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Askers første tettsted
Byggestart for første del av sentrumsbebyggelsen ser nå 

ut til å bli i 2013. Asker kommune må i løpet av 2012 planleg-
ge de arealene som kommunen skal leie til bibliotek, senior-
senter, nærmiljøsentral, og andre tilbud i offentlig regi – om-
talt som ”servicebygget”. Lokalmiljøet vil bli sterkt involvert i 
planleggingen. Dette har vi også forberedt oss på, ved at det 
er gjennomført nærmiljøkonferanser om oppvekst, bibliotek 
og seniortilbud. 

Bibliotek og seniorsenter er institusjoner som nå er i end-
ring. Det gjør at vi kan og må tenke nye løsninger for disse 
institusjonene i ”servicebygget”. Samtidig signaliserte opp-
vekstkonferansen at også ungdommen trenger et møtested i 
sentrum. Og ungdommen – som alle andre – vil møtes over 
noe å spise, på kafé. Utfordringen blir å lage en enhet som 
dekker flest mulig gruppers behov, og samtidig oppleves som 
trygg og inkluderende.

Vi er ikke fornøyd med Asker kommunes oppfølging av 
oppvekstkonferansen. Skal slike konferanser ha troverdig-
het, må de følges opp. Noen av sakene som ble tatt opp vil 
finne sin løsning i det nye sentrum, men langt fra alle. Når 
kommunen nå skal utforme sin ”tettstedspolitikk”, med Heg-
gedal som prøveklut, må også ungdomstilbudet inkluderes.

Dag Henning Sæther

Abonnere?
Du kan abonnere på Heggedalsposten, og få 
den tilsendt pr. post. Det koster kr. 300,- for 
2012, som kan innbetales til bladets konto 
2220.16.01332. 
Husk å oppgi navn og adresse!
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Rett nok hadde kommunestyret 
i Asker allerede i 1869, da 
banen var under bygging, ment 
at Heggedal burde få sin egen 
stasjon - fordi «Folk her kunne 
kanskje allermest trænge til denne 
mektige Løftestang til Udbredelse 
af Civilisation og Velstand». Ask-
erbøringer ellers mente tydeligvis 
at det hersket både nød og usivili-
serte tilstander her ute.
Jernbanestasjon fikk vi. Og den 
hadde vi stor glede av i hundre 
år – inntil Liertunnelen ble åpnet 
i 1973 og Spikkestadbanen, som 
den nå het, skulle komme til å 
friste en usikker fremtid. Ikke var 
det mulig å slenge seg på toget til 
Drammen lenger heller. Tidligere 
passerte godt over hundre tog 
Heggedal stasjon hver dag. 

Hallenskog eget stoppested
I disse tider snakkes det om å leg-
ge ned stoppestedet i Hallenskog. 

Det er verdt å merke seg at folk i 
Hallenskog, både fastboende og 
hyttefolk, kjempet i mange år før 
de endelig fikk eget stoppested i 
1933. Folk i Hallenskog har alltid 
vært orientert mot Heggedal, men 
avstanden kunne bli lang fra øvre 
Hallenskog til Heggedal stasjon 
den gang man brukte apostlenes 
hester og måtte bære med seg alt i 
ryggsekken. Det nye stoppestedet 
gledet derfor innbyggerne like 
mye som forslaget om nedleggelse 
i dag skaper sterk irritasjon.
Det er sikkert og visst at stas-
jonen på Heggedal bidro til både 
sivilisasjon og velstand. Rett nok 

ble det etter hvert innskrenkninger 
i betjeningen før den forsvant 
helt - selv om togene fortsatte å 
gå. Kaldt kunne det være på sure 
vinterdager når venterommet var 
stengt og toget forsinket. Men i 
mange tiår var stasjonen det sen-
trale møtepunktet for heggedølin-
gene. Dit strømmet for eksempel 
ungdommene etter arbeidstid – for 
å more seg, flørte og se på togene 
og de reisende. På 1890-tallet het 
det at guttene kunne kjenne på 
lukta om det var «kjeksjenter» 
eller «fyrstikkjenter» de flørtet 
med. De siste luktet det nemlig 
stramt svovel av! (På den tida var 

Terje Martinsen:
Jernbanen i 
gamle dager

Jernbanen mellom Kristiania og Drammen ble åpnet i 1872, 
men det skulle gå ytterligere to år før togene stanset i Heggedal.

Over: Heggedal Stasjon på 1920-tal-
let, med både smale og brede spor.

T.h.: Stasjonen i 1980.
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både kjeksfabrikken på Sætre og 
fyrstikkfabrikken i drift, begge 
steder arbeidet mange jenter.)
De hendte jo at togene var forsin-
ket før også. «Vestbanevisen» fra 
1914, som senere ble fremført på 
Chat Noir til stor jubel, vitnet om 
det. Men den største forsinkelsen 
oppsto i romjula 1901. Vittighets-
bladet «Vikingen» hadde en kom-
mentar til togstansen i julehelga 
1901: 
«Hvor mange tog man til Røken 
(og Heggedal) sendte, det visstnok 
ingen så sikkert vet, men at på 
Vestbanen skandalen hendte, ja, 
det er noe vi alle vet.» 

Toget kjørte seg fast i snøen
Julaften 1901 var det et forryk-
ende snøvær. Det første toget 
som kjørte ut fra Vestbanestas-
jonen om morgenen kjørte seg 
fast i Røyken. Neste tog kom så 

langt som til Heggedal. Der ble 
det stående bom fast i tre døgn. 
Dette ble en skikkelig utfordring 
for stasjonsmester Borgersen, 
kona, de åtte barna deres og de 
to telegrafistene som bodde på 
stasjonen. Sytti uventede gjester 
trengte både mat, drikke og 
varme. Rett nok hadde familien 
Borgersen slaktet grisen og ellers 
forberedt seg godt til jul. Datteren, 
Hildur (Øverbye), var ni år den 
gangen, og hun har fortalt levende 
om alt styret denne romjula. Ti av 
passasjerene fikk straks utlevert 
ski og bega seg på tilbakevei til 
Kristiania. Av de gjenværende ble 
halvparten innkvartert i umiddel-
bar nærhet. Resten, tretti personer, 
holdt til i stasjonsbygningen 
eller i togkupeene som den gang 
hadde vedovn. Fru Borgersen 
skurte bryggepanna og kokte fersk 
suppe til «gjestene». Julematen til 

stasjonsmesteren forsvant dermed 
fort, men det kom forsyninger 
både fra kjeksfabrikken på Sætre 
og fra Heggedal meieri. Etter et 
par dager kom endelig et tog fra 
byen med snømåkere. Menn og 
gutter helt ned i konfirmasjons-
alder måkte skinnegangen for 
hånd slik at vogner og lokomo-
tiv ble fri og kunne returnere til 
Kristiania.

En ekte landsens idyll
Et helt annet inntrykk av Hegged-
al fikk forfatteren av «Tolleiv 
Husmands reiser i Norge» i 
1915. Han skriver: «Heggedal 
med Jellumvannet, 10 minutters 
jernbanefart fra Røken, er - trods 
jernbanens travelhet og forskjel-
lige anlæg – en ægte landsens 
idyl som venter paa et navn og en 
fremtid, naar strømmen av hoved-
stadens trætte mænd naar saalangt 

Heggedal stasjon omkring 1920
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ut i landlige omgivelser, for her 
maa være et fredens hjem for slitte 
nerver, med ro og harmoni i alle 
linjer, med drømmende vand mel-
lom grønne bredder og duftende 
skog i det nære naboskap.» Vak-
kert, ikke sant, selv om innbyg-
gerne i dag vil betakke seg for å 
bli omtalt som «trette menn med 
slitte nerver». 
Fordi Heggedal var et industri-
sted ble jernbanen flittig brukt til 
transport av alle slags varer. Rett 
sør for stasjonen, der hvor det nå 
er parkeringsplass, var det flere 
sidespor og ramper for av- og 
pålessing. Her sto det til stadighet 
godsvogner. Dessuten gikk det et 
eget sidespor over Skithegga inn 
til fabrikkområdet. Sporet lå der 
fra fyrstikkfabrikkens dager på 
1870-tallet fram til ullvarefabrik-
kens dager på 1950-tallet. Ved 
stasjonen var det kiosk og drosje-
holdeplass. Under krigen var det 
dessuten bygd et tilfluktsrom bak 
stasjonen, ved siden av utedassen 
og et lagerbygg. Et oversiktsbilde 
fra begynnelsen av 1900-tallet 
viser også et hus i sveitserstil 
ved Heggedalsveien like nord for 
stasjonen. Dette huset rommet 
leilighet og en kolonialforretning. 
Huset brant omkring 1930. Like 
ovenfor, ved Underlandsvingen, lå 
huset til Per og Hans «Skomaker». 
På andre side av veien bodde Nils 
Underland som hadde kolonialfor-
retning i kjelleren.

Selv om stasjonsbygningen har 
fått nytt liv i senere år, kan det 

ikke sammenliknes med livet 
rundt stasjonen i tidligere tider.

Stasjonen og stasjonsbetjeningen omkring 1935.
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Fremtidens Heggedal; Spikkestadbanen 
Gro ble kontaktet av en tidligere 
ruteplanlegger i NSB, som hadde fer-
dig et forslag til alternativ rute-plan. 
I denne planen opprettholdes vårt 
tilbud som idag, med samme frekvens, 
samme reisetid og tilnærmet samme 
avgangstid (2 min forskjell) som idag. 
Planen ble gjennomgått sammen med 
styret, og de så fort at dette var en 
godt gjennomarbeidet plan som i store 
trekk er lik NSBs forslag, men med 
viktige forskjeller; spesielt for oss 
reisende på Spikkestadbanen. NSB, 
Jernbaneverket og Kleppa må nå, etter 
press fra Hareide, synliggjøre hvilke 
fordeler og ulemper som ligger i disse 
to forslagene. Dette tvinger NSB til 
å vise hvilke elementer som ligger til 
grunn for deres forslag, og det er mye 
som tyder på at Ruter/buss-selskapene 
har en førende rolle i dette.”

Her er Gro’s kommentarer til hva 
som er forskjellen mellom NSBs 
ruteplan, og det alternative forslaget 
til den tidligere ruteplanleggeren 
i NSB.  Gro mener det er 3 viktige 
forskjeller: 

1. Spikkestadbanen får ny ende- 
stasjon Ski, og får beholde både reisetid, 
frekvens og avgangstid som idag. Altså 
ingen spesielle endringer, bortsett fra at 
innsatstoget (det ekstra toget i rushtiden) 
må stoppe på Billingstad mellom Asker 
og Sandvika for å unngå å nå igjen 
lokaltoget. Innsatstoget kan i prinsip-
pet settes inn hele døgnet, slik at vi får 
halvtimes frekvens. Dette er imidlertid 
ikke anbefalt av ”vår” ruteplanlegger, 
som mener at risikoen for innstillinger, 
spesielt mellom Heggedal og Spikkestad, 
er overhengende ved forsinkelser

2. Lokaltoget Asker-Lillestrøm fort-
setter som idag, men får 20 minutters 
frekvens allerede nå fra desember 2012, 
istedet for 30 min som idag. NSB har 
lagt opp til halvtimes frekvens fra des. 
2012 (ingen økning foreløpig), og så 
14/16 min frekvens fra desember 2014. 
20 minutters frekvens (partall) er bedre 
for Oslotunnellen som tar ett tog pr 2 
min.

3. Pendlere fra Ski/Østfold får et bedre 
tilbud, hvor de allerede nå sparer samme 
antall minutter som de vil gjøre etter 
fullføring av Follotunnellen, som er 
antatt å koste mange milliarder (ca 10 
mrd?). Frekvensen vil også øke.

Vi har fått noen tips om hvilke inn-
vendinger NSB kan ha mot planen vår. 
Dette går ut på følgende: 

1. Dal-Oslo vil få 20/40 min frekvens, 
altså litt ujevnt ift 30/30 frekvens som 
NSB har i sin plan.  
Imidlertid har Dal idag kun en avgang 
pr time, og vil få en doblet frekvens. 
Selvsagt hadde det vært optimalt om 
denne kunne bli jevn 30/30, men uansett 
blir det jo en dobling. Mulig at dette 
kan løses ved å omdirigere ett tog fra 
Eidsvoll (Gardermoen) til Dal, slik at de 
får jevn 20-min. frekvens, altså en tredo-
bling fra idag.

2. 20-min frekvens passer dårlig med 
bussens (Ruters) 30 minutters system. 
Etter vårt syn bør bussen da tilpasse 
seg. Det er adskillig enklere å få endret 
bussruter enn å få endret rute for NSB, 
som er avhengig av kryssinger, passer-
ing i Oslotunnellen osv. Uansett blir det 
et bedre tilbud til togpassasjerene med 
vår ruteplan.

3. Hvis man ser på stasjonsfrekvensen 
mellom Oslo S og Ski, ser man at det 
vil gå to tog, hvor begge stopper på 
hovedstasjonene, mens det ene stopper 
på de første småstasjonene og det andre 
stopper på de siste småstasjonene. Det 
er derfor man allerede nå sparer tid. 
NSB vil si at dette er vanskelig å kom-
munisere til passasjerene. Min påstand 
er at folk lett finner ut av når toget går 
fra ”sin” stasjon, det er ingen sak nå i 
våre digitale app-tider. Folk vil jo også 
helst orientere seg om sin egen stasjon 
og behøver ikke lære seg hele ruteplanen 
for hele østlandet. Disse stasjonene lig-
ger også i et område hvor folk har mange 
alternativer, det går både buss, t-bane 
og trikk i området. Vi har ingen alterna-
tiver. 

Det virker å være Ruter/bussrutene 
som har styrt NSB ved utarbeidelse av 
ny ruteplan. Etter vårt syn bør det være 
NSB som setter betingelsene og Ruter 
som innretter seg etter det.

 Vi har når Heggedalsposten går i 
trykken, ikke fått noen tilbakemeld-
ing fra Hareide, men pendlerforenin-
gen vil opplyse om dette på Face-
book-sidene våre, så snart vi hører 
noe.

Gro Martnes; leder av Pendlerforeningen for Spikkestadbanen, møtte 
leder for transportkomiteen på Stortinget torsdag 16. feb, sammen med 
ordfører i Asker; Lene Conradi (den dama imponerer!), og andre fra 
styret i Pendlerforeningen. De overbrakte den alternativ ruteplanen.
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Unikt
Dette er sannsynligvis Norges STØRSTE modelljernbane- 
anlegg.  Det har over én kilometer jernbaneskinner som 
smyger seg rundt på et 350 m2 område.  Her er det lagt ned 
tusenvis av timer og mye penger.  Smale ganger i anlegget 
gjør det mulig å se alt på nært hold.

Kreativt  
Når du går rundt i anlegget oppdager du stadig nye detaljer.  
En stasjon består ikke bare av bygninger, men der står eller 
sitter det små mennesker og venter på toget.  Miniatyrfi gu-
rene er detaljrike og i fl otte farger.  Noen med veske eller 
koffert  i hånden og andre med tursekk på ryggen.  Det 

kjører biler på veiene og i skogen kan du oppdage dyr som 
beveger seg.

Et levende kunstverk  
Anlegget fremstår som en stor miniatyrverden i naturtro 
omgivelser.  Det er veggmalerier helt opp til taket med 
himmel og skyer som rammer inn anlegget på en natur-
lig og dekorativ måte.  Heldigvis for skuelystne er ikke 
byggverket helt ferdig enda, så her kan man virkelig se 

Norges største modelljernbane?
En miniatyrverden ligger rett rundt hjørnet. Og 10. og 11. mars kan du også få se den.
Førsteinntrykket er imponerende.  Her får du øyne som tinntallerkener enten du er liten eller stor, ung eller 
gammel, kvinne eller mann.  Du trenger ikke å være spesielt modelltog-interessert for å bli betatt av dette. 
Modell-togene kjører gjennom naturtro landskap med byer, skog, høye fjell og dype daler, over broer og 
forsvinne inn i tuneller.  Her er både passasjer-tog og godstog av alle slag som samtidig kjører i forskjellige 
nivåer og retninger. Over én kilometer skinner har fått plass i det gamle skytterhuset på Fossum. 

kjører biler på veiene og i skogen kan du oppdage dyr som 

Over: NSB-lokomotivet EL 13 med pas-
sasjervogner. (Foto: Frode Meek)

Vil venstre: Fjellandskap med snødekte 
topper. Nederst et lasteanlegg for kull.

Under: Hellerisninger (!) med belysning 
og publikum. Det er kopi av et norsk hel-
leristningsfelt.

Tekst: Laila Samuelsen
Foto: Dag Henning Sæther
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Startet som en liten hobby  
Det startet med 3 kompiser i Vollen:
Frode Meek, Slemmestad (54)
Ståle Thorsen, Vollen (57)
Andrè Walgren, Heggedal (44)

De fi kk sine første togsett før de be-
gynte på skolen. De vokste ut av gut-
terommet og fi kk bruke et rom på Gis-
le skole der Frodes far var vaktmester. 
Men etter noen år ble også dette for 
lite, og i 1990 var de så heldige å få 
leie tilfl uktsrommet på Asker Stasjon.  
Der ble AMJ (Asker Modell-Jernba-
neklubb) født.  I 1996 skulle Asker 
stasjon ombygges, så da måtte de ut.  

hvordan det er bygget opp, og kan få 
en liten anelse om hvilket arbeid som 
ligger bak det fl otte anlegget.  Natu-
ren, byggverkene, tog-traseene, bro-
ene, trærne, miniatyrfi gurene; alt er 
selvbygget, malt og dekorert.  Anleg-
get står på solide tre-bord, og er grov-
bygget av isopor, mens naturen slik 
den fremstår er formet i gips og malt i 
naturtro farger.  Over 5000 trær i både 
sommer- og vinterdrakt gjør landska-
pet levende og frodig.

Elektronikk og data på 
høyt plan
I den ene enden av rommet står «hjer-
nen» med fi re store skjermer som føl-
ger/styrer togene i anlegget og det kan 
håndtere opptil 16000 tog, og for tiden 
kjøres rundt 70 togsett samtidig.  Med 
stadige utvidelser er det nå gjort plass 
til to nye skjermer.  Programmeringen 
av skinnesystemer og lokomotiver 
gjør de selv.  Dette krever kunnskap 
og nøyaktighet og masse tid.  Under 
bordene som anlegget står på, ligger 
det kilometervis med ledninger og en 
mengde digitale tilbakemeldere som 
gir datamaskinen informasjon om 
hvor togene befi nner seg til enhver 
tid. Maskinen styrer alle sporvekslere 
og sørger for at togene følger oppsatt 
rute. Bare det å få togene til å stoppe 
på stasjonene, krever stor presisjon i 
et så stort anlegg.

Passende og rimelig lokaler var ikke 
lett å fi nne, men i 1998 fl yttet de inn 
i klubbhuset til Fossum Skytterlag i 
Røyken og der er de å fi nne nå.  I dag er 
det 4 eiere i klubben. Den siste grenen 
på stammen er en modelltogentusiast 
fra Blommenholm, Øyvind Halle.  I 
tillegg er det nå 13 kjøremedlemmer.  
Disse er ivrige modelltogentusiaster 
som gjerne kjører egne tog på anleg-
get, og ellers bidrar der det trengs.  Én 
av kjøremedlemmene, Skjalg Bjørn-
dal fra Oslo, var ivrig opptatt med å 
bygge opp et lite område på rundt en 
½ m2; og regnet med å bruke noen 
hundre timer på dette.  Bare det sier jo 
ganske mye om anlegget.   

Til venstre: Stasjonsområde med 15 spor.

Under: Frode Meek foran styrepulten.

Skjalg Bjørndal legger “ballast” rundt spor og sviller.
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Et slikt anlegg har uvurderlig verdi for AMJ.  Alarm og forsikring er derfor en 
selvfølge, men ingen forsikring i verden kan dekke opp for alle de timene som 
har gått med til å bygge opp dette mesterverket.  Det rullende materiellet eier 
de hver for seg, mens anlegget innehar de fi re sammen.  Togsettene pakkes ned 
og transporteres hjem i spesialkofferter etter endt økt. 

Asker Modell Jernbaneklubb
holder åpent hus

lørdag 10. og  søndag 11. mars kl. 11 – 17
Adresse: Bøveien 28, Røyken

 (mellom Røykenveien og Bødalen)
Gå ikke glipp av denne sjansen til å se dette fl otte anlegget i 

drift. Neste mulighet blir kanskje ikke før i 2013.

Klubbens hjemmeside: www.amj.no

Om anlegget:
- Samlet skinnelengde: 1007 m

- Største stigning 1,5 %, som til-
later tog med opp til 50 vogner

- Skala H0, som betyr sporvidde 
16,5 mm og 1/87 av naturlig stør-
relse på togene. Noen streknin-
ger i skala H0-E (smalsporete).

- Togene kan få strøm fra luft-
strekk på store deler av banen, i 
tillegg til senterskinne.

- Togstyringssystem:  Win Digi-
ped (digitalt)

- De fl este togene er fra Märklin 
(Tyskland), og ellers Roco (Øst-
errike), HAG (Sveits) og norsk-
produserte NMJ-tog.

- Ca. 300 sporskiftere

- 36 broer og 40 tunneller.

- Mer enn 5000 trær

- Veggmaleriene på over 50 m i 
lengde er laget av Per Kjendli og 
Ståles datter, Annette Thorsen.

- Anlegget har ekte sand fra Ve-
nedig, fra Santa Monica Beach i 
Calefornia og rustbrun sand fra 
Ayers Rock i Australia

- Koblingsskjemaer og doku-
mentasjon fyller 11 tykke ring-
permer

Her bygges det opp en by!

Over: Ruinene er håndlagde av en mo-
dellbygger i Tyskland.

Til høyre: Ståle Thorsen ved et av fjell-
landskapene.
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Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Stein D Berge.  Presentasjoen betales av bedriften.

Bygg- og Tømrermester-firma; Jacobsen og Nielsen, ble 
startet i 1988 av 2 gründere; Bjørn Jacobsen og svogeren 

Jan Nielsen.  De var meget erfarne tømrere, og de har beg-
ge mesterbrev.  De ble advart mot å starte firma sammen, 
pga. svogerskapet, men etter nesten 25 år, har de bevist at 
det er mulig å bygge opp et solid håndverks-firma, på tross 
av nært slektsskap.  De har stor pågang med oppdrag, og  

det må skyldes at de har et godt rykte, med trofaste kunder.

Ledelsen i firmaet er 
fra venstre:  
*  Leder og gründer  
     Bjørn Jacobsen, 
*  Planlegger Thor 
     Espen Bjørge.  
*  Faglig leder og 
     gründer Jan Nielsen. 
Bak sees en av firma-
bilene, og i bakgrunnen 
ser vi et glimt av deres 
kontorlokaler.  De leier 
kontor hos samarbeids-
partner Montér, og dette 
ligger på venstre side av 
Slemmestadveien, tvers 
overfor butikksenteret 
med REMA1000, Euro-
pris og Uno-X.

Denne annonsen har stått i Heggedalsposten, nesten i hvert nr i 
nærmere 5 år.  Mange av oss lurer på hva som skuler seg bak  

Jacobsen & Nielsen AS.  Er det bare 2 karer som bygger hos folk, 
- eller hvor mange jobber her - hva er de gode på?  De har gjort 
mange jobber i Heggedal og i regionen, så de er godt kjent hos  

disse kundene.  Men resten av oss vet kanskje ikke mer om dem, 
enn det vi har lest i denne annonsen.  Her er presentasjon av 
gründerne og deres firma, og hva de har bygget opp på 25 år. 

PRESENTASJON AV BEDRIFTER I HEGGEDAL

Hva er historien til Bjørn og Jan? 

Jan og Bjørn er opptatt av kvalitet, og hvordan 
hver kunde får det resultatet som forventes - i 
alle deler av en liten eller stor jobb (fra mindre 
reperasjoner, nytt tak, tilbygg, til bygging av 
mange rekkehus). De tilbyr fast pris for hele 
prosjektet, og det kan inkludere sprengning, 
graving, fundamentering, rørleggerarbeid mm, og 
alt som er nødvendig for å få jobben ferdig.  De 
har egne murere og blikkenslagere, og de leier inn 
andre velrennomerte, solide og lokale håndverkere.   

For å få god styring har de bygget opp firma i 2 
nivåer; Nivå 1 er ledelsen med Bjørn, Jan og den 
ny-tilsatte Thor Espen Bjørge.  Disse klargjør alle 
oppdragene, ved å lage detaljerte beskrivelser og 
tegninger, som viser alle deler av oppdraget med 
priser og tid for ferdigstillelse.  Dette diskuteres 
med kunden, og det blir enighet om hva som 
skal tas med i oppdraget.  Ved nybygg bruker de 
ofte sin faste Heggedals-arkitekt; MNAL Randi 
Slåtten.  Thor Espen er hovedmannen for å gjøre 
klar jobbene til neste nivå tar over - til de som skal 
utføre jobben hos kunden. 

Nivå 2 betyr den utførende enhet, og her har de 
egne ansvarlige (baser) på hvert større oppdrag, 
som sikrer at alle gjør sine jobber i rett tid og på 
rett måte - også de som er innleid.  På mindre 
jobber lærer de opp de mest erfarne håndverkerne 
til å ta dette ansvaret. 

Bjørn startet tidlig som snekker og tømrer, og 
han gikk gradene, tok svennebrev og etterhvert 
mesterbrevet.  Han jobbet i ulike bygg-firmaer, 
som hos Even Vestland, hvor han var med på å 
bygge Heggedalsenteret (som sto ferdig i 1986), 
og idrettsanlegget på Gjellum.  Videre jobbet 
han hos ”Mesterhus - Asker og Bærum”.  Han er 
bosatt i Rødsåsen, og der har han bodd det meste 
av sitt voksne liv.

Jan er dansk, og han er utdannet snekker og 
tømrer fra Danmark.  Han møtte søsteren til 
Bjørn, og de ble samboende, og etterhvert flyttet 
de til Norge og bosatte seg i Heggedal med sin 
familie.  Jan startet hos Bogen og Mathiesen; 

Mesterhus i Drammen, og så i etterkant av 
dette jobbet de sammen hos Tord Kongsvold i 
Mesterhus Asker og Bærum i årene 1986 - 1988.  
I 1988 startet de sammen og laget et felles firma, 
som senere ble et AS, hvor de eier 50 % hver.  
Her er de begge svært engasjert, så noen vanlig 
arbeidstid har de ikke.   

Bjørn og Jan har hver sin sønn, som begge 
jobber for fullt i fedrenes firma.  Jan’s sønn heter 
Morten og Bjørn sin sønn heter Kristian.  
Og det store engasjementet som fedrene har for 
faget og bedriften, ser ut til å smitte over på 
sønnene, om de så enda er unge.  Det er en egen 
omtale av sønnene på neste side.

 Offentlige bygg bør ha en kompetant driftsansvarlig 
Bjørn og Jan har gjen-
tatte ganger sett mange 
offentlige bygg forfalle, 
fordi når det blir gjort 
noe, så blir det ofte gjort 
kladdevis og delt, eller så 
sent at det blir dyrere enn 
nødvendig.  Og dette kan 
komme av små budsjetter, 
at driftsansvarlig har for 
liten kompetanse, eller 
andre grunner.
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Bygg- og Tømrermester-firma; Jacobsen og Nielsen, ble 
startet i 1988 av 2 gründere; Bjørn Jacobsen og svogeren 

Jan Nielsen.  De var meget erfarne tømrere, og de har beg-
ge mesterbrev.  De ble advart mot å starte firma sammen, 
pga. svogerskapet, men etter nesten 25 år, har de bevist at 
det er mulig å bygge opp et solid håndverks-firma, på tross 
av nært slektsskap.  De har stor pågang med oppdrag, og  

det må skyldes at de har et godt rykte, med trofaste kunder.

PRESENTASJON AV BEDRIFTER I HEGGEDAL

Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Stein D Berge.  Presentasjoen betales av bedriften.

Bildet viser 21 personer som alle hører til dette fremgangsrike firma.  
Den som mangler på bildet er: Thor Espen Bjørge. 

Ytterst til venstre i mørk genser; gründer Jan Nielsen, og videre  
Janusz, Stian, Joakim N, Tom Arild (bøyd hode), og bak Thomas,  

Einar, og bak: Ola, og bakerst: Kristian, så Lene Kristin (rosen i buket-
ten), og rett bak: Jon Andreas, så Joakim F, og rett bak og litt skult: 

Andreas, så Martin, Roman (med briller), Jan Erik, Per, Richard, Mor-
ten, Mietec og ytterst til høyre i mørk genser; gründer Bjørn Jacobsen.

Ledelsen kjenner alle de mer enn 20 fag-
arbeiderne sine, og hvor gode de på de ulike 
områdene, slik at de kan sette rett mann på rett 
jobb.  De er nøye på ferdig-kontrollen, og at 
denne gjøres sammen med kunden. 

De legger stor vekt på opplæring, og alle 
i firmet går jevnlig på kurs.  De har et nært 
samarbeid med byggevareselskapet; Montér, 
hvor de leier kontorlokaler i deres utsalg på 
Slemmestad.  Og både Bjørn og Jan er svært 
opptatt av faget og utviklingen, og de følger 
gutta tett i det de gjør. 
De tar også inn 2 lærlinger pr år, og de har også 
noen ungdoms-skoleelever på utplassering. 

Et område både Bjørn og Jan er opptatt av er 
lavenergihus, som er langt mer krevende en 
vanlige hus, fordi det meste av det som ikke 
synes, må utføres med stor nøyaktiget. 
De bygger nå et slikt hus i Vollen (se egen sak 
nederst til høyre).    

Jocobsen & Nielsen har satt spor etter seg i 
Heggedal.  De har nylig bygget et Nytt Heggetun 
(menighetshuset i Heggedal), restaurert 
stasjonsbygget på Heggedal stasjon og gjort en 
meget god restaureringsjobb på Blåfjellhytta i 
Hallenskog (eies og drives av HIL).  

Her er neste generasjon; de kan ta 
over det fedrene har bygget opp:  
*  Gutten i blå genser er 20 år, og 
       heter Morten Jacobsen Nielsen. 
*   Gutten i rød genser er 18 år, og 
       heter Kristian Jacobsen.  
Morten er sønnen til Jan, og han 
har sitt svennebrev og jobber som 
svenn.  Han er engasjert av sitt ar-
beid og den utvikling som er innen 
bygge-faget, spesielt når det gjelder  
passiv hus. 
Kristian er sønnen til Bjørn, og han 
er nå lærling i firmaet.  Han ligger 
2 år etter fetteren sin, men dette tar   
han raskt igjen.

Dette er en computer-
tekning av et passivhus 
på 365 m2 som bygges 
i Vollen, og det har en 
pris pr m2 på nærmere 
kr 25 tusen, hvilket ikke 
er avskrekkende for et 
slikt fremtidsrettet hus.  
Det er Jacobsen &  
Nielsen AS som har 
totalansvaret for det 
ferdige bygget.

Det typiske for passivhus er et 
hus som puster (trefiber-masse som 
isolasjon), at energiforbruket til 
oppvarming er mindre enn 25 % 
av vanlige hus (15 kw år i forhold 
til 60 kw pr m2 pr år).  Dette 
gjøres ved meget god isolasjon, 
varmegjenvinning, varmepumper 
og solfangere (CO2 nøytrale).  

Huset i Vollen er beregnet 
kun å ha et energiforbruk til 
oppvarming på litt over 10 kw pr 
m2 pr år - altså godt under kravet 
til passisvhus.  Huset er tegnet av 
Heggedalsarkitekten Randi Slåtten, 
det har adresse Strandengveien 74, 
og det er under oppføring.  Både 
Bjørn og Jan er stolte over dette!

 Offentlige bygg bør ha en kompetant driftsansvarlig 
 Derfor ønsker de seg 
langsiktige avtaler med 
kommuner og andre 
offentlige eiere av hus 
og eiendommer, om å 
få avtaler som sikrer 
bygg og eiendommer en 
gitt standard.  De tror 
at dette kan spare det 
offentlig - og dermed 
oss alle - for mindre 
busjetter på lang sikt.

Og dette sier de ikke 
fordi de mangler opp-
drag, men fordi de 
frustreres over de bygg 
og eiendommer som 
misligholdes, og hvor 
det går utover offenlige 
ansatte og brukere som 
barnehagebarn, skole-
barn, eldre og andre 
brukere av offentlige 
tjenester. 
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

I år, som i fjor, har vi hatt et samarbeid på ”lavt nivå” med Holmen 
skolekorps. Over to onsdagsøvelser i januar/februar har aspiran-
tene og juniorene møtt til felles øvelser med likesinnede i Holmen 
skolekorps.

Sammen har korpsene øvd inn ny musikk. Det er givende for både 
store og små å ha en utradisjonell ramme rundt en øvelse. Det blir 
liksom mer alvor når man etter kun to øvelser skal fremføre for spen-
te foreldre og søsken.

Øvelsene kulminerte i en feiende fl ott konsert på Blakstad skole hvor 
det så ut til å være fl ere musikanter enn publikum! Dette viser at 
rekrutteringen er god. Så kan det være så sin sak at ikke enda fl ere 
hadde tatt turen innom for å høre fremtidens musikere! Alt i alt et 
fl ott arrangement, en stor takk til alle bidragsytere.

Neste arrangement for korpset er Akershusmesterskapet som arran-
geres helgen 17. og 18. mars. Første korps ut er hovedkorpset som 
stiller i 2. divisjon lørdag 17. mars. Innøvingen er godt i gang og vi 
satser på at korpset vil gjøre det godt og avansere til 1. divisjon til 
neste år. Allikevel er det jo slik at det viktigste er å delta så uansett 
resultat er det moro å måle krefter mot andre korps! Tilsvarende er 
det for juniorene våre. De stiller til dyst søndag 18. mars. I junior-
klassen er det ikke plassering. Allikevel får alle korpsene en bedøm-
ming etter innsastsen og det er alltid moro og spennende å høre hva 
dommerne skriver om innsatsen.

Korpset har nå i underkant av 80 medlemmer fra aspiranter og opp til 
hovedkorpset. Men vi ønsker oss fl ere musikanter! Korps er på langt 
nær så tidkrevende som mange tror. I tillegg til våre to loppemarked 
på vår og høst er det stort sett frivillige dugnadsjobber og vakter på 
øvelser og loppelager som er foreldrejobber. Og med så mange forel-
dre som vi har blir det ikke mange oppgaver på den enkelte gjennom 
året. Det meste av det som skjer i korpsregi er også svært sosialt, her 
blir du kjent med mange hyggelig folk. Så om du har musikkinteres-
serte barn selv eller kjenner noen som kunne tenke seg å lære å spille 
et instrument, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Loppelageret åpent hver torsdag
Loppelageret i Heggedal (Kloppe-
dalen) er som vanlig åpent kl. 18-21 
hver torsdag utenom skoleferiene.
Loppemarked 21. og 22. april
Og neste loppemarked i Heggedals-
hallen blir 21. og 22. april 2012. 

Dugnadsjobber søkes
I 2012 planlegger hovedkorpset en tur 
sørover i Europa. En viktig oppgave er 
å sikre at turen kan fi nansieres med så 
liten belastning på den enkelte familie 
som mulig. Om noen har dugnadsjob-
ber til oss, ikke nøl med å ta kontakt.

Korpset på nettet:
http://hbs.skolemusikk.no

Aspirant- og juniorkonsert

Kontaktinfo: 
Erik de Mora, styreleder
tlf. 916 27 849,  
e-post: edm@dagbladet.no

Tekst og foto: 
Erik de Mora

Aspirantene med hjelp fra dirigent Clare Farr.

Juniorene, med dirigent Christine Næss Østbraaten

Publikum på konserten på Blakstad skole

Juniorene, med dirigent Christine Næss Østbraaten

store og små å ha en utradisjonell ramme rundt en øvelse. Det blir 
liksom mer alvor når man etter kun to øvelser skal fremføre for spen-
te foreldre og søsken.

Ø
det så ut til å være fl ere musikanter enn publikum! Dette viser at 
rekrutteringen er god. Så kan det være så sin sak at ikke enda fl ere 
hadde tatt turen innom for å høre fremtidens musikere! Alt i alt et 
fl ott arrangement, en stor takk til alle bidragsytere.

geres helgen 17. og 18. mars. Første korps ut er hovedkorpset som 
stiller i 2. divisjon lørdag 17. mars. Innøvingen er godt i gang og vi 
satser på at korpset vil gjøre det godt og avansere til 1. divisjon til 
neste år. Allikevel er det jo slik at det viktigste er å delta så uansett Aspirantene med hjelp fra dirigent Clare Farr. neste år. Allikevel er det jo slik at det viktigste er å delta så uansett 
resultat er det moro å måle krefter mot andre korps! Tilsvarende er 
det for juniorene våre. De stiller til dyst søndag 18. mars. I junior-
klassen er det ikke plassering. Allikevel får alle korpsene en bedøm-
ming etter innsastsen og det er alltid moro og spennende å høre hva 
dommerne skriver om innsatsen.

hovedkorpset. Men vi ønsker oss fl ere musikanter! Korps er på langt 
nær så tidkrevende som mange tror. I tillegg til våre to loppemarked 
på vår og høst er det stort sett frivillige dugnadsjobber og vakter på 
øvelser og loppelager som er foreldrejobber. Og med så mange forel-
dre som vi har blir det ikke mange oppgaver på den enkelte gjennom Publikum på konserten på Blakstad skole
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50 år etter 
Zakopane

Det er søndag 19 februar 1962 i Zakopane, en idyllisk liten 
landsby ved foten av de majestetiske Tatra-fjellene i Syd-Polen 
på grensen til Slovakia. På seierspallen i det kombinerte rennet 
under verdensmesterskapet i nordiske grener står en ekte 
Heggedøl med gullmedalje rundt halsen. Den legendariske 
radiokommentatoren Bjørge Lillelien fra Slemmestad har 
nettopp skreket seg hes i eteren: ”Den glade bakeren, Arne 
Larsen fra Heggedal er blitt verdensmester!!”

En drøm er gått i oppfyllelse for 
den sympatiske 24-åringen. Ikke rart 
at hundrevis av Heggedøler troppet 
opp på Heggedal stasjon for å hilse 
gullmedaljøren velkommen, og ikke 
nok med det. Fakkeltog gjennom 
Heggedal opp til Gjellum og stor fest 
med daværende ordfører A. Skaare til-
stede. H.I.L`s leder Per Pedersen talte 
og uttrykte bygdas takknemmelighet 
og ikke så lite stolthet over at stedet 
hadde fostret en verdensmester og ut-
nevnte Arne til æresmedlem i laget.

50 år etterpå, under verdenscupen i 
hopp i den samme byen 20. - 22. januar 

Arne Larsen, f. 23/12 1937 i 
Heggedal, skiløper. Nr.6 i OL kom-
binert 1960 og nr. 5 i 1964. VM-gull 
i 1962. Seier i Svenska Skidspelen 
1962 og Lahti i 1964. NM-seier i 
1962 og 1965 og NM spesielt hopp 
i 1962. Damenes pokal i NM 1960, 
1961 og 1965. Nr. 2 i Holmenkol-
lens komb.renn i 1960, nr. 3 i 1964 
og 1965. Damenes pokal i Holmen-
kollen 1960 og 1961. Tildelt Hol-
menkollmedaljen i 1965.

Venn og tidligere nabo,
Odd  Lars Vanberg

i år, er Arne med kona Britt tilbake.
Det ble et minneverdig møte med 

Zakopane, i dag et mondent feriested 
for friluftsglade polakker. Den tidli-
gere beskjedne landsbyen har i dag 
25000 innbyggere, så det er ikke til 
å undres over at Arne ikke kjente seg 
igjen. Da polakkene fi kk vite at de sto 
foran en verdensmester, var det ikke 
måte på den oppmerksomheten han 
fi kk, i bakken, på gata og i restauran-
tene!

Å bli verdensmester var nok høy-
depunktet i Arnes skikarriere. Men tro 
ikke at det var hans eneste bragd! Bare 

Det er søndag 19 februar 1962 i Zakopane, en idyllisk liten 
landsby ved foten av de majestetiske Tatra-fjellene i Syd-Polen 
på grensen til Slovakia. På seierspallen i det kombinerte rennet 
under verdensmesterskapet i nordiske grener står en ekte 
Heggedøl med gullmedalje rundt halsen. Den legendariske 
radiokommentatoren Bjørge Lillelien fra Slemmestad har 
nettopp skreket seg hes i eteren: ”Den glade bakeren, Arne 

Fra et av Arnes første skirenn utenbygds, ca. 9 år gammel. 
Fra venstre: Arne Larsen, Birger Nyborg, Kjell Hals 
(bak), Erik Aas, Tony Larsson og Odd Lars Vanberg.

Fra et av Arnes første skirenn utenbygds, ca. 9 år gammel. 

Søndag 19 februar i år, på dagen 50 år etter begivenheten i 
Zakopane, inviterte Britt og Arne ”gamle skivenner”, med 
Tormod Knutsen og Ole Henrik Fagerås i spissen, til et 
”mimretreff” hjemme på Rønningen.

Verdensmester Arne Larsen jubilerer

Hjemkomsten fra Zakopane. Den yngre 
garde hilste Arne før fakkeltoget startet 
fra Heggedal stasjon.

Stilstudie fra trening i 
Marikollen, 1960.

F.v.: Tormod Knutsen (nr. 4), Arne Larsen (gull) og Ole Henrik 
Fagerås (bronse). Foto: Odd Lars Vanberg

les hva Gyldendals leksikon skriver:
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Heggedal NærmiljøseNtral

Fra nærmiljøkonferanser til 
nærmiljø!
Nærmiljøsentralen med gode samar-
beidspartnere har arrangert tre nærmil-
jøkonferanser de siste to årene – med 
mer enn 200 engasjerte heggedøler 
som deltakere. En av virkningene et-
ter disse konferansene er at styreleder 
og daglig leder i nærmiljøsentralen ble 
invitert med en gruppe fra Asker kom-
mune (teknikk, kultur og fritid) på tur, 
til Bråta bo- og aktivitetssenter i Nedre 
Eiker kommune. Bråta-senteret drives 

Nærmiljøleder´n

etter en ”tverrkommunal” modell – hvor 
mange kommunale enheter er tjeneste-
leverandører under samme tak, og ikke 
minst under samme lokale ledelse. På 
Bråta var det omvisning og foredrag av 
senterets ”kultursjef” Marit Thomassen, 
som kunne fortelle om et omfattende 
kulturtilbud, med bl.a. konserter, karne-
val, dansekurs og Wii-bowling. De har 
et godt samarbeid med lokale, frivillige 
krefter, barnehager, kulturskole m.fl.
På Bråta var alle aldersgrupper repre-
sentert. Elevene på ungdomsskolen i 
nabolaget besøker senterets kantine i 
storefri.
I tillegg til besøket på Bråta, ble det 
arrangert et seminar på Heggetun. 
Ragnar Sand Fuglum (direktør for tek-
nikk, kultur og fritid) orienterte om 
oppgaver og fremdrift for kommu-
nens plan for Heggedal, som starten 

på en reise mot politisk behandling 
i løpet av 2012 – kanskje allerede før 
sommeren. Og Fuglum sa blant annet:  
”Tettstedsutvikling i Asker kommune 
blir viktig og sentralt – og Heggedal 
sentrum/tettstedet blir en pilot for kom-
munen i dette arbeidet. Vi (kommunen) 
skal etablere en helt ny plattform for 
kommunal tjenesteleveranse, om nød-
vendig på tvers av kommunens organi-
sering – for å kunne levere på forvent-
ningene. Jeg tror jeg må si at jeg gleder 
med veldig til det videre arbeidet!”

Det gir ingen cred å tagge seniorsen-
teret i Heggedal. Det gir ingen cred å 
tagge i Heggedal i det hele tatt! 
Flere bygninger i Heggedal har i den 
siste tiden vært utsatt for tagging, ikke 
av mange, men av noen få utøvere av 
”kunsten”. Heggedal sentrum fremstår 

kanskje ikke akkurat som ”jordbærste-
det” i dag, men store og gode endring-
er er snart underveis. Så det er ingen 
grunn til at vi skal tåle så inderlig vel 
den urett som ikke bare rammer oss 
selv. La oss sørge for oppmerksomhet, 
la oss sørge for belysning og la oss si 
fra at dette ikke er akseptabelt.

Og til tagger´n:
Det finnes en rekke frivillige opp-
gaver som krever engasjement og gir 
anledning til å stå fram som kunstner 
og positiv bidragsyter. Ta kontakt med 
Nærmiljøsentralen for et maleoppdrag 
med kost og rull – heller enn å bruke 
sprayboksen!

Nei tag!

Thomassen i aksjon. Overskrift på skjermen: “Smågale ansatte må vi ha....”

Nærmiljøsentralen har nylig sendt brev 
til kommunen med en oppsummering 
av alle de tre nærmiljøkonferansene.
Og på Heggetun fikk nærmiljøsentra-
lens styreleder anledning til å presen-
tere våre syn og konferansenes tilbake-
meldinger, for ledere og mellomledere i 
Fuglums ”departement”. 
Og Fuglum lovet oss bred deltakelse i 
prosessen fremover!

PerS

Over: Storefri på 
ungdomsskolen

Ragnar Sand Fuglum

“Kultursjef” Marit 
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Heggedal NærmiljøseNtral

Heggedal Nærmiljøsentral har i 
disse dager fått en ny medarbeider. 
Askergutten Ander Rytter, 20 år, er 
svært fornøyd med at han nå har fått 
mulighet til å fullføre sin utdannelse 
innen «Service og samferdsel» med 
en lærlingeplass i regi av nærmiljø-
sentralen. 

Rent praktisk innebærer sykdommen 
for Anders i dag at han må ha hjelp 
til en del praktiske gjøremål og at han 
må ta hensyn til bruddfaren i det dag-
lige.   Anders lever likevel et aktivt liv. 
Han er en veldig sosial person som har 
lett for å komme i kontakt med andre 
mennesker. Hovedinteressene er nok 

Det skal svært gode grunner til for at 
Anders dropper en hjemmekamp med 
Frisk!

Anders bor i dag på Bjerkås med 
mor og far og en bror på 17. I tillegg 
har han en 2 år eldre bror – som for 
tiden studerer i Tromsø. Drømmen er 
på sikt å få seg en egen tilpasset leilig-
het i Asker og ikke minst å få bilserti-
fi kat.  Anders har i disse dager startet 
med den teoretiske delen av kjøre-
opplæringen og om kort tid venter en 
splitter ny ”skreddersydd” bil.

Og Anders er allerede godt i gang 
med arbeidet for Nærmiljøsentralen! 
På oppdrag fra Frivillighetsutvalget i 
Asker har Anders ringt samtlige 370 
frivillige organisasjoner i kommunen 
– for å oppdatere kontaktinformasjon 
som skal legges inn i kommunens nye 
frivilligportal. www.frivilligiasker.no
ser dagens lys i disse dager – med 
foreninger og lag, tilskuddsoversikt 
og søknadsmuligheter, en helt ny 
oppdrags”modul” for å registrere fri-
villigjobber og melde deg som frivil-
lig.

Anders er ansatt på Nærmiljøsen-
tralen som lærling i faget sitt og skal 
etter hvert gjennom en opplæringsplan 
som skal sikre ham fagbrev – og gode 
muligheter i arbeidslivet. En foreløpig 
plan sier ca. 50% jobb – og en lær-
lingperiode på omtrent 4 år. Det be-
tyr at du vil se og høre mye til Anders 
fremover!

Ny medarbeider 
i nærmiljøsentralen

het i Asker og ikke minst å få bilserti-
fi kat.  Anders har i disse dager startet 
med den teoretiske delen av kjøre-
opplæringen og om kort tid venter en 
splitter ny ”skreddersydd” bil.

med arbeidet for Nærmiljøsentralen! 
På oppdrag fra Frivillighetsutvalget i 
Asker har Anders ringt samtlige 370 
frivillige organisasjoner i kommunen 
– for å oppdatere kontaktinformasjon 
som skal legges inn i kommunens nye 
frivilligportal. 
ser dagens lys i disse dager – med 
foreninger og lag, tilskuddsoversikt 
og søknadsmuligheter, en helt ny 
oppdrags”modul” for å registrere fri-
villigjobber og melde deg som frivil-
lig.Anders er opprinnelig fra Kolsås, 

men fl yttet bare 3 år gammel til Bjer-
kås i Asker. Skoleårene tilbragte han 
på Arnestad Skole og Vollen Ung-
domsskole før han fortsatte på Bleiker 
Videregående skole med fagområdet  
“Service og samferdsel”. Senere har 
Anders deltatt på kurs i regi av “Tele-
nor Open Mind” på Fornebu, før han 
nå er knyttet til Heggedal Nærmiljø-
sentral.

Anders har  en sjelden bindevevs-
sykdom – osteogenesis imperfecta 
(medfødt benskjørhet) – som gjør at 
han er avhengig av rullestol.  Man 
antar at det er ca 300 personer med 
diagnosen i Norge, men graden av 
benskjørhet varierer veldig mellom 
de som har diagnosen – fra tilnærmet 
symptomfri til mer markerte plager 
– som hyppige benbrudd og feilstil-
linger. Anders har ikke tall på hvor 
mange brudd eller brister han har hatt 
i barndommen, men heldigvis så har 
bruddhyppigheten avtatt med alderen. 

musikk, sport (fotball og ishockey), 
reiser og dataspill. På barneskolen 
var han med i Arnestad skolekorps og 
spilte trommer. Trommekarrieren har 
han lagt på is og i dag er nok hovedin-
teressen ishockey og særlig Frisk As-
ker. Anders har fulgt Askers stolthet 
i over ti år og de fl este som har vært 
i Askerhallen har nok lagt merke til 
Anders med venner på rullestolrampa. 

Tekst: Anders Rytter
Foto: Per Sletaune
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Arne Sæther
ble født i 1931 og vokste opp på Svene 
i Numedal, 17 km nord for Kongsberg, i 
et hus som var bygd som skysstasjon. Si-
den de hadde god plass, overnattet mange 
landskjente spillemenn der når det lokale 
spillemannslaget arrangerte kappleiker 
på fele- Hans oppvekst ble nærmest ak-
kompagnert av musikk fra trekkspill og 
hardingfele. Selv begynte han med munn-
spill, og 7 år gammel vant han en amatør-
konkurranse.  Men etter at broren hadde 
fått trekkspill begynte han med det – selv-
lært i det også. Da han var 13 år spilte han 
til dans. Jeg fikk 29 kroner – mye penger 
den gang, sier Arne. Dette var i 1944, og 
spesielt spennende var det vel at det var 
forbudt med slike dansesamlinger under 
krigen. Eget trekkspill fikk han først i 
1963 – samme år som Arne og familien 
flyttet inn i nybygd hus i Torpveien i Heg-
gedal. Tidligere hadde de bodd i Kongs-
berg der han og kona Ruth giftet seg i 
1952 i en alder av 20 år. Nylig har de fei-
ret diamantbryllup.

Det begynte med Posten
Etter realskolen begynte Arne i Postver-
ket, 19 år gammel. Han hadde tilbud om 
å begynne på gymnaset, men syntes at det 
ville bli en for stor økonomisk byrde for 
foreldrene. Postverket hadde den gang 
egen skole for å utdanne postfunksjonæ-
rer og Arne begynte etter hvert her. Denne 
utdannelsen foregikk på internatskole på 
Sjøstrand og Konglungen og dette er vel 
grunnen til at Arne slo seg ned i Asker. 
Etter vel to år var det eksamen. Etter mi-
litærtjeneste, 7 år som feltpostmester på 
Heistadmoen. og Høyere postkurs I og II, 
fikk han - midt under skriftlig eksamen - 
spørsmål om han kunne tenke seg å bli 
lærer og kursleder ved Postskolen. Han 
begynte dagen etter! Det ble mye pend-
ling Kongsberg-Oslo – han reiste opptil 5 
½ t daglig. Men etter to år sto eneboligen 
i  Torpveien ferdig, i august 1963. 

Arne var ansatt i Postverket i 21 år, 
fram til 1971. Da var det blitt mye fokus 
på bl.a. at poststeder skulle legges ned, og 
Arne syntes ikke om utviklingen i etaten. 
Han sa opp, og tok jobb som personalkon-

sulent i Drammen kommune. Han ble se-
nere kontorsjef. De senere årene i denne 
tiårsperioden arbeidet han som prosjektle-
der for omorganisering av den administra-
tive og politiske strukturen i kommunen, 
og laget også en håndbok for ordføreren 
og formannskapet.

Etter to år som selvstendig organisa-
sjonskonsulent begynte han i 1981 som 
personalsjef i Norges Allmennvitenskape-
lige Forskningsråd. – Familien syntes nok 
det var tryggere med en fast jobb – sier 
Arne. Etter 7 år syntes han imidlertid den-
ne jobben gav for få utfordringer. 

Deretter begynte han som spesialrådgi-
ver i Oslo likningskontor, som slet med å 
bli effektiv nok og som hadde trussel om 
å bli satt under administrasjon av Skat-
tedirektoratet. Arne arbeidet i 3-4 år som 
prosjektleder. Arbeidet førte til en total 
omorganisering. Suksessfaktoren var at 
vi snakket med alle og skapte felles for-
ståelse – sier Arne. Det var viktig at det 
ikke var noen prosjektgruppe som presset 
gjennom endringer. Også de ansatte var 
misfornøyd med situasjonen og innså be-
hovet for endring. Av ca. 500 ansatte var 
det bare 3 som ikke fikk endret organisa-
sjonsplassering! Endringene førte til en li-
ten reduksjon i antall ansatte, men en mer 
effektiv organisasjon og mere fornøyde 
medarbeidere. Prosjektet var så vellykket 
at forskere fra Europarådet fremhevet det 
som ett av to spesielt vellykkede prosjekter 
i Europa som innbefattet medvirknings-
basert utviklingsarbeid. Arne ser denne 
anerkjennelsen som sitt beste minne fra 
arbeidslivet.

Arne ble etter eget ønske overført til 
Skattedirektoratet og arbeidet med orga-
nisasjonsutvikling ved de største liknings-
kontorene og folkeregistrene i Norge. En 
periode hadde han permisjon for å jobbe 
ved Senter for bedre arbeidsliv. Men også 
til Skattedirektoratet kom kravet om re-
duksjon. – Det likte jeg dårlig å arbeide 
med, og sluttet da jeg fikk mulighet til å 

Arne Sæther – veteran i det meste
Jeg angrer ikke på at jeg alltid har hatt mange interesser

Av Ole-Herman Bjor

De fleste som har bodd i Heggedalsområdet en stund har ikke unngått å komme i kontakt med 
Arne Sæther. I dag er han leder av Heggedal Pensjonistforening og Heggedal Friidrettsklubb, 
men han har også mange andre verv – som medlem av styret i Heggedal nærmiljøsentral og 
Heggedal og omegn Historielag. For de som ferdes i Heggedal Helselag er han heller ikke 
ukjent. Han var også aktiv da partiet SV ble dannet som en følge av splittelsen i AP etter fol-
keavstemningen om EU i 1972.
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gå av med AFP i 1995, som 64-åring. Det 
har jeg aldri angret på, sier han.

Politiker
AP var partiet som sto nærmest fra ung-
domstiden av. – Arne Karlsen oppfordret 
meg til å stille til valg til kommunestyret i 
Asker i 1967. Arne Sæther fikk flest stem-
mer av AP-kandidatene, også flest ”slen-
gere” fra andre partier. Arbeidet i Gene-
ralplanutvalget og 3 perioder i skolestyret 
var spesielt givende.   

I den andre perioden ble det bråk! Ar-
beiderpartiet, som da hadde regjeringen, 
gikk inn for medlemskap i det Europeiske 
Fellesmarkedet (EF), men tapte i folke-

avstemningen høsten 1972. I Asker, 
som ellers i landet, var par-

timedlemmene delte 

i synet på EF. Dette førte til at Berit Ås, 
som da var varaordfører i Asker, og tre an-
dre EF-motstandere ble ekskludert fra det 
lokale partiet etter mye turbulent saksbe-
handling. Se egen omtale. Arne var også 
EF-motstander og meldte seg ut av partiet 
i 1973. Han var med i dannelsen av So-
sialistisk Valgforbund og var aktuell som 
førstekandidat til Stortingsvalget samme 
år for Valgforbundet både i Akershus og 
Buskerud. Jeg er glad for at jeg ikke endte 
som heltids politiker – sier Arne. Men 
enkelte politiske prosjekter kunne nok ha 
vært artige! Om dagens situasjon sukker 
han over at det skal være så vanskelig for 
partiene å løfte i flokk. Ofte er det bare 
detaljer som skiller partiene, og det blir 
fokusert for mye på de ofte uvesentlige 
forskjellene. Journalistene er også gode 
medhjelpere til denne utviklingen, og kas-
ter seg over all splid. Etter krigen ble det 
dannet en samlingsregjering, da ble mye 
oppnådd! Tenk om partiene kunne bli 
enige om en del helt sentrale, livsviktige 
tiltak! – Så får de heller slåss om en skal 
rive eller restaurere bygg, for eksempel!

Idrett
Jeg har alltid vært interessert i idrett – 

sier Arne. Han var aktiv fra 15-årsalderen 
med kappgang og sykling og var med på 
juniorlandslaget i friidrett i 1951. Etter 
hvert ble det mye idrettsadministrasjon 
ved siden av aktiv deltakelse. Han ble 
friidrettsdommer 17 år gammel. – Da jeg 
kom i 50-årsalderen oppdaget jeg at jeg 
kastet lenger enn da jeg var yngre. Fant ut 
hvilken teknikk som passet meg best! Det 
har ført til mange år med veteranidrett. 
Topplasseringer har det også blitt: Sølv og 
tre bronse i VM, tre gull i EM, 10 nordis-
ke mesterskap og 80 norske. Veteranidret-
ten er delt inn i aldersklasser på 5 år. Nå 
stiller han i klassen 80 – 84 år. Neste år er 
det VM i Brasil, og Arne vurderer å stille! 

Da partipisken smalt i Asker
Debatten om EF medlemskap førte til splittelse i Arbeiderbevegel-

sen i 1972. I Asker arbeiderparti ble den spesielt intens og førte til 
at fire medlemmer ble ekskludert, en avgjørelse som senere ble opp-

hevet av partiet sentralt. Lise Winter har skrevet 
en bok om dette. Striden førte til at mange meldte 
seg ut. Den utløste også dannelsen av et forbund 
mellom fire partier på venstresiden: Sosialistisk 
valgforbund. Forbundet gjorde et brakvalg i 1973 
og fikk inn16 mandater på tinget på tross av at 
konstellasjonen bare hadde 2 mandater ved for-
rige valg. Sosialistisk venstreparti (SV) som ble 
dannet i 1975 ses av mange som en videreføring 
av valgforbundet. Bildet: Arne Sæther på stand i 
Heggedal før avstemningen i 1972.

Ellers har han også i 11 år fra 1996 – 2007 
vært med i internasjonale tekniske komi-
teer innen veteranidrett, i World Masters 
Athletics. Det har blitt mange interessante 
turer til fjerne steder, Sør-Afrika, Austra-
lia, England, New York og Puerto Rico. 
Fint å få kjente i mange land.

Arne er særlig aktiv i kast-idrettene: 
kule, diskos, slegge, spyd og vektkast. 
Arne er leder av Heggedal Friidrettsklubb 
som han selv var med å starte i 1999 etter 
at han fant liten interesse for friidrett både 
i Heggedal idrettslag og i Asker skiklubb. 
Ellers er Arne imponert over ungdom og 
nye idrettsgrener som snøbrett – fabelak-
tig akrobatikk som ofte overgår de mer 
tradisjonelle grenene. Ellers synes han 
at det satses for intensivt på barneidrett. 
Det fører til at når barna kommer i ung-
domsalderen,  vil de i hvert fall ikke drive 
med idrett. Skolen bør ha hovedansvaret 
for barns fysiske fostring – vi trenger alle 
å lære hvordan vi tar vare på vår fysiske 
helse! Idretten kan bare være et supple-
ment!

Frivillig arbeid
Arne har alltid vært og er fremdeles sterkt 
opptatt av frivillig arbeid. Han står som 
leder av Heggedal Friidrettsklubb og 
Heggedal Pensjonistforening – en foren-
ing Arne Karlsen og han tok initiativ til å 
starte i 1969. Han er styremedlem i Heg-
gedal nærmiljøsentral hvor sønnen Dag 
Henning er styreleder. Ellers ser vi ham 
også ofte i Helselaget og det nystiftede 
Heggedal og Omegn Historielag. Han 
framhever medlemmene i Helselaget som 
gode eksempler på mennesker som viser 
engasjement til fordel for andre over man-
ge år. Arne tror at Helselaget i årenes løp 
har finansiert nærmere en million kroner 
til utstyr og drift ved Heggedal senior-
senter, og at Asker kommune har sluppet 
billigere her enn ved andre seniorsentre i 
kommunen. Mange i Helselaget har vært 
aktive i foreningen i en menneskealder, til 
sammenlikning er gjennomsnittlig frivil-
lig innsats innen idretten 2,8 år! Idretten 
skryter av stor frivillig innsats. Men man-
ge stiller jo egentlig opp for å engasjere 
sine egne barn - hvem skulle ellers gjøre 
det?

– Til slutt et godt råd for å oppnå god 
helse og langt liv?

Jeg har nok alltid levd et regelmessig 
liv, og prøver å legge vekt på at maten er 
sunn og smaker godt. Å være fysisk aktiv 
er nok også viktig, selv om jeg trener bare 
én gang i uka nå på vinterstid. At en ikke 
misbruker tobakk og alkohol er nok heller 
ingen ulempe, sier Arne Sæther.

Spydkast VM i Durban,  
Sør-Afrika 1997.
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-en enklere hverdag -en enklere hverdag

LES MER OM PROSJEKTET PÅ WWW.JM.NO/HEGGEODDEN

HEGGEODDEN 2
Moderne leiligheter i et nytt og spennende sentrum

SALGSSTART 
TRINN 2 

Søn 11. mars 

Svalgang

Terrasse
10m2

Sov 1
12,2 m²

gang
6,9 m²

Sov 2
7,0 m²

Bod/gard
4,3 m²

Stue/kjøkken
42,6 m²

Bad
5,0 m²
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1
2

08
7
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2
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4

5

6

7

84

+112,20

Svalgang Svalgang

80.02
Sov 1
11,5 m²

80.03
Bad
5,0 m²

Sov 2
7,1 m²

Gang
7,4 m²

Bod
2,8 m²

Sov 1
12,3 m²

Stue/kjøkken
26,3 m²

81.05
Bad
5,0 m²

A.41
Trapp
15,6 m²

TAKTERRASSE
18,6 m²

Svalgang

Overdekket terrasse
5m2

Sov
7,5 m²

G
m²

BAD
3,0 m²

Stue/kjøkken
19,7 m²

.
GANG
2,7 m²

Fremtidens Heggedal sentrum skapes nå, og vi har startet byggingen. Første byggetrinn 
ferdigstilles sommeren 2013. 

Leil. E 82 m2 BRA 
– med utsikt mot sentrum

Leil. K 34,5 m2 BRA 
– din første bolig?

Leil. J 64,5 m2 BRA 
– elegant i toppetasjen mot syd

Leil. C 89 m2 BRA 
– rett ved vannkanten

NÅ LANSERES TRINN 2 MED NYE, VARIERTE LEILIGHETER

Salg v/ JM Norge AS
Lise Wiik,  Tlf: 928 10 074 
Epost: lise.wiik@jm.no
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Leil. K 34,5 m2 BRA 
– din første bolig?

Leil. J 64,5 m2 BRA 
– elegant i toppetasjen mot syd

Leil. C 89 m2 BRA 
– rett ved vannkanten

NÅ LANSERES TRINN 2 MED NYE, VARIERTE LEILIGHETER

Salg v/ JM Norge AS
Lise Wiik,  Tlf: 928 10 074 
Epost: lise.wiik@jm.no
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Heggedalsposten med 
ny turløype i Heggedal og 

omegn; lysløypa i Bødalen. 

T-kryss med skiforeningens klassiske skilter og 
over dette er det et stort skilt med en pil: Fra 
dette krysset er lysløypen enveiskjørt 

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

Lysløypa i Bødalen er for de fl este Heg-
gedølinger en ukjent skatt. Anlegget på 3 
km, som driftes av Bødalen IF, er perfekt 
både for den skiglade og den mindre 
skiglade, og vi er alle hjertelig velkom-
men. ”Løypene er tilgjengelig for store 
og små, for gammel og ung, for de som 
vil vinne og for de som vil trimme!”

Litt forbi Torvbråten skoles lekeområde 
står start- og målområdet for Lysløypa 
i Bødalen. Reisen hit tar ca 10 min fra 
Heggedal. Det første stykket av lysløypa 
er stort sett fl att og har to preparerte spor 
med skøytespor i midten, og man følger 
vanlig høyreregel. 

Like etter skiltet som markerer at du 
allerede har unnagjort: 500 m; kommer 
man til et T-kryss med skiforeningens 
klassiske skilter og over dette er det et 
stort skilt med en pil: Fra dette krysset er 
lysløypen enveiskjørt og har et spor med 
plass til fristil på siden. Dette er praktisk 
og trygt, siden du ikke trenger å tenke på 
om det kommer noen mot deg i løypa.

Den første ordentlige bakken er ca 200 
m lang, og med litt teknikk og godt føre 
kan man klare det hele med staking eller 
diagonalgange, men helt på slutten er 
det aldri fl aut å ta fram ”fjærene” og gå 
”gakk-gakk” opp bakken. Denne bakken 
er veldig kjent i Bødalen, mest fordi den 
leder opp til vanntårnet. Uttrykk som 
”førstemann opp til vanntårnet” fester 
seg fort. På toppen venter også et perfekt 
sted for grilling og hygge, og er et popu-
lært rekreasjonsområde.

Når man setter utfor toppen har man 
allerede passert 1 km, og de neste 500 m 
består stort sett av en avslappende svak 
nedoverbakke som fl ater ut før det kom-
mer en mulighet for å forlenge turen til 
en løype utenfor lysløypen (markert med 
svart). Denne forlengelsen er en runde 
rundt Bårsrudtjernet og over Graff- og 
ski-jordene. Denne kan også forkortes 
ved en snarvei (markert med grønn), og 
det fi ns avstikkere ned til Nærsnes (også 
markert med grønn). Runden er ca på 1 
mil. Men det må advares mot at i år er 

Skiløypa er en opplyst rundløype på 3 km, og den starter 
og slutter litt forbi Torvbråten skoles lekeområde.

Kartgrunnlaget er en pdf-fi l hentet fra www.geodataonline.no/skiforeningen, 
Mer info om Bødalen IF og deres arbeid  fi nner du på www.bodalenif.no/ski/.

det litt lite snø nederst i de to bakkene 
som leder ned til Bårsrudtjernet fra 
hver sin side, og at disse to bakkene er 
ganske bratte med brå sving nederst. 
Personlig så elsker jeg stor fart på 
langrenn, men selv jeg bremser før 
den siste svingen, og en kamerat av 
meg er fast inventar i buskene i den 
svingen. Utenom disse to bratte bak-
kene er det stort sett fl atmark med 
svake hevninger.
Om man vil fortsette langs lysløypa 
kommer man til den neste motbakken. 
1,5 km er passert så da lønner seg altså 
ikke å snu. Denne bakken er heller 
ikke særlig bratt, men føles i hvert 
fall litt lengre med tanke på at man 
allerede har unnagjort en bakke. Det 

er fi nt mulig å gå diagonalt eller stake 
opp bakken. Stort sett så fl ytter folk 
seg ut i skøytesporet når de skal bruke 
fi skeben slik at sporet er godt bevart i 
lysløypa selv i oppoverbakker og dette 
er en luksus i skiverden. Som sagt så 
er det en fordel at løypen er enveis-
kjørt, så du kan trygt gå ut av sporet 
og gi rom for de som vil prøve seg litt 
lengre. Den kanskje største fordelen 
med langrenn er at om man er sliten 
så kan man alltid skylde på smøringen 
og føret i stedet for formen, men ikke 
si til noen at jeg sa det. Når man når 
toppen kan man glede seg over at man 
har kommet over halvveis, og at det 
ikke lengre lønner seg å snu, når 1,5 
km er passert

Bilde 1 

Bilde 2

Denne bakken er veldig kjent i Bødalen, mest 
fordi den leder opp til vanntårnet. 

På toppen ved vanntårnet venter også et perfekt 
sted for grilling og hygge.

Bilde 3 
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Ta denne turen - riv ut disse midtsidene og bruk de som veiviser og guide - og gi oss gjerne dine opplevelser og betraktninger på mail!

Etter toppen er det mange små heng 
og mye av ”De-4-hellige-grader”, ett 
uttrykk etablert av to skiglade Hegge-
dølinger  Det betyr svak nedoverbakke, 
ca 4 grader, slik at det nesten ikke er 
synlig, eller motsatt svak motbakke 
ca 4 grader slik at det er synlig, men 
man føler seg umenneskelig sterk siden 
terrenget gir mye hjelp. Det er i dette 
partiet at langrunden kommer tilbake 
til lysløypen. Man kan også velge å 
forlenge runden nå, og dermed komme 
tilbake til bakken man nylig gikk opp. 
Langrunden er ikke enveiskjørt. 

De små hengene og ”De-4-hellige-gra-
der” bringer deg etter 1 km tilbake til 
T-krysset hvor enveiskjøringen begynte, 
og du har unnagjort 2,5 km. Når du så 
kommer til T-krysset må du huske på 
at det er du som kommer i fullfart og 
at ikke alle mennesker ser seg til høyre 
når de skal til venstre, og dermed ikke 
overholder vikeplikt i skisporet. Om du 
vil, kan du forsette rett fram i T-krysset 
slik at du kan gå runden en gang til. Men 
om du tar til venstre kommer du tilbake 
til målområdet. 

Det er som sagt Bødalen IF som drifter 
anlegget og de har nylig opprettet “Lys-
løypas venner - Torvbråten” som et støt-
teapparat for anlegget, siden det koster 
en del og drifte dette. De følger mottoet:
”Løypene er tilgjengelig for store og 
små, for gammel og ung, for de som vil 
vinne og for de som vil trimme!”
   God tur!

Start- og målområdet for Lys-
løypa i Bødalen

Kartgrunnlaget er en pdf-fi l hentet fra www.geodataonline.no/skiforeningen, 
Mer info om Bødalen IF og deres arbeid  fi nner du på www.bodalenif.no/ski/.

det litt lite snø nederst i de to bakkene 
som leder ned til Bårsrudtjernet fra 
hver sin side, og at disse to bakkene er 
ganske bratte med brå sving nederst. 
Personlig så elsker jeg stor fart på 
langrenn, men selv jeg bremser før 
den siste svingen, og en kamerat av 
meg er fast inventar i buskene i den 
svingen. Utenom disse to bratte bak-
kene er det stort sett fl atmark med 
svake hevninger.
Om man vil fortsette langs lysløypa 
kommer man til den neste motbakken. 
1,5 km er passert så da lønner seg altså 
ikke å snu. Denne bakken er heller 
ikke særlig bratt, men føles i hvert 
fall litt lengre med tanke på at man 
allerede har unnagjort en bakke. Det 

er fi nt mulig å gå diagonalt eller stake 
opp bakken. Stort sett så fl ytter folk 
seg ut i skøytesporet når de skal bruke 
fi skeben slik at sporet er godt bevart i 
lysløypa selv i oppoverbakker og dette 
er en luksus i skiverden. Som sagt så 
er det en fordel at løypen er enveis-
kjørt, så du kan trygt gå ut av sporet 
og gi rom for de som vil prøve seg litt 
lengre. Den kanskje største fordelen 
med langrenn er at om man er sliten 
så kan man alltid skylde på smøringen 
og føret i stedet for formen, men ikke 
si til noen at jeg sa det. Når man når 
toppen kan man glede seg over at man 
har kommet over halvveis, og at det 
ikke lengre lønner seg å snu, når 1,5 
km er passert

Tekst; 
Erlend Marius Malme
mail: erlendma3@
gmail.com
Foto; 
Atle Fjellang Sæther

Bilde 7 

Bilde 4 

Ski-jordet - ved lang-runden på 1 mil

TURLØYPER I HEGGEDAL OG OMEGN

Bilde 5 

Bilde 6 

På besøk i nabokommunen; Røyken 

”De-4-hellige-grader”

De små hengene (bilde 6) og ”De-4-
hellige-grader” (bilde 5) bringer deg 
etter 1 km tilbake til T-krysset hvor 
enveiskjøringen begynte, og du har nå 
unnagjort 2,5 km. 

Erlend Atle
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Heggedal Hovedgårds Venner
inviterer sine medlemmer og andre interesserte til

ÅRSMØTE  28. MARS 2012 KL. 19.00

Dagsorden:  Godkjennelse av innkalling og valg av møteleder og referent
                     Årsberetning og regnskap.   Innkomne saker.   Valg. 
               Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes Odd Lars Vanberg, 
                    Gudolf Blakstads vei 23, 1392 Vettre, eller pr. tlf 66 78 35 96
                    Alle medlemmer og interesserte er velkomne.  Servering av kaffe og kaker   

  Vår arrangementskomité /bakekomité trenger hjelp!
  Har du anledning til å hjelpe til noen dager i året.  Arrangements-
  komiteen står for kake- og kaffesalg ved våre arrangementer, mens 
  bakerne lager kaker som selges/serveres under disse arrangementer.
  Håper du kan bidra !
            Vennligst kontakt:  
                                 Marit Vik Andresen – tlf 66 79 77 70 / 952 39 697

Heggedal Hovedgårds Venner

Årsberetning:
Det har siden forrige årsmøte 28. mars 2011 
vært holdt fem styremøter og H.H.V.’s to 
representanter i Stiftelsen har vært på seks 
styremøter i Stiftelsen (H.H.S.)  H.H.V.s 
styre har bestått av: Leder Odd Lars Vanberg; 
nestleder Per Sandbrekke; sekretær Mona 
Andresen/Karl E. Gulliksen; kasserer Lykke 
Schøyen; styremedlemmer Sten Jensrud, 
Eldar Atterås, Marit Vik Andresen og Anne-
Lise Klungre Nilsen.  Revisor: Knut Wigen.  

Valgkomite: Unni Fjeld Jensrud og Odd Lars 
Vanberg, varamedlemmer Marit Vik Andresen 
og Svein E. Wilhelmsen. Sterkemannskomite: 
Kjell Andresen, Arne Nordlien, Nils P. 
Abrahamsen og Odd Lars Vanberg. Bake- 
Kjøkken- og Serveringskomite: Leder Marit 
Vik Andresen, Anne-Lise Klungre Nilsen, 
Britt Larsen, Laila Hauge, Gunn Heltberg, 
Ellen Johansen.
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Arrangementer:
Søndag 3. april gjenopptok H.H.V. i samarbeide 
med H.Nærmiljøsentral, H.I.L. Heggedal Lions 
og H. Helselag det tidligere så tradisjonsrike 
Trans’mator-rennet. Det var langrenn i kort og 
lang løype. Premieutdeling foran hovedhuset og 
lapskaustallerken inne. Begivenheten ble omtalt i 
«Budstikka» dagen etter.

Tirsdag 5. april gjestet «ODEON Jazz Quintet» 
hovedgården for 23. gang Stor suksess med 
over 75 betalende tilhørere. En fin tradisjon som 
Venneforeningen må opprettholde.

Tirsdag 10. mai arrangerte vi en fotoutstilling på 
gårdenmed over 200 gamle og nye motiver fra 
Heggedal.  Besøket var beskjedent, men vi prøver 
igjen neste år – se Heggedalsposten 3/2011, side 
25.

Onsdag 14. september inviterte vi til film-, 
foredrags- og diskusjonsaften om sabotørgruppen 
OSWALD, hvor flere Heggedøler var aktive.  
Godt over 70 mennesker var møtt fram for å se 
filmen som Morten Conradi hadde laget. Professor 
Lars Borgersrud og en av de få overlevende fra 
gruppa, 90-årige Harry Sønsterød bidro med 
kommentarer og opplevelser fra krigstiden.  
Harry’s innlegg kan du i sin helhet lese i Heggedal 
og Omegn Historielags årbok av 2011 (se også 
Heggedalsposten av 2011 nr. 4 side 27, nr. 5 side 
21 og nr. 6 side 26).

Lørdag 29. og søndag 30. oktobeer var det 
kunstutstilling med 8 utstillere.  De besøkende 
var spesielt interessert i Kjell E. Midtuns akryl-
akvareller. (se Heggedalsposten 5/2011, side 28).

Søndag 11. desember arrangerte vi den tradisjonelle 
LUCIA-festen med sang av «Heggetrollene» 
ledet av Marianne.

Dugnad:
Venneforeningen med god støtte fra Heggedal 
Lions, daglig leder S. Sivertsen, E. Christiansen 
og andre fullførte vinter/våren 2011 arbeidet 

med møterommet «Coloseum» i andre etasje i 
hovedbygget. (Se Heggedalsposten 3/2011, side 
24.)

Kake/Kjøkken og Service-komiteen: Under 
ledelse av Marit Vik Andresen har igjen skjøttet 
sine oppgaver på en fremragende måte.  Uten 
«gratisbakere», «kaffegjeng» og kjøkken/stue-
service er det vanskelig å drive Venneforeningen.  
Stor takk til dere alle.

Anskaffelser: Venneforeningen har kjøpt ny 
ismaskin og nytt teppe i Grønnstua/spisesalen.

Donasjon: Knut Wigen har igjen vært generøs 
overfor Venneforeningen, en forening han har vært 
styremedlem i i mange år. Da vi var ferdige med 
«Coloseum» kom han med 3 – tre – håndvevde 
tepper laget av kunstneren Unn Sønju. Tittel «Tre 
blikk på Karl Johan», en kostbar gave som henger 
på plass i vår nye møtesal i 2. etasje.

Økonomi: Kunsutstillingen, jazzkafeen, Lucia, 
lotterisalg og kafeen har gitt et netto overskudd 
på ca kr. 50.000,-. Med hensyn til regnskapet for 
året 2011 vises til årsregnskapet som presenteres 
på årsmøtet.

Medlemmer: Medlemstallet er for tiden ca. 200 
husstander.

Planer for 2012:  
4. mars: Trans’mator-rennet
18. april: Jazz-kafé
18. juni: Familietur med servering på 
hovedgården
September: Sopptur med servering på 
hovedgården
27. og 28. oktober: Kunstutstilling 

Styret i Heggedal Hovedgårds Venner
        

15. februar 2011
                        

Leder: Odd Lars Vanberg
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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

Styreleder er Åsmund 
Sutterud. Mobil: 911 95 334 
Mail: aasmsutt@online.no

Dette er siste nr av Heggedals-
posten hvor jeg er leder av Heg-
gedal Vel (HV), men jeg fortsetter 
som medlem av styret. 
Jeg har hatt gleden av å følge med i 
Heggedal generelt og utbyggingen av 
Heggedal sentrum spesielt, siden 2006.  
Først med et anti-taggeprosjekt, så som 
medlem av Brukerforumet, hvor vi 
sammen med kommunens planleggere 
fi kk fremme våre synspunkter på regule-
ringsplanen for sentrumsutbyggingen av 
bygda vår.  Denne reguleringsplanen ble 
som kjent vedtatt høsten 2010.
Jeg ble etter hvert med i styret for 
Heggedal Vel, og har nå sittet som leder 
i snart 2 år. Det viktigste arbeidet HV 
gjør er å være ”vakthund” for Frem-
tidens Heggedal, hvor bl.a. 3 dyktige 
personer  (Per-Ola Baalerud, Linn T 
Grønseth og Magnus Greni) følger tett 
opp den reguleringsplanen, som utbyg-
gerne nå følger (JM er i full gang).  
I tillegg jobber HV med fl ere viktige 
saker; som trafi kksikkerhet og  ny 
Røykenvei (leder Petter Lystad), utbyg-
gingen av Heggedal stasjon.  I tillegg 
samarbeider vi med pendlerforeningen 
(via HP), om å få endret de foreslåtte 
rutetidene på Spikkestadbanen (som 
betyr en tilbakegang til kjøretider fra 
1970-tallet).
Men, vi får ikke gjort mer enn det vi 
har folk til å gjøre i styret – og oppga-
ver er det nok av! Så oppfordringen er 
som alltid: Ta kontakt med meg om du 
har noen timer pr. mnd du vil bruke på 
lokalsamfunnet ditt! Vi kan friste med 
kaffe og kjeks på alle styremøter – i 
tillegg til enkle arbeidsoppgaver, mye 
informasjon om Heggedal, mange anek-
doter og hyggelige møter.

Er du blant de som ivrer for at vi i Heg-
gedal skal holde fartsgrensen, så må 
du melde deg til tjeneste - fordi det er 
få andre som er villig til å jobbe med 

denne saken. Det er ikke nok å klage på 
at folk kjører for fort - engasjere deg. 

KJØP MERKET PÅ BILIOTEKET
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Lederen har ordet

HEGGEDAL VEL

Komplette dokumenter til årsmøte med innkalling, 
årsberetning og signert regnskap fi nnes på 

www.heggedalvel.no - eller i papirutgave på bibioteket.
Meld dere til tjeneste - vi trenger fl ere i styret!   

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 2011, og hovedvekten av arbei-
det har dreid seg om prosjektet ”Fremtidens Heggedal” som fl ere av styre-
medlemmene er svært delaktige i.
Styret består nå av følgende medlemmer frem til årsmøtet 29. mars 2012:
   *   Leder:   Åsmund Sutterud  (2010 – 2012) 
   *   Nestleder:    Stein D. Berge   (2011 – 2012)
   *   Sekretær:    Leif-Arne Aarheim  (2009 – 2011)
   *   Kasserer:   Petter K. Dahlgren  (2011 – 2012)
   *   Styremedlem: Petter Lystad   (2011 – 2012)
   *   Styremedlem: Frank Andersen  (2011 – 2012)
   *   Styremedlem: Morten Dahle      (2011 – 2012)
De som gikk ut av styret på årsmøtet i 2011 var: Irene B. Johansen, Anette 
Mahle Gisle og Per-Ola Baalerud.
Medlemmer
Ved utgangen av 2011 hadde Heggedal Vel 124 medlemmer. (I tillegg til 3 
beboerforeninger med nesten 100 medlemmer). Ved utgangen av 2010 hadde 
vi 156 medlemmer. Som medlemmer regnes de som har betalt kontingent.

Møtet er på Gjellum torsdag 29. mars 
kl 19.30 - 21.00 

Agenda:
   *  De vanlige årsmøte-sakene. Dette inkluderer forslag til
          endringer i vedtektene, ved at åramøtet velger leder, styre-
          medlemmer og vara, men at styret står fritt til å velge hvilke 
          roller de ulike skal ha.

   *  Åpen samtale om de store spørsmål i Frem-
       tidens Heggedal. Vi vil invitere sentrale personer til å 
          innlede om de store spørsmål som: Utbyggingen i Heggedal 
          sentrum, Trafi kksikkerhet og Ny Røykenvei og Spikkestadbanen
          og Heggedal stasjon.

Kom med dine synspunkter og delta i debatten! 
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ÅRSMØTE I HIL
Det inviteres til årsmøte i 
Heggedal IL  mandag 26. mars 
 kl. 20.00  på Gjellum Grendehus. 

Innspill til agenda må være styre 
i hende innen 12. mars og sendes 
til post@heggedalil.no
Fullstendig saksliste foreligger 
senest 1 uke før årsmøte, 
se www.heggedalil.no.
Velkommen!

Vi ser etter en kreativ og strukturert leder
(50 % stilling) som vil være med å skape
entusiasme og idrettsglede i Heggedal.

Hovedmålsettingen til Heggedal idrettslag er å skape et godt idrettsmiljø der alle opplever å lykkes.
Klubben er en lokal klubb som gir et godt tilbud til alle. Det skal være gøy å drive idrett i Heggedal
IL hvor både aktive og supportere representerer klubben på en positiv måte. Vi er en klubb med
stolte tradisjoner og gleder oss til å feire 100 år den 4. februar 2014.

Vi ser etter en daglig leder som mestrer det å være kreativ og strukturert på samme tid. Vi skal ha
orden i sysakene og oppfattes som et troverdig og sikkert idrettslag samtidig som vi skaper masse
entusiasme og idrettsglede i Heggedal. Du kommuniserer godt og er tydelig på mål og retning. Er
du klar til å ta tak og lede an?

Se vår hjemmeside www.heggedalil.no  for full utlysningstekst, kontaktperson og søknadsfrist.

Vi ser etter en kreativ og strukturert leder
(50 % stilling) som vil være med å skape
entusiasme og idrettsglede i Heggedal.

Hovedmålsettingen til Heggedal idrettslag er å skape et godt idrettsmiljø der alle opplever å lykkes.
Klubben er en lokal klubb som gir et godt tilbud til alle. Det skal være gøy å drive idrett i Heggedal
IL hvor både aktive og supportere representerer klubben på en positiv måte. Vi er en klubb med
stolte tradisjoner og gleder oss til å feire 100 år den 4. februar 2014.

Vi ser etter en daglig leder som mestrer det å være kreativ og strukturert på samme tid. Vi skal ha
orden i sysakene og oppfattes som et troverdig og sikkert idrettslag samtidig som vi skaper masse
entusiasme og idrettsglede i Heggedal. Du kommuniserer godt og er tydelig på mål og retning. Er
du klar til å ta tak og lede an?

Se vår hjemmeside www.heggedalil.no  for full utlysningstekst, kontaktperson og søknadsfrist.

Hopping igjen 
i Heggedal
Arne Larsen og Torbjørn Yggeset plasserte Heggedal 
på kartet med sine skihoppmeritter på 1960-tallet. Nå 
har Henrik Luis Rogne (20 år) ambisjoner om å blåse 
liv i en av de virkelig store Heggedalsidrettene igjen. 

Henrik er oppvokst i Heggedal og har selv drevet det langt som skihopper. 
Det startet med selvlagde hopp på jordet hos bestefaren i Valdres. 

Som 12 åring begynte han i Asker Skiklubbs hoppgruppe og trente i Holmen-
bakken og Jardarbakken på Slependen med lånt utstyr fra ski-klubben.

– Jeg kom fort godt i gang, og var raskt over fra de minste bakkene til 
20-metersbakken. Når jeg ikke trente med hoppgruppa, så tråkka faren min 
og jeg opp spor i Transformatoren i Heggedal så jeg kunne holde på der om 
ettermiddagen og kveldene, forteller Henrik. 

I 14-årsalderen gikk veien videre til Kollenhopp og Linderudbakken 
(K40). – Jeg trente og var med på hopprenn i forskjellige K40 bakker rundt 
om på Østlandet i noen år. Etter å ha holdt på sånn en stund, var jeg plutselig 
god nok til å hoppe i K70 bakker. Derfra gikk det over i 90-metersbakken på 
Lillehammer, sier Henrik. Det første hoppet i så stor bakke var en spesiell 
opplevelse. – Jeg var litt nervøs på bommen, men jeg var både god nok og 
trygg nok til å hoppe der og det visste jeg. Etter at det første hoppet var 
unnagjort, var det bare å hoppe på for å få erfaring. 

Henrik brukte mye tid i 90-metersbakken i blant annet Vikersund og ble 
stadig bedre. Siste sesongen han var aktiv, var han rangert i nest høyeste 
pulje i Norgescupen. Den personlige rekorden ble satt på Lillehammer med 
et hopp som ble målt til ca 136 meter. – Det var et perfekt hopp. Alt gikk 
av seg selv og jeg koste meg ned bakken. Det hoppet kommer jeg alltid til 
å ha inne i hodet, forteller han. 

Sommeren 2010 fi kk Henrik en skade i ankelen på en fi sketur. Da han 
på høsten hoppet i Granåsen, tålte ikke foten belastningen. Resultatet ble 
en skade som satte stopp for videre aktiv hopping på toppnivå. Nå bruker 
Henrik isteden mye tid på å få rekruttering til hoppsporten. Han sitter i 
styret i Akershus skikrets på vegne av hopp og kombinert, og han er trener 
i Asker Skiklubbs hoppgruppe hver mandag. – Hopp har et av de beste 
miljøene i idretten. Alle kjenner alle og folk er først og fremst opptatt av 
å hjelpe hverandre fram, sier Henrik. 

v/Marit Meyer

Hopprenn i Transformatoren!
Heggedal har fra gammelt av hatt et aktivt hoppmiljø, 

men de siste årene har det vært smått med 

rekruttering. Likevel er det mange som gjerne vil 

prøve seg med et hopp eller flere. Det har HIL og 

Henrik Luis Rogne tenkt å gjøre noe med. 

Ved sesongens Transformatorrenn 

søndag 4. mars vil det bli arrangert hopprenn 

for første gang på mange år. 

– Vi skal få laget til to små bakker som er greie for 

de aller fleste å få prøve seg i. I tillegg skal vi forsøke 

å få satt i stand den gamle bakken (K20) så det kan 

hoppes der også, sier Henrik. Han forteller at ova-

rennet er i overraskende god stand, og trenger kun 

litt finpuss. 
Som kanskje en del vet, innehas bakkerekorden av 

den tidligere olympiske mester Toni Innauer med 

32 meter. - Det skal nok holde hardt å slå den, tror 

Henrik. Men med nok øvelse, er jo de færreste ting 

umulig… v/Marit Meyer

Henrik Luis Rogne 
(20 år) i svevet
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Langrennsgruppa priser seg lykkelig over nok en vinter med fantastisk 
skiføre i nærmijøet. Skiløypene fra Eid og lysløypa i Vardåsen byr 

på glimrende treningsforhold for treningsgruppene i Heggedal. De eldste 
trener nok mest i Vardåsen, mens de yngste gruppene stort sett holder seg 
i skileken på Eid. Her er det både kuleløyper, slalomtraseer og hopp. Også 
de eldste gruppene har noen morsomme og kondisjonskrevende økter i 
skileken, for skilek er skikkelig moro både for store og små!

Gode treningsforhold skaper skiglade unger, og i 2012 har renndeltake-
lsen nådd nye høyder. I Solvangrennet var det mer enn 20 påmeldte fra 
Heggedal, og i Fossumstafetten stilte Heggedal med 10 lag! Ellers er 
lokalklubbenes karusellrenn superpopulære. Heggedal arrangerer karusell-
renn på skileken på Eid 1. og 15. mars. Disse rennene er for aldersgruppen 
6-12 år, og her er det bare å melde seg på. Påmelding skjer via HILs 
hjemmeside. Klikk deg inn på: www.heggedalil.no, og velg langrenn. 
Her fi nner du også masse annen info om langrennsgruppa.

Sesongens høydepunkt for 13-14-åringene er Ungdommens Holmen-
kollrenn. Her kommer løpere fra hele landet, og i de største klassene er det 
med nesten 300 deltakere. Rennene gikk av stabelen 18. og 19. februar, 
med 7 løpere fra Heggedal. Det er lenge siden Heggedal har stilt med så 
mange deltakere i Ungdommens Holmenkollrenn.

    

Nytt lysanlegg i 
skileik-området på Eid
Skigruppa i Heggedal er heldige som har så 
flotte treningsmuligheter på Eidsletta og i ski-
leik–området oppe ved Eid gård.
I vinter har vi i tilegg fått nytt lysanlegg. 
Prosessen begynte våren 2011. Når det formelle 
var på plass satte skigruppa i gang med det 
praktiske arbeidet på dugnad. Stolpe ble reist og 
armaturer montert og koblet.  

Etter noen justeringer så dekker den ene masten 
med fire armaturer store deler av området, noe 
som vi er svært tilfredse med. Gjennom vinteren 
har mange av treningene blitt avviklet i skileik-
området. Spesielt de minste gruppene bruker 
området mye. Siden man ikke trenger å krysse 
Røykenveien for å komme opp i skileiken, så har 
det også blitt mer sikkert i forhold til biltrafikk.

Skigruppa i Heggedal kommer til å ha glede av 
dette anlegget i tiår fremover. Treningene blir 
mer varierte og det er en stor fordel å faktisk 
se hverandre på trening. Dette gjelder både 
for trenere og utøvere. Det er svært mange på 
treningene for tiden (opp mot ca 80 totalt), og 
det ser ut til at utøverene setter stor pris på å 
trene i flomlys. I tilegg til treningene arrangerer 
skigruppa to Telenorkarusell-renn i løpet av 
vinteren. Med lys blir det mye enklere og bedre å 
arrangere disse rennene.

Siden det meste av arbeidet har blitt gjort på 
dugnad, har kostnadene begrenset seg til utstyr 
og materiell. Solberg Gartneri v/Kristian Solberg 
har sponset innkjøp av armaturer og en del 
annet materiell. Dette beløper seg til ca 12,000 
kroner. Skigruppa er svært takknemlig for denne 
støtten. 
En stor takk også til Lars Vethe som velvillig 
grunneier i området.Takk også til naboene i 
området som godkjente planene og skrev under 
på nabovarslene.

Etter endt trening torsdag 9.ferbuar, feiret vi 
lysanlegget vårt med kaker og boller. Kaker 
smaker godt etter en treningsøkt, og hver smule 
ble fortært.

For Heggedal Ski – Torstein Kvaale

Tekst og foto: Eva Lill Kvisle

Sofi e og 
Rebekka 
på Solvang-
rennet.

Eilev og Espen på Fossumstafetten. Per Kristian på karusellrenn.

Langrennsgruppa 
i medvind!
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Frode Kyvåg kommer 
til Gjellum!

Kjære Grasrotgiver til Heggedal IL!

Heggedal IL takker for ditt bidrag gjennom Grasrotandelen! Siden Grasrotandelens 
opprinnelse har HIL mottatt hele kr 252 150. Dette er mange penger og viktige 
penger for HILs barne- og ungdomsarbeid - og er kun takket være DEG!
Vi trenger enda fl ere støttespillere. Send SMS GRASROTANDELEN 
979674791 til 2020 (gratis tjeneste). 

TILBRING PÅSKEN PÅ 
BLÅFJELL
Hvorfor ikke tilbringe påsken på ca. 300 meters 
høyde i Kjekstadmarka på Blåfjellhytta, 
Heggedal idrettslags perle.

Vi kan tilby en fantastisk hytte med peisestue/tv-stue/
hems/kjøkken/30 måls eiendom og en fantastisk utsikt. 
Vilkåret for tilbudet er at hytta skal være åpen med 
kiosksalg fra kl 1200 – 1600 fra skjærtorsdag til og med 
2. påskedag.
Ta kontakt med hytteansvarlig på 92 03 99 35.

SKJÆRTORSDAG:
Heggedal idrettslag minner igjen om det tradisjonsrike 
arrangementet for hele familien på Blåfjellhytta for 
hjemmesittere i påsken.
Mye moro for store og små, aktivitetene avhengig av 
værforholdene.
Se Budstikka/plakater senere.

SOMMERFERIEN 2012:
Store rabatter på leie av Blåfjellhytta sommeren 2012. 
Se vår hjemmeside www.blaafjellhytta.no 

UTLEIE:
www.blaafjellhytta.no  
Vi ønsker alle gamle og nye gjester hjertelig velkommen, 
og håper at vi kan gi brukerne våre et stadig bedre og 
hyggeligere opphold på Blåfjellhytta.
.
Morten Eriksson
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Heggedal IL er på facebook 
Bli venn med oss!

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
Fotballstyret: Rune Røising 91192436 mrrrune@online.no
Sportslig: Tom Ørbech 48867738 tomorbech@live.no
Langrenn: Vidar Johansen 414 66 400 vidar73@gmail.com
Bordtennis: Katinka M. Kvale 934 06 790 katinka kvale mail: s-kvale@online.no
Allidrett: Kristin Heldal 936 90 225 kristin.heldal@oluf.no
Trim og trening: Laila Samuelsen 957 70 893 lssamuels@online.no
Volleyball: Gry Garlie 907 81 515 ggarlie@online.no
Blåfjellhytta: Morten Eriksson 920 39 935 morten.mette@gmail.com
Utleie Gjellum:         gjellum@heggedalil.no

HEGGEDAL IDRETTSLAG

Telenorkarusellen og 
klubbmesterskapet
 
Det har vært en super vinter for utøverne i HILs 
langrennsgruppe. De fantastiske snøforholdene 
og gode løyper på Eid og i området rundt har 
gjort vinterens treninger mange og innholdsrike. 

Tradisjonen tro ble sesongen avsluttet med det årlige 
klubbmesterskapet. Torsdag 17. mars var det full fres 
i løypene på Eid. Veldig bra oppmøte fra HILs egne 
løpere, og besøk av skivenner fra Dikemark IF og VUL 
gjorde kvelden til en suksess. Etter endt løp ble det pre-
mier, saft og kaker til alle. Vel fortjent! Nå skal som-
meren nytes, og for noen av de eldste utøverne betyr 
også det rulleskitreninger og samlinger. Så er det bare 
etter hvert å glede seg til 
en ny – forhåpentligvis 
– strålende vinter. 
V/Marit Meyer

Aktive barn i Heggedal
Heggedal idrettslag 
har i skoleåret 
2010/2011 
arrangert allidrett 
for barn i alderen 
4 - 6 år. 20-30 4- 
og 5-åringer har 
hver tirsdag vært 
samlet i gymsalen 
på Heggedal skole. 
Torsdager har 15-20 
6-åringer vært samlet på Heggedal skole.

For de minste barna har det vært fokus på å gi et variert tilbud av 
aktiviteter som imøtekommer barns behov for lek og fysisk ak-
tivitet. På høsten var det fokus på å gjøre barna kjent med ulike 
apparater og øvelser, samt å skape en trygghet der barna tar hensyn 
til hverandre selv om farten blir høy og vinnerviljen stor. Aktivi-
teter som ”stiv heks”, ”politi og røver”, ”haien kommer” og andre 
leker har vært mye brukt. Det har også vært tid til turning, stafetter, 
fotball og innebandy. Det kan gå hardt for seg, men etter litt trøst 
går man på igjen.

6-åringene har vært tøffe i år og fl yttet ikke innendørs før kulde 
og snø kom til Heggedal. På kunstgresset ved Heggedal skole har 
fotball vært kjerneaktiviteten, men også for disse har ulike leker 
og aktivitet blitt utforsket. I mars deltok fl ere av barna i skirenn på 
skileikområdet på Eid. I vår har gruppen forfl yttet seg til Gjellum 
kunstgress og skal i mai delta på fotballturneringer. Dette gleder de 
seg til. 

Allidretten har vært et populært innslag for de mange barna 
som har vært med. For sesongen 2011/2012 ønsker Heggedal IL et 
forbedret og mer differensiert tilbud enn i dag. Dersom ønskene 
om treningstider går i orden er planen å få til egne grupper for 4-, 
5- og 6-åringene fra høsten av. I slutten av juni håper vi å ha kabalen 
for høsten klar. Informasjon vil da komme ut på hjemmesidene til 
Heggedal IL.
Tekst: Aasmund Berg
Foto: V. Kvamme, Aa. Berg 

Vi trenger frivillige til Allidretten 
Allidretten er drevet av frivillighet og for sesongen 2011/2012 trenger 
vi fl ere foreldre som kan ta i et tak og lage aktivitet for våre minste. Vi 
trenger personer både for 4-årsgruppen og 5-årsgruppen. Går du med 
en liten aktivitetsleder i magen, vil vi gjerne høre fra deg. 

Heggedal IL | Allidrett v/Kristin Heldal  
e-post kristin.heldal@oluf.no | mobil: 93 69 02 26

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

www.heggedalil.no
HIL har en ny betalingsløsning for medlemskap i Heggedal 
IL. Medlemmets foresatte kan logge seg på www.heggedalil.no for å oppdatere kontaktinformasjon 
og betale treningsavgift og medlemskontigent online. Det vil nok forekomme at personer som ikke lenger er aktive 
medlemmer vil motta henvendelse om å betale medlems-
kontingent. Det beklager vi, og setter pris på at de det 
gjelder gir beskjed til post@heggedalil.no om at de skal 
meldes ut av idrettslaget.  Vi gjør oppmerksom på at man 
kan være medlem av idrettslaget uten å være aktiv, da 
støtter man idrettlaget og nærmiljøet i Heggedal.Les mer om medlemskap og betalingsløsningen 
i Heggedal Idrettslag på www.heggedalil.no

Heggedalsposten 13

12 - 14 HIL - HP 3-2011-renum.indd   13 2011-05-19   08:39:24

Mandag 26. mars klokken 1800 må du sette av tid til halvannen 
times fyrverkeri! Da kan du oppleve en av Norges fremste 
ambassadører for både toppidrett og breddeidrett. Som tidligere 
trener for blant annet håndballlandslaget og Bækkelaget har 
han vært midt i smørøyet for toppidretten. Som generalsekretær 
og primus motor for Norway Cup arbeider han daglig for å 
fremme breddeidretten.

Frode Kyvåg snakker om motivasjon, holdninger og samar-
beide. Uten de som engasjerer seg i idretten stopper samfun-
net og idretten fordi begge disse er tuftet på dugnadsånden.  
Idretten har nå en stor og viktig oppgave som aktør for folke-
helse. Skole og idrett må gå tettere sammen for å bedre barns 
mulighet for bevegelse.

Heggedal IL er stolt over å kunne invitere til et svært 
engasjerende og motiverende foredrag!
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Lions CLub

Pensjonisttreff på  
Heggedal Hovedgård 

Lions Kulturdagene 2012 på Heggedal Hovedgård

Selv om vi nå bare er i månedskiftet 
februar – mars er Heggedal Lions 
Club godt i gang med planleggingen 
av årets kulturdager. Arrangementet 
er populært både for publikum og 
utstillere. Ute blir det både salgsboder 
og aktiviteter for små og store. Inne er 
det kunst av ulik art, blant annet rose-
maling og akvarell / oljemaling.

MayGunn Riis er en av utstillerne i 
kategorien akvarell / oljemaling. Hun 
er født og oppvokst i Mosjøen, men 
dro allerede som 18 åring til Paris for 
å lære fransk og tegne croquis. Senere 
har hun utdannet seg kunstnerisk, 

både i Frankrike og Norge. MayGunn 
veksler mellom å arbeide i olje, akryl 
og akvarell. Uansett teknikk, er 
utgangpunktet planlagt ut fra møter 
med mennesker eller natur, men det 
kan også være konkrete prosjektopp-
drag. MayGunn reiser til Svalbard 2 
til 4 ganger i året for å male og hente 
kull som hun blander i malingen for å 
få sin spesielle ”Charcoal”-farge.

Hun bor nå øverst i Lierdalen, og 
har de siste årene vært billedkunstner 
på heltid. Hun er i dag etablert med 
atelier i Kunstfabrikken, Heggedal.

Heggedal Lions Club inviterte også i år pensjonistene i 
Heggedal til en hyggekveld på Heggedal Hovegård. Her 
ble det servert både god mat og drikke, samt det ble mulig-
heter for å ta seg en svingom etter maten.

I år var det 35 feststemte pensjonister som møtte opp på 
Hovedgården den andre tirsdagskvelden i februar. Tradi-
sjonen tro stilte Lionsmedlemmene opp og serverte smør-

brød og kaffe. Og når den evigunge og energiske ”Genek” 
gikk mellom bordene og spilte taffelmusikk ble det en vel-
dig god og hyggelig stemning.

Etter maten ble det spilt opp til dans og duoen Egil 
Arvenes / ” Genek ” spilte alt fra rolige ballader til raske 
dansetoner, og da var det mange som fikk svingt seg ute 
på dansegulvet.

Tekst/foto: J. Byggjordet

Tekst/foto: J. Byggjordet

May-Gunn Riis og Eldar Atterås
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Giselle
Klubben ligger i kjeller-etasjen 
i bygget på bildet, som er en del 
av Hovedgården ungdomsskole. 

Klubbens åpnings-
tider og program  
for 1. halvår i 2012
Mandager:  
  Kafé-åpent kl 14-16.

Tirsdager:  
  Er det kun åpent for 6. og  
  7. trinn kl 14.00-17.00.  
  For kr 10,- får du mat  
  og kan være med på 
  forskjellige aktiviteter.  
  Fra kl 17.30 kan det 
  være åpent for ungdom
  13-16 år etter avtale. 
  Denne tiden er satt av til 
  Workshop i Lyd og  
  teknikk.
  Her kan du lære å jobbe 
  som DJ og styre lyd og 
  lys på konserter. Hvis du 
  er interessert, ta kontakt.

Onsdager:
  Kl 14.00-20.00 Åpent  
  for 8. - 10. trinn.  
  Kreativ Onsdag: 
  Vi har forskjellige krea- 
  tive workshops man kan 
  delta i, blant annet film,  
  glass-brenning og smyk- 
  kelaging.  
  Vi vil også arrangere et 
  par jentekvelder på ons- 
  dager.

Annenhver Fredag:
  Ulike uker kl 18 - 22.30,
  har vi kveldsarrange- 
  ment. Åpningstiden kan  
  variere litt etter type  
  arrangement.

En Fredag pr mnd.:  
  Kl 14.00-16.00, har vi  
  film-visning for 6. og 7. 
  trinn. Datoer vil dere 
  finne på It ś learning på  
  barne-skolene.

VELKOMMEN

     Balletten
som er verdt å se!

En opera anmeldt av 
Sofia Hammervold

1. akt
Balletten «Giselle» handler om 
unge Giselle som bor i en landsby 
ved Rhinen. Det er en tid for 
vinhøst og det blir gjort klart 
til fest. Samtidig forelsker den 
unge adelsmannen Albrecht seg 
i Giselle. Han kler seg ut som en 
vanlig bondegutt for å komme 
seg inn på Giselle for at hun skal 
forelske seg i han. Det gjør hun. 
Albrecht prøver å være så mye 
sammen med Giselle han kan. En 
dag kommer Albrecht forlovede 
Bathilde på besøk til den lille 
landsbyen. Albrecht og Giselle 
har blitt forlovet og Giselle aner 
fortsatt ingenting om hvem 

Albrecht egentlig er. Hilarion, som også er 
forelsket i Giselle, finner kappen og sverdet 
til Albrecht og konfronterer han. Giselle blir 
gal av sorg, og til slutt faller hun død om.

2. akt
Hilarion er knust fordi han tror han forår-
saket Giselles død og han besøker graven 
hennes en sen kveld. Wiliene,døde piker som 
ble sveket rett før dems bryllupet, begynner 
å danse med Hilarion. Det har seg nemlig 
slik at alle menn som trår innen for wilienes 
grenser midt på natten, blir danset til døde. 
Hilarion blir gal av dansingen og kaster seg i 

innsjøen ved gravplassen. Litt senere på nat-
ten kommer Albrecht til Giselles grav, helt 
knust av at hun døde. Samtidig kaller wilie-
nes dronning Myrtha til seg en til wilie: Gi-
selle. Giselle begynner å danse med Albrecht 
for å holde han unna den onde Myrtha som 
vil ha ham død. Sammen danser de hele nat-
ten og Giselle klarer å holde Albrecht borte 
fra Myrtha – Giselle har reddet Albrecht.
Dansere:
Giselle: Maiko Nishino
Giselle nr 2: Eugenie Skilnand
Albrecth: Richard Suttie (pensjonert etter 
7.2.12 )

Albrecth nr 2: Dirk Weyers-
hausen
Myrtha: Hedda Staver Cooke
Myrtha nr 2: Blair Constant
Diverse:
Kompontist: Adolphe Adam
Koreografi: Jean Coralli, 
Jules Perrot
Kostymer: David Walker
Lysdesigner: James F. Ingalls

Min mening:
Jeg synes at denne ballet-
ten var både rørende og 
romantisk.  Den er virkelig 
verdt å få med seg så jeg 
gir den terningkast 6.
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Soulless

Manuset tar for seg en ekstra-
ordinær handling. Vi befinner oss på et 
marked fullt av mennesker. Her finner 
vi fire selgere som vil selge identite-
ter/personligheter til alle. De tar først 
og fremst for seg ulykkelige og misun-
nelige mennesker på grunn av deres 
svakhet for slike fristelser. Slik møter 
vi flere ulike personligheter og situa-
sjoner under forestillingen. Vi kommer 
hele tiden tilbake til de fire selgerne og 
følger alle personene vi blir kjent med, 
under disse nye, men harde tidene for 
dem.

Manuset tar for seg en handling 
utenom det vanlige. Det er spenning 
fra start til slutt prydet med flotte dan-
ser og herlige sanger. Vi følger Karo-
line, Frank, Sindre og Lars med på en 
flott reise.  Under forestillingen møter 
vi også på flere morsomme, typiske og 
rare personligheter og situasjoner du 
kanskje kjenner deg igjen i.

Manus skrives ikke av seg selv, og vi 
i manusgruppa fikk mye hjelp fra alle 
rundt oss. Vi startet med å gå igjennom 
alle forslagene til personer, hendelser 

Forestillingene skal være på Heggedal Fabrikker 

Den årlige ”kulturbedriften” i 9. klasse 
ved Hovedgården setter opp SOULLESS

Skuespillerne er klare!

PR-gruppa på første møte

Venter spent på rollene
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Soulless

Det er plass til flere ungdommer i  
UNG-redaksjonen i Heggedalsposten.
Pr idag er 3 ungdommer med i UNG-red:
*   Anders Lie Hagen (13 år)
*   Sofia Hammervold (12 år)
*   Jon Anders Almedal Johansen (14 år)

Har du et ønske om å være med - send mail til: 
         anderslhag@hotmail.com       stein.berge@c2i.net

Anmeldelse av spill 

og steder fra alle i 9.klasse. Det var en hel bunke 
full av latterspredende hendelser, unike personer 
og alt fra flotte til ensomme steder. Vi satte oss 
sammen og diskuterte hva som passet inn på en 
teaterscene og hva som ville bli for vanskelig å 
sette opp.  

Vi hadde også alle en viss tanke om hva skuespil-
let skulle handle om før vi startet. Denne tanken 
ble den røde tråden i stykket, og holder hele 
forestillingen sammen. Deretter gikk vi sammen 
i små grupper og begynte å skrive på hver vår 
historie. Mye av skoletiden gikk bort til manus-
skriving, men det var både gøy og lærerikt.

Den årlige ”kulturbedriften” i 9. klasse 
ved Hovedgården setter opp SOULLESS Jon Anders har 

anmeldt flere 
spill i tidligere 
utgaver av HP.
Her gir han sin 

vurdering av det 
4. spillet: 

ASSASSIN’S
CREED REVE-

LATIONS 

Dette er fjerde spillet i serien.  
Det er en avslutning på historien til to av de 
tre karakterene spillet handler om. I det første 
spillet er du en snikmorder med navnet  
Altair. Altair er en av de største snikmor-
derne i historien. 

I de tre forrige spillene handler det mer om en 
annen snikmorder med navn Ezio Auditorio, 
og hans ferd for å få hevn over familien sin 
og å lære mer om Altair. De lever på forskjel-
lige tider, alle karakterene i spillet. Men du er 
egentlig Desmond Miles. 

Ved hjelp av en maskin (Animus) får du opp-
leve dine forfedres minne. I det nyeste spillet 
handler det om at Desmond får ett slag i hodet 
under sin flukt fra Tempelridderne. Det er da 
du må prøve å låse opp minnet ditt og fullføre 
livet til Ezio. 
 

Terning kast 5 av 6.

Det skal være 3 forestillinger 
ved Heggedal fabrikker:

     *   Tirsdag 13. mars KL 18.00
     *   Onsdag 14. mars KL 18.00 
     *   Torsdag 15. mars KL 18.00 

Priser: Barn 0-3 år: gratis, barn/ungdom 
       4-16 år: kr 70, ungdom/voksne fra 17 år: 
       kr 100 og VIP med servering: kr 150.

Tekst av Manus- og PR-gruppa, Bilder av  
 fotografene i Kulturbedriften 2012
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Heggedal MenigHet

FaSte

Faste er vanlig innen ulike religioner som en tid for 
refleksjon, bønn, åndelig fornyelse, rensende prosesser, 
botgjøring om mer. Innen kristendommen innebærer fast-
etiden vanligvis bønn og stillhet og en tid for refleksjon og 
ettertanke. Kirkeårets faste varer fra Askeonsdag til lørdag 
før påske. Askeonsdag (22. februar) er onsdagen etter Fast-
elavnssøndag (19. februar).

Fastelavn er det norske svaret på karneval og kommer 
fra tysk Fasten-aben som betyr kvelden før fasten. Likevel 
er ikke fastelavn en eneste kveld, men egentlig tre dager. 
Fastelavn begynner med fastelavnssøndag, fortsetter med 
blåmandag eller fleskemandag, deretter med feitetirsdag 
eller hvitetirsdag. Dette er festdager hvor vi egentlig skal 
fråtse i mat for virkelig å lade opp til fasten. Fastetiden er 
til minne om Jesu 40 dager i ørkenen.

Fastetiden er en tid for øvelse – skjerpe sansene, få øye 
på ditt eget liv, menneskene rundt deg og for de kristne er 
det en tid for å leve for Guds ansikt i bønn og vise takk-

Tårnagentgudstjeneste
Helgen 5. og 6. mai arrangerer Heggedal menighet sammen med 
Østenstad menighet Tårnagenthelg. Dette er som en del av Heg-
gedal menighets Trosopplæringsplan 0-18 og det er 2. og 3. klas-
singer som inviteres til å oppdage kirken. Barna får være agenter 
som skal løse mysterier, besøke klokkertårnet, utforske kirken 
og Bibelen. Det sendes ut invitasjon i posten til de i Tårnagen-
talder. Påmelding og mer informasjon fås ved henvendelse til 
menighetskontoret.

nemlighet. Vi er takknemlig for det vi har og tenker på dem 
som lever i krig og nød rundt om i verden. Derfor gjen-
nomfører Heggedal kirke, som mange andre kirker rundt 
om i landet, fasteaksjon sammen med Kirkens Nødhjelp.

I år er Kirkens Nødhjelps fasteaksjon lagt til 25. -27. 
mars, og de har laget følgende pressemelding:

Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattig-• 
dom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år 
setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på øko-
nomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en 
fremtid uten fattigdom. 
Det er menigheter landet rundt som står for gjen-• 
nomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 
Heggedal menighet arrangerer aksjon tirsdag 27. 
mars som en konfirmantaksjon, men vi vil gjerne 
ha med flere bøssebærere. Ta kontakt med menig-
hetskontoret dersom du vil være med.
Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps • 
arbeid over hele verden. 

Vi går nå inn i fastetiden, men hva betyr det egentlig?

Støtt aksjonen direkte ved
 ►  Benytte kontonummer 1594 22 87493
 ►  Sende en sms <KN200> til 2090 (200 kroner)
 ►  Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)

Ta vel i mot konfirmantene 
27. mars!
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Heggedal MenigHet

Program Heggedal menighet

Dag Aktivitet Sted Opplysninger
MARS

Søndag 4 11:00 Gudstjeneste Kirken Eigil Morvik, Speideren, nattverd
Søndag 11 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, Laugerud, Baby-sang, dåp, årsmøte
Søndag 18 11:00 Gospelmesse Kirken Dehli, band, prosjekt Gospelkor
Søndag 25 19:30 Kveldsmesse Kirken Brennum, kor

APRIL
Søndag 1 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, dåp, nattverd,Søndagsskolefrokost fra kl. 9.30
Torsdag 5 19:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, Laugerud, nattverd
Søndag 8 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, Laugerud
Søndag 15 12:00 Blomstergudstjeneste/Vårslepp Kirken Dehli, band, dåp, vårmarked etter gudstjenesten
Søndag 22 11:00 Gudstjeneste Kirken Trond Arne Hauge, Gry Bagstevold, dåp
Søndag 29 19:30 Gospelnight Østenstad Brennum, Team Heggedal

MAI
Søndag 6 11:00 Tårnagentgudstjeneste Kirken Berit Øksnes, band, Tårnagenter
Søndag 13 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, Laugerud, dåp
Søndag 20 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, Waldemar Novak, nattverd
Søndag 27 11:00 Gudstjeneste Kirken Pinsedag, Dehli, Laugerud, dåp

Faste aktiviteter 
Team Heggedal: hver tirsdag kl. 19:00-21:30. Konfirmantundervisning annen hver tirsdag etter oppsatt plan.
Ungdomskor: hver tirsdag kl. 18-19.
Heggetroll: tirsdag kl. 17:15-18:00. Første øvelse 17. januar. Middagsservering utvalgte tirsdager etter oppsatt plan.
Baby-sang: onsdager kl. 11:30-13:30 på Heggetun.
Klubb 10-13:  kl. 18-20: 30. mars, 27. april, 25. mai, 8. juni.
Salig blanding: øver torsdag kl. 19:00 - 21:30 etter oppsatt plan.
HK: tirsdag like uker kl. 19:30.
Kirkefrokost: (Seniorarbeid): kl. 11:30: 12. mars, 7. mai og 21. mai. Hyggetreff fredag 20. april kl. 11.00.

Se Heggedal menighets hjemmeside for nærmere informasjon www.heggedalkirke.no

Heggedal menighet – Givertjenestens konto  
1644 15 39499

DEN NORSKE KIRKE

DEN NORSKE KIRKE 
Heggedal menighet

Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf:  66 90 71 80 

heggedal.menighet@asker.kirken.no 
marianne.solheim@asker.kirken.no

www.heggedalkirke.no

Gospelmesse
Heggedal menighet hadde satt opp 
Gospelmesse egentlig 19. februar, 
men siden dette var første søndag i 
vinterferien har vi flyttet denne guds-
tjenesten til 18. mars og vi håper at 
det betyr at flere vil få med seg denne 
flotte gudstjenesten. 
Her blir det profesjonelle musikere i 
bandet, et meget godt prosjektkor satt 
sammen for anledningen, tid for jubel 
og glede, men også tid for stillhet og 
ettertanke.

Gospelnight
Søndag 29. april er det Gospelnight i 
Østenstad kirke kl. 19.30. Dette er en 
ungdomsfestival for ungdomsgruppe-
ne i de 5 menighetene i Asker prosti. 
Heggedal menighet stiller med Ung-
domskoret, alle konfirmantene og en 
del av lederne våre. 

Hyggetreff 
med  

Anfinn 
Skaaheim

Fredag 20. april er det Hyggetreff 
på Heggetun kl. 11.00. Arrangør er 
Heggedal menighets seniorarbeid. 
Anfinn Skaaheim, tidligere gene-
ralsekretær i Normisjon, forteller 
fra sitt liv og holder andakt. Det 
blir servering.
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Heggedal og omegn Historielag - program våren 2012.
Mandag 30. januar 13.00 Fortellerverksted på Seniorsenteret
Mandag 27. februar 13.00 Fortellerverksted på Seniorsenteret
Torsdag 22. mars 19.00 Årsmøte m/foredrag på Heggedal bibliotek
Mandag 26. mars 13.00 Fortellerverksted på Seniorsenteret
Mandag 30. april 13.00 Fortellerverksted på Seniorsenteret
Søndag  6. mai  (Kulturuka i Asker) Lokalhistorisk vandring
Mandag 21 (?). mai 13.00 (28. = pinsen) Fortellerverksted på Seniorsenteret
Lørdag 2. – søn. 3. juni Kulturdagene på Hovedgården

Styremøter (onsdager 17-19)
18. januar
15. februar
21. mars (14. mars?)
18. april
23. mai
Vinterferie: Fredag 17. – søndag 26. februar.
Påske: Lørdag 31. mars – mandag 9. april
Aktiviteter 2012:
- Årsmøte
- En historisk vandring på våren og en på høsten
- Åpne møter + medlemsmøter(?)
- Fortellerverksted
- Historielagets plass i det nye “servicebygget” i  sentrum
- Utstillingsmuligheter
- Årbok 2012
- Prosjekter?
Bekkestua – motstandsbevegelsens hytte fra 2. verdenskrig. Intervjue “Signe”.
Heggedal stasjon – samle stoff til innvielse av ny stasjon 2012 / 2013.
Grave fram turbinen i Kistefossen. Hvem eier den?
Damvokterboligen – foreløpig unngå riving.
Innsamling av navn.
Innsamling av gamle gjenstander, bilder m.m.(lager hos Irene?).
Diskusjon om aktiviteter og prioriteringer.
Hva ønsker medlemmene å delta på?

Tema: “Krigen og krigsårene i Heggedal”

Heggedal og Omegn Historielag
onsdag 21. mars kl. 19.00
på Heggedal bibliotek:

Åpent årsmøte med foredrag
19.00-19.30: Årsmøtesaker

Ca. 19.30:     Jan Martin Larsen om 
”Kølabrenning og 

kølabonner i marka” 

”Ved 4-tiden imorges nedbrændte gummivarefabriken ”Viking” 
ved Heggedal station totalt.
Som billedet ovenfor viser er fabriken en stor 3-etages murbyg-
ning tæt ved Heggedal hovedgaard, ved vandfaldet.
Ildens opkomst er ukjendt. Vaktmanden havde gjort sin sid-
ste runde ved 9-tiden om aftenen uden at merke nogetsomhelst 
usædvanligt. En af arbeiderne havde været oppe ved 3-tiden 
om natten. Heller ikke da var det noget at mærke. Saa - ved 1/2 
4-tiden - blev nogle arbeidere i en nærliggende arbeiderbolig var 
en lysning i 5 vinduer i fabrikens 2den etage. Ganske kort efter 
bredte lysningen seg til 3die etage. Og inden en halv time brød 
luerne frem fra alle kanter, - den svære fabrikbygning stod i fuld 
brand, et i al sin uhygge pragtfuldt skue. I den mørke, regntunge 
nat slog luerne høit tilvejrs, et kjempebaal, der lyste langt udover 
skog og mark. En intens lugt af brændt gummi bredte seg i vid 
omkrets.
Fabriken har sine egne slukningsapparater. Men saa hurtig havde 
ilden grebet om sig, at det strax stod klart, at det var haabløst at 
forsøge at slukke.
Bygningen brændte helt ned. Kun fabrikpiben staar igjen i ru-
inhoben.
Fabriken, der var moderne indredet, med elektrisk lys, dampmas-
kine, og turbiner, 80 hestekræfter, er bygget i 1878 med tilbyg-
ning i 90-aarene. Den begynte som fyrstikfabrik. Senere bygdes 
den om til trævarefabrik. Den gik konkurs. Saa blev bygningen 
m.m. kjøbt af det af hr. grosserer R ø v d e startede selskab ”Vi-
king” gummivarefabrik.
Fabrikationen, der i det sidste har sysselsat 80 arbeidere, omfat-
tet galoscher, hovedsagelig for det udenlandske marked. I det 
sidste har der tillige udviklet sig en betraktelig export bl.a. til 
Sverige.
Et galoscheparti paa 4300 par, bestemt for Sverige, blev luernes 
bytte, - paa grund af travelhed havde man ikke rukket at bringe 
dem til stationen.
Fabrikens aarlige galoscheproduksjon andrager til ca. 200,000 
par. Foruden galoscher fabrikeres cykleringe og tekniske arti-
kler.
Værdien af det brændte, bygning med inventar og varer, beløper 
sig til 355,000 kr. Alt sammen er assureret hos norske og svenske 
assuranceselskaber.
L a g r e t, der er i en særskilt bygning, er i behold. Der er lagret 
ca. 300,000 par galoscher, saa ordres foreløpig kan effektueres.
Det er meningen at gjenopbygge fabriken.”

Aftenposten, 14. november 1913:

30. april - 8. mai 2011

www.kulturuken.no 30. april - 8. mai 2011

www.kulturuken.no 30. april - 8. mai 2011

www.kulturuken.no 30. april - 8. mai 2011

www.kulturuken.no

Fortellerverksted på seniorsenteret:
Mandag 26. mars kl. 13.00
Tema: “Krigen og krigsårene i Heggedal”

Mandag 30. april kl. 13.00
Tema: “Brannene i Heggedal”

Mandag 21. mai kl. 13.00
Tema: “Blåfjellhytta”

Gratis adgang
Enkel bevertning

Søndag 6. mai kl. 13.00
Heggedal og Omegn Historielag arrangerer

Lokalvandring til de gamle 
hyttene i Underlandsåsen

- en del av vår lokale krigshistorie
Rute: Heggedal sentrum – Kleiva/Gamle Heggedalsvei – 
Underlandsåsen (blåmerket løype) – Blåfjellhytta.  
Oppmøte på Fabrikken. Transport tilbake fra Blåfjellhytta vil 
bli organisert ved behov. 
Turleder: Lokalhistoriker Terje Martinsen 
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SMÅNYTT

Dr. Emils Laboratorium hyller våren
på Rustad Meieri lørdag 21. april. 
Garasje- og høkertbandet debuterte før jul med konsert for 
både voksne og barn. I følge bandet sjøl var det en kjempesuk-
sess. Som sist blir det rock for kids fra kl. 18:00. Det nevnes 
for ordens skyld at konserten ikke er støttet av Rikskonsertene. 
For uinnvidde nevnes at bandets besetning nå er:
Doktor Emil – Tangenter og sang
Scheiken – Gitar og sang
Tøffe Toffe – Bass og sang
Cliff Gunnar – Trommer og sang
Sett av datoen, og gled deg til en festlig
aften for store og små på Rustad Meieri!

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asker AA-Gruppe 
Møte: Tirsdag kl. 19.30 
Sted: ”Venskaben”.Knud Askers vei 17 
         Asker 
Onsdagsgruppa 
Møte: Onsdag kl.1930 
Sted: Bærum Sykehus, Læring-  
        og Mestringsenteret, 
Bærumsgruppa 
Møte: Torsdag kl. 19.30 
Sted: Gartnerveien 8 (Sanitetshuset),               
        Bekkestua. 
Mandagsgruppa i Bærum 
Møte: Mandag kl. 19.30 
Sted: Funksjonshemmedes  
        Aktivitetssenter (FAS),  
        Hamang Terrasse 55,  
        Sandvika. 

 
 
 
 
 
 
 
                                     www.anonymealkoholikere.no 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asker AA-Gruppe 
Møte: Tirsdag kl. 19.30 
Sted: ”Venskaben”.Knud Askers vei 17 
         Asker 
Onsdagsgruppa 
Møte: Onsdag kl.1930 
Sted: Bærum Sykehus, Læring-  
        og Mestringsenteret, 
Bærumsgruppa 
Møte: Torsdag kl. 19.30 
Sted: Gartnerveien 8 (Sanitetshuset),               
        Bekkestua. 
Mandagsgruppa i Bærum 
Møte: Mandag kl. 19.30 
Sted: Funksjonshemmedes  
        Aktivitetssenter (FAS),  
        Hamang Terrasse 55,  
        Sandvika. 

 
 
 
 
 
 
 
                                     www.anonymealkoholikere.no Åpent familiestevne i isfi ske på 

Gjellumvannet lørdag 10. mars 
Årets isfi skestevne inkluderer 
klubbmesterskap (Asker JFF) og 
fylkesmesterskap for lag (Akershus JFF) 
Fremmøtested: Kloppedalen
Påmelding fra kl 0900
Fisketid fra kl 1100 – 1400
Sistefrist for innveiing av fangst: kl 1500
Startkontingent: Senior: kr. 120,-       Junior: kr. 60,-
Kun abbor og mort som teller i konkurransen. 
Annen fi sk kan telle som største fi sk.

TRIM OG TRENING 
I nypreparerte løyper på Eidsletta hadde Trim og Trening to 
fi ne kurskvelder i skiteknikk med Hege Vethe som inspirer-
ende trener.  Vi var 14 deltagere, men var ikke alene, for det 
vrimlet av små og store skiløpere på jordet. En stor takk til 
Hege for et lærerikt kurs.
Vi vil samtidig få takke Lars Vethe, som i Skiforeningens regi 
sørger for at vi som er glad i å gå på ski, kan nyte de supre 
løypene fra Gullhella til Sydskogen.   
Minner ellers om våre trenings-
kvelder på Heggedal skole hver 
tirsdag.  Vi møtes kl. 19.00 og 
går eller løper en time, og fort-
setter inne kl. 20.15 med styrke-
trening og utstrekking til kl. 21.15.  Velkommen! 
Spørsmål om Trim og Trening? Ta kontakt på 915 66 932 eller 
e-mail til lssamuel@online.no
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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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