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Har du ikke fått bladet i postkassa? Du finner det på Heggedal Bibliotek!

Det er vår!
Dagene blir lengre og lysere, snøen smelter og snart 
titter snøklokker og krokus fram. Den mørke høsten og 
snøtunge vinteren har vi lagt bak oss. Vi blir lysere til 
sinns. Vi ser optimistisk framover.

For oss i Heggedalområdet er det ekstra grunn til å se 
optimistisk på framtida: Nytt sentrum, ny stasjon, ny 
skole, ny «Trans’mator’n», nye veier og gangveier…. Vi 
gleder oss!

Men la oss ikke glemme de gode kvalitetene som har 
kjennetegnet Heggedal i generasjoner. Det blir sagt at 
Heggedal er ei bygd i bygda – og med rette. Vi har klart 
å bevare positive kvaliteter som nærhet, trygghet, trivsel 
og dugnadsånd. Jeg ser at folk hilser på hverandre og 
veksler ord når de møtes. Ikke bare gamle heggedølin-
ger, men også de som flytter hit. De som vokser opp 
her blir smittet av slike holdninger – og dette er ikke et 
smittefarlig virus!
Fortsett å være høflige med hverandre. 
Et vennlig ord og et vennlig 
blikk gjør dagene triveligere 
for oss alle.

Terje Martinsen

Utgivelser i 2015:
Nummer              Stoffrist:       Distribusjon
Nr. 3   10. mai  26. - 31. mai
Nr. 4   9. aug  25. - 30. aug
Nr. 5   27. sept  13. - 18. okt
Nr. 6   15. nov  1. - 6. des
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I år er det 90 år siden Heggedal vel fi kk overta hovedbygningen på Øvre 
Gjellum til forsamlingslokale for heggedølingene. Kommunen hadde overtatt 
hele eiendommen i 1924 etter at den siste gårdbrukeren, Olaf Eriksen Gjellum, 
ønsket å selge. Et par år senere startet ombyggingen til forsamlingslokale, og 
omtrent samtidig fi kk idrettslaget Djerv (HIL) kjøpe 5 mål til idrettsplass.

Gjellum var opprinnelig en stor gård. Hovedbølet lå der 
dagens barneskole ligger, og gården grenset til Gui, Yg-
geset og Heggedal Hovedgård. Fram til 1829 var dessuten 
Underlandgårdene underbruk av Gjellum. I 1852 ble den 
imidlertid delt i Øvre- (med tunet der lokalet og idrettsan-
legget ligger) og Nedre Gjellum. Senere ble Øvre Gjellum 
delt i to, slik at et nytt gårdstun ble reist der Gjellumsente-
ret ligger i dag. Her var det gårdsdrift til utpå 1950-tallet.

Men tilbake til Øvre Gjellum: Grunnen til at Asker 
kommune kjøpte eiendommen i 1924, var at det var stor 
etterspørsel etter tomter til hus og mindre småbruk. I mel-
lomkrigstida ble det derfor solgt tomter på 6-8 mål langs 
det som nå er Øvre Gjellum vei. Bestefaren min var en 
av de som kjøpte tomt der, og jeg husker at han like etter 
krigen hadde både ku, kalv, gris og høner. Jeg kan fremde-
les høre grisens hyl der den ble dratt i trynetauet i novem-
bersnø ut bak uthuset før bestefar gjorde kort prosess med 
slaktemaska. Det var ikke mange hus på Øvre Gjellum den 

Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Gjellum forsamlingshus 1970 (Fotograf Svein Aurmark/Arkiv Asker bibliotek).

gangen, heller ikke mellom Røykenveien og Vollenveien. 
Vi hadde faktisk skoleskirenn på jordene nedenfor Røy-
kenveien. 

 «Gjellum» ble etter hvert synonymt med lokalet og fot-
ballbanen. Det var der ting skjedde! Allerede på 1930-tal-
let ble det vist fi lm i den gamle hovedbygningen, men det 
ble slutt i 1936. Etter krigen ble det ny aktivitet. I 1956 
ble lokalet påbygd med dusj og garderobe for idrettslaget. 
Maskinrom for kinoen ble fl yttet til 2. etasje – der kjøk-
kenet hadde vært før. Det ble fl yttet ned.  Kinobenkene var 
vonde å sitte på. Det var krakker uten ryggstø før vellet så 
seg råd til å kjøpe stoler. De ukentlige forestillingene for 
barn og voksne så vi spent fram til – også de innlagte pau-
sene når fi lmrullene skulle skiftes. Ofte ble det en del ufri-
villige pauser fordi fi lmen røyk. Da var det buing i salen, 
særlig hvis vi var midt i en spennende westernduell eller 
en romantisk kjærlighetsscene. Hva som ble vist kunne vi 
lese på plakattavlene på Trevar’n, Heggedal meieri og på 

forsamlingslokale og idrettsbane i 90 år
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stasjonen. Fra 1969 var det kinoforestillinger torsdager og 
søndager. Men besøkene sank gradvis fordi konkurransen 
med fjernsynet og «bingo’n» på skolen ble for sterk.

Uthuset fikk også en ansiktsløfting på 1950-tallet. Det 
vil si – det ble flyttet noen meter. Det skjedde på dugnad. 
Huset ble rullet på 2 toms vannrør – i løs leire og dårlig 
vær, men «til oppsang og humoristiske bemerkninger fra 
Lasse Kvamme og Finn Yggeseth» som det heter i vellets 
protokoll.

Nye Gjellum sto ferdig i 1957, men fortsatt var det ute-
doer i uthuset. En stor dugnadsinnsats lå bak.  Olaf Sollie 
var drivkraften. I sin formannsperiode 
fra 1953 til 1963 brukte han så godt som 
all sin fritid på dugnadsarbeid for vel-
let, nærmere seks tusen timer! På slutten 
av 1980-tallet var veksten i Heggedal 
blitt så stor at noe måtte gjøres på Gjel-
lum. Idrettslaget hadde nærmere tusen 
medlemmer, og det var åpenbart at noe 
måtte gjøres for å dekke behovene til de 
ulike gruppene. I 1986 ble det nye for-
samlingslokalet innviet, bundet sammen 
med den gamle delen som var i elendig 
forfatning. I 1991/92 ble imidlertid den 
gamle festsalen restaurert i et samarbeid 
mellom husstyret på Gjellum, Heggedal 
idrettslag og Asker kommune. Interiør-
arkitekt Egil Christiansen var konsulent. 
Etter atter en stor dugnadsinnsats på 
Gjellum het det: «Salen har blitt så fin 
som den aldri har vært før».

I 1997 bestemte Asker kommune at 
driften av idrettsanlegget skulle konkur-
ranseutsettes. Det var mye diskusjon i 
laget før årsmøtet vedtok å gå inn på en 
avtale med kommunen om å drifte anleg-

Gjellumanlegget i 2008. (Flyfoto: Øyvind Fjellang Sæther og Andreas Gimmestad)

Fotballfest på Gjellum 1958. Innerst ved vinduet: Erik 
Pettersen, Aksel Westengen, Tommy Bøhmer, Birger Fossum 
(”Skippern”), Walter Gudem, Øistein Øverbye. Foran: Aksel 
Hillingseter og Lisbeth Sørensen. Bak til Venstre: Helge 
Øverbye og Sverre Fjellberg (skimtes) (Asker bibliotek).

get. Daværende leder i laget, Odd Lars Vanberg, sto i spis-
sen for å få til avtalen. Den innebar at Heggedal idrettslag 
påtok seg driften mot en årlig godtgjørelse fra kommu-
nen. Dermed ble idrettslaget «herre i eget hus». Det ble 
etterhvert vanskelig å få folk til å stille opp på dugnad. I 
klubbavisa fra 1997 kunne man lese: «Som mange andre 
klubber sliter HIL med å besette de ulike vervene i laget. 
Driftsstøtten gir HIL mulighet til en helårsansatt bane- og 
vaktmester og en deltidsansatt regnskapskyndig person 
som kan overta lagets grupperegnskaper og hovedregn-
skap».
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Idrettsanlegget på Gjellum har ikke bare vært brukt til 
fotball. På 50-tallet ble det bygd håndballbane, og det var 
løpebane rundt fotballbanen. Vinterstid hendte det at banen 
ble islagt til skøytebane (det var før gressmatta kom).

Friidrett og veteranidrett kom til å spille en viktig rolle 
fra 1970-tallet, med Arne Sæther som primus motor. Fra 
1992 er det arrangert 16 norgesmesterskap i kastfemkamp 
for veteraner - i kule, slegge, diskos, spyd og vektkast. 
Arne Sæther skulle etter hvert bli både norgesmester, nor-
disk mester, europamester og verdensmester i kastøvelser 
for veteraner.

Men tilbake til lokalet: Kino er nevnt, men det har vært 
brukt til mye annet. Jeg husker basarene fra min barndom, 
med spennende gevinster lagt ut over langbord der damene 
satt og skrev opp navnene våre når vi tok lodd. Og juletre-
festene i kalde etterjulsdager med fullsatt sal, pyntet juletre 
og rødglødende svartovn. Det ble også holdt familiesel-
skaper der. For egen del husker jeg konfirmasjonen med 
hele slekta, og i godt voksen alder et par slektsstevner med 
mimring om «gamledager». Og selvsagt var et dansefes-
ter på Gjellum, både vellets og idrettslagets fester samlet 
fullt hus. I mange år hadde dessuten en vennegjeng en 
danseklubb med levende musikk, danseklubben «30-60». 
«Gammeldansen» har eksistert i mange år, og de danse-
glade møtes fortsatt ukentlig. I en periode fra 1960-tallet 
var det også ungdomsklubb på Gjellum med både lokale 
og landskjente band som underholdt.

Det som inntil for et 
par generasjoner siden 
var et typisk jordbruks-
område, har endret seg til 
å bli boligområder. I 1903 
hadde den gamle gården 
Gjellum, gårdsnummer 
78, i alt fått 23 bruksnum-
re. I 2006 var tallet steget 
til 463 bruksnumre (bo-
liger). Ingenting er igjen 
av gården, men navnet 
«Gjellum» lever fortsatt 
og plassen der tunet på 

Gjellum etter påbyggingen i slutten av 1950-
åra (Foto Finn Yggeseth/Asker bibliotek).

Norgesmesterskap for veteraner i kastfemkamp ble arrangert på Gjellum i 2002. Arne Sæther 
var initiativtager til mesterskapet (Asker bibliotek).

Kino på Gjellum

Øvre Gjellum lå, er fortsatt møtested for heggedølinger.  
På åpningsfesten i 1926 uttalte formannen i vellet, Her-

man Stordalen: «La Gjellum bli det sted hvor vi kan sam-
les, til fest og i glede, og la oss sammen gjøre vårt til at det 
får et godt renome’.» Og slik har det blitt!
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Det er selvfølgelig helt umulig ikke å 
bli engasjert når en ung jente er så en-
gasjert! Veien var kort til vår lokalhis-
toriker Terje Martinsen, som forteller:

Sætre var tidligere et gårdsbruk som 
grenset til Skjellestad, Verkenselva, 
Gjellumvannet og Underland (ved 
Kleiva). I 1870 kjøpte Hans Otto Røhr 
fra Drammen gården. Samtidig sikret 
han seg vannrettighetene i Verkensel-
va slik at han kunne bruke vann-

kraften derfra da han i 1883 bygde 
kjeksfabrikk på gården. Kraften kom 
fra et stort vasshjul ved Sætrefossen 
via en tautransmisjon opp til fabrik-
ken. Senere kom det en turbin. Sætre 
kjeksfabrikk var også et gårdsbruk 
med kuer som leverte melk til kjek-
sproduksjonen og hest til transport til 
og fra stasjonen. Dette var før Heg-
gedalsveien forbi Ebeneser ble bygd, 
så all transport gikk via Øvre Sætre 
(den store hvite sveitserstil-boligen 
ovenfor Heggedalsveien. Dette var 
for øvrig direktørboligen til Hans Otto 
Røhr) og til stasjonen ned Kleiva. De 
hadde eget verksted som lagde embal-
lasje til kjeksen. Fabrikken lagde ca 
75 ulike sorter kjeks. Gården (fabrik-
ken) lå mellom Heggedalsveien og 
dagens Sætre terrasse. Området mel-
lom Heggedalsveien og jernbanen var 
dyrket mark, åpne jorder. Fabrikken 
ble nedlagt etter en brann i 1907. På 
1920/30-tallet ble Sætrejordet utpar-
sellert til villatomter. Veien ble kalt 
“Villaveien” fordi det ble bygd  bolig-
hus der. Flere av de som bosatte seg 
der arbeidet på jernbanen, og på fol-
kemunne ble veien derfor kalt “Jern-
banegata”. Omkring 1960 ble navnet 
endret til Sætre terrasse. Jeg tror det 
hadde sammenheng med at det alle-
rede fantes en annen Villavei i Asker 
(på Dikemark) Til å begynne med var 
tomtene store, og det var vanlig å dyr-

ke poteter, bær og egne grønnsaker. 

(I boka som Terje har skrevet om 
Heggedal finner du et bilde av Sætre 
kjeksfabrikk, men også et flyfoto av 
et av husene (til Håkon Karlsen) som 
viser utnyttelsen av tomta til dyrking.)

Men dette var selvfølgelig ikke nok, 
vi måtte jo intervjue Isabelle for å høre 
litt mer om henne og om gata hennes, 
hvor hun har bodd i 4 år - må vite. I 
gata finnes også et område som skal 
bli akebakke – kanskje neste vinter? - 
hvor det i alle fall går an å hente seg et 
vedstykke eller to om man trenger det. 
Inntil videre. Og om sommeren da.

Isabelle kjenner nesten alle i gata si, 
her bor det mange barn, en kjempes-
nill gammel dame – og den nye pre-
sten. Og hunder, katter og i hvert fall 
én hamster. Og en venninne som går 
i samme trinn på Heggedal Skole på 
Drengsrud.

Den gamle kjeksfabrikken er et mor-
somt lekested, hvor man kan klatre 
opp en bratt skråning og på toppen 
nærmest faller rett ned i de gamle gry-
tene. Her finner Isabelle og vennene 
gamle rør, gryter og kjeler som i sin 
tid var viktige i kjeksproduksjonen. 
Og det går an å late som om det fort-
satt er kjeksfabrikk i de gamle restene 
etter Sætre-fabrikken.

Isabelle går i 5. trinn på Heggedal 

Om Sætre og Sætre terrasse. 
Og om ei glad jente med sans for den flotte gata si.

“Hei Per

Jeg heter Isabelle og jeg er 10 
år. Jeg bor i Sætre Terrasse i 
Heggedal.
Nå låner jeg pappas mail for jeg 
har et spørsmål

Hvorfor heter gata mi Sætre Ter-
rasse? Hva kommer det av?
For jeg vet at det var et sted like 
ved huset mitt som het Sætre 
kjeks fabrikk
Men hvorfor Sætre?
Kan du skrive en artikkel om det i 
Heggedalsposten?

Klem Isabelle.”

Bittelille julaften kom følgende mail 
til Heggedalsposten:

Tekst: Terje Martinsen og Per Sletaune
Foto: Per Sletaune
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Skole, som akkurat nå ligger på Drengsrud, men 
som er tilbake igjen i Heggedal når Isabelle skal 
gå 7. trinn. Heggedal skole på Drengsrud er vel-
dig fin, med mange flotte rom, men alt for få gar-
derober når alle skal skifte samtidig. 

På skolen er det flinke lærere, hjelpelærere og en 
snill rektor. De beste fagene akkurat nå er kunst 
og håndverk - og matte. Isabelle er glad i matte 
– og elsker historie. Derfor er det ikke så rart at 
hun vil vite mer om den flotte gata si. 

Bussen til Drengsrud henter forresten Isabelle 
og Co på bussholdeplassen, slik at de slipper å 
gå helt til Hovedgården for å bli hentet; det er 
bra!

Isabelle har vært på vinterferie, så det har ikke 
vært noe kjeksfabrikkbesøk i det siste, men det 
kommer tilbake når snøen går og kjeksleke- 
lysten kommer tilbake.

Og forresten; Isabelle har en katt som innimel-
lom tror den er en hund eller en fugl og som der-
for kan oppføre seg litt rart. Bare så du vet det. 

Om alle intervjuobjekter hadde vært som Isa-
belle ville Heggedalsposten vært lettere å skri-
ve. Tusen takk for praten, kaffen og tilbudet om 
brownies!

Sætre-fabrikken fra 1896, slik den ville sett ut fra Sætre terrasse.

Heggedalsposten 7
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Velkommen til Heggedals 
nye storstue!
24. mars åpner vi de nye dørene (og 
vinduene..) våre med ”brask og bram”, 
taler, sanger, pølser og fest. Ordfører 
kommer, formannskapet er invitert og 
du vil garantert møte noen du kjenner. 

Dørene åpner klokken 15.00 med offi-
siell åpning ved ordfører, velkommen 
og gratulerer med dagen ved direktør 
Ragnar Sand Fuglum, nytt om Hegge-
dal sentrum fra Tandberg Eiendom og 
vår visjon for Innbyggertorget ved en 
representant fra Nærmiljøsentralen. 
Det blir god musikk fra Una Solvik 
Golmen, Slemmestad Ungdomskorps 
og Per Øystein Funderud. Dansesonen 
opptrer og serverer. Det blir pølser, 
kaffe, saft og kake til alle dere som vil 
være med oss denne store dagen. 

I begge etasjer i Innbyggertorget kan 
du utover ettermiddagen følge med 
på mange spennende aktiviteter; bi-
blioteket, seniorsenteret, snekker-
verkstedet, lokalhistorisk rom; og 
påskeverkstedet for barn er åpent hele 
ettermiddagen. En og annen overras-
kelse kan også dukke opp… i en eller 
annen form…

Innbyggertorget er en utprøving av 
hvor vellykket det kan bli når Nærmil-
jøsentralen, seniorsenteret, biblioteket 
og helsestasjonen flytter sammen i 
nytt hus om et par – tre år. 

Vel møtt til åpning! 

Og du; kom som du er og kom når du 
kan. Vi er her.

Per S

Programmet for 
åpningsdagen 24. mars

I biblioteksområdet:
15:00-16:00
- Velkommen v/kommunaldirektør Ragnar Sand Fuglum
- Offisiell åpning v/ordfører Lene W. Conradi
- “Vår visjon for innbyggertorget”, ved Nærmiljøsentralen
- “Planen for Heggedal sentrum”, ved Tandberg Eiendom
Slemmestad ungdomskorps spiller
Dansesonen viser oss to danser
- Åpning av det digitale Servicetorget i Heggedal
17.00 “Heggedals historie og fremtid” v/Tor Arne Midtbøe
18.00 Dansesonen opptrer
18.30 Skitthegga Swing spiller
Påskeverksted for små og store barn
Taffelmusikk v/Per Øysten Funderud

Aktivitetsområdet i “anden etage”:
16:00-20:00
- Malerklubben
- Historielaget viser lokalarkivet
- Snekkerverkstedet er åpent
- Håndarbeid
- Lokale foreninger viser seg fram

Gratis pølser hele dagen
Ikke bli overrasket, men overraskelser blir det..Innbyggertorget skal få ny inngang til 

åpningsdagen.

Flammende show med kjemiker Hedda Johannesen på Innbyggertorget 9. mars!

Heggedalsposten8
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Utetreningsparken i 
Kloppedalen er forsinket 
- men den kommer!
Akkurat nå er utetreningsparken 
nesten ikke mulig å se, men den 
kommer når snøen går. Som vi har 
skrevet om i over et år blir det en 
utetreningspark i Kloppedalen på 
gressletta ved siden av sandvolley-
banen. Og tross dystre spådommer 
og  bistre grunnundersøkelser er vi 
nå enige med kommunen om ende-
lig plassering, akkurat der vi ville 
ha den. Litt senere enn håpet, men 
hurra; den kommer. Snart.

NOE mer synlig er arbeidet i 
Trans´matorn, her er lokale entrepre-
nører i gang (som startet dagen etter 
skirennet)  med lokale jordmasser, 
kortreiste fyllinger og gjenbrukte ma-
terialer. Vi henter det vi kan fra Heg-
gedal skole, får rene masser fra utbyg-
ging på Nesøya og velger varige og 

gode materialer fra leverandører som 
kan dokumentere sine kvaliteter og 
ferdigheter. Skisser og planer er fort-
satt under arbeid, men mye er allerede 
klart. Den nye ”byen” med trafikk-
opplæring og sykkelutfordringer og 
lek og sosialt samvær er påbegynt.

Full fart i Trans’matorn

Over: I følge skiltingen gjøres gravear-
beidene manuelt.
Under: Kortreiste materialer, og kortreist 
entreprenør

Heggedalsposten 9
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Tekst: 
Alf-Egil Lahn og 
Anders Lie Hagen

Loppelageret i Kloppedalen er åpent 18-21 
hver torsdag (utenom skoleferier)

Korpset på nettet: www.hbs.skolemusikk.no

Kontaktinfo: Alf-Egil Lahn, styreleder, 
tlf. 458 64 164, alfegillahn@gmail.com

Distriktsmesterskap
15. mars spilte Hovedkorpset og 
Juniorkorpset i Distriktsmesterska-
pet for korps i Asker kulturhus. Her 
konkurrerte vi med andre korps fra 
østlandsområdet. Forberedelsene til 
mesterskapet startet med et helge-
seminar tidlig i februar for å øve på 
musikkstykkene.

Fra mesterskap går vi våren og mar-
sjsesongen i møte. Søndag 3. mai kan 
du se skolekorpset sammen med Hans 
Majestet Kongens Garde i Asker sen-
trum, og på nasjonaldagen deltar 
korpset i tradisjonell stil.

Heggedal og Blakstad skolekorps 
har barn og ungdommer i alderen 8 
til 18 år. Korpset er avhengig av en 
jevn og stabil medlemsmasse. I mai 
arrangerer vi derfor rekrutterings-
konserter for Heggedal og Blakstad 
barneskoler. Her får barna høre om 
korpset og de forskjellige instrumen-
tene. Onsdag 20. mai blir det «Åpen 
kveld» på Gjellum grendehus for barn 
og foreldre som ønsker å vite mer om 
korpset. Her blir det også mulighet til 
å prøve forskjellige instrumenter. 

Korps er en morsom og inkluderende 
fritidsaktivitet, der også foreldre lett 
fi nner sine oppgaver hvis de vil. Det 
kreves mindre foreldreinnsats enn 
man kanskje skulle tro. Vi håper å se 
mange fremtidige korpsere med for-
eldre på Gjellum fra kl. 18 onsdag 20. 
mai. 

Vårens loppemarked
Skolekorpsets loppemarked er kjent 
for å være et trivelig og innholdsrikt 
marked. Vi gjør vårt beste for at dere 
skal få en god handel, treffe mange 
hyggelige mennesker og nyte en god, 
nystekt vaffel i kaféen vår. Selv om 
loppemarkedet er fl yttet fra Heggedal 
håper vi at heggedølene er trofaste og 
tar turen til Askerhallen helgen 9.-10. 
mai. Denne våren er markedet i den 
«store hallen», og ikke idrettshallen. 
Merk ny dato - markedet har blitt fl yt-
tet tre uker frem grunnet sluttspill for 
Frisk Asker.

Kulturuken 2015
Kulturuken i Asker starter i år 28. 
mai, men i Askers egen kulturbygd 
Heggedal tyvstarter vi allerede 27. 
mai. Nærmere program kommer, men 
kl. 18 kan du høre oss spille på uten-
dørskonsert ved Damvokterboligen!

Heggedal og Blakstad skolekorps 
er på Facebook. Lik siden vår og få 
siste nytt om konserter, aktiviteter, 
loppemarked og mye annet vårt 
musikalske fellesskap kan by på!
facebook.com/hbskolekorps

Fra mesterskap
til marsjsesong

Nyttårskonserten i Asker kulturhus.

Deler av Hovedkorpset.

Vi ønsker alle nye og gamle kunder velkommen til 
loppemarked lørdag 9. og søndag 10. mai i Askerhallen.

Magnus (f.v.), Christian, Marius og Peter på 
sommertur i 2014. I år reiser alle musikantene 
på sommertur til Göteborg.

Heggedalsposten10
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Det går mot en ny vår, og det er litt 
av hvert som spirer og gror på Kaliber 
Ungdomsklubb. Nytt for skoleåret er 
at klubben har blitt organisert sammen 
med Hovedgården Ungdomsskole.  Det 
tette samarbeidet gir utslag i at klubben 
kan bidra mer rundt temaene som skolen 
har fokus på, og elevene til en hver tid 
er opptatt av. Dette fikk vi for eksempel 
merke i «uke sex», en hel uke hvor sko-
len fokuserer på tema sex. Temaet fikk 
i år, for første gang, prege en hel uke 
også på klubben.  Klubben arrangerte 
egne gutte – og jentedager, hvor det ble 
åpnet for humoristiske og alvorlige til-
nærminger til temaet, gjennom baking, 
filmvisning, samtaler og konkurranser.  

Gutte- og jentedagene som arrangeres 
med jevne mellomrom har blitt popu-
lære. Innholdet og tider for disse dagene 
varierer,  så følg med på It’s learning 
for å få med deg når neste gutte- eller 
jentedag er for ditt trinn. 

Uken med fokus på «blomster og bier» 
ble etterfulgt av en uke med fokus på 
kropp og sinn. Vi arrangerte, med støtte 
fra Ungdom og fritid, en hel uke med 
spa-tema, for å sette fokus på stress-
mestring, avspenning og kos.  Denne 
uken ble det gjennomført kurs i avspen-
ningsteknikker, konkurranser med fine 
spa-premier, og på toppen av det hele 
ble klubben gjestet av Clinic Michelle, 
som inntok klubbens egne spa-rom og 
gav behandlinger i hudpleie, massasje og 
neglepleie. 

På klubben er det forøvrig mange 
«neglekunstnere» blant ungdommene. 
De boltrer seg i klubbens neglelakk-
sortiment og hjelper gjerne også andre 
ungdommer med å gå våren i møte med 
kunstneriske og fargerike negler.
Også i vinterferien hadde klubben et 
tilbud til ungdom, som ikke reiste bort. 
Da ble det arrangert skidag, kino- og 
pizzadag og kunst- og kulturdag med 
besøk i fotostudio og sølvsmie. 

Fremover har vi også mye å by på. 
Spa-rommet er for tiden under en stor 
omvandling, og vil snart gjenoppstå i 
ny og freshere drakt. Det faste spa-til-
budet vil fortsette, med rolig musikk, 
stearinlys  og gratis te i midttimer, samt 
rolige aktiviteter knyttet til avslapping 
og egenpleie. 

Sist, men ikke minst er Hovedgården 
Kulturforum, med Lisa Åslund som 
leder, godt i gang med å sette opp en hel 
del spennende kurs på klubben. Blant 
annet er det bandøving hver onsdag, 
og det planlegges både dansekurs og 
filmkurs framover – så følg med på 
Kaliber på It’s learning og på oppslag 
på klubben! Husk at det er ungdommene 
selv som bestemmer hva som skjer på 
Kaliber. Kanskje har du lyst til å være 
med i klubbstyret, jobbe med musikk, 
kafe eller media, starte en interesse-
gruppe hos oss, eller arrangere noe?  Vi 
er veldig interessert i alle innspill og 
bidrag!

Ansvarlig for 
programmet og 
teksten er Sara 
Warholm: Sara.
Warholm@asker.
kommune.no 

F
ra spa og kos til m

u
sikk og fi

lm

Design: Stein Dyre Berge

Oppussing av  
sparommet

Henriette og Melica  
på spa-dag

Neglekunstner  
Faezeh

Michelle fra  
Clinic Michelle
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Siden Daniel var 15 år da han startet 
med cheerleading, begynte han rett 
på seniorlaget. - Ingen forkunnskaper 
var nødvendige. På de første trenin-
gene mine var det mye opplæring 
i de grunnleggende elementene, 
sier Daniel. Trener Amalie forteller 
videre at alle som begynner på laget 
har stor progresjon de første ukene.

Cheerleading er en idrett i vekst. Det 
blir stadig flere klubber i Norge. Den 
første cheerleadingklubben i Norge 
ble startet i 1997. I dag er det cirka 
50 klubber registrert i Norges Ameri-
kanske Idretters Forbund (NAIF).

- Hvordan trener dere?
- Elementer som stunts, kast, turn 
og pyramider settes sammen i serier. 
Vi må øve på hvert element for seg, 
før vi setter det sammen i en oppvis-
ning. Noen ganger har vi også egne 
«tematreninger».

På trening i ROS Arena teller Amalie 
høyt: “One, two, three, four, five, 
six, seven, eight”. Utøverne gjør 
elementene de har trent på. Amalie 
gir tilbakemeldinger, det blir noen 
minutter til individuell øving, så er 
det ny gjennomkjøring. Alle på laget 
har forskjellige oppgaver. «Flyerne» 
løftes opp, og «basene» holder. - Vi 
er heldige å ha 9 gutter med, noe som 
gjør det lettere å utføre flere elemen-
ter, forteller Amalie.

Cheerleading oppsto på slutten av 
1800-tallet i USA, for å heie på 
idrettslag på kamper. I dag er dette 
en liten del av sporten. Cheerleading 
er vel så mye en konkurransesport.

- Gjennom året har vi flere oppvis-
ninger og konkurranser. Ett av høy-
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Daniel (16) fra Heggedal er  
cheerleader i Asker Cheer Team Ace
En søndagskveld i slutten av februar er jeg tilstede på treningen til Asker Cheer Team 

Ace sitt seniorlag. Laget terper på fremføring. Om én måned er det norgesmesterskap i   
cheerleading - da må alt stemme.

Trening i ROS Arena i Spikkestad.
Foto: Anders Lie Hagen

Teksten fortsetter på neste side

I Winter Cup 2015 kom Asker Cheer Team Ace på 2. plass i deres klasse. 
Foto: Privat

      En del av den jublende Asker-
   gjengen i konkurransen Norwegian  

Open. Daniel er øverst til venstre.
      Foto: Asker Cheer Team Ace

Daniel Skulason Nystad (16) 
bor i Heggedal, og går første 
året på studieforberedende 

linje ved Nesbru videregående skole. 
For ett år siden startet Daniel med 
cheerleading.

- Interessen startet da jeg så videoer 
av cheerleading på nettet. Cheerlead-
ing er en sport der lag konkurrerer 
mot hverandre med koreograferte 
show. En jeg kjente holdt på med 
dette, men selv hadde jeg ingen 
kjennskap til sporten. I mars 2014 
tok jeg kontakt med klubben Asker 
Cheer Team Ace. Jeg fikk være med 
på noen treninger og syntes det var 
veldig morsomt, forteller Daniel.

Asker Cheer Team Ace består av 
5 lag. Ett seniorlag, to juniorlag og 
to lag for de yngste, som er fra 6 
år. - Klubben har utøvere fra Asker, 
Bærum, Lier, Røyken og omegn, 
forteller trener Amalie Filseth. - På 
seniorlaget er det 23 ungdommer fra 
15 år, hvorav 9 er gutter. Seniorlaget 
trener to ganger i uken. Torsdager 
på Sandvika videregående skole og 
søndager i ROS Arena i Spikkestad, 
forteller hun.

I seniorklassen i Norwegian 
Open høsten 2014 fikk senior-

laget 2. plass.

Foto: Privat
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Trening i ROS Arena i Spikkestad.
Foto: Anders Lie Hagen

depunktene i løpet av året er norges-
mesterskapet. Denne vinteren har vi 
jobbet frem mot NM, som arrangeres 
helgen 21. - 22. mars i Stokke i Vest-
fold. Treningene frem mot NM er en 
intensiv periode, sier Daniel.

- I forkant av mesterskapet er det 
mye trening og terping. Frem mot 
enkelte konkurranser kommer pro-
fesjonelle utøvere som finpusser ele-
mentene, og ser på helheten i seriene. 
På treningene frem mot årets NM har 
vi fått veiledning av en profesjonell 
utøver fra California. Det har vært 
inspirerende, forteller Daniel.

- I cheerleading i Norge er det for-
skjellige nivåer (level) og klasser. I 
NM deltar vårt seniorlag i level fem, 
der seks er høyeste nivå. I konkur-
ranser fremfører laget en serie på 
opptil to og et halvt minutt. Fremfø-
ringen består av elementer som stunt, 
turn, pyramider, kast, hopp og rop. 
Laget får poeng ut ifra hvor bra vi 
utfører hvert element og dets vanske-
lighetsgrad, forklarer Daniel.

Nest siste helg i slutten av mai reiser 
seniorlaget til Düsseldorf, vest i 
Tyskland. Her skal de konkurrere om 
kvalifisering til verdensmesterskapet 
i cheerleading 2016, som arrangeres i 
Orlando i USA.

- Cheerleading er en krevende sport. 
Det er alltid en risiko for at noe kan 
gå galt. Det er mye trening og tar en 
del tid. Alle er avhengige av hveran-
dre - det er et lagspill. Er en utøver 
borte fra trening er det vanskelig å 
øve på enkelte elementer. Derfor må 
alle treninger prioriteres, forteller 
Daniel.

- Hvor lenge kommer du til å være 
cheerleader?
- Jeg vil fortsette med cheerleading 
så lenge tiden strekker til. Det er en 
fysisk krevende sport, og en stor be-
lastning på kroppen. Samtidig er det 
veldig morsomt, og laget har det gøy 
sammen på treningene. 

I Winter Cup 2015 kom Asker Cheer Team Ace på 2. plass i deres klasse. 
Foto: Privat

      En del av den jublende Asker-
   gjengen i konkurransen Norwegian  

Open. Daniel er øverst til venstre.
      Foto: Asker Cheer Team Ace

- Har du noen andre hobbyer?
- Jada. På fritiden spiller jeg baryton 
i Heggedal og Blakstad skolekorps, 
noe som også er veldig morsomt.

- Har laget noen mål?
- Å gjøre det bra i NM, svarer Daniel 
og flere av lagkameratene. Det er ty-
delig at de håper på en pallplassering. 
- Det hadde også vært morsomt om 
laget klarer å kvalifisere seg til VM i 
USA i 2016, avslutter de.

Har du lyst til
å prøve 

cheerleading?
Asker Cheer Team Ace tar gjerne 

imot nye medlemmer, både jenter og 
gutter. Alle som vil kan prøve, og det 

kreves ingen forkunnskaper! 

Kontakt:  
asker.cheerleaders@hotmail.com

www.askercheerteam.wordpress.com

Tekst og design:
Anders Lie Hagen, 16 år 
anderslhag@hotmail.com

Daniel 
(t.h.) gjør 
ett løft.

Heggedalsposten

Foto: Anders Lie Hagen
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Bak scenen er det også action
For en ordentlig forestilling trenger 
man ikke bare musikk, skuespill og 
en god historie, men også lyd, lys, 
sponsorer, scenearbeidere og flotte 
kostymer. Derfor har alle 64 elevene 
en egen oppgave å jobbe med under 
Kulturbedriften. I kostymegardero-
ben jobbet jentene med å sy kostymer 
og annet finpussing av rekvisitter. 
«Det er vanskelig å holde styr på 
hvem som trenger hvilke kosty-
mer og hvem som skal ta med ting 
hjemmefra», fortelller Finlay Claire 
Booth. Men hun understreker at det 
også er morsomt. «Vi dro for eksem-
pel til Sandvika for å kjøpe sumobry-
terdrakten. Det var veldig gøy».

Full fart med spark og piruetter
«Å være leder for dansegruppen har 
vært morsomt og lærerikt», synes Sol 
Mørch-Jensen og sier videre. «Vi har 
samlet gruppen, kommet med idéer 
og lagt inn idéene der det passet.» 
Til sammen har de laget seks danser 
med liv og røre, spark og piruetter. 
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KULTURBEDRIFTEN 2015
  «The Missing Link»

10., 11. og 12. mars brakte det løst for elevene på 9.trinn 
ved Hovedgården ungdomsskole. Ukene tidligere var det 

bare å øve, øve, øve!

Danserne øver inn en av dansene.

Øving på fellesnummere.

Tekst og foto:
Celine Brekke Orlin (t.v.) og Victoria Evensen

Kulturbedriften er en tradisjon 
på Hovedgården ungdoms-

skole, og hvert år blir det satt opp en 
forestilling knyttet til et tema. I år 
var temaet «Jorden rundt» og histo-
rien handlet om tvillingene Preben 
og Amalie som finner spor etter sin 
ukjente far. I handlingen reiser tvil-
lingene land og strand for å finne sin 
far. De reiser blant annet til Frank-
rike, Japan, England, India, Brasil, 
Italia, New Zealand, Zimbabwe og 
USA. Der blir de kjent med tidligere 
venner av faren, Tore.

Hardt arbeid gir resultater
«Det har vært tidsmessig utfordren-
de, men utrolig gøy» sier Henri-
ette Oudmayer Simensen og Hanne 
Kvadsheim Bøkenes fra bandgruppa. 
De har lært å spille sanger som Yel-
low Submarine, I’ll be there for you, 
Help!, Ti tusen tommeltotter, Se 
torsken, Prayer in C og mange andre. 
Sammen har bandet øvd i flere timer 
både på skolen og hjemme for å få 
musikk til forestillingene.

Henriette (f.v.) og Hanne fra bandgruppa.

Design: Anders Lie Hagen

Lyd og lys har mye å passe på.

   9. trinn ved Hovedgården ungdomsskole.
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Bilder fra forestillingen

   9. trinn ved Hovedgården ungdomsskole.
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Navn:   Kirsti Kierulf
Kommune:  Asker
Parti:  Høyre
Alder:  53
Familie:  Gift, 2barn
Bor:   Heggedal, fra 1992
Yrke:  Siv.øk., Direktør Evry
Antall perioder: 1
Sentrale verv: Kommunestyre, komite for Teknikk og 
kultur, Partileder, Asker Høyre
Stiller til gjenvalg? Ja
Merkesaker:
Jeg vil at Asker blir bra, og brenner for at Heggedal skal 
ta en større plass i Asker. Vi fra «Heggedalsbenken» har 
tatt opp saker som gjelder både Heggedal og Vollen krets. 
Jeg er stolt av øyeblikket da vi vedtok å bygge «nye» Heg-
gedal og sette av penger til dette. Det var en enorm kamp, 
med prioritering mellom alle de gode ideene. Vedtaket er 
viktig – det materialiserer prosjektet og gir en rekkefølge-
bestemmelse som er nødvendig for å få en god fremdrift i 
den videre utbyggingen. 

Navn:  Kristin Bjelke
Kommune:  Asker
Parti:  Askers Grønne Venner
Alder:  57
Familie:  Gift, 3 voksne barn
Bor:  Vakås, fra ca. 1985
Yrke:  Leder for Kultur og samarbeid i Bærum 
kommune.
Antall perioder: 3
Sentrale verv: Formannskapet, Utvalg for Plan, Sam-
ferdsel, Næring. Styremedlem HomeStart i Asker og vara 
til styret i kunstfagskolen i Heggedal
Stiller til gjenvalg? Ja, for Miljøpartiet de grønne
Merkesaker:
Jeg har arbeidet for gode tettsteder der folk trives, med 
innhold som gjør at man har glede av å være der alle tider 
på døgnet. AGV har arbeidet for at utbyggingen skal fore-
gå langs jernbanen, og at det skal være en urban utvikling 
i de største tettstedene. Vi jobber også knallhardt for at 
natur og kulturlandskapet skal bevares for fremtiden, og 
har vært en vaktbikkje i kommunestyret for arealforvaltning 
og for en bærekraftig utvikling.

Navn:   Joel Ene
Kommune:  Asker
Parti:  Sosialistisk venstreparti
Alder:  50
Familie:  Samboer, barn
Bor:  Vakås, siden 2006
Yrke:  Ansatt i utlendingsdirektoratet
Antall perioder: 1
Sentrale verv: Oppvekstkomiteen, Representantskaps-
møtet i fylket, Valler skoleutvalg
Stiller til gjenvalg? Ja
Merkesaker:
Vi har klart å sette fattigdomsspørsmålet, psykisk helse og 
generelt forholdene til de svakest stilte på dagsorden.  Det 
er jo det som er drivkraften – å bidra til bra fellesskapsløs-
ninger.  Asker er en god kommune, med det er ikke alt som 
bare er en glans, det gjelder både eldreomsorg, boligpo-
litikk, fattigdomspolitikken – alle grupper av svakere stilte. 
Det er uverdig at vi har så mange som 4000 som er fattige! 
Disse må det også taes hensyn til.

Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg

Det er valgår, gjør din stemme en forskjell? Og hva betyr det for 
Heggedal??
Heggedalsposten velger i år å ha fokus på våre politikere, på po-
litikk og valg. Alle partier med medlemmer i kommunestyrene i 
Røyken og Asker har blitt invitert til et intervju og til sammen 12 
samtaler er gjennomført, noen på telefon, noen i Asker rådhus og 
noen i Heggedal sentrum, på henholdsvis Heggedal stasjonskafe og 
Suhsi-restauranten.
Tema i denne utgaven er livet som politiker, deres engasjement og 
motivasjon for å drive med politikk, om hva det betyr å være lokal-
politiker, og litt om sakene som har vært på agendaen de siste årene, 
mens vi i neste utgave av Heggedalsposten forteller mer om hva 
partiene vil være opptatt av i neste periode. Vi håper at dette kan 
inspirere deg til å bli mer nysgjerrig på hva partiene lover å jobbe for 
i neste periode og til å bruke stemmen din i september.

Din stemme gjør en forskjell!
Er det egentlig noen vits i å stemme, en stemme kan vel ikke gjøre 
noen forskjell? Er det noen vits i å bruke mulighetene for å kumule-
re en person som jeg mener har spesielle forutsetninger for å ta frem 
saker jeg er opptatt av? Spørsmål som kanskje er spesielt relevant i 
Asker og Røyken, der Høyre har hatt rent flertall i begge kommuner 
siste periode. 
Hva sier politikerne? 
Det er en ting som har slått meg ved de samtalene jeg har hatt: alle 
tolv gir uttrykk for at mangfold i kommunestyrene gjør en forskjell! 
Alle partiene som er relativt små, både de som er i posisjon og 
de som er i opposisjon er tydelige: Mangfold i sammensetningen 
i kommunestyrene gir andre typer diskusjoner og bedre funderte 
beslutninger. «Når sakene kommer i kommunestyret, kan de være 
preget av stor enighet – men bak dette kan man ha kranglet så fillene 
føyk», uttaler Ole Jacob Johansen (Frp/Asker). Det handler om at 
det enkelte medlemmet i kommunestyret har en kompetanse, erfa-
ring og ideologi som gir ulike måter å diskutere de ulike sakene på. 
Det handler også om at medlemmene i kommunestyret bruker den 
anledningen de har til å stille spørsmål og til å bruke sin kompe-
tanse i diskusjonene. «Jeg vil si at jeg har fungert som et ombud, 
nei vaktbikkje», sier Solveig Fossum (P/Asker), om en viktig rolle 
hun føler hun har hatt.  Og ikke minst handler det om at det i hvert 
kommunestyre er en kultur for å lytte til de argumentene som leg-
ges frem. Alle som representerte opposisjon eller et mindre parti, 
opplevde at deres stemme har gjort en forskjell, i daglig, politisk 
arbeid, som Rebekka Borsch (V/Røyken) sier: «Vi har en ordfører 
som er lyttende, Høyre har flertall alene, men ordfører har for lengst 
forstått at det er best å samarbeide med andre, finne de gode løsnin-
gene sammen.»

Transport og samferdsel
Transport og Samferdsel er en sak som begge kommunestyrene har 
hatt fokus på og til dels samarbeidet om. Selv om Børre Pettersen 
(Ap/Røyken) påpeker at: ”Hallenskogområdet og Heggedal er viet 
oppmerksomhet den siste perioden, så gjelder dette ikke transport 
og kommunikasjon. Eksempelvis har arealdelen av den kommun-
delplanen som nå ligger ute til høring, forslag til nye grep for vei-
systemet i Hallenskogområdet.» 
«Alle» har påpekt betydningen av transport og samferdsel som 
viktig for utvikling av hele området Heggedal, Gullhella, Vollen, 
Hallenskog – også Røyken for øvrig. En viss frustrasjon over at 
premisser for transport legges andre steder understrekes av Håvard 
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Navn:  Torleiv Ole Rognum
Kommune:  Asker
Parti:  Kristelig folkeparti
Alder:  67
Familie:  Gift, 4 voksne barn, 8 barnebarn
Bor:  Nedre Høn i 30 år
Yrke:  Rettsmedisiner
Antall perioder: 3
Sentrale verv:  Formannskapet, Representantskapet på 
Bråset sykehjem
Stiller til gjenvalg? Ja
Merkesaker:
Helse og omsorg er mine merkesaker. Som tilsynslege på 
et sykehjem på Tåsen så jeg hvor viktig det var at bebo-
erne fi kk ha sine gamle venner i «rullatoravstand». Dette 
er helt avgjørende for å opprettholde kontakten. Vi får en 
stor økning i aldersgruppen 80+ når vi nærmer oss 2030. 
Vi må være i forkant av denne utviklingen, og sykehjem i 
Heggedal ved Kistefossdammen så nært at det blir en del 
av bybildet i det nye Heggedal sentrum har vært en viktig 
sak i denne perioden.

Navn:  Ivar Horneland Kristensen
Kommune:  Asker
Parti:  Arbeiderpartiet
Alder:  47
Familie:  Skilt, 3 barn
Bor:  Bondistranda, Asker fra 2000
Yrke:  Generalsekretær i Tekna
Antall perioder: 3
Sentrale verv: Formannskapet, Styret i Bråset
Stiller til gjenvalg? Nei
Merkesaker:
Jeg har vært spesialt opptatt av saker som gjelder Heg-
gedal. Jeg oppdaget at det hadde vært mange regule-
ringsplaner uten at noe hadde skjedd. Jeg har jobbet med 
gang/sykkelvei langs Røykenveien, frivillighetssentralen 
i Heggedal, jernbanesaken mm og har gledet meg over 
utviklingen eksempelvis ved Hovedgården. Det er fortsatt 
behov for politisk engasjement knyttet til utviklingen i Heg-
gedal.

Navn:   Ole Jacob Johansen
Kommune:  Asker
Parti:  Fremskrittspartiet
Alder:  52
Familie:  Gift, 2 barn
Bor:  Gullhella siden 90-tallet
Yrke:  Selvstendig næringsdrivende
Antall perioder: 3
Sentrale verv Formannskapet
Stiller til gjenvalg? Ja

Merkesaker:
Jeg er opptatt av idrett og frivillighet – opptatt av frivillighe-
ten skal ha gode kår slik at folk ikke sliter seg helt ut. Det 
betyr både å ha lokaler og anlegg og å drive disse på en 
god måte. Jeg syns vi har en god hånd om dette. Vi kal-
ler oss frivillighet kommunen og jeg syns vi har fått til mye 
spennende.  Vi bygger ofte nye skoler – og er opptatt av 
at idrettsanleggene ved skolene også skal kunne brukes 
av andre, slik som eksempelvis i Heggedal med den nye 
fl erbrukshallen.  Vi har jobbet for å legge til rette for syk-
kelparken i Heggedal. 

Vestgren (H/Røyken): «Mye styrer vi ikke selv, og det er krevende 
å få til resultater. Det kan være diskusjoner med NSB om rutetider 
eller diskusjonen om rutebåten. Vi må være på alerten hele tiden.»  
Samtidig som dette er et område der politikerne har stått sammen: 
«Vi har kjempet mot noe som ble tredd ned over hodet på oss. Vi har 
vært samlet om å stoppe dette».  Det er Rebekka Borsch  (V/Røyken) 
som sier dette i forbindelse med nedleggelse av Hallenskog stasjon.  
At det er behov for våkne politikere, viser denne kommentaren fra 
Ivar Horneland Kristensen (Ap/Asker): «Vi oppdaget i sluttfasen av 
prosessen med Heggedal stasjon at Jernbaneverket hadde planlagt 
stasjonen for kort, slik at man ikke kan ha samtidig innkjøring som 
er nødvendig for at man kan få kvartersruter fra Heggedal.» Konkur-
ransen om de offentlige transportmidlene er stor, sådet er nok behov 
for fortsatt engasjement fra våre politikere.  

Heggedal sentrum
Det vi alle kan se, er at det har skjedd mye i Heggedal sentrum, og 
planer er lagt for de neste skrittene. Men de skrittene er ikke gått 
enda, så dette vil være et sentralt tema også i neste nummer.  En-
gasjementet har vært stort hos mange, og gleden over at utviklin-
gen er i gang er stor. Kirsti Kierulf  (H/Asker) sier det sånn: «Jeg 
er opptatt av at Heggedal skal ta en større plass i Asker, og vi fra 
«Heggedalsbenken» har tatt opp saker som gjelder både Heggedal 
og Vollen krets. Jeg er stolt av øyeblikket da vi vedtok å bygge «nye» 
Heggedal og sette av penger til dette. Det var en enorm slåsskamp, 
med prioritering mellom alle de gode ideene. Vedtaket er viktig – det 
materialiserer prosjektet». 

Skole og oppvekst
Skole og oppvekst har vært viktige saker siste periode i begge kom-
munene, det har vært en periode med bygging av nye skoler, og i 
skrivende stund er det nå kun et digert hull der nye Heggedal bar-
neskole skal komme. Vel så viktig som selve skolebyggene, er det 
fokuset politikerne har på oppvekstforholdene i en velstående kom-
mune som Asker er. Som Joel Ene (SV/Asker) påpeker: «Mulighe-
tens kommune – må være for alle, men også i Asker er det ikke alle 
som har mulighet for å delta på festen. Det er uverdig at vi har mer 
enn 4000 som er fattige – disse må det også taes hensyn til. Skole 
er fundamentet for å reise seg fra fattigdom. Hvis du ikke har den 
kunnskapen som arbeidslivet trenger, så har du trøbbel i Norge. Selv 
om Asker ikke har spesielt stort frafall fra skolen, så sier ikke statis-
tikken sier ikke noe om individet som sliter.» 

Eldreomsorg
Noen ganger erkjennes det at en politisk beslutning ikke var den bes-
te. Byggingen av et felles sykehjem for Asker og Røyken i Røyken 
sentrum fremstår som en slik beslutning, og har i alle fall vært en sak 
i Asker kommune på litt ulike måter i siste periode. Det har dreiet seg 
om å gjøre det litt enklere å kunne dra på besøk, som Solveig Fossum 
(P/Asker) har stått på for: «For å komme seg opp fra Røyken stasjon 
til Bråseth, er det en lang og, om vinteren glatt, bakke opp. Det ble 
satt av en sum penger slik at man kunne ta drosje fra stasjonen, men 
det var ikke nok, jeg har måttet følge opp der ute at de har sørget for 
informasjon om denne muligheten». Også Torleiv Ole Rognum /Krf/
Asker) har et sterkt engasjement på dette området: «Som tilsynslege 
på Tåsen så jeg hvor viktig det var at man var nær nettverket sitt, i 
«rulatoravstand» - det er helt avgjørende for om man får besøk. Jeg 
har derfor vært opptatt av at når Kistefossen er klar, skal skal ligge så 
nært Heggedal sentrum at det blir en del av bybildet.»
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Navn:   Rebekka Borsch
Kommune:  Røyken
Parti:  Venstre
Alder:  38
Familie:  Singel
Bor:   Nærsnes
Yrke:  Seniorrådgiver i Miljødirektoratet
Antall perioder: 2
Sentrale verv: Formannskap, administrasjonsutvalg, kla-
geutvalg, fylkesleder, Buskerud venstre
Stiller til gjenvalg? Ja
Merkesaker:
Mine merkesaker er knyttet til miljø, jeg jobber derfor med 
gode transportløsninger, både tog, buss og med båten, 
som stadig vekk er truet. Venstre har bidratt til å trekke 
Røyken i mer grønn retning, blant annet ansettes det nå en 
energi og klimarådgiver i kommunen – vedkommende skal 
hjelpe folk eksempelvis med å legge om til mer miljøvennlig 
oppvarming. Vi har innarbeidet klimamål, lagt om energifor-
syningen til kommunale bygg, og i siste kommunestyre før 
jul besluttet vi at vi skal ha en klimatilpasningsplan. 

Navn:       Ingvild Tautra Vevatne
Kommune:  Asker
Parti:  Venstre
Alder:  64
Familie:  Gift, 3 voksne barn
Bor:  Gullhella, fra 1972
Yrke:  Seniorrådgiver, NAV, Akershus
Antall perioder: 5
Sentrale verv: Formannskap, plan- samfunn og næring, 
jubileumskomiteen og gruppeleder kommunestyret .
Hovedutvalg for utdanning i fylket, 
Stiller til gjenvalg? Nei
Merkesaker:
Min bakgrunn kulturmessig og familiemessig handler om å 
bygge samfunnet. Heggedal har ligget litt i utkanten av As-
ker og ligget litt etter på en del av infrastrukturen. Jeg job-
bet mye og møysommelig med å sikre gang/sykkelveien 
mellom Solberg og Heggedal, der vi var avhengig av et 
løft opp mot fylket. Jan Vevatne var i samferdselsutvalget 
i fylket, og samhandling med fylket var et nøkkelord slik at 
vi fikk lagt det nødvendige grunnlaget. Vi er et grønt parti, 
og jeg er stolt over at vi fikk Nyhusjordet barnehage nær 
Heggedal sentrum og ikke mot Heggedalsmarka, der alle 
ville være avhengig av bil.

Navn:   Anders Nordmo
Kommune:  Røyken
Parti:  Sosialistisk venstreparti
Alder:  36
Familie:  Gift, 1 barn
Bor:   Røyken
Yrke:  Lærer
Antall perioder:1
Sentrale verv: Kommunestyret, oppvekstutvalget
Stiller til gjenvalg? Ja
Merkesaker:
Oppvekst og skole er mine merkesaker, der jeg har vært 
pådriver for å sikre bevilgninger til vikarer og generelt hin-
dre kutt i oppvekstsektoren. Vi har fått til et bra opplegg 
rundt forebyggende arbeid – med tidlig innsats og flerfag-
lighet. Jeg har bevisst en rolle som en motstemme, og må 
fremme alternative synspunkter, blant annet ved at vi har 
prøvd å problematisere fokuset på målstyring. Bruken av 
målstyring blir som en «planøkonomi», uten at vi helt vet 
hva målstyringen brukes det til.

Heggedal - egen sjel og unikt engasjement 
Det har vært inspirerende å snakke med våre politikere av flere år-
saker, men en spesiell årsak har vært det fokuset flere har hatt på 
miljøet i Heggedal. Det fremkommer på forskjellige måter; hoved-
fokuset er på engasjementet – de som trekker frem dette, påpeker 
at man ikke finner samme lokale engasjement noen andre steder i 
Asker. Eksempler som nevnes er innsatsen fra skolekorpset for å få 
til en hensiktsmessig flerbrukshall på nye Heggedal skole, at man 
slo ring rundt biblioteket, Nærmiljøsentralen og selvfølgelig Heg-
gedalsposten som flere av politikerne alltid leser.  Som Ole Jacob 
Johansen (Frp/Asker) sier: «Folk i Asker aktive, mange er tett på 
det politiske, eksempelvis i Heggedal. Den løsningen vi har fått på 
nye Heggedal barneskole med flerbruksløsning, ville vi trolig ikke 
fått hvis ikke det var et sterkt engasjement i korpset. Det var befa-
ringer og møter. Det er ikke alltid vi fanger opp det vi bør, derfor er 
det viktig at folk engasjerer seg!»
Både Kirsti Kierulf (H) og Ivar Horneland Kristensen (Ap) trekker 
frem kulturarven fra Industristedet Heggedal, Heggedal var i sin 
tid det moderne sentrum i Asker. I den sammenheng kan også vårt 
lokale historielag trekkes frem.

Dugnad og demokrati
De aller fleste er med på dugnad og annet frivillig arbeid fra tid til 
annen. På mange måter fremstår dugnaden som selve byggeklossen 
i demokratiet, det være seg vårdugnaden, innsatsen i vel og veilag, 
vaffelsteking på idrettsarrangement osv – og politikk.  «Dugnad er 
viktig for Norge», sier Håvard Vestgren (H/Røyken) og legger til: 
«Det er mange tjenester man ville ha kjøpt dersom man var et AS, 
men som ikke hører hjemme på samme måte i et demokrati.  Kom-
munene kan legge til rette for mye, men det er det lokale engasje-
ment som avgjør». 
Det å være kommunepolitiker er også en dugnad, et frivillig arbeid 
som strekker seg over år, der de fleste bruker flere kvelder i uken 
på sitt engasjement for en best mulig utvikling av våre kommuner. 
Som Anders Nordmo (SV/Røyken) uttaler: «Demokrati er noe som 
er mer enn hvert 4. år, det foregår hele tiden. Vi blir kontaktet hele 
tiden, og vi er lett å få fatt i på e-post og telefon.»
En del av dette spillet handler også om valget. Kirsti Kierulf (H/
Asker), setter ord på dette: «Det er «brutalt» ærlig å være politiker, 
og delta i utvelgelsesprosessen. Det er tøft for alle første gang man 
stiller til valg, jeg har kjent på dette.» Kanskje det er dette som gjør 
at så mange av oss vegrer oss? Vit da at alle partiene har fokus på å 
ta godt i mot nye medlemmer og hjelpe dem til å finne seg til rette!

Veien til politikken 
– kanskje du også har en politiker i magen?
Hvordan blir man egentlig politiker?  Må man ha vært engasjert i et 
politisk parti fra skoledagene og elske debattene for å være politi-
ker? Veien til kommunepolitikken i Asker og Røyken handler først 
og fremst om engasjement og om et ønske om å få til en best mu-
lig kommune å bo i, selv om veien frem har vært høyst forskjellig 
for våre 12. Halvparten har fått den politiske diskusjonen «inn med 
morsmelken», med familier der politikk ble diskutert rundt mid-
dagsbordet, som Torleiv Ole Rognum (Krf/Asker) sier: «Familien 
min var venstrefolk på begge sider, så politisk fokus i familien har 
vært sentrum. Min politiske interesse ble styrket gjennom faget. 
Som professor var jeg opptatt av medisinsk etikk.» Også Ingvild 
Tautra Vevatnes (V/Asker) familie var opptatt av politikk, men hun 
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Navn:  Håvard Vestgren
Kommune:  Røyken
Parti:  Høyre
Alder:  52
Familie:  Gift, 3 barn
Bor:   Slemmestad
Yrke:   Avdelingsleder i Jernbaneverket
Antall perioder: 2
Sentrale verv:  Gruppeleder kommunestyre og formann-
skap, leder av Administrasjonsutvalget
Stiller til gjenvalg? Ja
Merkesaker:
Min merkesak har vært å bidra til å styre kommunen slik at 
den drives på en god og effektiv måte, og lage best mulig 
kommune på vegne av kommunens innbyggere - noe som 
også innebærer god ledelse av kommunens ca. 1100 an-
satte. Røyken er en av Norges mest effektive kommuner! 
Jeg er fornøyd med utviklingen i kommunen, som leverer 
gode tjenester, samtidig som økonomien har vist over-
skudd de siste årene. Dugnad er viktig for Norge, og jeg 
er veldig fornøyd med samarbeidet mellom kommunen og 
de frivillige. 

Navn:   Børre Pettersen
Kommune:  Røyken
Parti:  Arbeiderpartiet
Alder:  70
Familie:  Enslig, 4 barn
Bor:   Slemmestad
Yrke   Pensjonist og dedikert 
  medlem av arbeiderbevegelsen
Antall perioder: 4
Sentrale verv: Formannskapet, Gruppeleder i Ap, medlem 
fylkestinget m.m.
Stiller til gjenvalg? Ja
Merkesaker:
Forholdet arbeidsgiver/arbeidstaker og arbeidsmiljøspørs-
mål har vært et gjennomgående tema for hele engasje-
mentet i tillegg til urettferdighet. I praktisk kommunepolitikk 
handler rettferdighet bla om allmennhetens muligheter for 
tilgang til strandsonen, et område der det er prinsipielle 
forskjeller mellom partiene. Det er arealforvaltningen som 
er det viktige verktøyet for å styre utviklingen – det er her 
grunnlaget legges for hvor det skal dyrkes mat, hvor syk-
kelveiene skal gå osv. 

Navn:  Solveig Fossum
Kommune:  Asker
Parti:  Pensjonistpartiet
Alder:  85
Familie:  Enke
Bor:  Borgen
Yrke:   Pensjonist
Antall perioder:1
Sentrale verv: Eldrerådet, Kommunestyret
Stiller til gjenvalg? Nei
Merkesaker:
Mine merkesaker er helse, omsorg og eldresaken. Jeg er 
opptatt av sammenhengen mellom de vedtakene som fat-
tes og det som er realitetene. Jeg har vært opptatt av å få 
frem fakta, ved å etterspørre og ved å påpeke når det er 
forskjell. Jeg får mange telefoner, har vært mye rundt og 
vet mye om hvordan det er. Asker kommune er en god 
kommune å bo i, men vi har mange av de samme proble-
mene som andre. 

Det politiske livet
«Når jeg nå har vært aktiv i Asker-politikken i 20 år, så har det 
sammenheng med at oppgavene er sammensatte, det er mange inn-
fallsvinkler – og mange perspektiver. For å komme inn det politiske 
rommet, må man spille på veldig mye, og jeg liker dette spillet!» 
Det er Ingvild Tautra Vevatne (V/Asker) som sier dette.  I begge 
kommuner påpekes det at innspill fra opposisjonen lyttes til!  «Det 
er mange måter å påvirke på», sier Børre Pettersen (Ap/Røyken) og 
fortsetter: «Av og til får man omforente vedtak. I den perioden vi 
har hatt, har det lykkes partiene å ble enige om de store grepene.»
Det betyr ikke at man er enige om alt, og det mer enn indikeres at det 
kan være mange og heftige diskusjoner før saker endelig behandles 
i kommunestyret. Det påpekes fra opposisjonspartiene at de har en 
viktig rolle, ikke bare for å skape større bredde i diskusjonene, men 
også som «vaktbikkje». Spesielt for partiene med få medlemmer 
i kommunestyret, er det krevende å skulle forholde seg til alle sa-
kene, som Joel Ene (SV/Asker) sier: «Når man sitter alene, er det 
vanskelig å ha en mening om alt, man må velge de viktigste sakene. 
Det er mange typer saker og spørsmål jeg må lese, men jeg prøver å 
legge mest fokus på det som er mest nyttig for SV og meg.» 
Til syvende og sist må jo de som år etter år bruker fl ere kvelder i 
uken på politiske møter, befaringer og innbyggermøter også selv 
ha en glede av sitt engasjement. Ingen av de jeg har snakket med, 
gir uttrykk for annet enn glede over å få delta, her representert ved 
Kristin Bjelke (AGV/Asker): «Det å få være med, være en del av 
prosessen, å utvikle samspillet i teamet,  er i seg selv lærerikt og 
morsomt. I underutvalgene får vi anledning til å diskutere saker mer 
inngående, vi kan stille spørsmål og får en mer inngående innsikt i 
sakene. Og når vi også kan være med på å påvirke beslutningene, så 
har vi jo gjort den jobben vi er her for». Ivar Horneland Kristensen 
(Ap/Asker) supplerer: «Det er fantastisk å få lov til å være folke-
valgt. En god opposisjon har gjort posisjon bedre – vi har påvirket 
politikken mye. Det politiske spillet er utrolig inspirerende, det er 
mange morsomme debatter. Politikken er et verv, og i dette vervet 
treffer man mange typer mennesker.  Selv om det også er krevende 
dager, så er det fi nt å få til noe lokalt sammen med andre».

fremhever spesielt debatten: «Jeg var tidlig fasinert av folk som var 
gode til å snakke, jeg liker å snakke og debattere selv, dette tiltaler 
meg veldig.». Den som virkelig ble kastet inn i politikken, var Sol-
veig Fossum (P/Asker), som var vara, men ble fast representant da 
den faste representanten fl yttet ut av kommunen. Dog etter mange 
års innsats som besøksvenn på fl ere av kommunens institusjoner. 
Om lag halvparten av representantene har kommet inn i politikken 
via andre typer verv, som husmorlag, FAU, vel’ene. At enkeltsaker 
kan være helt avgjørende for det politiske livet, forteller Anders 
Nordmo (SV/Røyken) om: «Mitt samfunnsengasjement startet på 
Notodden da jeg var 10 år, en familie ble sendt ut av landet. Barna 
gikk på vår skolen, det var mye skriving i avisen, og jeg engasjerte 
meg».

I neste utgave av Heggedalsposten:
Vi vil utfordre partiene på hva de vil være opptatt av i neste 
fi re-års periode.  Også de partiene som ikke har vært represen-
tert i kommunestyrene sist periode vil bli invitert til å komme 
med innspill på det de er opptatt av. 
Har du spørsmål du mener vi bør stille?  Send dem så fort som 
mulig til post@heggedalsposten.no
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Topptur til Verkensmåsan og Blåfjell
Vinteren er på hell og skiløypa opp til Verkensmåsan/Breimåsan er uegnet å gå på 
ski i akkurat nå.  Snøen har smeltet masse, det er stedvis bare fl ekker, steiner som 
stikker frem, og is istedenfor snø i løypa.  Bekkene sildrer og renner vårlig og har 
spist seg inn i løypetraseen. Kalde netter gjør at det harde underlaget holder seg.  
Det er uforsvarlig for skiløpere der slik det er nå, men helt greit å gå på bena med 
gode sko med brodder under. 
Skiløyper er jo for de som ønsker å gå på ski, men i en veldig kort periode om våren, 
kan restene av skiløypa være en fi n og lett sti å gå i, når det er frost i bakken.

Som skitur
Skiløypa opp til Verkensmåsan er litt bratt og krever en del 
påfyll av snø for å være tilrådelig med ski på bena.  Løypa 
går forbi Skjellestad og ved første løype-dele kan du velge 
å ta til høyre, og gå over jordene frem til Dikemark Syke-
hus i fi n, åpen trasé (ca. 4,5 km).  Det kan se ut som løypa 
ender i Strømnesveien, men følg veien, over bekken og til 
toppen av Fosnesveien, ca. 100 m (du må kanskje ta av deg 
skiene der).   Ta til høyre i krysset og noen meter lenger 
fremme ser du at skiløypa går inn til venstre, og videre 
over jordene mot Dikemark.
Løypa opp til Verkensmåsan (ca. 3 km) slynger seg oppo-
ver gjennom skogen mot toppen.  Derfra kan du velge å 
legge skituren innover i Kjekstadmarka eller mot Dike-

mark Sykehus.  Ved P-plassen foran 3. Avd. ser du den 
fl otte solfylte løypa som går over jordene (som beskrevet 
over) tilbake til Skjellestad.  En litt bratt start, men fi n run-
de på fi ne vinterdager.
På Verkensmåsan går det også en løype til Blåfjellhytta 
(ca. 2 km) som på søndager kan friste med pølser og ny-
stekte vafl er.
Tur på bena
Jeg startet fra Heggedal sentrum og gikk over stasjons-
brua og opp Kleiva.  I krysset der Gml. Heggedalsvei mø-
ter hovedveien går løypa opp til Verkensmåsan.  Den går 
tett innpå Skjellestadveien før den svinger av og det bærer 
oppover i skogen mot toppen.
På Verkensmåsan er det solrikt og fi nt, og i postkassa som 
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Skiforeningen - Kart fra Markadatabasen

Dato: 03.03.2015 kl. 10:07

0 0.5 10.25
Kilometer

© 2001-2012, Skiforeningen, Kongevn. 5, 0780 Oslo. Kartgrunnlag: Geodata AS, Statens kartverk, Geovekst og kommuner.

Preparert ferdig i dag Prepareres i dag Preparert i går Preparert tidligere Delvis preparert Ikke preparert

Utsnitt av Skiforeningens kart som holdes løpende oppdatert om status for løypene. Se: www.
skiforeningen.no.

START

henger der, ligger det en gjestebok du kan skrive deg inn 
i. 
Verkensmåsan het opprinnelig Breimåsan. Det navnet er 
faktisk brukt så tidlig som i år 1408 i en delegang mel-
lom gården Kjekstad i Røyken og gårdene på Askersiden. 
Betegnelsen Verkensmåsan kom i bruk etter at jernverket 
på Dikemark kom i drift omkring 1700. På folkemunne i 
Heggedal har alltid Breimåsan vært brukt. 
Jeg gikk videre mot Blåfjellhytta, og nøt den fl otte utsikten 
over de 7 blåner (hadde jeg på følelsen av) på toppen av 
Blåfjellet, før jeg gikk videre.  Det smakte godt med en rast 
ved Blåfjellhytta før jeg valgte å gå veien tilbake.  Nederst 
i bakken fra Blåfjellhytta går Nores vei inn til venstre.  Den 
burde jo hete Eventyrveien for allerede nå dukket det opp 
nisser og troll frem fra snøen.  Videre gikk jeg strake veien 
ned mot NUSB/Sivilforsvaret og tilbake til Heggedal sta-
sjon. Det var en kjempefi n tur takket være pigger under 
skoene, solen som skinte og lyden av vår.

God tur!                                  Isete løype ved Skjellestadveien.

START

Blåfjellhytta

Dikemark
Heggedalsposten 21
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Ved Blåfjellhytta.  Her grillhytta Lille Blå.

Nisser og troll i Nores vei

Postkassa på Breimåsan.

Løypekryss på Breimåsan.

Nisser og troll i Nores vei

Clinic Michelle
Hudpleiesalong

Hudpleier Michelle Nuth
tilbyr hudpleie, hårfjerning med 

voks og farging av vipper og bryn

Trevaren 9, 1389 Heggedal - 66 79 62 65
Heggedal sentrum, det gule huset ved fabrikken

Frisør
Anne Grethe Thune
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Heggedal Hovedgårds Venner
og Stiftelsen Heggedal Hovedgård

Heggedal  Hovedgårds Venner
inviterer til                                                                                                                                          

JAZZ-KAFÉ
PÅ HEGGEDAL HOVEDGÅRD
ONSDAG 22. APRIL

ODEON  JAZZ 
PÅ HEGGEDAL HOVEDGÅRD
Spiller fra kl 19.30

Vi har igjen vært så heldige 
å få Odeon Jazz Quartet til å 
besøke Heggedal Hovedgård.                                                                                    

NOE Å GLEDE SEG TIL !
Billetter og kaffesalg  fra kl. 18.30  
Entré Kr 250,-    ved inngangen 
Nummererte plasser

Heggedal Hovedgårds Venner
inviterer sine medlemmer og andre interesserte til

ÅRSMØTE  
onsdag 8. april 2015 kl. 19.00 på Heggedal Hovedgård.

 

Hovedgården skal være et sted der vi alle trives!

Dagsorden:  
 - Godkjennelse av innkalling
 - Valg av møteleder og referent
- Årsberetning og regnskap.
 - Innkomne saker.
 - Valg.

Du er også velkommen til å bli medlem i 
Venneforeningen og hjelpe oss å ta vare på 
gården og området omkring. Medlemskontingent: 
Minimum kr. 100,- pr. husstand.
(e-post: oebbesen@online.no) 
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Heggedalsposten24 Heggedal idrettslag

Heggedalshallen (inne):
Lør. 21.03 J05 / Søn. 22.03 G05
Lør. 11.04 G06 / Søn. 12.04 J06
Lør. 18.04 G07 / Søn. 19.04 J07
5-er cup spilles inne i Heggedals-
hallen. 
Spilletiden er 1x18 min. 
Lagene kan benytte ubegrenset 
antall spillere.

gjellum kunstgressbane 
(ute):
Lør 11.04 J01 / Søn. 12.04  
Gutter junior Lør 18.04 G01

11-er cup spilles ute på kunstgress-
banen på Gjellum idrettspark.
Spilletiden er 1x25 min i innledende 
runder.Finalen for avsluttende  
cupspill 2x20 min. 

Lør 25.04 J03 og G03
Søn 26.04 J04 og G04
7-er cup spilles ute på kunstgress-
banen på Gjellum idrettspark.
Spilletiden er 1x20 min. Lagene kan 
benytte ubegrenset antall spillere.

Med første kamp kl. 0930 var det tidlig avreise fra Heggedal. 
Til Mjøndalen hvor Martin Ødegård kommer fra.

Vi var satt opp i en gruppe med Kongsberg 1, Geilo og 
Hærland 1 fra Mysen. Nye spennende motstandere som vi ikke møter 
til vanlig. Vi var spente før første kamp mot Kongsberg 1.  Men det 
var uten grunn, for kampen gikk meget bra og vi vant greit 2-0 mot et 
godt lag. Neste kamp mot Hærland 1 ble også en positiv opplevelse 
for gutta på banen og tilreisende publikum. Vi spilte en meget god 
kamp og vant hele 5-1 ledet av Heggedals Martin FH på banen og 
Thomas Johnsen som trener. Vi fikk flere positive tilbakemeldinger 
etter kampen, også fra nøytralt publikum og motstanderes trenere. 
Hvordan kan lille Heggedal ha så mange gode spillere i en årsklasse, 
var et av spørsmålene vi fikk i hallen.

Med tre timers pause til siste kamp kl. 17 mot Geilo tok vi oss en 
tur hjem til Heggedal og ladet opp til puljefinale og eventuelt sluttspill 
utover lørdagskvelden. En taktisk god avgjørelse da gutta var meget 
klare for seier i neste kamp mot et godt Geilolag i puljefinalen. Vi rul-
let over Geilo og vant hele 4-1. 

Dermed var vi klare for semifinale mot Klemetsrud fra Oslo. Vin-
neren av cupen i 2014. Gutta fortsatte storspillet i semifinalen og ledet 
2-0 etter 5 minutter. Vi sikret oss inn de neste 20 minuttene og vant 
kampen 3-1 og var klare for finalen. I finalen møtte vi et lokalt godt 
lag, Birkebeinern, med over 30 gutter i kullet. Et av de bedre lagene i 
1. divisjon i Buskerud. Det ble en vanskelig kamp da vi tidlig lå under 
2-0. Gutta var tydelig slitne og vi tapte finalen mot det beste laget i 
cupen. Men vi fikk med oss hjem en stor fin pokal og en positiv op-
plevelse for laget.

Vi har også deltatt i Lillehammer innendørscup i januar mnd. Vi 
stilte med to lag der og begge lagene markerte seg godt. Et av lagene 
ledet tidlig 2-0 mot Sarpsborg, men tapte kampen mot det laget som 
kom på 3. plass i cupen. Men ingen av lagene kom videre til A-
sluttspillet søndag. Alle hadde en positiv sosial cup med god trening 
og lagbygging. Et av høydepunktene var aketur i akeanlegget i OL 
parken.

Gutta er ivrige og nesten alle stiller på alle treninger nå vinterstid 
med de utfordringer det er i Heggedal. Vi har trent til dels innendørs 
på ungdomsskolen og på leid bane i vinter. Nå ser vi frem til at våren 
skal komme på Gjellum, seriestart og Heggedalscupen i april.

Tekst og foto: Jens-Petter Henriksen

Velkommen til dNB- 
Heggedal CUP 2015
Er dere klare for HeggedalsCup? Vi byr på flotte fotball-
opplevelser for store og små i Heggedalshallen og ute på 
Gjellum Idrettspark.

Mjøndalen Cup 2015

G01 til finalen
Heggedal G01 deltok i Mjøndalen hallcup 7. februar 
2015. Mjøndalen inviterte til en 7-er cup i et fantastisk 
innendørsanlegg på deilig nytt isfritt kunstgress. 

Kampene:
I alle klasser og årganger garanterer vi minst 3 kamper per 
lag, og alle kamper spilles på samme dag. Alle spillere får 
premie.
Program med kampoppsett og turneringsreglement vil bli 
sendt ut til påmeldte lag senest 1 uke før aktuell cup-helg 
og være tilgjengelig på Heggedalil.no
Vi gleder oss til liv og latter, heiarop og friske fraspark!

Velkommen!

For mer informasjon om påmelding, ta kontakt med:
Heggedal Cup 2015
Monica Øverbye (tlf 95812799)
monica.overbye@nov.com   
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Det er en dedikert og entusiastisk gjeng på 19-20 spillere som 
ledes av ildsjelen Tom Ørbech. Med seg har han god hjelp av 
assistenttrenerne Hans Jørgen Fosse og Rolf Bjørnstadjordet.

2001 og 2002-jentene begynte å trene sammen allerede i fjor, 
og 2002-jentene fikk hospitere på 11er-fotballkampene til de ett år 
eldre jentene, i tillegg til at de spilte sin egen sesong med 7er-fotball. 
Dermed fikk de en smidig overgang til å spille på større bane, og det 
var selvfølgelig kjempegøy!

Alle jentene stilte opp som ett lag på Norway Cup i fjor, og det 
var en artig erfaring å ta med seg. Vi kom til B-sluttspillet, men tapte 
første kampen der, og var dermed ute av dansen. Opplevelsen var 
likevel en opptur. Jentene overnattet på Gjellum hele uka, med full 
oppvartning av foreldre som stilte opp med matlaging av ypperste 
klasse, som «vakter» og støttespillere. Det var tivoli, disco i Oslo og 
tur til Frognerbadet og Gjellumstranda i ledige stunder. TV2 filmet oss 
også, - vi fikk en lengre reportasje i Norway Cup-programmet, så det 
kan vel trygt sies at Norway Cup var en suksess alt i alt!

I januar i år var jentene med på Lillehammer-cup. Vi kan vel ikke 
skryte på oss kjemperesultater her heller (2001 og 2002 stilte med 
hvert sitt lag), men det var erfaring, samhold, glede og morsomme 
opplevelser som kunne puttes i sekken da det var tid for hjemreise, 
og det er jammen enda mer verdifullt enn en pokal som støver ned på 
jenterommet.

Laget drømmer om å få til en utenlands-cup i 2016 (Barcelona lok-
ker i det fjerne), og for å kunne realisere dette trengs det mer penger 
i kassa. Jenter 01-02 søkte derfor om å få drifte kiosken på Gjellum 
de neste 2 årene, og det fikk vi som det første jentelaget i historien. 
Hurra! Kiosken på Gjellum vil selge varer på alle A-lagskamper 
fremover, samt på kvelder der det pågår 3 kamper eller flere samtidig. 
Kom og kjøp og støtt idrettslaget!

Det blir selvfølgelig deltakelse i cuper i 2015 også, men ingen 
faste planer er lagt foreløpig. Frem mot sesongstart håper vi på gode 
treningsforhold og spilleglede for jentene våre!

God sesong ønskes alle lag i HIL!
Tekst og foto: Nina Tangvik

Flotte  
friidrettsprestasjoner  
på dialoglekene og 
skedsmolekene i januar 

For 2 år siden startet vi opp en ny  
friidrettsgruppe i Heggedal. siden da 
har det blitt mange timer med spenst 
og løpstrening både inne og ute. 

Det er veldig morsomt for utøverne å se resultatene av 
tiden de har lagt ned i treningen – og det har de sett på 
stevnene i vinter.
I januar har vi fått med oss to innendørsstevner med flotte 
Heggedalsresultater. Vi startet året på Dialoglekene i 
Drammen, der 11-åringene tok med seg hele 2 gull, 4 sølv 
og 2 bronse hjem, samt flere gode personlige rekorder. 
Melisa Nezic tok gull i høyde og sølv på 600m. Sondre 
Marstein Kristiansen tok gull på 600 m og sølv i høyde. 
Sondre Bretten-Sandanbråten presterte å få med seg 
4 medaljer hjem, sølv i kule, sølv på 600 m og bronse i 
lengde og høyde. Kaia Elizabeth Hatfield og Kristian Elias 
Koppang tok også med seg sterke nye perser hjem fra 
Drammen. 

Fra 7 – 9 års klassen yrer det også av talenter. Det er 
en stor gjeng på treningene som har det kjempegøy med 
fart og spenstøvelser. De er ikke redd for en utfordring, og 
i Drammen var hele 7 av de yngste med for å konkurrere. 
Noen var med for aller første gang, blant annet Frøya 
Baalerud og Mille Frang Steine med kjempeflott innsats 
på 60m og i lengde.

På Skedsmolekene hadde vi en litt mindre gruppe 
med oss, og igjen oppnådde 11-åringene flotte resultater. 
Vi fikk med oss sølv til Melisa Nezic i kule, samt flere 
sterke prestasjoner av Sondre Marstein Kristiansen, blant 
annet en 4. plass på 60m hekk. I 7-9 års klassen var vi 
representert med Amanda Sofie Nes Fredheim og Anna 
Haugenes-Bourrie som begge tok med seg sterke person-
lige rekorder på 60m. 

Vinterens aktiviteter og opplevelser inspirerer til enda 
hardere innsats på treningene for utøverne våre – så her 
kommer ingen til å ligge på latsiden fremover mot neste 
konkurranse. Vi jobber videre med både spenst, hurtighet 
og utholdenhet – men det aller viktigste er at vi har det 
gøy! Klubben er kommet 
for å bli, og vi gleder oss 
over å se fremveksten av 
friidrettsmiljøet i Heggedal.

Har du lyst til å være med 
oss på en trening? Sjekk 
HILs hjemmesider for 
treningstider og bli med! 
Kanskje friidrett er noe for 
deg også.

Tekst og foto:  
Berit Marstein og Susanne 

Haugenes-Bourrie

Heggedals eldste 
jentefotballag!
Når årets fotballsesong starter, er jentelagene av årgang 
2001 og 2002 slått sammen til ett lag, og de er også nå 
de eldste spillerne i fotball blant jentene her i Heggedal.
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Heggedal IL vil takke deg som har registrert Heggedal IL som mottaker av din grasrot-
andel. Det totalte beløpet HIL har mottatt siden oppstarten av Grastrotandelen er 
kr 388.125. Ditt bidrag hjelper HIL med å oppfylle små og store drømmer. TUSEN TAKK!
Har du ikke registrert HIL som mottaker av din 
Grasrotandel? Send SMS: GRASROTANDELEN 
979674791 til 2020 (gratis).

Heggedalsposten26

Heggedal IL er på facebook 
Bli venn med oss!

Heggedal idrettslag

Leder:  Ruben Vineshaugen 994 59 988 ruben.vineshaugen@gmail.com
Nestleder:  Ubesatt – har du lyst til å bidra? Ta kontakt med HIL.
Konst. leder fotball:  Rune Røising 911 92 436 mrrrune@online.no
Friidrett:  Susanne Haugenes-Bourrie 452 83 028 susanne.haugenesbourrie@gmail.com
Allidrett:  Sigurd Haakonsen 951 09 835 sigurd_haakonsen@hotmail.com
Langrenn:  Vidar Johansen 414 66 400 vidar73@gmail.com 
Trim og trening:  Laila Samuelsen 915 66 932 Lssamuel@online.no
Blåfjellhytta:  Morten Eriksson 920 39 935 erikssonmorten13@gmail.com
Utleie Gjellum:  gjellum@heggedalil.no

HEGGEDALI L
19 14

Halv pris på leie av 
Blåfjellhytta i juli 2015
Vi tilbyr halv pris på utleie i hele juli. Benytt 
muligheten til å arrangere bursdag eller et ferie-
opphold på Blåfjellhytta for en meget rimelig 
penge.Halv pris også på grillhytta, Lille Blå.
Se vår hjemmeside www.blaafjellhytta.no

Tekst og foto: Morten Eriksson

Blåfjellhytta avlyser 
skjærtorsdags-
arrangementet 2015
Blåfjellhytta avlyser det tradisjonelle skjærtorsdags-arrangement-
et grunnet store utfordringer med å kunne stille med frivillige 
”stabsmedarbeidere” i kiosken og til arrangementskomité ute. I 
tillegg har det vært en dalende interesse fra lokalmiljøet til å stille 
opp. Styret ser seg dessverre nødt til å avlyse dette familiear-
rangementet med tradisjon tilbake til 1930 årene.
Styret prøver likevel å holde hytta søndagsåpen fra kl 1200-1500 
hver dag i påsken,  med unntak av påskeaften grunnet selskap.

HIL inviterer store og små til bakkeløp, luftgeværskyting 
og bueskyting. 

●  Bakkeløp fra Nores vei opp til selve Blåfjellet, en bakkestigning 
 på ca.1000 m kl. 1200
●  Luftgeværskyting, 10 m presisjonsskyting kl. 1315
●  Bueskyting, 10 m kl. 1315

Vi premierer alle barn under 12 år, i tillegg blir de 3 beste i hver klasse 
premiert og ikke minst sammenlagtmesterne.

Påmelding på hytta fra kl. 1100.
Startkontingent kr. 50,- pr. person.
Vel møtt!

Åpen kiosk • Gode parkeringsforhold • Loddsalg

Blåfjellmesterskapet 2015 
søndag, 26. april kl. 1100

A-laget i Heggedal
 inviterer alle barn fra 

6 - 12 år på Tine fotball-
skole på Gjellum 

i uke 26!
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SENTRUMS FRISØR
Kristin Øverbye

Mandag - fredag 09.00 - 16.00
Kveldstid og lørdager etter avtale

Mye nytt i dameklær
Bli vårfin hos oss!

Tlf. 66 79 71 09 / 974 84 572
Heggedalsbakken 6 (2. etasje over KIWI)

Heggedalsveien 304, Heggeodden
Tlf. 66 79 66 00  -  www.SiamSushi.no    

Her finner du alt  i sushi og asiatiske retter 
for takeaway, samt egen restaurantmeny.

Velkommen til Sushi og asiatisk mat

Nå også mandager 17-21   Tir-søn 14-21

Følg oss på Facebook

Fortsatt er det beste i livet håndbakt...

Strøket 6, Asker
Telefonbestilling: 66 78 12 30
Man-fre 7.30-18 Lør 8-16
Frokost buffet 
man-fre 0730-0900

Tlf: 94 79 27 88
Heggeodden 3

www.cutfrisor.no

Godt utvalg av 
produkter fra: 
Brocato - Hemps - 
Sopure - Kitoko >

Herreklipp - dameklipp - barneklipp - maskinklipp - farvedesign - 
hettestriper - foliestriper - permanent - forming / farging bryn - 

farging vipper - vask / føhn - feststyling - oppsetting - brud - 
brud hjemmebesøk - hair extensions - vippe extensions - negldesign
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HEGGEDAL MENIGHET

Mange ønsket å bli 
orgelpipe-fadder!

Søndag 1. februar startet aksjonen for 
å skaffe midler til nytt orgelet i Heg-
gedal kirke. Det ble en god start hvor 
det i løpet av dagen ble ”solgt” piper 
og tangenter for Kr 31 500. Tidligere 
i uken hadde menighetsrådet avsatt 
Kr 50 000 til det samme formålet. 
Det ble dermed en god start mot må-
let om å skaffe Kr 600 000! Om du 
ønsker å bli med, er orgelkomiteens 
konto for gaver: 15035731498.

For å skaffe penger til orgelfondet 
deltar menigheten også ved loppe-
markedet i Østenstad 24. og 25. 
april. Se annonsen under. Vi trenger 
både lopper og medarbeidere!  

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

”Gudstjenester for Gud og hvermann”

Mange ønsket å bli 

 
Vi tror Gud bruker ulike kanaler for å nå inn til oss (dersom vi 
ønsker å bli nådd), og vi tenker at det også gjelder ulike typer 
musikalske uttrykk. I Heggedal menighet har vi gjennom fl ere 
år hatt variert musikk på gudstjenestene våre. Det fi nnes et stort 
mangfold av god musikk med kristent innhold fra både inn og 
utland, og det ønsker vi at skal prege våre gudstjenester.

I høstferien i fjor var en stor ungdomsgjeng fra Team Heggedal på tur til New 
York og der fi kk vi være med på gudstjeneste i Brooklyn Tabernachle Church. 
De har et kor bestående av 280 medlemmer, et band med ti musikere og sammen 
med menigheten ble det en sterk musikalsk og åndelig opplevelse å få være en 
del av dette. Vi skulle gjerne hatt det sånn i Heggedal kirke hver søndag, men 
det er jo ikke direkte overførbart. MEN det er klart man blir inspirert og i en litt 

mindre skala ønsker vi å ta med oss noe av dette 
til Heggedal kirke. 

Det første som skjer er Gospelmesse. Gospel 
betyr ”gode nyheter” og søndag 12.april kl.11.00 
skal vi fortelle om de gode nyhetene når vi har 
Gospelmesse med gospelkoret New Voices med 
band og prost Berit Øksnes.
Kveldsmesse med lovsang
Kveldsmesse er en gudstjeneste med nattverd, 
enkel liturgi og mye sang og musikk kl.19.30 
siste søndag i måneden. En mulighet til å puste 
ut, og til å puste inn nytt liv. Vafl er på Heggetun 
etter Kveldsmessen.
Countrymesse (på høsten)
Country er den amerikanske, religiøse folkemu-
sikken og den preges av sanger om håp som for-
midles av forsangere og et band med blant annet 
fele, banjo, og gitarer.
Jazzmesse (på høsten)
Standard jazzlåter med et kristent budskap ak-
kompagnert av dyktige jazzmusikere.
Folketonemesse 7. juni 2015

Her er det fokus på folketoner og vi inviterer 
dyktige folkemusikere til å medvirke i gudstje-
nesten. Ta på deg bunaden og kom!

Torbjørn Brennum

New Voices

LOPPE-
MARKED
i Østenstad kirke ønsker lopper
Ring enten 66 78 46 16 eller 66 78 32 59 eller send e-post til  
aeeimh@gmail.com og en av våre kjørepatruljer vil hente loppene 
onsdag 22. eller torsdag 23. april etter kl. 18.00.  
(Gjelder kun Asker kommune)
Aller best er det om dere leverer loppene direkte ved Østenstad kirke 
onsdag 22. eller torsdag 23. april etter kl 18.00.
Vi kan ikke ta imot TV’er, hvitevarer, sofaer, veggseksjoner eller trimapparater

Selve loppemarkedet holdes i Østenstad kirke
fredag 24. april kl. 18.00 - 21.00 og
lørdag 25. april kl. 10.00 - 14.00
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Pengene kommer godt med som støtte til blant annet barne- og ungdomsarbeide i 
Østenstad menighet og til Y’s Men’s internasjonale hjelpearbeid.
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HEGGEDAL MENIGHET

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Seniorarbeid
• Kirkefrokost på utvalgte mandager kl 11.30,  4.mai 

og 1.juni. Ta med matpakke, så byr vi på kaffe og 
kake. Vi liker å synge, deler dikt og andre tekster og 
har gjerne en liten andakt. 

• Fredag 17.april kl 11.00 – Fredagstreff på Heggetun. 
Besøk av tidl. misjonær Nora Fjose, som snakker om 
temaet: « Hvor går du, Madagaskar?» Sang og mu-
sikk, åresalg, servering og andakt.

Ta kontakt med menighetskontoret ved behov for skyss, 
tlf. 66 90 71 80

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

Barn
• Søndagsskolen – bibelfortellinger og aktiviteter for 

alle barn parallelt med gudstjenesten. Følgende søn-
dager: 22.3, 29.3, 12.4, 19.4, 3.5

• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, mandager kl 
18.00-18.45

• TweenSing – kor for barn 5.-7.trinn, tirsdager kl 
14.15-15.30

• Speider – mandager kl 18-19.30 på Heggetun
• Familiegudstjeneste 10.mai kl 11.00
• 29.mars – Palmesøndag, søndagsskolefrokost
Kontaktperson barn: Marianne Solheim, tlf 95284767  
e-post marianne.solheim@asker.kirken.no

Ungdom og kon firmanter
• Team Heggedal – åpent hus med kveldsavslutning, 

for ungdom over konfirmantalder, tirsdager kl 19-
21.30

• Tirsdagssamling for konfirmantene, annenhver tirs-
dag (oddetall)

• Kveldsmesse, søndagene 22.3 og 31.5 , kl 19.30 i kir-
ken. Kirkekaffe på Heggetun etterpå. 

• 26.april – Gospelnight i Østenstad kirke. 
Kontaktperson ungdom: Torbjørn Brennum, tlf 
66907183 e-post brennum@gmail.com

Gudstjenester
• 22/3 kl 19.30 Kveldsmesse, Maria budskapsdag
• 29/3 kl 11 Gudstjeneste, Palmesøndag
• 2/4 kl 19 Kveldsgudstjeneste, Skjærtorsdag
• 5/4 kl 11 Påskedagsgudstjeneste
• 12/4 kl 11.00 Gospelmesse
• 19/4 kl 11.00 Gudstjeneste
• 3/5 kl 11.00 Gudstjeneste
• 10/5 kl 11.00 Familiegudstjeneste, Tårnagenter
• 24/5 kl 11.00 Gudstjeneste, Pinsedag
• 31/5 kl 19.30 Kveldsmesse

Kirkevalget består av to valg:
•  Valg til landets 1258 menighetsråd
•  Valg til landets 11 bispedømmeråd 

som til sammen utgjør Kirkemøtet i 
Den norske kirke

Når du sitter i menighetsrådet, er du 
med på å legge til rette for at kirken 
er en viktig, synlig og aktiv aktør i 
lokalsamfunnet. Alle menigheter har 
sitt eget særpreg og sine kjernesaker. 
I menighetsrådet kan du være med på 
å forme menigheten med ditt engasje-
ment. Nominasjonen til menighets-
rådsvalget er ennå ikke ferdig, og det 
er plass for flere kandidater. Vil du bli 
nominert, eller kjenner du noen som 
bør bli det? Alle medlemmer av Den 
norske kirke over 18 år kan sitte i me-
nighetsrådet. Ta kontakt med Kjell Vi-
dar Jørgensen, kjell.vidar.jorgensen@

ue.no eller Marianne Solheim, mari-
anne.solheim@asker.kirken.no før 1. 
april.

Det er mulig å stille alternativ liste 
til menighetsrådsvalg. Det må da være 
minst 10 stemmeberettigede forslags-
stillere som skriver under på listefor-
slaget. Listen må sendes inn til valg-
styrets leder, Kjell Vidar Jørgensen, 
senest 1. mai.

Kirkemøtet er det øverste repre-
sentative organet i Den norske kirke. 
De samles en uke hvert år for å drøfte 
ulike saker om kirkens innhold og ut-
vikling. I bispedømmerådsperioden 
2016-2019 får Kirkemøtet overdratt 
alle oppgaver fra staten som blir en 
viktig faktor for kommende valgpe-
riode.

Ved å velge representanter til bi-

spedømmerådet, velger du også våre 
representanter til kirkemøtet for pe-
rioden 2016-2019. Du finner mer stoff 
om kirkevalget på Oslo bispedømmes 
hjemmeside: www.bd.kirken.no/oslo/  
og på www.kirkevalget.no.
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Dette skal feires 16. april, i 
barnehagen vår. Vi skal vise frem 
hva vi jobber med i løpet av året  
på fl ere stander, fra kl 14.00.
Barna skal opptre med vår 

Barnas Hus på Gullhella er 25 år

egen «Bravo for vår Lavvo», 
en sang som er laget av en pappa i barnehagen.
Det serveres kake og drikke!
Vi ønsker velkommen alle gamle barn og ansatte, 
sammen med alle som går i Barnas Hus i dag.

Bursdag? Konfirmasjon? 
Bryllup? Barnedåp?

Vennefest? Firmafest? 
Foreningsmøte?

Kom til Vollen!

Storsal med plass for inntil 100 personer, 
peisestue med piano og plass for 50.

Kjøkken med oppvaskmaskin, komfyr og 
kjøleskap. Dekketøy og bestikk for 100.

Godt dansegulv. 
Gratis internett. Nytt lydanlegg.

Se priser og kalender på vår hjemmeside
www.vennely.no

Kontakt oss på post@vennely.no

VENNELY
GRENDEHUS

Vennelyveien 14, 1390 Vollen

Røykenveien 283, 1389 Heggedal - ved Shell-stasjonen

* Autorisert bilverksted
* EU-kontroll
* Service
* Reparasjoner
* Bil / glass-skader
* AC-service

Tlf.: 66 90 30 51
Mob.: 934 89 898
post@realbil.com
www.real-bil.no

Santokh Singh og Geir Kirkhorn

SENTRUMS FRISØR
Kristin Øverbye

Mandag - fredag 09.00 - 16.00
Kveldstid og lørdager etter avtale

Fine dameklær til jul!
Tlf. 66 79 71 09 / 974 84 572

Heggedalsbakken 6 (2. etasje over KIWI)

Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige
pakkeløsninger. Vi har kjøretimer dag og kveld.
Gratis henting og bringing til kjøretimer.
Trafikale Grunnkurs
Kjøretimer dag kr. 550,-/kveld kr. 650,-
Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00
Tlf.: 404 14 008
ge-nybr@online.no
www.heggedal-trafikkskole.no

Søn 14-21   Tir-lør 12-21
www.SiamSushi.no    
Følg oss på Facebook

Her finner du alt  i sushi og asiatiske retter 
for takeaway, samt egen restaurantmeny.

Velkommen!

Tlf. 66 79 66 00
Heggedalsveien 304, 
Heggeodden

Siam Sushi har åpnet i Heggedal

CUT

Åpningstider:
09.00 - 20.00 på hverdager
Åpent hver lørdag

Heggeodden 3
post@cutfrisor.no
www.cutfrisor.no

Tlf.: 94 79 27 88

Vi leverer komplette løsninger innenfor alle byggfag.
Snekker – Elektriker – Rørlegger – Flis og mur.

Kun sertifiserte håndverkere gir trygghet og kvalitet.
 

Professor Kohts vei 108, 1386 Stabekk 
Mobil: 97082632

E-post: rune@esobygg.no

Vi leverer komplette løsninger innenfor alle byggfag.
Snekker – Elektriker – Rørlegger – Flis og mur.

Kun sertifiserte håndverkere gir trygghet og kvalitet.
 

Professor Kohts vei 108, 1386 Stabekk 
Mobil: 97082632

E-post: rune@esobygg.no
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LIONS CLUB

Lions Club Heggedal arrangerte  
Pensjonistkveld på Heggedal Hovedgård 
Tekst / foto: J. Byggjordet 

Lions Club Heggedal hadde nok en gang invitert pensjonistene i 
Heggedal til en hyggekveld på Heggedal Hovedgård. 

I tidligere år var dette et fast arrangement 2. tirsdagen i februar etter 
Lions Heggedals medlemsmøte, men fra og med i år ble 
hyggekvelden flyttet en dag (til onsdag). Dette ble gjort for å få 
bedre tid til å forberede kvelden på en god måte. 

Etter at LC Heggedals President Jan Erik Ruud hadde holdt sin 
velkomsttale og fortalt litt om hva LC Heggedal er engasjert i, 
ble det servert smørbrød med tilhørende drikke, etterfulgt av 
kaker og kaffe avec. De fleste som møtte opp hadde vært på 
dette Lions arrangementet før, men det kommer også noen 
nye innom hvert år og det er god plass til flere. Så hold 
allerede nå den andre onsdagen i februar ledig for 2016. 
Stemningen var veldig god og praten gikk lett rundt bordene 
I tillegg spilte Egil og ”Gennek” taffelmusikk under 
bespisnigen. 

Etter maten ble det sevfølgelig spilt opp til dans og baren 
åpnet for de som kunne tenke seg en liten drink i dette gode 
selskap. 

Lions Club Heggedal håper at alle fremmøtte hadde en trivelig 
kveld på Hovedgården, og ønsker pensjonistene velkommen 
tilbake nok en gang i februar 2016 .
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Det hele begynte slik: I 1989 var jeg i 
Kenya på feltarbeid i forbindelse med 
Utviklingsstudier på Sagene lærer-
skole. Vi tilbragte 6 uker i dette fan-
tastiske landet. Her ble jeg kjent med 
Charles Nyangia og kona hans, Hel-
len. Charles jobbet på Redd Barnas 
utviklingsprosjekt på Homa Hills ved 
Viktoriasjøen. Et godt vennskap utvi-
klet seg. Vi snakket flere ganger om 
å gjøre noe for vanskeligstilte barn i 
området. Det var mye sykdom av ulikt 
slag som rammet menneskene her og 
verst av alt var den stadig voksende 
andelen mennesker med HIV/Aids. I 
områdene rundt Viktoriasjøen er dette 
en trussel for hele samfunnet. 

Så gikk det mange år før jeg igjen sat-
te beina på kenyansk jord.  I 2011 dro 
jeg tilbake sammen med eldste dat-
ter, Hanna og ei venninne. Det hadde 
gått 22 år siden mitt første møte med 
landet. Denne turen skulle komme til 
å bli av stor betydning. Jeg har alltid 

hatt interesse for bistand og andre kul-
turer. Da jeg kom tilbake til dette om-
rådet denne gangen, forsto jeg hva det 
betydde for meg.  Tanken på å gjøre en 
forskjell for noen som virkelig trenger 
det ble igjen vekket til live. 

Etter enda en Kenyatur og nøye vur-
deringer, så Oasis of Hope-skolen da-
gens lys i desember 2013. 
Der er Hellen og Charles 
våre viktigste samar-
beidspartnere. Skolen lig-
ger på Mbita, en liten by 
ved Viktoriasjøen med ca 
126.000 innbyggere. Her 
lever de fleste av fiske 
og småhandel. Fattigdom 
er imidlertid et stort pro-
blem, og dette bærer ste-
det preg av. Mange barn 
blir tidlig foreldreløse 
som følge av HIV/Aids. 
Dette området er et av de 
mest belastede i Kenya. 

Barn blir på denne måten tvunget til 
å slutte på skolen for å lete etter mat 
eller skaffe seg inntektsbringende ar-
beid. Dette ender ofte i prostitusjon, 
narkotikamisbruk og uplanlagte svan-
gerskap og at de gifter seg altfor tid-
lig. Enkelte av disse sårbare barna en-
der opp på gata uten håp for framtida. 
Oasis of Hope-skolen er et tilbud til 
de som ikke har råd til å betale det en 
vanlig offentlig skole koster. Skole-
gang er av stor betydning for at disse 
barna skal få en bedre framtid. 

“Oasis of Hope”

«Jeg hadde en farm i Afrika ved foten av fjellet Ngong», 
skrev Karen Blixen. Jeg har en skole på Mbita, og det 
holder lenge for meg.

Lunsjtid!
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Du kan lese mer om Oasis of Hope på www.oasisofhope.no eller på 
Facebook: oasisofhopembita.
Ønsker du å bli fast giver: Send en mail til: post@oasisofhope.no 
eller sett inn penger direkte på kontonummer: 1503.42.70659. 

Vi planlegger:
*Flere måltider
*Bedre skolebygg
*Bøker til alle

Vi støtter med:
*Mat til elevene
*Lønn til lærerne
*Skolebøker og annet skole-
materiell

Slagordet til Oasis of Hope er «Mat 
for læring». Uten mat vil læringsut-
byttet for elevene være begrenset, og 
mange orker ikke gå på skolen når 
magen er tom. Det første målet vårt 
var å gi barna et måltid per dag. Dette 
målet nådde vi ganske raskt. Klokka ti 
hver skoledag får de servert Uji (grøt 
på kiswahili). Dette er en velling som 
kan minne om havresuppe med suk-
ker i. For enkelte av barna er dette det 
eneste måltidet de får i løpet av en 
dag. Vårt neste mål er at de også skal 
få servert lunsj på skolen hver dag. 
Takket være Hovedgården ungdoms-
skole, får de nå servert lunsj to dager 
i uka hele dette skoleåret. Dette er et 
resultat av aksjonsdagene de hadde i 
oktober i fjor. Hovedgården har valgt 
seg Oasis of Hope-skolen som fadder-
skole, og ønsker også å bidra på frem-
tidige aksjonsdager. I tillegg må jeg 
nevne at elevene på Hovedgården har 
et stort engasjement og de har sam-
let inn penger til fadderskolen sin på 
mange måter i året som har gått. 

Når jeg skriver dette har jeg akkurat 
kommet tilbake fra Mbita og skolen 
vår. Det var fantastisk å se glade og 

livlige barn som lekte og fremførte 
sanger og dikt for oss. Rørende var det 
også å se hvor stor pris de satte på den 
maten de fikk på skolen. Her er det 
ikke snakk om å rynke på nesa over at 
en ikke liker det som blir servert. 

Per i dag har skolen ca. 100 elever, ni 
lærere og to som lager maten. Vi har 
flyttet inn i et større skolebygg i på-
vente av å få kjøpt en egen tomt. Når 
tomta er på plass, kan vi starte plan-
legging av permanent skolebygning 
og etter hvert bygge opp en god skole 
for de som trenger det aller mest. I til-
legg til mat bidrar vi også med lønn 
til lærerne på skolen, for uten lærere 
blir det ingen skole. Vi bidrar også 
med en del skolemateriell og inventar 
på skolen. Bøker er dyrt og ingen av 
elevene har råd til egne lærebøker. Vi 
planlegger innkjøp av stoler og bord 
til de minste elevene. De sitter nå på 
matter på gulvet. Dette kan vi få til 
takket være en julegave fra Asker vi-
deregående skole. 

For meg er det viktig at vi begynner 
i det små og ikke gaper over for mye 
av gangen. Jeg vil at det skal være en 
god skole, ikke nødvendigvis en stor 
skole. Men for å kunne gi disse barna 

et godt tilbud og en god og trygg sko-
legang, trenger vi mennesker som er 
villige til å dele med seg. For 90 kro-
ner kan et barn få både lunsj og «Uji» 
fem dager i uka i en måned. Ved å ha 
faste givere, er det lettere for oss å 
planlegge arbeidet vårt. 

Tekst og foto: Anne Kristi Jønland. 
Anne Kristi er filialsjef for Heggedal bibliotek.

Personalet på skolen Matematikkundervisning med bruskorker
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Røykenveien 283, 1389 Heggedal - ved Shell-stasjonen

* Autorisert bilverksted
* EU-kontroll
* Service
* Reparasjoner
* Bil / glass-skader
* AC-service

Tlf.: 66 90 30 51
Mob.: 934 89 898
post@realbil.com
www.real-bil.no

Santokh Singh og Geir Kirkhorn

Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige
pakkeløsninger. Vi har kjøretimer dag og kveld.
Gratis henting og bringing til kjøretimer.
Trafi kale Grunnkurs
Kjøretimer dag kr. 550,-/kveld kr. 650,-
Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00
Tlf.: 404 14 008
ge-nybr@online.no
www.heggedal-trafi kkskole.no

CUT
Vi leverer komplette løsninger innenfor alle byggfag.

Snekker – Elektriker – Rørlegger – Flis og mur.
Kun sertifiserte håndverkere gir trygghet og kvalitet.

 
Professor Kohts vei 108, 1386 Stabekk 

Mobil: 97082632
E-post: rune@esobygg.no

Vi leverer komplette løsninger innenfor alle byggfag.
Snekker – Elektriker – Rørlegger – Flis og mur.

Kun sertifiserte håndverkere gir trygghet og kvalitet.
 

Professor Kohts vei 108, 1386 Stabekk 
Mobil: 97082632

E-post: rune@esobygg.no

Trevaren 9, 1389 Heggedal - 66 79 62 65
Heggedal sentrum, det gule huset ved fabrikken

Clinic Michelle
Hudpleiesalong

Hudpleier Michelle Nuth
tilbyr hudpleie, hårfjerning med 

voks og farging av vipper og bryn

Frisør
Anne Grethe Thune

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

Heggedal Apotek
Åpningstider: Man-fre 09-17, lør 10-15
Adresse: Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Telefon: 66 69 63 69, Fax: 66 69 63 70 
E-post: heggedal@dittapotek.no

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

KAFÉ

Film og Videokonvertering I hjertet av Heggedal
gjennom  30 år

Har du smalfilmer-video-lysbilder,
 kan vi overføre disse til Dvd/harddisk.

Beøk oss I 4. Etg I Sentrumsgården og se samtidig vår
filmutstilling I Heggedalsbakken 6 (over Kiwi)

Kunnskap gjennom 30 år 

Tlf: 66 79 45 45
Eller gå inn på våre nettsider:

www.jadu.no

Heggedalsbakken 6
1389 Heggedal

SMALFILM-VIDEO
Vi trenger fl ere bud!
Vi har nå to ledige ruter, en i Blakstad/
Østenstad-området, og en på Bjerkås 
(Høymyrmarka). Jobben tar en times tid, 
og bladet deles ut 6 ganger i året. 
Kontakt budansvarlig Stein D.Berge 
på 986 95 680, eller send en mail til 
stein.berge153@gmail.com

Heggedals
posten
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”KAFFE & KANARI” har åpnet på Odden i Heggedal sentrum

Denne kafeen føyer seg godt 
inn i det butikk- og handels-
miljø, som er under etablering 
i Heggedal sentrum, inkludert 
Stasjonskafeen.  Drivere er 
folk fra Heggedal, som vet 
hva de gjør og hva de selger. 
Dette er på vei til å bli det nye 
fag-handel-senteret,  i god 
konkurranse med det store an-
tall butikk-sentre som fi nnes i 
regionen.  

Gründer Trine er sykepleier 
og jordmor, og hun har job-
bet på Rikshospitalet i nesten 
20 år, i hovedsak på avdelin-
gen for transplantasjon av 
organer.  Dette har hun trives 
svært godt med.  Men hun 
ble utfordret av en venninne 
i sommer til å starte denne 
kafeen, og hun har brukt et 
1/2 år på å bestemme seg.  
Til slutt ble hun overbevist 
om å bygge et levende mø-
tested for venner og  folk i 
Heggedal.  Og med svært god 
hjelp fra mannen sin; Javed, 
og gode venner, ble det den 
kafeen som nå står der, i en 
praktfull ”retro-drakt” hvor 
noe av interiøret kommer fra 
et gammelt uthus i Heggedal 
(sjekk spesielt disken!).

Navnet Trine har valgt; 
”KAFFE & KANARI” kom-
mer fra utrykket ”Hummer 
og kanari” som ble brukt av 
nyrike  spekulanter etter 1. 
verdenskrig, for å kjøpe det 
dyreste som var å få, som 
hummer og dessertvin fra Ka-
nariøyene, som passet dårlig 
sammen - dengang!   
Trine kommer fra et småbruk 
på Fosen-halvøya, hvor hun 
lærte å jobbe og glede seg over 
naturen.  Og naturen i Hegge-
dal er en av de attraksjonene 
som gjør at hun trives svært 
godt i Vinterveien i Heggedal, 
sammen med sin mann Javed 
Kurd og deres 2 døtre på 11 
og 5 år.  Javed er også gründer 
med sitt eget selskap; Kurder-
king AS.  

Logoen er laget av Trines mor, som er 
like kreativ som datteren. Ideen er en 

kanarifugl i bur, men fuglen 
er skiftet ut med en kaffekopp!

Tekst og design; Stein Dyre Berge

Gründer Trine Kurd ønsker seg en kafé med glede, latter og hverdagsliv, hvor 
den gode praten er i sentrum, og det kan også skje på temakvelder med bok-
bad, foredrag, quiz, og kanskje praktiske kurs med klesbytte, stikkekafé mm.  

”KAFFE & KANARI” har åpnet på Odden i Heggedal sentrum

G

Kafeen fi nner du på den venstre rekka 
av butikker på Odden.

Foto: Karl Braanes, Budstikka

Retro-interiør med varme.
Foto: Karl Braanes, Budstikka
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Anja Cecilie Solvik er født i Kristiansund. Hun flyttet 
derfra for over tyve år siden og bor nå i Heggedal med 
mann og barn. Hun jobber som billedkunstner og driver 
til daglig Pikene ved broen galleri og rammeverksted i 
Heggedal. Hun er også opptatt av at bygda skal beholde 
sin unikhet under og etter  utbyggingen – nærheten til 
hverandre, naturen og evnen til dra sammen.

“Hverdagsangst skal bekjempes med handling, ikke behandling.” 
Tenker jeg, der jeg står på toppen av Belvederebakken som er 
en del av Dolomites fjellkjeder i Italia og skjelver. Frykten har 
tatt fullstendig overhånd. Jeg er tørr i munnen, kvalm, hjertet 
hamrer og jeg angrer på heisen jeg tok opp. Bakken ser helt 
annerledes ut herifra enn nedenfra. Og jeg tenker; “Hva gjør 
jeg her?” Jo, jeg reiser kjerringa.  Hele familien har reist til 
Dolomitene på vinterferie. Alle liker å stå på ski. Jeg begynte 
med dette i voksen alder, fordi min mann tenkte det var noe 
vi alle kunne ha glede av sammen. Og det fikk han rett i. Men 
grønn bakke på Beitostølen er noe annet enn 2900 meter over 
bakken med spisse alpetopper så langt øyet kan se. Så her står 
jeg da og skal reise kjerringa etter fornedrelsen i går. Da jeg 
kjørte så sakte at jeg endte med å kjøre meg bort. Etter å ha 
falt i samtlige bakker, blitt påkjørt bakfra av et barn, fått kjeft 
for å være et hinder i løypa (Jeg var mere bekymret for å treffe 
noen i det jeg kom seilende ned som en stjerne med armer og 
ben i alle retninger.)  Og siden jeg manglet kart og det er mer 
enn femti heiser endte jeg i feil løype (igjen og igjen) Til slutt 
havnet jeg ned i en dal. Gleden her var kortvarig da byen het 
Arabba, altså feil by.  Neste buss gikk om fire timer og taxisjå-
føren skulle ha 80 euro for å kjøre meg til Canazei, riktig by. 
Så jeg måtte på nytt bakse tilbake i skiheisen. Men på en topp 
jeg mente å kjenne meg igjen på, sto han, superman. Min 
mann fra Heggedal- Til unnsetning! Men panikken hadde 
satt seg. Jeg måtte skrapes ned av fjellet, stiv som en skistav. 
Jeg ramlet meg ned med supermann ved min side. Ungene 
hadde kjørt i forveien med bøyde hoder. Go pro kamera var 
slått av. Den spilte istedet Sjebnesymfonien. Alle glodde og 
jeg husker jeg på ett tidspunkt har snø på innsiden av bril-
lene. Og det er bakgrunnen for at jeg igjen da står her på top-
pen av fjellet alene, og skal STÅ ned bakken. Kjerringa skal 
reises, selvfølelsen skal tilbake ved å mestre dette. Det er bare 

det at kroppen vil ikke, hodet vil ikke. Jeg tørr rett og slett 
ikke. Enda jeg vet at jeg kan. Men akkurat nå kan jeg ikke. Så 
hvorfor står jeg her? Er det fordi jeg er en som reiser seg? Er 
jeg en som vinner slaget liksom? Ikke alltid, men noen ganger 
er jeg en som handler når jeg er redd for noe. Hvem dro til 
Svalbard og kjørte hundespann med hundefobi? Hvem fløy 
med flyskrekk, hvem tok på en tarantella? Og hvem står på 
2900 meter over havet med høydeskrekk? Jo jeg! Og aldri 
har jeg spurt meg selv før nå…hvorfor? Hvorfor må jeg over-
vinne all frykt? Kan jeg ikke bare få være den redde? Kan jeg 
ikke bare få bekreftelse på at det er ok å være redd? Ikke bli 
møtt med: “Du som er så tøff. Hva er det du er så redd for? 
Det er da ikke farlig? Det er bare å stå det. 

Reise kjerringa du… Ryk og reis sier jeg! 
Det er ikke alle seiere som skal feires! Det er ikke alle mål 

som må settes! Ei heller behøver man å vinne over seg selv, 
hver gang. Jo jeg vet at dersom jeg står ned bakken så vil jeg 
føle mestring og jeg vil føle glede. Glad, for at jeg fikk det 
til, glad for å gjøre familien stolt. Og at jeg kan leve opp til 
forventningene om oss fire; svishe svoshe ned fra de høyeste 
topper og ikke minst glad for å ha overlevd. Derfor trekker 
jeg puster dypt inn og setter utfor bakken. Idet jeg tenker at 
jeg må tisse faller jeg sidelengs mykt og pent. Jeg sklir noe 
hakkete nedover, men beholder skiene på og kjenner ingen 
smerte. Litt snø på ustrategiske plasser riktignok, men med 
alle lemmer i behold, nederst i bakken, sier jeg til meg selv; 
“Wow! Hvilken  fallteknikk!” 

- I morgen blir det kirkevandring, mye varm kaffe og 
spa. 

Det hører med til historien at jeg prøvde igjen. På nytt tok 
jeg heisen opp, spente på meg skiene, sto en stund på toppen 
før jeg satte utfor...

Om jeg sto? 
Er det så viktig egentlig..?

Anja Cecilie Solvik
Fullt oppreist kjerring!

A
nj

as

Ryk og Reis kjeRRinga!
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Heggedal Apotek
Heggedalsveien 304, 1389  Heggedal
Åpningstider: man-fre 9-17 lør 10-15
heggedal@dittapotek.no

Tilbudene gjelder fra 09.03.15-05.04.15

Heggedal Apotek hjelper deg 
med å smøre deg riktig i påsken!
Det er mer enn skiene som bør smøres i påsken. Snø reflekterer UV-stråler ekstra godt,  
så det er viktig å beskytte huden mot skader. Nyt solen på en trygg måte!

HØY BESKYTTELSE FOR  
SOLSENSITIV HUD
La Roche-Posay Anthelios XL krem 
SPF 50+. 50 ml. Før 225,- NÅ 15750 

SOLBESKYTTELSE PÅ STIFT
La Roche-Posay Anthelios Solstift 
SPF 50+. 9g 
Før 165,- NÅ 11550 

SOLBESKYTTELSE TIL LEPPER
Vichy Capital Soleil  
solstift lepper, SPF 30. 3 ml 
Før 155,- NÅ 10850

MATTENDE SOLKREM
Vichy Capital Soleil Dry Touch 
ansikt, SPF 30. 50 ml 
Før 205,- NÅ 14350 

-30%

Forbered påsketuren

Før fra 159,- 
NÅ FRA 111,-

-30%
SOLPLEIE

TIL ANSIKT

GNAGSÅRPLASTER
Compeed gnagsår 
medium, 5 stk 89,-

LETT OG METTENDE
Atkins Endulge Chocolate 
Break 3pk 55,-

FOR NORMAL TARMFLORA
Idoform Travel , 40 tab 249,-

MULTI-
PAKNING
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

FORTELLERVERKSTEDER  
kl. 13.00 på Innbyggertorget:
Mandag 23. mars, tema: ”17. mai” 
Mandag 27. april, tema:  
”Utbygginga av Gjellum-området”
Tirsdag 26. mai, tema: ”Sommerferien”
NB! Ta med bilder!

Søndag 26. april kl. 12.00: 
”Isdrift” - Vandring og foredrag
I samarbeid med Vollen Historielag inviterer vi til 
vandring fra Sjøstrand til Vollen mellom isdammer 
og andre minner fra isdriften. 
Deretter blir det fore-
drag på Oslofjordmu-
seet med tema ”Isdrift”.
Omvisere og turledere 
blir Terje Madsen og 
Terje Martinsen. 

Vandringen starter fra Sjøstrand kl. 12.00

Onsdag 25. mars kl. 19.00: 

Åpent årsmøte 
med foredrag
på Innbyggertorget

19.00-19.30:  Årsmøtesaker - og en kaffepause
Ca. 19.45: 

”Fabrikken - en del av indu-
strialiseringen av Norge ”
v/konservator Tone Rasch, 
Norsk Teknisk Museum

Tone Rasch har industri-
historie og tekstilindustri 
som sitt spesialområde, 
og har jobbet både med 
gummivare- og fyrstikkin-
dustrien.

Enkel servering

Lokalarkiv på Innbyggertorget.
I de tidligere bibliotekslokalene er det blant annet delt 
av et rom som skal bli lokalarkiv, et samarbeid mel-
lom Asker/Heggedal bibliotek og Heggedal og omegn 
historielag. Rommet skal innredes til åpningen av Inn-
byggertorget 24. mars. Asker bibliotek har i mange år 
samlet inn gamle foreningsarkiv og private arkiv for å 
sikre dem for ettertida. 

Bildegruppe.
På årsmøtet 25. mars vil historielaget oppnevne en 
bildegruppe som skal samle inn og lagre gamle og 
nye bilder fra Heggedal og omegn. Flere har allerede 
sagt seg interessert i å delta. Biblioteket vil gjerne 
samarbeide med historielaget, blant annet om scan-
ning, arkivering og lagring av bilder. På bibliotekets 
hjemmesider ligger en stor samling av bilder. 

Bekkestua-gruppe.
Vi har også rekruttert ei gruppe til å drive og ved-
likeholde “Bekkestua”. Noen reparasjoner gjenstår, 
og stien opp til hytta skal få permanent skilting. Bek-
kestua skal holdes åpen noen søndager før og etter 
ferien også i år.

Veifar mot fjorden.
I samarbeid med Vollen historielag skal vi skilte og 
rydde noen av de gamle veifarene ned til Oslofjorden. 
Vi har vagt å begynne med Dalveien, fra Heggedal fa-
brikker, over Kistefossen og Heggedalsmarka ned til 
Sjøstrand. Målsettingen er å bli ferdig i løpet av som-
meren, og invitere til åpning med vandring til høsten.

Fra befaring langs Dalveien. Bildet er tatt ved et 
stikryss, der et gammelt veifar tar av mot Yggeset
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Søndag 31. mai ca. kl. 12.00: Kort vandring og foredrag
”Kulturhelg i Asker”. Vandring til Kistefossen, der vi ser på restene etter 
kraftverket. Deretter foredrag på Innbyggertorget med tema: 
Småkraftverk før og nå

Min vei til Heggedal
Tekst og foto: Elisabeth Schølberg

Navn: Silje Kristin Hjorthaug Bonnerud
Bor i Plankedalen, Hallenskog
Alder: 40
Kom til Hallenskog fra 
Bærum i 2002, Kristin 
er oppvokst på Slepen-
den. 
Det var litt tilfeldig 
at vi havnet akkurat i 
Hallenskog. Vi hadde 
leilighet, stor hund og 
ventet barn, så vi ønsket 
oss større plass og fortsatt nær tilgang til marka. Vi 
bygget i Hallenskog og har nå 3 barn. Vi er vel fortsatt 
som nyinnflyttere å regne? Barna kjøres med drosje 
til skolen i Midt-bygda, som de andre barna i Hallen-
skogområdet. 
Vi bruker området og Kjekstadmarka mye; vi plukker 
sopp og bær og om vinteren går vi på ski. Gjellumvan-
net er rett og slett en ukjent idyll. Heggedal er både 
landlig og sentralt, i tillegg er det masse hyggelige 
mennesker her!
Et minne fra den første tiden i Hallenskog, var de 
dårlige veiene. De er jo blitt bedre. Jeg er spent på 
utviklingen i Heggedal, og håper det blir en løsning på 
Hallenskog stasjon. Jeg gleder meg til utbyggingen i 
Heggedal kommer i gang, og siden jeg driver Stasjons-
kafeen på Heggedal stasjon, håper jeg at vegbyggingen 
snart blir ferdig.

SMÅNYTT

I starten av februar arrangerte Norge VM i skiorientering 
på Budor i Løten. Samtidig ble det arrangert EM i skiori-
entering for ungdom.
Vegard Gulbrandsen (16) fra Heggedal gjorde det godt i 
mesterskapet. På sprint i juniorklassen menn-17 år gikk 
Gulbrandsen inn på delt 3. plass, som beste nordmann. 
Langdistansen endte med en 9. plass, og på mellomdis-
tansen ble det 7. plass for Gulbrandsen. Begge disse to 
distansene også som beste nordmann.

Vegard tok bronse i ungdoms-EM 
i skiorientering

Ca. 30 husstander som blir berørt av byggeprosjektet var 
invitert til informasjonsmøte på Gjellum 24. februar. Pros-
jektleder Kjell Gorm Røkke i Asker kommune fortalte om 
byggeprosessen, og svarte på spørsmål. 

Skolen får buete tak, for å dempe høyde og volum.

I de nærmeste ukene blir det en del støy, fra spunting, bor-
ing og sprenging. Byggegropa rundt flerbrukshallen må 
spuntes, for at Heggehuset og det gamle skolebygget skal 
stå trygt gjennom byggeperioden. 

Under “gamleskolen” viste det seg å være en fjellknaus, 
som må sprenges vekk. I tillegg må det sprenges plass 
til flerbrukshallen. Det blir montert måleutstyr på grun-
nmuren på 5-6 av de nærmeste byggene, for å kontrollere 
at sprenging ikke gir for kraftige rystelser. Bygget er et 
“passivhus”, som betyr at det skal ha lavt energiforbruk. 
Oppvarming blir med jordvarme. Det skal bores 15 “brøn-
ner” ned til 200 m dybde, og en varmepumpe skal hente 
varme opp fra grunnen.

Det var meningen å bevare dekket på ballplassen. Men 
området måtte bli riggplass, og nytt dekke blir lagt når 
byggeperioden er over.

I den første delen av byggeperioden blir det mye transport 
og trailertrafikk i Skoleveien. Her er det planlagt en gang-
tunnel (stålkontainere), slik at fotgjengere kan gå trygt så 
nær byggeplassen. Gangtunnelen vil forhåpentligvis også 
bidra til å dempe støyen og ulempene for de nærmeste 
rekkehusene. Det ble også etterspurt rengjøring av Sko-
leveien, da transporten legger igjen mye søle. I tillegg til 
Skoleveien, ble det uttrykt bekymring rundt sikkerheten i 
Heggedalsveien, fordi krysset og forgjengerfeltet på ned-
siden av RIMI er uoversiktlig og farlig.

Bygget skal være tett i desember, og kan da varmes opp og 
tørkes ut. Men det begynner å bli dårlig tid. Det må regnes 
18 måneder byggetid for et slikt prosjekt, og skolen med 
flerbrukshall skal stå ferdig i juni 2016. SFO åpner 1. au-
gust, og det må bli tid til møblering…..

Tronrud bygg har hovedentreprisen, og står ansvarlig for 
hele bygget. 

Orienteringsmøte om utbygginga 
av Heggedal skole.

Dag Henning Sæther
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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 

Gjellum Senter
Heggedalsveien 350 - Heggedal

Heggedal
Gjellum Tannlegesenter

Lillan Wikerholmen
Mand. - fred. 09.00 - 21.00      Tlf.  66 79 61 64

www.heggedalstannlegen.no

Mikro Dataregnskap AS
Tlf. 66 79 69 30      Mand. - fred. 08.00 - 16.00

E-post: post@mikrodataregnskap.no
www.mikrodataregnskap.no

Gjellum Frisør
Stina Akre Hopland

Telefon 66 79 70 69 - 924 17 824 (kun sms)  

Tømrermester Truls Stokker
Telefon 910 06 543/901 49 880

truls@stokker.no

Sunline Solstudio
Åpent alle dager 09.00-23.00

Gravalid Service as
Telefon 922 53 357

RYGG & REHAB as
Åpent man. - fre. 08.00 - 21.00      Tlf. 02385     Akuttvakt: 4127 4471

www.rygg-rehab.no

Mandag - fredag 7-23
Lørdag 8-21

Gjellum Senter
Heggedalsveien 350 - Heggedal

Heggedal
Gjellum Tannlegesenter

Lillan Wikerholmen
Mand. - fred. 09.00 - 21.00      Tlf.  66 79 61 64

www.heggedalstannlegen.no

Mikro Dataregnskap AS
Tlf. 66 79 69 30      Mand. - fred. 08.00 - 16.00

E-post: post@mikrodataregnskap.no
www.mikrodataregnskap.no

Gjellum Frisør
Stina Akre Hopland

Telefon 66 79 70 69 - 924 17 824 (kun sms)  

Tømrermester Truls Stokker
Telefon 910 06 543/901 49 880

truls@stokker.no

Sunline Solstudio
Åpent alle dager 09.00-23.00

Gravalid Service as
Telefon 922 53 357

RYGG & REHAB as
Åpent man. - fre. 08.00 - 21.00      Tlf. 02385     Akuttvakt: 4127 4471

www.rygg-rehab.no

Mandag - fredag 7-23
Lørdag 8-21

AR arkitekter
arkitektur og interiør

Sivilarkitekt MNAL Randi Slåtten
Tlf. 91 12 89 07
www.dinark.no

Sivilarkitekt MNAL HELLE SJÅVÅG
Tlf. 90 92 90 32
www.sjavag.no

Interiør Coach, Martine Christensen
tlf. 45 60 10 78
www.Rom4Deg.no

Sivilarkitekt MNAL Wilhelmine E.Thuv   
tlf. 91 51 09 60                                                   
www.clou-arkitektur.no

RYGG & REHAB as
Tlf. 02385

Akuttvakt: 4127 4471
www.rygg-rehab.no

Asker Takstfi rma AS
Steinar Brovoll
Telefon 91 73 65 55
steinar@atakstfi rma.no

HÅRSTYLISTEN AS
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