker / tlf. 9061 9090 / rh@eie.no

Bilde 12 Bilde 11

Tårnet på Vardåsen sykehus i bakgrunnen.

Boligannonse i Heggedalsposten Prøv en bolig-
annonse du også! 

Solstuveien 12 ligger fl ott til i Øvre Hallenskog - ca 1 km 
syd for Heggedal sentrum. Følg Underlandsveien forbi 

Heggedal stasjonen, og ved Hallenskog stasjon tar du opp 
til høyre - opp Plankedalsveien, og nesten på toppen ligger 

Solstuveien på høyre side.
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                                      HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER  

JAZZ-KAFÉ 
PÅ HEGGEDAL HOVEDGÅRD

tirsdag 5. april 2011

ODEON  JAZZ  QUINTET
Spiller fra kl. 19.30 (én pause)

Odeon Jazz Quintet fremfører New Orleans kammer jazz og eksotiske rytmer fra Karibien, 
Latinamerika og Lousiana. Odeon Jazz Quintet formidler swingende liv, noen vemodige toner, 
massevis av lystig lekenhet og en porsjon overraskende, velsmakende krydder. Stilsikkert levert 
av fem eminente musikere med ragtimevirtuosen Morten Gunnar Larsen ved klaveret. 
 Ensemblets plate fra våren 2003 heter ”Tocando pra vocé”. Tittelen på portugisisk (brasi-
liansk) gir en antydning om repertoareet. Oden Jazz Quintet legger vekt på den søramerikanske 
og karibiske innflytelsen på musikken i New Orleans - og altså på tidlig jazz. Her er det mye 
latinamerikansk rytmikk og særegne stemninger og fraseringer. Fem dyktige musikere byr på 
meget stillfaren jazz, så langt fra ”tut og kjør” vi kan komme. 

Heggedal 
Hovedgårds Venner

                          Heggedalsposten    19
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    STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD                                                  HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER              

HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER 
inviterer sine medlemmer og andre interesserte til 

ÅRSMØTE 28. MARS 2011 kl. 19.00
På møtet velges nytt styre, revidert regnskap vedtas og innkomne forslag behandles 
og godkjennes. Det vil også bli en omvisning i hovedhuset på gården. Dette for å vise 
medlemmene og andre hva som er gjort og hva som bør gjøres i nærmeste framtid.
På side ni i forrige nr. av Heggedalsposten viste vi i ord og bilder frivillig innsats for å 
bygge en ”gammel” møtestue i andre etasje. Nå er møtestua ferdig, faktisk før planen, og 
vi tør si oss fornøyd  med resultatet. Vi hører gjerne din mening også når vi møtes den 
28. mars.
Venneforeningen har også tatt initiativet til en fotoutstilling/fotokonkurranse tirsdag 10. 
mai og en gjenopptagelse av ”Trans’matordagen ” søndag 3. april i år. Se eget program i 
Heggedalsposten.                           
                  Odd Lars Vanberg

I forrige nr. av Heggedalsposten 
gjorde vi kjent at Heggedal Hoved-
gårds Venner, Stiftelsen Heggedal 
Hovedgård og Heggedal og Omegn 
Historielag ønsker å arrangere en 
fotokonkurranse og fotoutstilling på 
Heggedal Hovedgård den 10. mai i år.
Hvis du ikke  allerede har funnet 
fram passende fotografier som kan 

På Heggedal Hovedgård tirsdag 10. mai – kl. 17.00 til kl. 22.00

stilles ut, ber vi deg om å leite igjen. 
Du vil bli overrasket over hvor mange 
bilder som ligger bortgjemt eller som 
opptar plass i et eller annet album.
Levèr fotografiene til biblioteket i 
Heggedal (KIWI-gården). De tar med 
glede imot bildene dine. Du får dem 
selvfølgelig tilbake etter at vi har 
kopiert dem. 

Med bildene må det følge en kort 
tekst om hvem eller hva som er 
avbildet og helst med årstall. Frist for 
innlevering er torsdag 28. april 2011.
Vi tror ikke det er avholdt noen 
liknende utstilling i Heggedal før. 
Derfor ser vi fram til ditt bidrag og 
stort frammøte den 10. mai på hoved-
gården!

Asker Kiøbmandsforening ble stiftet i juli 1916 - bildet er fra tjueårsjubileumsfesten på Volden Hotel den 24. juli 1936. 

20   Heggedalsposten    
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    STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD                                                  HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER              

Vi ønsker hele familien velkommen til årets skidag i Heggedal.
Her er det aktiviteter for store og små.
Kort løype for de minste og noe lengre for de som ønsker det.   
Vi har utfordringer underveis!
Idealtid!    Premier til alle!
Akebakke  -  ta med akebrett!
Påmelding på Heggedal Hovedgård fra kl 12.00.           
Ingen deltageravgift!
Premieutdeling kl. 16.00.
Vi holder Heggedal Hovedgård åpen denne dagen og der blir 
det muligheter for kjøp av lapskaus, kaffe og kaker.

Håper vi sees !
 
 .
Heggedal Hovedgårds Venner   -  Heggedal Idrettslag
Heggedal Lions -  Heggedal Helselag - Heggedal Nærmiljøsentral

TRANSFORMATORRENNET
2011
Søndag 3. april kl 13.00

Heggedalsposten       21
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Årsmøte 
i HIL 

Det inviteres til årsmøte 
i Heggedal IL mandag 21. 

mars klokken 19.00 på 
Gjellum Grendehus. 
Fullstendig saksliste 

foreligger fra 14. mars 
2011 på 

www.heggedalil.no. 
Velkommen! 

Her ser vi våre to 
snekkerkyndige 
dugnadsmenn under 
rydding etter å ha 
snekret ferdig sørveg-
gen på hytta.  Kjekstad 
Bruk har sponset kled-
ning til sør- og nord-
veggen.
En stor takk til Jan 
Erik Knutsen og 
Thorleif Nilsen, som 
har brukt flere frihelg-
er til innsats for Heg-
gedal Idrettslags hytte, vederlagsfritt.
Begge fortsetter utover våren med 
nye prosjekter for hytta. For øvrig er 
det leder av hyttekomiteen, Morten 
Eriksson som har grunnet kledningen, 
også dette vederlagsfritt.
Arbeidet ble utført både i storm, 

VUL-SPRINTEN 
2011
Over 450 skiglade barn fant veien 
til Vollen og Arnestad skole 16. 
januar i år. Anledningen var den 
årlige VUL sprintstafett som VUL 
og HIL arrangerer i fellesskap.

Ved sprintstafetten deles utøverne 
inn i lag bestående av to og to 
utøvere som går en etappe hver. 
Alle lag får gå to heat og i de 
eldste klassene går de beste lagene 
i hvert heat videre til semifinaler 
og finaler. Etter rennet er det 
premieutdeling med pokal til 
alle og muligheter for å kose seg 
i kantina med kaker eller annet 
godt.

Det var rekordstort oppmøte på 
VUL sprinten i år. I 2010 var det i 
overkant av 200 utøvere. Mer enn 
dobbelt så mange fant altså veien i 
år. Likevel gikk arrangementet så 
godt som knirkefritt. Gode rutiner 
og forberedelser og velvillige 
foreldre bidro sterkt til det.

Ny kledning på Blåfjellhytta

    

snøfall og kulde – ”slike menn som 
Knutsen/Nilsen” ønsker hyttelederen 
seg flere av.
Andre fra bygda som ønsker å bidra 
med dugnadsinnsats på hytta kan 
henvende seg til lederen Morten 
Eriksson.

Heggedalsposten22
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Bak fra venstre: Ketil Fjærvoll, Haakon Fjærvoll, Joakim Sletaune, 
Håkon Stien, Bendik Aksberg , Jon A.M. Risnæs, Øyvind Børresen , 
Espen F. Nilsen , Henrik R. Meyer og Fredrik Korslund.
I midten fra venstre: Sander Skjellestad, Andreas Kristoffersen, 
Adrian Ø. Andresen , Daniel Ø. Andresen , Thomas R. Småhaug, Ulrik 
Ottestad , Håkon Andresen, Henning Haaland og Terje R. Småhaug.
Foran fra venstre: Gabriel Bless, Magnus Reistad , Henrik Karlsen, 
Michael Johnsen Moustaka, Johannes Aksberg , Sindre Selliah , Peder 
Tunaal , Jone S. Warland

Heggedalscupen 2011 - inne
Heggedal Idrettslag arrangerer innen-
dørs cup i fotball i Heggedalshallen 
for 27. gang.
I år har vi 126 lag påmeldt fra Oslo, 
Akershus, Buskerud, Telemark og 
Østfold.
Det spilles 5’er fotball og kampene 
spilles 1 omgang a 13 min.
Det spilles seriespill og alle lag spil-
ler 3 kamper hver. De forskjellige 
årstrinnene spiller følgende helger: 

Helg 1:      
5. – 6. mars (G99, J99, G00, J00)  
Helg 2:     
19. – 20. mars (G01, G02)  
Helg 3:       
26. – 27. mars (J01, J02, G03, J03)

Det blir helt sikkert et like flott 
sportslig og sosialt arrangement som 
tidligere år så her er det bare å møte 
opp for å heie!

Heggedalscupen 2011 – ute
Vi følger opp suksessen fra i fjor og 
inviterer også i år til utecup for de 
eldste lagene.
Den flotte kunstgressbanen vår 
gjør det mulig å invitere til cup før 
seriestart noe som gir lagene flott 
kamptrening.
Det spilles 11’er fotball og kampene 
spilles 1 omgang a 25 min.
Minimum 3 kamper på hvert lag + 
sluttspill for lagene som kommer dit.
I finalen spilles det 2 x 20 min.
De forskjellige årstrinnene spiller 
følgende helger:

Helg 1:   
Lørdag 2. april: G95 og J96
Søndag 3. april: G97
Helg 2:
Lørdag 9. april: J97 og J-junior
Søndag 10. april: G98
Vi trenger mange tilskuere for å 
lage en ekstra flott ramme rundt 
arrangementet så her er det bare å 
møte opp.
Vi satser på strålende sol og flotte 
fotballdager på Gjellum!
Monica Øverbye
Cupansvarlig

Fotballakademiet

    

HEGGEDAL IDRETTSLAG  

Akademiet foregår to ganger i uka gjen-
nom hele året på onsdager og søndager 
og vi startet i november 2009.
Målet med akademiet er å ha fokus på 
gode holdninger og ferdighetstrening. 
Det vil bli gjennomført temakvelder 
rundt kosthold og mental trening. 
Akademiet legger spesiell vekt på at 
spillerne skal trives ved å mestre samt 
føle trygghet. 
Dette føler vi er en veldig bra mulighet 
for klubben til å utvikle talenter i egen 
klubb, og dette har vært en stor suksess. 
Trener og initativtager til fotballakad-
emiet er Terje R. Småhaug.
Terje har trener 2 utdannelse via NFF 
og har blant annet trent juniorlaget til 
Asker Fotball Herrer samt vært son-
etrener for Oslo Fotball Krets. 
Mange andre klubber rundt oss har 
gjort det samme, og vi føler at dette er 
noe som er attraktivt å bli tatt ut til.
Dette er mulig i og med at vi har fått 
egen kunstgressbane som riktignok er 
uten undervarme men med god hjelp 
av banemann og et eget brøytelag på 
kvelden så satser vi på hele tiden ha 
gode treningsvilkår. 
På treningene legges det opp til ukevis 
fokus på basisferdigheter slik som pas-
ninger, mottak, avslutninger, hodespill, 
en mot en og konkurranser. Det skal 
være gøy på trening men vi er opptatt 
av å ha gode holdninger på trening og 
utenfor. Fokus er et stikkord.
Fire til fem spillere på hvert årstrinn 
vil vanligvis være kandidater for akad-
emiet. Totalt vil akademiet ha ca. 20 
spillere på hver trening.
Uttaket vil forplikte spilleren til å delta 
på akademiet som et tillegg til den or-
dinære lagstreningen. Spillerne skal 
være forbilder for andre og ta med seg 
god treningsvilje og holdninger inn i 
eget lag.
I høst gjennomførte de eldste spillerne 
som går på fotballakademiet og samti-
dig går på Hovedgården ungdomsskole 
NFF trener 1 delkurs i Barnefotball - 
ledet av Terje R. Småhaug.
Dette ble meget vellykket og vil bli 
gjennomført fremover i samarbeid mel-
lom Hovedgården ungdomsskole og 
Heggedal IL Fotball.  Kurset er fordelt 
over fire kvelder a 4 timer med både 
praktisk trening og teori hvor spillerne 
selv får prøve seg på å sette opp tren-
ingsøkter samt være trenere.        TRS

Heggedal IL Fotball har eget fotballakademi i aldersklassene gut-
ter 10-14 år. Dette er et ekstra treningsopplegg for de beste og mest 
motiverte spillerne med gode holdninger.
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HEGGEDAL IDRETTSLAG

Blåfjellhytta inviterer til 
skjærtorsdagsarrangementet i 
god tradisjonell stil for barn og 

voksne. Påmelding fra kl. 11.00 - 
aktivitetene starter kl. 12.00.

Rebusløype med poster og 
oppgaver - Quiz - Loddsalg - 
Luftgeværskyting - Bøtte og 

presisjon - Kiosk
Premier til alle barnunder 12 år. 

Flotte gevinster. 
Gode parkeringsforhold.

Velkommen til en tradisjonsrik 
opplevelse på Heggedal Idrettslags 

hytte med den beste utsikten i 
Kjekstadmarka. 

Vi tenner den nye bålpannen.

Dette var første året vi var med 
på Lillehammer-cup. Vi startet 
lørdagen med kjelkekjøring, noe 
man absolutt bør gjøre når man 
er på Lillehammer. Det er en 
utrolig opplevelse! Etterpå dro 
vi tilbake til hotellet og skiftet 
til kampdrakta. Vår første kamp 
spilte vi i Skogshallen, der vi 
spilte mot Røa. Alle veldig spente 
og det kriblet i magen. Vi vant 
1-0. Det hjalp at vi ”varmet 
opp” med kjelkekjøring da alle 
var i godt humør og motivert 

Fra venstre: Anniken Ramstad, Sofie Kjeldstrup, Martine Munthe-Kaas, 
Hedda Taxerås, Ingrid Reistad, Lisa Solnørdal, Marlene Wiese, Rikke 
Knutsson, Gina S. Warland, Helene Merckol, Astrid Fredriksen.

for innsats. Kamp nr. to spilte 
vi i Håkonshall mot Ekholt BK. 
Her ligger også OL-museet. Vi 
tapte 3-0. Alle var ganske slitne 
etter kampen, så vi gikk hjem til 
hotellet for å slappe av før vi dro 
tilbake til Håkonshallen og spilte 
vår siste kamp mot Stabæk. Den 
kampen endte med 3-0. Etter to 
tap var det godt å gå tilbake til 
hotellet og skifte til disco-klær og 
danse og hygge oss. Denne cupen 
må så absolutt gjentas!

Reisebrev fra Lillehammer- 
cupen 2011, HIL jenter 96, 
helgen den 28. - 30. januar

Leder:   Tom Hermansen 906 89 754 tom_hermansen@hotmail.com
Nestleder:  Gry E. Garlie  907 81 515 ggarlie@online.no
Fotball:  Hans P. Gundersen 992 08 211 hans-pgu@online.no
Langrenn: Terje K. Berntsen 994 36 459 t.k.berntsen@geo.uio.no
Allidrett: Kristin Heldal  936 90 225 kristin.heldal@oluf.no
Trim & Trening: Laila Samuelsen 915 66 932 lssamuel@online.no
Blåfjellhytta: Morten Eriksson 920 39 935 morten.mette@gmail.com
Banemester:  Simon Johansen 918 54 434  simojoh@online.no
Driftsstyret:  Vegar Kristoffersen 66 90 24 17

Skjærtorsdag
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Heggedal MenigHet

Baby-sang
I uke 9 (onsdag 2. mars) starter Baby-sang opp igjen. Baby-sang 
er et tilbud til foreldre og barn i alderen 0 – 1 år som kommer 
inn under Heggedal menighets helhetlige trosopplæringsplan 0 
–18 år. Kurset består av 10 samlinger som starter kl. 11:30 og 
varer ca. 30-45 minutter.  Vi holder til i våre nye lyse, fi ne lokaler 
på Heggetun, (menighetshuset bak kirken). Etterpå er deltakerne 
velkommen til å spise matpakkelunsj. 

Baby-sang er for deg som vet at sang, lyder, rytmer og 
kroppskontakt er viktig for barnet ditt, enten du allerede kan 
mange sanger eller ikke. Gjennom musikk kan barnet meddele 
seg til omverdenen og få svar, også før det kan forstå eller ut-
trykke seg med ord.

Syng med den stemmen du har. Den er det vakreste og tryg-
geste for ditt barn.

Babysang er på barnets premisser. Det betyr at du kan amme 
eller ta deg en liten spasertur om det skulle være behov for det. 
Ingen barn er for urolige til å gå på babysang!

Den overleverte kulturarven i form av rim, regler, bånsuller 
og stev er kanskje i ferd med å forsvinne. Å synge med barna, 
på fanget eller ved arbeidet, var tidligere en selvfølge. Vi skal ar-
beide for å fi nne tilbake tonen tilpasset vår tids barn og voksne.

Semesteravgiften er 300 kr. og inkluderer CD (Frelsesar-
meens).Kursavgiften settes inn på kontonr: 1644 15 38948, merk 
den med babysang.

Visst skal våren komme
Bli med i prosjektkor!

Koret Salig blanding, som ledes av Grethe 
Laugerud, skal sette opp ”Visst skal våren 
komme” søndag 29. mai kl. 11.00 i Heg-
gedal kirke. Dette er sanger om håp av 
Eyvind Skeie og Sigvald Tveit. Sangene 
er satt sammen til et program som også 
innholder tekster fra Åpenbaringsboken. 
Sangene framføres av både kor og solis-
ter. Øvelse hver annen torsdag.

Meld deg som kandidat til 
menighetsrådet!

Til høsten er det valg på nytt menig-
hetsråd og bispedømmeråd. Det vil 
være samme dag som kommuneval-

get, 12. september. Saksbehandler Elisabeth Brøndal (bildet) fra 
Heggedal er koordinator for menighetene i Asker kommune, og 
hun forteller at nominasjonsarbeidet nå har startet. Hun under-
streker at det er det enkelte menighetsråd som har det formelle 
ansvaret for valget, men at det er praktisk med et samarbeid mel-
lom menighetene. Flere steder går menighetsgrensene på tvers 
av valgkretsene.

Hun oppfordrer de som er usikre på om de er ført opp i kir-
kemanntallet om å ta kontakt med sitt lokale menighetskontor. 
De som har stemmerett skal også motta et kirkelig valgkort før 
10. august.

Ta kontakt med menighetskontoret om du har interesse av 
rådsarbeid, sier Elisabeth. Det er viktig at rådet har en bred for-
ankring i medlemsmassen, og en slik kontakt vil være til god 
hjelp for nominasjonskomiteen. Spesielt gjelder dette for innfl yt-
tere og de som opplevde at de ikke stod i medlemsregisteret ved 
valget for to år siden. 

Som medlem i menighetsrådet får du mulighet til å fremme 
saker du selv synes er viktige og å påvirke kirkens arbeid i ditt 
lokalsamfunn. Du kan engasjere deg på felt du interesserer deg 
for. En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer 
viser at et stort fl ertall trives og opplever det som meningsfylt å 
være med i menighetsrådet. 

Mange viktige saker skal behandles framover: Rammene for 
det nye kirke-stat-forholdet skal bestemmes, en ny kirkeordning 
og ny salmebok skal vedtas og nye liturgier skal gjøres kjent og 
tas i bruk i kirken.

ta vel i mot bøssebærerne!
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 12. april

Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I 
år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe 
for en fremtid uten fattigdom. 

Heggedal menighet arrangerer aksjon 12. april og konfi rmanter og andre ungdommer vil gå 
rundt med bøsser. Ta vel imot innsamlerne denne dagen!

Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps ar-
beid over hele verden. Du kan støtte aksjonen ved å:

Legge pengegaven i bøssene• 
Sende pengegave til kontonummer 1594.22.87493.• 
Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)• 
Sende en sms <KN100> til 2090 (100 kroner)• 
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Heggedal MenigHet

Program Heggedal menighet

Dag Aktivitet Sted Opplysninger
MARS

Søndag 6 11:00 Barnegudstjeneste Kirken Dehli/Heggetroll/Tårnagenter/dåp
Søndag 13 11:00 Gospelmesse Kirken Dehli/Brennum/nattverd
Søndag 20 11:00 Gudstjeneste Kirken Øksnes/Lørdagssklubben/dåp
Søndag 27 19:30 Kveldsmesse Kirken Team Heggedal/Kirkekaffe

APRIL
Søndag 3 11:00 Gudstjeneste Kirken Morvik/nattverd
Søndag 10 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli/dåp/Baby-sang
Søndag 17 11:00 Palmesøndag Kirken Dehli/dåp/nattverd/Søndagsskolefrokost
Torsdag 21 19:00 Skjærtorsdagsmesse Kirken Dehli/nattverd
Søndag 24 11:00 Påskedag Kirken Dehli

MAI
Søndag 1 11:00 Blomstergudstjeneste Kirken Dehli/Salig blanding/Heggetroll/Årsmøte
Søndag 8 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli/nattverd
Søndag 15 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli/dåp
Søndag 22 12:00 Vårslepp Kirken Dehli/Heggetroll 
Søndag 29 11:00 Konsert/gudstjeneste Kirken Salig blanding
Søndag 29 19:30 Kveldsmesse Kirken Team Heggedal/Kirkekaffe

Faste aktiviteter 
Team Heggedal: tirsdager kl. 19-21.30
Heggetroll: tirsdag kl. 17.15-18.00
Salig blanding: torsdag ulike uker kl. 19.00), HK tirsdag like uker kl. 19.30.
Klubb 10-13: 11. mars, 8. april, 6. mai og 3. juni
Babysang: Nytt baby-sang kurs startet i uke 9.
Kirkefrokost (menighetens seniorarbeid): 
Se Heggedal menighets hjemmeside for nærmere informasjon www.heggedalkirke.no

Gospel-messe

Søndag 13. mars kl. 11.00 er det Gospel-
messe i Heggedal kirke. I år er det et 
nystartet kor som skal glede menigheten 
med gospel-sang. Koret har ennå ikke 
fått noe navn, men er startet av Heggedal 
menighets menighetspedagog Torbjørn 
Brennum. Dette blir veldig spennende! 
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe 
med mulighet for å komme inn å så se 
menighetens nye menighetshus.

Heggedal menighet
Postboks 76, 1380 Heggedal

Tlf:  66 90 71 80
e-post:

dagligleder.heggedal@asker.kirken.no
www.heggedalkirke.no

Klubb 10-13

Heggedal menighet inviterer barn mellom 
10 og 13 år til klubb-kvelder på Heggetun 
og i Heggedal kirke fredag 11. februar, 
fredag 11. mars, fredag 8. april, fredag 6. 
mai og fredag 3. juni. På denne kvelden 
vil barna ha mulighet til å spille spill (vi 
har kjøpt inn mange nye spill, blant annet 
biljardbord), synge i kor og spille i band. 
Vi serverer litt enkel mat og kvelden vil 
avsluttes med en stille stund i kirken hvor 
vi tenner lys og har en liten andakt. 

14 barn i alderen har meldt seg på, og 
vi hadde en veldig hyggelig samling fre-
dag 11. februar. Det er veldig hyggelig 
om flere har lyst til å komme. Bare kom 
innom en av de oppsatte datoene, eller ta 
kontakt med Marianne Solheim på mari-
anne.solheim@asker.kirken.no.

Vårslepp
Søndag 22. mai kl. 12.00 blir det det tra-
disjonelle vårsleppet i Heggedal menighet 
med friluftsgudstjeneste og salg av kaker, 
kaffe, pølser og annet. Leker, tombola og 
loddsalg blir det nok også. Dette arrange-
mentet jobbes det med, så nærmere infor-
masjon kommer, men hold av datoen.

Blomstergudstjeneste

1. mai kl. 11.00 blir det årets blomster-
gudstjeneste. Denne dagen pynter vi kir-
ken med blomster og både Heggetroll og 
Salig Blanding er med og priser våren som 
er i anmarsj. Etter gudstjenesten er det du-
ket for Heggedal menighets årsmøte.

Heggedal menighet Givertjenestens konto  1644 15 39499
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Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

 

også i  
Trafikkutvalget ved Heggedal barneskole - i samarbeid med mange organisasjoner og bedrifter i Heggedal

Hold fartsgrensene
Heggedal

Bli medlem i Heggedal Vel 
kr 200 - til kontonr; 0533.02.25086.  

Skriv navn og adresse.    

senere i år, og status i prosjektet ”Fremtidens Heggedal”. 
Alle innbyggere er velkommen til å komme og høre på 
dette (se årsmøteinnkallelsen på neste side).

Ellers ble det gjennomført en vellykket trafi kkaksjon 
den 3. februar hvor ca 300 personer markerte kravet om 
en tryggere Røykenvei. Det er fl ott med så mange enga-
sjerte Heggedølinger! ........Og engasjement virker!

Og apropos engasjement – meld dere gjerne inn i Heg-
gedal Vel og bli med i en av prosjektgruppene under 
”Fremtidens Heggedal”! I 2011 har vi økt vårt medlem-
stall betydelig gjennom fl ere kollektive medlemskap, og 
Heggedal Vel lyttes til mer og mer i fl ere fora, så la din 
stemme høres også – meld deg inn!

Og en siste oppfordring: Ta deg en tur ut på Gjellum-
vannet når solen (eller månen) skinner og nyt lyset og 
livet!  Og ta gjerne skituren til Dikemark, den kan du 
starte på Gjellumvannet (se side 16 - 18).

Hei, Heggedølinger!
Lyset vender nå tilbake til bygda 
vår – er det ikke godt å se at det 
drypper litt i solsteika? Og like 
sikkert som dryppingen i solsteika 
kommer også årsmøtet i Heggedal 
Vel. 

I år stemmer vi over noen små 
vedtektsendringer i tillegg til 
de faste postene, men enda mer 
interessant er nok informasjonen 
som gis etter årsmøtet om den 
nye kildesorteringen som starter 

Styreleder i Heggedal 
Vel; Åsmund Sutterud.
Tlf: 66 79 64 21, Mail: 

  aasmsutt@online.no 

Hvorfor skal du bli medlem av Heggedal 
Vel (HV)?
*  Fordi mange medlemmer gjør oss ster-
    kere overfor partnere og myndigheter. 
*  HV har ingen andre inntekter enn
    kontingenter fra medlemmene.   

Du utfordres fortsatt til å 
kjøpe klistremerket for kr 50 
- og sette det på bilen din - for 

å støtte prosjektet med at 90 % 
av oss skal holde fartsgrensen 

i Heggedal.  Pengene går til 
trafi kk-målinger på 4-5 steder 

i Heggedal
  KJØP DET PÅ BILIOTEKET

Tekst og design: Stein D Berge

Komplette dokumenter til årsmøte med 
innkalling, årsberetning og signert regn-

skap fi nnes på www.heggedalvel.no 
- eller i papirutgave på bibioteket.   

Å r s m ø t e  i  H e g g e d a l  V e l  

Utdrag fra årsberetningen til Heggedal Vel

Heggedal Vel har hatt et forholdsvis aktivt år i 2010, og 
hovedvekten av arbeidet har dreid seg om prosjektet 
”Fremtidens Heggedal” som fl ere av styremedlemmene 
er svært delaktige i.
Styret består nå av følgende medlemmer frem til
årsmøtet 31. mars 2011:
Leder:   Åsmund Sutterud  (2010 – 2012) 
Nestleder:  Stein D. Berge   (2010 – 2011)
Kasserer:  Irene B. Johansen  (2010 – 2012)
Sekretær:  Anette Mahle Gisle  (2009 – 2011)
Styremedlem: Per-Ola Baalerud  (2010 – 2012)
Varamedlem:  Leif-Arne Aarheim  (2010 – 2011) 
Varamedlem:  Petter K. Dahlgren (2010 – 2011) 

De som gikk ut av styret på årsmøtet i 2010 var: Stein 
Arne Bakken, Jan Pettersson og Nils Petter Abrahamsen.

Medlemmer
Ved utgangen av 2010 hadde Heggedal Vel 156 medlem-
mer. Ved utgangen av 2009 hadde vi 144 medlemmer. 
Som medlemmer regnes de som har betalt kontingent.
Møter
I 2010 har Heggedal vel avholdt følgende møter:
8 styremøter og 1 ordinært årsmøte (18. mars).
Heggedal sentrum
Også i 2009 har reguleringsplanene tatt mye av Heggedal 
vels oppmerksomhet. Sammen med Brukerforum (en 
egen gruppe oppnevnt på oppfordring fra Asker kom-
mune) har velets styre jobbet aktivt for å komme med 
konstruktive kommentarer til reguleringsplanen.
Resten av årsberetningen fi nner du på Heggedal Vel sine 
hjemmesider:  www.heggedalvel.no

Rikdommen i et lokalsam-
funn er summen av alle bebo-
ernes innsats og engasjement 
- både innen egen familie, og 
overfor naboer og andre, som 

hører til i lokalsamfunnet.  
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Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

Tegningen ”En sikrere Røykenvei” er 
laget av Petter Kaas Dahlgren.

Ny avfallsordning i 2011
Torsdag 31. mars kl 19 på Gjellum, kommer fag-
folkene og forteller om det nye avfalls-systemet 
som også blir innført i Heggedal.  Det blir fyldig 
orientering, og det blir god tid til å stille alle de 

spørsmål som mange av oss har; om denne helt 
nye ordningen.  Det blir enkel servering, og det-
te er hovedemne på årsmøtet for Heggedal Vel.

Aksjonen torsdag morgen 3. feb; ”En sikrere 
Røykenvei”, fi kk en overveldende oppslutning.  

Aksjonen samlet ca 300 voksne og barn, 
og det var 3 ganger så mange som arrange-
mentskomiteen hadde planlagt for, (det ble 
laget 100 plakater!).  Og denne aksjonen er 
ment som en start på et langre angasjement 
for bedre sikkerhet på dagens Røykenvei, 
og for å bygge Ny Røykenvei, fra riksvei 
23 (Oslofjord-tunellen) til ny E18.  Og ikke 
minst er det et spesielt fokus for de i komi-
teen som hører til Heggedal (barne)skole, 
og de utfordringene som dette gir for 
trafi kk-sikkerhets-arbeidet.  Og det fi nnes 
fl ere gjennomgangs-veier og lokale veier i 

Heggedal, hvor fokus må være trafi kksik-
kerhet.  Og du som leser dette kan nettopp 
være engasjert i ditt lokal-området for å 
bedre trafi kksikkerheten.  Om ikke annet så 
har du tenkt mye på at noe må gjøres.  Det 
er full åpning for at det blir med fl ere enn 
de 5 personer som idag er med i FH-5 (en 
arbeidsgruppe i Fremtidens Heggedal).
Kanskje har du lyst til å møte oss - helt 
uforpliktende.  Det er du som bestemmer 
hvor mye tid du vil bruke?  Kontakt leder 
for FH-5; Petter Lystad på: Tlf: 950.28.967 
eller mail: plystad@gmail.com.  

Å r s m ø t e  i  H e g g e d a l  V e l  t o r s .  3 1 .  m a r s 

 DAGSORDEN:
  1  Godkjenning av innkallelse
  2  Valg av møteleder
  3  Valg av referent
  4  Godkjenning av årsmelding 2010
  5  Godkjenning av regnskap 2010 og budsjett 2011
  6  Valg av revisor
  7  Valg av valgkomité for 2012 (3 personer)

  8  Overføring av Gjellum til Asker kommune. 
Avhending av eiendom tilhørende vellet krever, i følge vellets 
vedtekter (§ 9), årsmøtets godkjenning. Det ønskes en klarere 
ordlyd i vedtaket enn den som ble vedtatt i 2010. Det vil derfor 
bli votert over følgende forslag:
«Årsmøte i Heggedal vel gir velstyret fullmakt til å overdra ei-
endomsretten til Gjellum (gnr.78, bnr.81) til Asker kommune». 
Det kreves simpelt fl ertall på årsmøte for at forslaget skal 
kunne vedtas. Det skal stemmes skriftlig dersom et eller fl ere 
av medlemmene forlanger dette. Ved stemmelikhet har den 
sittende styreleder dobbeltstemme (§ 5).

  9  Vedtektsendring 1 – ending i §4. Kontingent
Det vil bli votert over følgende forslag:
Setningene ”Hovedmedlem betaler full kontingent. Husstands-
medlemmer og trygdede betaler halv kontingent.” fjernes. 

§4 vil etter endringen lyde:
”Årsmøte fastsetter kontingentens størrelse for påfølgende år. 
Styret kan inngå avtale om kollektivt medlemskap for boretts-
lag og lignende.”

  10  Vedtektsendring 2 – ending i §7. Styrets sammenset-
ning.  Det vil bli votert over følgende forslag:
2., 3. og 4. setning endres til ”Leder, kasserer og 1 styremed-
lem velges i år med liketall. Nestleder og 2 styremedlemmer 
velges i år med oddetall. To vararepresentanter og sekretær 
velges for ett år av gangen.”

  11  Valg av medlemmer til styret
Forslag til kandidater fremmes på møtet.

---------------------

Etter det formelle årsmøtet, er alle innbyggere i Heggedal 
(både medlemmer og ikke-medlemmer) velkommen til å høre 
2 foredrag og stille spørsmål om følgende (fra ca. 1930):
  -  Kildesortering i Asker – se teksten øverskt på siden. 
                   Denne programposten regner vi med tar det meste av kvelden. 
  -  Informasjon om prosjektet ”Fremtidens Heggedal” 
                                                                                av Stein Berge.

Det vil bli enkel bevertning på møtet.  Vel møtt!

Det innkalles med dette til årsmøte i Heggedal Vel på Gjellum, torsdag 31. mars 2011 kl. 19.00 - 21.00
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Kulturuken i Asker 2011 
foregår i perioden lørdag 30. april 
til søndag 8. mai. Den siste søn-

dagen er satt av til lokale arrange-
menter. I Heggedal vil Historielaget 
arrangere sin lokalhistoriske vand-
ring ( se side 9), og det planlegges 
et arrangement på ettermiddagen, 
med blant annet Heggedal og Blak-
stad skolekorps og Idrettslaget.

Programmet for ”Kulturuken i 

Asker 2011” blir distribuert med et 
eget program i alle postkasser, og 
legges ut på nettet 

- på www.kulturuken.no. 

Våre lokale arrangementer kan 
du lese om på www.iheggedal.no. 

Dag Henning Sæther

Biblioteket anbefaler:

         Jubileums-
priser til 1. juni   

  EU-kontroll:   
  -  Diesel kr 500,- 
   -  Bensin kr 300,-
Tlf.: 66 90 30 51

Singh (de fleste kaller 
han det) kom fra India 
(Punjab) til Norge i mars 
1976 - 14 år gammel 
sammen med en av sine 
onkler. 
10. april 2001 (40 år 
gammel) startet han 
REAL bil i Heggedal, og 
selv fyller han 50 år 11. 
april.

Real bil blir 10 år og 
gründeren Santokh Singh blir 50 år 

Singh synes at livet har stelt pent 
med han.  Han er takknemlig for det  
han har oppnådd i Norge, og han 
opplever at folk respekterer han.   
Han synes tiden går fort, og 
det er han ikke alene om. Det 
er rart å bli 50 år - det er ikke så 
lenge siden han kom til Norge.  
Han er stadig på tur hjem til Pun-
jab, og han håper å få nye 30 år i 
Norge!

Han tenker tilbake på disse 10 
årene han har drevet REAL BIL, 
og folk er greie og lette å ha med 
å gjøre. Han har fått større lokaler, 
han fikk etterhvert godkjent 
verkstedet for EU-kontroll, og 
han ønsker seg en vaskehall.    
Under samtalen om de runde tall, 
bestemmer han seg for å lage 2 
jubileumspriser - se boksen nede til 
høyre.

Valakia i Romania år 1739:
Den lille gutten Vlad vokser opp i et 
bondesamfunn og bor sammen med sine 
foreldre og broren Alexander. Mor pleier 
å lese brevene fra sin bror Arad høyt for 
barna for disse er svært spennende og 
kan virke skremmende og pirrende fordi 
han opplever så mye og lever et liv fullt 
av begivenheter. Problemet i Romania på 
denne tiden er at landet herjes av pest og 
dette fører til at familien til Vlad rammes 
hardt. For å redde ihvertfall en av barna 
sine sender moren Vlad avgårde nord i 
landet og han ender opp i en kirke ved 
foten av de transilvanske alper. Han tror 
han er alene der i kirken, men skal snart 
oppleve at en gjeng mennesker har tilhold 
i kirken og disse er ikke helt normale skal 
det vise seg. Heldigvis blir han tilfeldig 
kjent med to vampyriserte vesener, flag-
germusen Batty og kaninen Bunny. Disse 
blir på forunderlig vis hans venner og de 
står sammen i tykt og i tynt. Vlad får brev 
om å komme til London av sin onkel Arad 
og må forlate sine venner. Hos onkelen 
som er kirurg lærer han svært meget om 

anatomi og det å gjennomføre operasjoner 
og blir snart onkelens assistent. Onkelen er 
også spesialist på å jage vampyrer og det 
blir også en viktig lærdom for det skorter 
ikke på oppdrag. Under et oppdrag kom-
mer onkelen i skade for å drepe en vam-
pyr som er under kontroll av den mystiske 
Baron B og når onkelen blir kidnappet må 
Vlad trå til for å finne ham og redde ham, 
men vil han klare det i tide?

Dette er første bind i serien Dr. Schnabels 
krønike og er en bok for folk som liker 
historier om vampyrer og overnaturlige 
vesener. Tempoet i boken og handlingen 
går raskere etterhvert som historien skri-
der fremover. Språket er lett og ledig, men 
teksten skjemmes av og til av en og annen 
skrivefeil. Men underholdningsverdien 
går ikke ned av den grunn.
Boken passer for ungdom fra 12 år og 
oppover.
GOD BOK!
med hilsen Erlend Eik, 
bibliotekar, Asker (og Heggedal) bibliotek

Heine T. Bakkeid:

Vampyrjegeren
Dr. Schnabels krønike (2010)
Grøsser, Aschehougs Forlag, 203 sider.
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PC Doktoren i Heggedal
TREIG PC?  Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

Rask og rimelig service! Åpnet til sent på kvelden...

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV

T E K N O S E R V  
Vollenveien 144B
1389 Heggedal 
Tel. 909 303 79 
erik@teknoserv.no

• Løsing av små og store     
  dataproblem

• Fjerning av virus 

• Trådløst nettverk

• Flytting av data mellom    
  gammel og ny PC 

• ISDN, ADSL og IP telefoni

• Oppgradering 

• Salg av ny PC 
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