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Når går toget?
Startskuddet for første byggetrinn på Heggeodden går forhå-
pentligvis til høsten. JM (Byggholt) melder om stor interesse fra 
mulige kjøpere, men starter ikke gravemaskinene før halvparten 
av leilighetene er solgt. 2012 kan bli et aktivt år. Til våren begyn-
ner også arbeidene med oppgradering av Heggedal stasjon.
Men tidsplanen for bygging på sentrumstomta er usikker. Det er 
lett å forstå at utbyggeren av handelsstedet ønsker å vente til 
det bor flest mulig mennesker i nærområdet - det vil si å vente 
med butikkene til flest mulig av boligene er bygd. Men samtidig 
gir det dårlige signaler til lokalmiljøet når Tandberg Eiendom 
skyver på datoer. Nå sies det start bygging på sentrumstomta i 
2014/2015. I følge Tandberg ligger nå sentrumsprosjektet i Heg-
gedal etter  Alfheim i ”køen”. Samtidig registrerer vi at Tandberg 
Eiendom engasjerer seg stadig flere steder rundt i Asker.
Det er ikke bare de private utbyggingsprosjektene med boliger, 
kontorer og butikker som skaper et sentrum. Asker kommune 
skal også bidra – ved å bygge veier og torg, og samle bibliotek, 
seniorsenter, nærmiljøsentral og andre fellesfunksjoner i et ser-
vicebygg på sentrumstomta. 
Og nærmiljøet kan bidra på sin måte, ved bevisst å skape akti-
viteter og liv i det nye sentrum. I sum må Heggedal sentrum bli 
så attraktivt at vi alle bruker det.
Nærmiljøsentralen og Heggedal Vel planlegger et åpent møte 
om tidsplanen til høsten. Politikere og utbyggere vil bli utfordret 
- før kommunevalget. Møtet vil bli annonsert i neste nummer av 
Heggedalposten.

Tandberg Eiendom og Asker kommune ba om engasjement fra 
lokalsamfunnet. Det har de fått. Nå må toget snart gå, ellers 
går toget. 

Dag Henning Sæther

Prøv en 
annonse i 

Heggedalsposten!
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Junior-verdensmester i hundekjøring kommer fra 
Heggedal.  Hun heter Alexandra Vedeler, er kun 

15 år og går på Hovedgården skole.
Alexandra er sammen 
med sin favoritthund 
Roxy - etter å ha 
vunnet et mesterskap.
Hun bor sammen med 
mor og far og 2 yngre 
søstre - og familiens 6 
hunder, som hun har et 
svært, nært forhold til.
Og hun trener mye 
med hundene - både på 
barmark (med vogn) 
og på snø med slede.  I 
tillegg driver hun fot-
balltrening - for å holde 
kroppen i form og for å 
være sammen med venner 
og venninner. 
Men livet hennes består 
også av mer enn hunde-
kjøring, konkurranser og 
trening.  Hun legger også 
mye innsats i skole-
arbeidet, som gir henne 
gode karakterer i de 
fleste fag. I tillegg er hun 
leder av elevrådet på 
Hovedgården ungdoms-
skole - og hun har et nært 
forhold til den kreative, 
bestemte og dyktige 
rektoren Mona Punther.    

Det er faren Thomas (45 år) som er 
inspirator og læremester for Alexandra.  
Hun startet å trene 10 år gammel, og det 
ble mye knall og fall i de 2 første årene.  
Men hun har en egenskap som alle topp 
idretts-folk må ha; Hun gir ikke opp før 
målet er nådd.  Og målet var å bli god! 
14 år gammel - i 2010 - vant hun norges-

mesterskap og nordisk mesterskap.  I 
mars 2011 ble hun altså verdensmester i 
sin klasse; Slede firespann sprint.
Alexandra er også engasjert på skolen, 
hvor hun gjør det godt faglig, og dette 
året er hun også elevrådsleder.  I klassen 
på Hovedgården har hun også venninner 
som også driver med hundesport.    

Faren sitter stolt og fornøyd sammen med 
Alxsandra i sofaen hjemme i Torpveien 32 A; En 
rommelig enebolig, hvor hagen huser 3 hunde-
gårder med tilsammen 6 hunder; 5 tisper og 1 han 
- og alle er i verdensklasse - sammen med Alex-
andra.  Det lyser av Alexandra der hun sitter og 
forteller om sporten sin, venninnene hun konkur-
rerer sammen med, om faren og de 6 hundene, 
resten av familien, skole og videre utdanning. 

Men først litt om faren Thomas.  
Han vokste opp i Bærum, og 15 år gammel startet 
han med hundekjøring i Bærum Trekkhundklubb.  
Han fikk kun ha en hund hjemme, og de andre 
hundene lånte han i nabolaget når han kon-
kurrerte.  Det satte eierne pris på, for hundene 
deres fikk jo skikkelig mosjon.  Idag har alle 
konkurrenter på toppnivå egne hunder.  
Thomas hevdet seg så godt at han ble tilbudt en 
proff-kontrakt i USA 19 år gammel.  Men pga. 
”firkantete regler”, ble han nektet visum.  Men 2 
år senere reiste han over og tok en 6 års utdan-
ning - ikke i hundekjøring - men i fag knyttet 
til nær-ingslivet.  Og idag sitter han som en av 
lederne i ICA, og trives med det - og bruker 
fritiden flittig sammen med sin eldste datter, både 
med trening og i å konkurrere verden over.

LOKALE SPONSORER?
Alexandra og faren Thomas søker kontakt med 

lokale næringsdrivende i Heggedals-
området som kan gå inn i et partnerskap med 

junior-verdensmesteren, hvor partene kan 
bruke hverandre til å fremme felles interesser; 
Fremheve at et lokal-samfunn som Heggedal 

har en ung og lovende verdensmester, som tren-
ger støtte for å konkurrere rundt om i verden.

Alexandra sammen med  
hunde-kjører-venninne 
Anna Kristine Amund-
rud fra Nesbru.  Anna 
Kristine pleier å låne 2 
av hundene til familien 
Vedeler, når hun også 
deltar i konkurranser. 

Dette er den skinnende 
gullmedaljen som Alex-
andra vant i verdensmes-
terskapet i sin klasse på 
Hamar i mars i år. 

Aleksandra i stor fart og topp konsentrert.  Dette viser 
hennes gren av sporten; Sprint med slede og 4 hunder. 
Som hun presiserer; Konsentrasjonen om hundene og 
sleden (den veier bare 8-9 kg), er avgjørende - og hun 
må for enhver pris holde balansen. 

Alexandra er  født med hunder rundt seg, og hun 
har et nært og inngående kjennskap til dem.
De er også hennes gode venner, og gode venner 
skal vi alle ha respekt for.  Hun forteller at hennes 
nærhet og kjennskap til hundene er avgjørende 
for hennes styring av dem; Når har de masse 
krefter?, når er de slitne?, når er de forvirret?  
Det er jo åpenbart at hundene er en viktig del av 
det å vinne blant verdens-eliten.  

Men hva med henne selv?  En sak er forholdet 
til hundene, det andre er at hun må være i topp-
form og det tredje er balansen.  Det går i en fart 
av 30 - 50 km i humper og svinger, og mister du 
balansen og faller, så mister du medalsjeplassen.
På slutten av samtalen utfordres Alexandra av 
faren om hvilke planer hun har for fremtiden?  
Det vil fortsatt være flere norges- og nordiske 
mesterskap.  Videre blir det VM i Tyskland i okt. 
i barmark-kjøring, og EM på vinterføre i Frank-
rike i 2012.  Men det virkelige store er junior-OL 
på Lillehammer i 2014 (ukjent for de fleste av 
oss!), og det blir nok siste året hun er junior. 

Hvor utbredt er denne sporten?  De fleste del-
tagerne kommer fra USA og Canada (tenk på 
løpene tvers over Alaska!).  Og som nevnt over, 
er det visse miljøer i mange ”vinter-land”.  Men 
hvordan kan en 15-års jente fra Norge hevde seg i 
verdens-eliten, også når begge kjønn konkurrerer 
sammen, og på lik linje?  Amerikanernes svar på 
dette er at vi i Norge starter så tidlig! 

Se mer info på Alexandra og Anna Kristine sine 
hjemmesider:  www.teamcrazyfun.com

Tekst, bilder og lay-out: Stein Dyre Berge
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Ungdomsredaksjonen

Er du jente 12-16 år, og ønsker å   
     spille volleyball i Heggedal!       
         Kom og prøv volleyball-
            skolen i hele uke 23;  
              man. 6. til fre. 10. juni,
               kl 14.00 - 16.  Møt opp i  
          Heggedalshallen. Meld   
             deg på via HIL: post@
            heggedalil.no, eller til Gry 
           Garlie:ggarlie@online.no

       UNGDOMS-SIDENE                  UNGDOMS-SIDENEpostenHeggedals4

Fra ungdomsskolen til videregående?

fikk det til, blant annet jentene i den nye 
Ungdomsredaksjonen i Heggedalspos-
ten. To av dem, Hanna Stien (underteg-
nede) og Ingrid Kroken, møtte spente 
opp i gymsalen på Asker Videregående 
Skole tidlig en morgen i august. Begge 
var vi forventningsfulle til skolen og læ-
rerne – og selvfølgelig elevene. Vi hadde 
hørt både de gode og dårlige ryktene, ett 
rykte var spesielt i tankene våre der vi 
satt, nemlig ryktene om Heggedal. 

Dessverre husker nok de fleste opp-
slagene i Budstikka et par år tilbake, 
der Heggedal ble fremstilt som et lite 
tettsted på vei nedover. Pøbel- 
ungdommene i Heggedal ble det lagt stor 
vekt på, og det la lokk på alt det positive 
ved den lille bygden vår. Som ungdom-
mer flest husker man gjerne det negative 
fremfor det positive, og derfor ble dette 
stemplet ungdommene i Heggedal måtte 
ta på seg i overgangen til videregående. 

Heggedal – det ”nye” Drammen! Tekst: Hanna Stien

Bli med på Volleyball?

Etter en lang og veldig etterlengtet 
sommerferie var det tilbake på skole-
benken for 94-kullet ved Hovedgården 
Ungdomsskole. Bare at denne gangen 
skulle vi ikke vende tilbake til Hoved-
gårdens velkjente ganger. Som 16-år 
gamle hormonbomber var det på tide å 
gå egne veier, og videregående ventet. 

Etter 10 lange, og flotte år, som en 
sammensveiset gjeng på 60 gutter og 
jenter skulle vi nå bli kjent med nye 
mennesker. Halvåret før hadde vi alle 
slitt oss gjennom skole – og linjevalg, 
prøve på prøve, muntlige høringer og 
tentamener i et siste desperat skippertak 
på å få snittet vi ønsket. De fleste av oss 

Det ”nye” Drammen ble Heggedal kalt; 
et harry-sted med late ungdom. Dette 
ryktet har gjort at man gjerne ikke nev-
ner hvor man kommer fra før man må, 
ettersom det lett oppstår fordommer mot 
oss. Selvsagt skulle ikke våre klasse-
kammeraters uvisshet vare lenge. 
Allerede i første time på Asker ble vi 
gjort narr av. Med humor selvfølgelig. 
Læreren vår begynte like gjerne timen 
slik: ”Jeg er fra Heggedal, og jeg vet 
det er to jenter i klassen vår som også 
er det. Kan ikke dere rekke opp hånden 
og fortelle litt om dere selv?”. Latteren 
brakte løs og folk flyttet seg unna oss 

som om vi bar med oss høyst smittefar-
lige sykdommer. Også en dag i Asker 
Rådhus under et foredrag holdt av Lene 
Conradi, brakte elevene fra Heggedal 
stor ståhei. Et to timer langt foredrag om 
oppbygningen av en kommune, falt ikke 
helt i smak hos Asker Videregåendes 
førsteklassinger, men så fort ”Hegge-
dal” ble nevnt, braste de 200 elevene ut 
i latter. 

Heldigvis klarte vi å minke antall 
”Heggedal-vitser” fra 10 om dagen, til 
5… Vi får ennå høre fra både lærere og 
elever hvor harry og stusselig Heggedal 
er – men alltid med et smil i munnviken. 
Det at kontaktlæreren vår også er en 
heggedøl gjør saken noe bedre, og på 

kateteret står et ”I love Heggedal” skilt, 
mens veggen prydes av Heggedalspos-
tens kalender med vakre motiver fra 
bygden. Denne fremgangen lover bra for 
95-kullets inntog til høsten. Vi ønsker 
dem lykke til! Ta det med et smil, så 
kanskje når 97-kullet kommer er Heg-
gedal ikke det ”nye” Drammen lengre?

Nå har det snart gått et år, og alt i alt 
har vi hatt en veldig god start på våre tre 
år på Asker Videregående. Vi anbefaler 
skolen på det sterkeste! Selvfølgelig  
savner vi å tilbringe dagene i lomme-
kjente trakter, men det er alltid godt å 
vite at vi vender tilbake til en ”mobbefri 
sone” så fort dagen er over og kan nyte 
nok en vakker vårdag i solen. 

Foto/illust.: Ingrid Kroken 
Design: Stein Dyre Berge HP
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Fra barneskolen til ungdomsskolen?
En spesiell invitasjon til klubben på Hovedgården ungdomsskole 

for avgangselevene i 7. klasse på Heggedal og Solberg skole

Design: Stein Dyre Berge HP

Det er en blid og nysgjerrig gjeng som banker utålmodig på 
vinduet vårt, kvart på to denne ettermiddagen. Syklene er 
haste-parkert sånn halvveis på veggen, og sekkene vil helst av 
ryggen. Tenåringene utenfor er ivrige på å komme inn for å bli 
kjent med sin nye arena; ungdomsskolen, og sine kommende 
klassekamerater.

Tirsdag 3 mai var det første tirsdags-åpent på Hovedgården 
fritidssenter for 7-klassingene fra Heggedal og Solberg. Dette 
er et tiltak vi vil fortsette med fram mot sommerferien og om 
alt går etter planen, også utover høsten.
Da vi åpnet dørene kl 14, ramlet elevene fra Heggedal skole 
inn, en etter en, forventningsfulle. Alle har de vært her før, 
men de gledet seg til å møte resten av de kommende 8.  
klassingene som begynner på Hovedgården i august. 
Dessverre hadde ikke elevene ved Solberg fått beskjeden, så 
de kommer ikke. Etter et par sekunders skuffelse, er tankene 
deres et annet sted og alle er rundt i lokalet, i kroker og kriker 
og utforsker fasilitetene.

På disco-rommet finner noen av guttene sin plass ved biljard-
bordet og bordtennis-bordet, mens et par jenter slapper av med 
kakao i sofaen. Etter en stund kryper alle inn i kosekroken og 
vil se film. En kjapp diskusjon om aldersgrense og grøssere 
må til, før vi og de kommer fram til en ungdomsfilm som alle 
synes er ok.

Det vanlige mat-crewet på klubben forberder ukas gratis-
suppe, som i forbindelse med ”Around The World” prosjektet 
denne tirsdagen er vestlandsk grønnsaks-suppe med raspe-
baller. De fleste rynker litt på nesa og lurer på hva i all verden 
det er, men alle kommer til bords og smaker når suppa er klar. 
Og det var faktisk ikke så verst heller.

Da er det dags for å dra hjem.  Klokka 17 har så å si samtlige 
spist suppe og en toast, og prøvd ut klubbens mini-kakao med 
is og gjordt dagens quiz i tillegg til alt annet. Det er en fornøyd 
gjeng ungdommer som like fort ramle ut og sier; ”sees neste 
tirsdag!”

Tekst og foto: 
Lisa Lærum 

Åslund

Jeg rekker å stille noen kjappe spørsmål 
om hva de tenker om å begynne på ny 
skole, før de kaster seg på sykkelen.

1. Hva gleder du deg mest til ved å 
begynne på Hovedgården ungdoms-
skole?

2.  Hva gruer du deg til?

3.  Hva tror du kommer til å bli  
annerledes?

Jeg fikk 4 gutter til å svare på spørs-
målene mine; 
  -  Daniel Gulli Westengen
  -  Christian Granbakken Meistad
  -  Mathias Pedersen
  -  Magnus Shalalvand

Svarene deres står under bildene.

Daniel til venstre og Christian til høyre Mathias til venstre og Magnus til høyre
Daniel
1.  Få mer frihet og møte Solberg
2.  Karakterer og mer lekser
3.  Det får større konsekvenser for det 
man gjør.
Christian
1.  At det er kantine og lengre friminutt, 
og det å møte folk fra Solberg.
2.  Karakterer 
3.  Større konsekvenser

Mathias 
1.  Møte andre folk 
2.  Karakterer 
3.  konsekvenser
Magnus
1.  Møte Solberg
2.  Mer lekser og karakterer
3.  At det man gjør får større konse-
kvenser. Man kan få anmerkninger, noe 
vi ikke får nå.

Denne tirsdagen er vestlandsk grønnsaks-
suppe med raspe-baller. De fleste rynker litt 
på nesa og lurer på hva i all verden det er!

Men alle kommer til bords og smaker når 
suppa er klar. Og det var faktisk ikke så 
verst heller!

Det er tydelig at disse jentene spiser suppa 
med stor vellyst - ja, de smiler faktisk!
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Hovedgården Fritidssenter

Vi er stolte av å få Fairtrade 
ambassadør Charlotte Thorstvedt, 
på besøk på ungdomsklubben. Hun 
kom i følge med flere andre fra Fair-
trade Norge. Charlotte er også kjent 
fra blant annet MTV, som X-faktor 
dommer og modell. 

Hun fortalte om en reise hun nylig 
hadde som Fairtrade ambassadør i 
Ghana - med bilder og film.  

Hun presenterte også hva Fairtrade 
står for. Det ble servert kaffe og 
kaker som er laget med fairtrade 
produkter. Hovedgården fritids-
senter kan snart være en av landets 
første fritidssentere som stolt kan 
kalle seg en Fairtrade klubb. Det 
innebærer et fokus på å opplyse om 
rettferdig handel og at det serveres 
fairtrade produkter på klubben.

       UNGDOMS-SIDENE      
         

postenHeggedals6

Kjendisbesøk på ungdomsklubben
Fairtrade-ambassadør Charlotte Thorstvedt, var på besøk på ung-

domsklubben (Hovedgården Fritidssenter) onsdag 11. mai kl 15.

Tekst og foto: 
Nærmiljøsentralen og 
Lisa Lærum Åslund  

Charlotte Thorstvedt

Hva er Fairtrade?
Fairtrade hjelper bønder 
i utviklingsland til å få 
rettferdige priser på sine 
varer i våre butikker - og 
få bedre arbeidsforhold. 
Hver gang du kjøper noe 
med Fairtrade-merket på, 
hjelper du fattige bønder 
og deres familier.
Ordningen omfatter i dag 
over en mill bønder og 
beidere i 58 land i Afrika, 
Asia og Latin-Amerika, 
I dag finner du blant an-
net kaffe, sukker, juice, 
bananer, ris, te, kakao, 
sjokolade, honning, 
blomster, vin og bomull 
med Fairtrade-merket 
i Norge. Det kommer 
stadig nye produkter. 

Mer info på:
Fairtrade Norge

Bakerst fra venstre: Marius, 
Trym Andre og Sondre. Midten: 
Daniel, Rehema, Alexander 
Nicolay, Søren, Jon Anders, 
Nadia Helen, Johanne og Stef-
fen. Foran: Åshild Røynstrand, 
Charlotte Thorstvedt 
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9. trinn på Hovedgården ungdomsskole 
leverte en forrykende musikal på Fabrik-
ken i mars. Her er et knippe med bilder 
fra forestillingen, som bød på skuespill, 
dans, sang og humor - alt framført med 
stor innlevelse og entusiasme.

Foto: D.H.Sæther
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9-åringer fra Heggedal inntar  
kommunestyresalen!
Hva skal pengene brukes til, og hvordan skal lokalsamfunnet vårt se ut i fremtiden? Dette 
var spørsmål som 4.-trinn på Heggedal skole skulle gi svar på i løpet av 5 timer. Ordføreren 
i Asker, Lene Conradi, stilte spørsmålene og gav utfordringene, og elevene kastet seg over 
oppgaven med liv og lyst. 

Apotek eller klesforretning?
For å få innblikk i hvordan et lokalsamfunn blir til, fikk 
4.-trinn på Heggedal skole invitert ordføreren Lene Con-
radi og Kjell Vidar Jørgensen fra Ungt Entreprenørskap til 
å undervise i ”Vårt lokalsamfunn”. Med Heggedal lokal-
samfunn som bakteppe, får elevene prøve seg som beslut-
ningstakere, der de gjennom demokratiske beslutningspro-
sesser får øve seg i å utforme drømmesamfunnet. En av 
oppgavene er å finne en passende forretningsidé til en tom 
butikk. Diskusjonen går høylytt og meningene er mange 
før flertallet bestemmer hva det til slutt ender opp med. 

Ordføreren inviterte på sparket alle elevene med inn i kom-
munestyresalen, og her fikk elevene stille spørsmål, blant 
annet om alle mennene på bildene som hang på veggen, 
og vi fikk lære at vår ordfører er den første kvinnelige ord-
fører i Asker. Her fikk elevene tildelt hvert sitt ”yrke”, og 
fikk motta sin første lønning. Motviljen mot å betale skatt 
var absolutt tilstede, men det var jo tross alt bedre å leve i 
et samfunn som også hadde politibetjenter, brannmenn og 
–damer, og lærere.

Programmet Vårt Lokalsamfunn er et av flere program 
som Ungt Entreprenørskap (UE) tilbyr til skolen, tilpas-
set de ulike trinn og med ulike vinklinger. UEs visjon er å 
inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Ordføreren trives i lærerrollen.

Argumentasjon må til før beslutningen blir tatt.

Kommende beslutningstakere i Asker, fra venstre 
Maya Filippa Sellæg, Lotta Baalerud,  Oda Skulidottir 
Nystad, Marte Juuhl Svensson og Ragnhild Mathilde 
Søderholm Føre.

- Som ordfører er dette en flott oppgave å ta på seg, jeg går 
med en liten lærer i magen, smiler Conradi. Det er fantas-
tisk iver og glød hos elevene, som smitter, og jeg er også 
imponert over nivået på spørsmål de stiller i prosessen. Her 
har de virkelig fått med seg viktige ting. Gjennom disse ti-
mene sammen med elevene har jeg også fått stor respekt 
for lærerne som hver dag står på for sine elever, med å 
lede, organisere og tilrettelegge for en mangfoldig gruppe. 
Det er en krevende og viktig jobb de gjør, sier Conradi.

Av Kjell Vidar Jørgensen
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Heggedal Vel

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

 

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

Hold fartsgrensene
Heggedal

Styreleder er Åsmund 
Sutterud. T: 66 79 64 21 
M: aasmsutt@online.no
Han har vært engasjert i 
Heggedal i mange år - og 
i fl ere sammenhenger.

Hvorfor skal du bli medlem av Heggedal Vel?
*  Fordi mange medlemmer gjør oss sterkere overfor
        kommune, region-myndigheter og partnere. 
*  HV har ingen andre inntekter enn kontingenter fra
        medlemmene.   

Kjøp klistremerket for kr 50 
- sett det på bilen din - for å 

støtte prosjektet med at 90 % 
av oss skal holde fartsgrensen 

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

i Heggedal
  KJØP DET PÅ BILIOTEKET
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Å r s m ø t e  i  H e g g e d a l  V e l  

Det er 2 saker fra årsmøtet som blir gjengitt 
og kommentert; sak 8 og 9.
Sak 8 - Overføring av Gjellum til Asker 
kommune. 
Det ønskes en klarere ordlyd i vedtaket enn den 
som ble vedtatt i 2010. Det ble derfor votert over 
følgende forslag, som ble enstemmig ble vedtatt:
«Årsmøte i Heggedal vel gir velstyret fullmakt 
til å overdra eiendomsretten til Gjellum (gnr.78, 
bnr.81) til Asker kommune».
Kommentarer til vedtaket.
Denne saken har fl ere styrer i Heggedal Vel (HV) 
jobbet med siden midten av 80-tallet, da Gjel-
lum ble utbygd av Asker kommune (AK), til det 
idretts-anlegget det er idag. Forutsetningen for 
denne investeringen fra AK’s side, var at eien-
dommen skulle overføres fra HV (som var eier og 
driftsansvarlig siden før krgen), til AK vederlags-
fritt, men hvor HV skulle få fri tilgang til kontor-, 
møte- og lager-lokaler. Av ulike grunner ble ikke 
dette formelt gjennomført. Dagens HV-styre har 
jobbet med saken i 3 år, og det foreligger nå en 
ferdig forhandlet avtale med AK. Nå gjenstår 
den endelige overføringen (tinglysningen) som 
administrasjonen i AK skal stå for.    

Sak 9 -  Endring av § 4. Kontingent.
Denne paragrafen ble enstemmig vedtatt til:
”Årsmøte fastsetter kontingentens størrelse for 
påfølgende år. Styret kan inngå avtale om kollek-
tivt medlemskap for borettslag og lignende.”
Kommentarer til vedtaket.
Det er nå 2 borettslag som kollektivet har meldt 
seg inn i HV; Heggedalsmarka og Østli-feltet. 
Flere borettslag utfordres til å melde seg inn?

Komplett referat fi nner du på Heggedal Vel sine 
hjemmesider:  www.heggedalvel.no

Rikdommen i Heggedal er 
summen av vårt engasjement 
og vår innsats - både innen 

egen familie og overfor 
naboer, og alle som hører til i 

vårt lokalsamfunn.  
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Presentasjon av det nyvalgte styret

Bli medlem i Heggedal Vel 
kr 200 - til kontonr; 0533.02.25086 - skriv navn og adresse.  

Nestleder er Stein Dyre 
Berge. Se data og bilde 
på side 2.  Han brenner 
for Heggedal.

Sekretær er Leif Arne 
Aarheim. T: 66 78 42 92 
M:leifarne@aarheim.no
Han er også styremedlem 
i Heggedalsmarka beboer-
forening. Hans forholt til 
trafi kk er å kjøre motor-
sykkel til jobb.

Styremedlem er Petter 
Lystad, T:  66 79 61 25 
M: plystad@gmail.com
Han er leder av trafi kk-
gruppa i Fremtidens Heg-
gedal; FH-5, og han ble 
valgt som leder av FH-5, 
før han nå ble valgt inn i 
styret for HV.  Røyken-
veien er hans støyende 
og mest bråkede nabo, 
og det gir engasjement.   

Kasserer er Petter Kaas 
Dahlgren, T: 66 98 89 50 
M: petterdahkgren@
hotmail.com
Han er alltid engasjert -  
spesielt i Røykenveien, 
han er blid, og han er en 
god tegner.

Styremedlem (vara) er 
Frank Andersen, T: 
66 79 78 84, M: frank.
n.andersen@gmail.com.  
Han var med i HV-styret 
på 60 tallet, og var i den 
perioden mye engasjert.
Frank er nå levende opp-
tatt av Fremtidens Hegge-
dal, og spesielt utbyggin-
gen av Heggedal sentrum

Styremedlem er Morten 
H Dahle, T:  990 98 515 
M: hdmail@getmail.no
Han er det siste medlem-
met av styret, og han kom 
med på årsmøtet!  Han 
selger BMV, men det 
betyr ikke at han bryter 
fartsgrensene i Heggedal! 

Utvalgte saker fra årsmøtet

Heggedal takker Irene Johansen for 
29! år som medlem i HV-styret  

Irene har sett mange styrer komme og gå, men 
dette ville hun være med i. Det var hun som 
greide å få med Stein i 2006, og sammen fi kk de 
HV-styret på fote igjen.  Irene er fortsatt med i 
redaksjonen for HP, og hun har nylig gått inn som 
leder av brukerrådet på senior-senteret.  
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Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

Fremtidens Heggedal
Fremtidens Heggedal (FH) er delt opp i 5 ar-
beidsområder; Utbyggingen av Heggedal sen-
trum, Heggedal stasjon og spikkestadbanen og 

kollektiv-trafikken - trafikksikkerheten, Ny 
Røykenvei - og med vekt på miljø.

FH har et tidsperspektiv på 5-10 år.
Velkommen til FH-arbeidet - det er en fin av-

veksling fra den daglige jobben vår. Ta kontakt 
med Stein eller en av de andre lederne i FH?

1)  Den offentlige utbygging i Heggedal sentrum av lokaler 
og områder til ulike formål.  
Leder Per Sletaune - mail: post@iheggedal.no

Partnere er Asker kommune/AK (administrasjon og politikere).
Dette kan omfatte Bibliotek/Nærmiljøsentral/Infosenter, 
Eldresenter, Helsestasjon og Nærmiljøsenter (eget bygg vsa. 
kirken som et flerbrukssenter).  Og den kommunale utbyg-
ging av områder og felles funksjoner i Heggedal sentrum for 
alle innbyggere, vil omfatte torg med strandsoner, miljøgater, 
gangveier og stier, og felles varmesentral. 

2)  Den private utbygging i Heggedal sentrum og den øvrige 
utbygging i Heggedal og Hallenskog.  
Leder Per-Ola Baalerud - mail: pob@akerasa.com

Partnere i Heggedal sentrum er Tandberg Eiendom, JM Bygg-
holt og Thon eiendom – med tillegg av private eiere innen 
grensene for Heggedal sentrum.  Dette omfatter lokaler til 
butikker (på gateplan), kontorer og boliger (i de øvrige etasjer) 
og utforming/ endringer av eksisterende bebyggelse.  Videre 
kan det omfatte plasser, gangveier og stier (langs elvebredder 
og strender der de private eier grunnen).
Partnere utenom sentrum er også AK (administrasjon og poli-
tikere), og kanskje i noen grad Røyken kommune.
Dette omfatter først og fremst Underlandsåsen (åsen vest for 
Heggedal stasjon), og videre sørover til øvre Hallenskog i Røy-
ken.  Her er det planer om omfattende småhusbebyggelse, bl.a. 
med ny barneskole.  Det er også aktuelt med større utbyggin-
ger andre steder i Heggedal, inkludert skoler og barnehaver.
Hensynet til eksisterende bebyggelse og natur, friluftsliv og 
miljø er viktige spørsmål - og sentralt i dette står også elver og 
vann utenom Heggedal sentrum.  Og at meninger og syns-
punkter til befolkningen i Heggedal kommer klart fram.  

3)  En felles plan for vannveier/elver og strandbredder i 
Heggedal sentrum.  
Leder Stein Dyre Berge - mail:  stein.berge@2ci.net
Partnere er flere aktører som AK, Jernbaneverket, veimyndig-
heter og private utbyggere og eiere.
Det er viktig å bidra til at det lages en felles plan for hvordan 
vannveier/elver og strandbredder skal rustes opp.  Reg-planen 
for Heggedal sentrum overlater til den enkelte grunneier å lage 
sine planer (eller mangel på planer) for denne opprustningen.  
Dette bør tas i forkant og ikke i etterkant - og det kan bli utfor-
drende å få utbyggerne til å bidra utover et minimum!

4)  Utbygging av Heggedal stasjon med nytt veisystem, opp-
rustning av Spikkestadbanen og kollektivtrafikk.
Midlertidig leder Stein Dyre Berge.

Partnere er AK (spesielt Spikkestad-utvalget), Jernbaneverket, 
Veimyndigheter og ulike instanser for kollektiv-transport.  
Ny Heggedal stasjon omfatter utforming av stasjonen med 
overgang, undergang, parkering og trafikkterminal (buss, taxi 
og kiss&ride), sett i forhold til trafikkstrømmer for gående og 
syklende, og universell utforming (spesielt rollestolbrukere).  
Og det nye veisystemet rundt stasjonen er avgjørende for ny 
Heggedal stasjon.  Heggedals interesse for opprustning av 
Spikkestadbanen har et mål; at frekvensen av togene dobles i 
forhold til dagens ruteplan, og at punktligheten kommer opp 
på et akseptabelt nivå (hva bør det være?).  Dette punktet må 
sees i forhold til opprustningen av togene i hele Oslo-området, 
og da er vi over på tunge politiske områder.  Men det viktigste 
vil være å følge nøye med i prosessen, og det kan bli aktuelt å 
samarbeide med andre grasrotgrupper om opprop og aksjoner.
Kollektivtransport som buss, taxi og Vollenbåten er også aktu-
elle områder å se på.  Miljø-spørsmål vil også være avgjørende 
på disse områdene.  En viktig part i arbeidet blir også media.  

5  Trafikksikkerhetsarbeid i Heggedal og Ny Røkenvei.  
Leder Petter Lystad - mail:  plystad@gmail.com

Partnere i trafikksikkerhetsarbeidet er AK, Akershus fylkes-
kommune og Veimyndigheter – og Heggedal skoles TU, 
(Trafikksikkerhetsutvalg).  I tillegg kan det komme flere 
grupper i Heggedal som er opptatt av trafikksikkerhet og Ny 
Røykenvei.  En viktig partner er også media.  Det deles i 3; 
   1)  Bygging av GS-veier (fortau), underganger/overganger, 
bussholdeplasser, fotgjengeroverganger, humper mm.  Hegge-
dal skoles TU har et spesielt fokus på tiltak mot barneskolen.
   2)  Fortsettelse av prosjektet; Å holde fartsgrensene i Hegge-
dal (se tidligere utgaver av HP).  Dette omfatter salg av klistre-
merket til biler, aksjoner og systematisk måling av fartsgrenser 
i Heggedal.
   3)  Ny Røykenvei er en sak som må sees på 5-10 års sikt, 
og det er troen på et folkelig engasjement som kan bidra til at 
dette prosjektet igjen kommer inn i Nasjonal Transportplan, 
og at gjennomføring kan skje samtidig med bygging av ny E18 
fra Asker til Oslo.  Dette betyr også et samarbeid med grasrot-
grupper i andre berørte kommuner som omfattes av riksvei 23 
(Oslofjord-tunnelen), med kopling til Drammen (E18). 
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Dette er logoen for FH-
5; Arbeidsgruppen for 
Trafikksikkerhet - ledet 
av Petter Lystad.

Kartet viser planene for 
ny Heggedal stasjon. 
Dette dekkes av FH-4; 
Heggedal stasjon ++
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Heggedal Vel

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

 

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

Hold fartsgrensene
Heggedal

Styreleder er Åsmund 
Sutterud. T: 66 79 64 21 
M: aasmsutt@online.no
Han har vært engasjert i 
Heggedal i mange år - og 
i fl ere sammenhenger.

Hvorfor skal du bli medlem av Heggedal Vel?
*  Fordi mange medlemmer gjør oss sterkere overfor
        kommune, region-myndigheter og partnere. 
*  HV har ingen andre inntekter enn kontingenter fra
        medlemmene.   

Kjøp klistremerket for kr 50 
- sett det på bilen din - for å 

støtte prosjektet med at 90 % 
av oss skal holde fartsgrensen 

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

i Heggedal
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Det er 2 saker fra årsmøtet som blir gjengitt 
og kommentert; sak 8 og 9.
Sak 8 - Overføring av Gjellum til Asker 
kommune. 
Det ønskes en klarere ordlyd i vedtaket enn den 
som ble vedtatt i 2010. Det ble derfor votert over 
følgende forslag, som ble enstemmig ble vedtatt:
«Årsmøte i Heggedal vel gir velstyret fullmakt 
til å overdra eiendomsretten til Gjellum (gnr.78, 
bnr.81) til Asker kommune».
Kommentarer til vedtaket.
Denne saken har fl ere styrer i Heggedal Vel (HV) 
jobbet med siden midten av 80-tallet, da Gjel-
lum ble utbygd av Asker kommune (AK), til det 
idretts-anlegget det er idag. Forutsetningen for 
denne investeringen fra AK’s side, var at eien-
dommen skulle overføres fra HV (som var eier og 
driftsansvarlig siden før krgen), til AK vederlags-
fritt, men hvor HV skulle få fri tilgang til kontor-, 
møte- og lager-lokaler. Av ulike grunner ble ikke 
dette formelt gjennomført. Dagens HV-styre har 
jobbet med saken i 3 år, og det foreligger nå en 
ferdig forhandlet avtale med AK. Nå gjenstår 
den endelige overføringen (tinglysningen) som 
administrasjonen i AK skal stå for.    

Sak 9 -  Endring av § 4. Kontingent.
Denne paragrafen ble enstemmig vedtatt til:
”Årsmøte fastsetter kontingentens størrelse for 
påfølgende år. Styret kan inngå avtale om kollek-
tivt medlemskap for borettslag og lignende.”
Kommentarer til vedtaket.
Det er nå 2 borettslag som kollektivet har meldt 
seg inn i HV; Heggedalsmarka og Østli-feltet. 
Flere borettslag utfordres til å melde seg inn?

Komplett referat fi nner du på Heggedal Vel sine 
hjemmesider:  www.heggedalvel.no

Rikdommen i Heggedal er 
summen av vårt engasjement 
og vår innsats - både innen 

egen familie og overfor 
naboer, og alle som hører til i 

vårt lokalsamfunn.  
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Presentasjon av det nyvalgte styret

Bli medlem i Heggedal Vel 
kr 200 - til kontonr; 0533.02.25086 - skriv navn og adresse.  

Nestleder er Stein Dyre 
Berge. Se data og bilde 
på side 2.  Han brenner 
for Heggedal.

Sekretær er Leif Arne 
Aarheim. T: 66 78 42 92 
M:leifarne@aarheim.no
Han er også styremedlem 
i Heggedalsmarka beboer-
forening. Hans forholt til 
trafi kk er å kjøre motor-
sykkel til jobb.

Styremedlem er Petter 
Lystad, T:  66 79 61 25 
M: plystad@gmail.com
Han er leder av trafi kk-
gruppa i Fremtidens Heg-
gedal; FH-5, og han ble 
valgt som leder av FH-5, 
før han nå ble valgt inn i 
styret for HV.  Røyken-
veien er hans støyende 
og mest bråkede nabo, 
og det gir engasjement.   

Kasserer er Petter Kaas 
Dahlgren, T: 66 98 89 50 
M: petterdahkgren@
hotmail.com
Han er alltid engasjert -  
spesielt i Røykenveien, 
han er blid, og han er en 
god tegner.

Styremedlem (vara) er 
Frank Andersen, T: 
66 79 78 84, M: frank.
n.andersen@gmail.com.  
Han var med i HV-styret 
på 60 tallet, og var i den 
perioden mye engasjert.
Frank er nå levende opp-
tatt av Fremtidens Hegge-
dal, og spesielt utbyggin-
gen av Heggedal sentrum

Styremedlem er Morten 
H Dahle, T:  990 98 515 
M: hdmail@getmail.no
Han er det siste medlem-
met av styret, og han kom 
med på årsmøtet!  Han 
selger BMV, men det 
betyr ikke at han bryter 
fartsgrensene i Heggedal! 

Utvalgte saker fra årsmøtet

Heggedal takker Irene Johansen for 
29! år som medlem i HV-styret  

Irene har sett mange styrer komme og gå, men 
dette ville hun være med i. Det var hun som 
greide å få med Stein i 2006, og sammen fi kk de 
HV-styret på fote igjen.  Irene er fortsatt med i 
redaksjonen for HP, og hun har nylig gått inn som 
leder av brukerrådet på senior-senteret.  
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Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

Fremtidens Heggedal
Fremtidens Heggedal (FH) er delt opp i 5 ar-
beidsområder; Utbyggingen av Heggedal sen-
trum, Heggedal stasjon og spikkestadbanen og 

kollektiv-trafikken - trafikksikkerheten, Ny 
Røykenvei - og med vekt på miljø.

FH har et tidsperspektiv på 5-10 år.
Velkommen til FH-arbeidet - det er en fin av-

veksling fra den daglige jobben vår. Ta kontakt 
med Stein eller en av de andre lederne i FH?

1)  Den offentlige utbygging i Heggedal sentrum av lokaler 
og områder til ulike formål.  
Leder Per Sletaune - mail: post@iheggedal.no

Partnere er Asker kommune/AK (administrasjon og politikere).
Dette kan omfatte Bibliotek/Nærmiljøsentral/Infosenter, 
Eldresenter, Helsestasjon og Nærmiljøsenter (eget bygg vsa. 
kirken som et flerbrukssenter).  Og den kommunale utbyg-
ging av områder og felles funksjoner i Heggedal sentrum for 
alle innbyggere, vil omfatte torg med strandsoner, miljøgater, 
gangveier og stier, og felles varmesentral. 

2)  Den private utbygging i Heggedal sentrum og den øvrige 
utbygging i Heggedal og Hallenskog.  
Leder Per-Ola Baalerud - mail: pob@akerasa.com

Partnere i Heggedal sentrum er Tandberg Eiendom, JM Bygg-
holt og Thon eiendom – med tillegg av private eiere innen 
grensene for Heggedal sentrum.  Dette omfatter lokaler til 
butikker (på gateplan), kontorer og boliger (i de øvrige etasjer) 
og utforming/ endringer av eksisterende bebyggelse.  Videre 
kan det omfatte plasser, gangveier og stier (langs elvebredder 
og strender der de private eier grunnen).
Partnere utenom sentrum er også AK (administrasjon og poli-
tikere), og kanskje i noen grad Røyken kommune.
Dette omfatter først og fremst Underlandsåsen (åsen vest for 
Heggedal stasjon), og videre sørover til øvre Hallenskog i Røy-
ken.  Her er det planer om omfattende småhusbebyggelse, bl.a. 
med ny barneskole.  Det er også aktuelt med større utbyggin-
ger andre steder i Heggedal, inkludert skoler og barnehaver.
Hensynet til eksisterende bebyggelse og natur, friluftsliv og 
miljø er viktige spørsmål - og sentralt i dette står også elver og 
vann utenom Heggedal sentrum.  Og at meninger og syns-
punkter til befolkningen i Heggedal kommer klart fram.  

3)  En felles plan for vannveier/elver og strandbredder i 
Heggedal sentrum.  
Leder Stein Dyre Berge - mail:  stein.berge@2ci.net
Partnere er flere aktører som AK, Jernbaneverket, veimyndig-
heter og private utbyggere og eiere.
Det er viktig å bidra til at det lages en felles plan for hvordan 
vannveier/elver og strandbredder skal rustes opp.  Reg-planen 
for Heggedal sentrum overlater til den enkelte grunneier å lage 
sine planer (eller mangel på planer) for denne opprustningen.  
Dette bør tas i forkant og ikke i etterkant - og det kan bli utfor-
drende å få utbyggerne til å bidra utover et minimum!

4)  Utbygging av Heggedal stasjon med nytt veisystem, opp-
rustning av Spikkestadbanen og kollektivtrafikk.
Midlertidig leder Stein Dyre Berge.

Partnere er AK (spesielt Spikkestad-utvalget), Jernbaneverket, 
Veimyndigheter og ulike instanser for kollektiv-transport.  
Ny Heggedal stasjon omfatter utforming av stasjonen med 
overgang, undergang, parkering og trafikkterminal (buss, taxi 
og kiss&ride), sett i forhold til trafikkstrømmer for gående og 
syklende, og universell utforming (spesielt rollestolbrukere).  
Og det nye veisystemet rundt stasjonen er avgjørende for ny 
Heggedal stasjon.  Heggedals interesse for opprustning av 
Spikkestadbanen har et mål; at frekvensen av togene dobles i 
forhold til dagens ruteplan, og at punktligheten kommer opp 
på et akseptabelt nivå (hva bør det være?).  Dette punktet må 
sees i forhold til opprustningen av togene i hele Oslo-området, 
og da er vi over på tunge politiske områder.  Men det viktigste 
vil være å følge nøye med i prosessen, og det kan bli aktuelt å 
samarbeide med andre grasrotgrupper om opprop og aksjoner.
Kollektivtransport som buss, taxi og Vollenbåten er også aktu-
elle områder å se på.  Miljø-spørsmål vil også være avgjørende 
på disse områdene.  En viktig part i arbeidet blir også media.  

5  Trafikksikkerhetsarbeid i Heggedal og Ny Røkenvei.  
Leder Petter Lystad - mail:  plystad@gmail.com

Partnere i trafikksikkerhetsarbeidet er AK, Akershus fylkes-
kommune og Veimyndigheter – og Heggedal skoles TU, 
(Trafikksikkerhetsutvalg).  I tillegg kan det komme flere 
grupper i Heggedal som er opptatt av trafikksikkerhet og Ny 
Røykenvei.  En viktig partner er også media.  Det deles i 3; 
   1)  Bygging av GS-veier (fortau), underganger/overganger, 
bussholdeplasser, fotgjengeroverganger, humper mm.  Hegge-
dal skoles TU har et spesielt fokus på tiltak mot barneskolen.
   2)  Fortsettelse av prosjektet; Å holde fartsgrensene i Hegge-
dal (se tidligere utgaver av HP).  Dette omfatter salg av klistre-
merket til biler, aksjoner og systematisk måling av fartsgrenser 
i Heggedal.
   3)  Ny Røykenvei er en sak som må sees på 5-10 års sikt, 
og det er troen på et folkelig engasjement som kan bidra til at 
dette prosjektet igjen kommer inn i Nasjonal Transportplan, 
og at gjennomføring kan skje samtidig med bygging av ny E18 
fra Asker til Oslo.  Dette betyr også et samarbeid med grasrot-
grupper i andre berørte kommuner som omfattes av riksvei 23 
(Oslofjord-tunnelen), med kopling til Drammen (E18). 

          HEGGEDAL VEL                                   HEGGEDAL VEL postenHeggedals 11

Dette er logoen for FH-
5; Arbeidsgruppen for 
Trafikksikkerhet - ledet 
av Petter Lystad.

Kartet viser planene for 
ny Heggedal stasjon. 
Dette dekkes av FH-4; 
Heggedal stasjon ++
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HEGGEDAL IDRETTSLAG

Oversikt over vinnerne av HIL-Cup 2011:

G95 – Sterling Sportsklubb J96 – Asker FK

G97 – Heggedal 1  J97- Amasone Asker

G98- Ski IL   Jenter Junior – Ski IL

Inne
Da er Heggedal-Cup nr. 27 i rekkefølgen 
ferdig avviklet. Heggedal-Cup er et tilbud for 
lag i aldersgruppen 7 til 12 år og invitasjon 
blir sendt ut til alle lag i Oslo, Akershus og 
Buskerud fotballkrets.

I år var 124 lag påmeldt og 186 kamper ble avviklet 
inne i Heggedalshallen over 3 helger i mars.

Takket være fl ott dugnadsinnsats fra foreldregrup-
pen vår ble det også i år et kjempefl ott arrangement for 
både store og små. Foreldrene stod for hele arrange-
mentet og bidro med alt fra kiosk og loddsalg til sekre-
tariat og dømming av kamper. 

Barna viste stor spillerglede og vi hadde mange iv-
rige supportere på tribunen som heiet fram sitt lag.

Alle lag spilte 3 kamper hver og det var mange for-
nøyde barn som forlot Heggedal stolte og fornøyde i 
vårsola etter å ha fått hver sin spillerpokal. 

Ute
Etter at vi fi kk den fl otte 
kunstgressbanen vår på 
Gjellum har vi nå også et 
cuptilbud for de som 
spiller 11er fotball og ute-
cupen vår ble i år avviklet for andre gang.

Cupen ble i år arrangert de to første helgene i april. Den første helgen 
var det fortsatt litt vinter og surt ute, men med kafè inne på Gjellum ved 
siden av kiosksalg og grilling ved banen var det bare blide fjes å se.

Den andre helgen var våren kommet til Heggedal og det gjorde at det 
ble en ekstra fl ott ramme rundt arrangementet vårt.

Utecupen er cupen for de eldre lagene og her skal det kåres en vinner 
i motsetningen til innecupen hvor alt bare fortsatt er lek og morro.

Konkurranseinstinktet våkner i barna (og hos laglederne) og det er 
ikke like gøy å tape fotballkamper når det gjør at man ikke kommer 
videre til sluttspillet. Her vil man jo gjerne vinne!

Selv om ikke alle dro hjem som vinnere fra Heggedalscup dro hel-
digvis også her de fl este hjem glade og fornøyde og forhåpentligvis med 
gode minner fra cupen vår.

Tusen takk til alle foreldre som bidro og gjorde det mulig å arrangere 
utecupen. Dere gjorde en kjempeinnsats!
Monica Øverbye
Ansvarlig for HIL-Cup 2011

Nytt styremedlem 
i Asker Idrettsråd
Marit H. Meyer (37) er valgt inn 
i styret i Asker Idrettsråd for to 
år. Hun kommer opprinnelig fra 
Holmen, men har vært bosatt 

i Heggedal siden 2001. Hun er aktiv i langrenns-
gruppa, men kjenner gjennom sine sønner godt til 
forholdene også for fl ere andre idretter. Til daglig 
jobber hun med kommunikasjon i Akademikerne. 
Hun har mange års erfaring fra organisasjons-
arbeid og har også vært politisk aktiv for Venstre. 

HEGGEDAL-CUP 2011

HEGGEDAL A-LAG 2011 HJEMMEKAMPER PÅ GJELLUM
4. divisjon menn avdeling 01 Oslo fotballkrets

Tirsdag 12.04.2011  20:15  Heggedal 1 -1 Fossum
Tirsdag 03.05.2011  20:15  Heggedal 4 -1 Øvrevoll Hosle
Tirsdag 24.05.2011  20:15  Heggedal  -:-  Ullern 2
Tirsdag 07.06.2011  20:15  Heggedal  -:-  Frognerparken
Tirsdag 21.06.2011  20:15  Heggedal  -:-  Lokomotiv Oslo
Tirsdag 16.08.2011  20:15  Heggedal  -:-  Fagerborg
Tirsdag 30.08.2011  20:15  Heggedal  -:-  Hauger
Tirsdag 06.09.2011  20:15  Heggedal  -:-  Bygdø Monolitten
Tirsdag 20.09.2011  20:15  Heggedal  -:-  Lyn
Tirsdag 27.09.2011  20:15  Heggedal  -:-  Vollen
Tirsdag 11.10.2011  20:15  Heggedal  -:-  Holmen

A    - LAGET HIL
HIL sitt A-lag gjør det knallbra i 4. divisjon, men de ønsker 
seg mange fl ere tilskuere fra Heggedal på kampene.
Her er kampoversikt for hjemmekamper og for resten av sesongen.
Neste hjemmekamp: tirsdag 24. mai kl. 20.15 Heggedal - Ullern 2 
(Gjellum stadion)

Heggedal IL vil i neste nummer av Heggedalsposten presentere 
sin nye sponsor og lokale samarbeidspartner DnB NOR. Vi er 
stolte over å kunne bære bankens logo på draktsett og ser frem til 
samarbeidsprosjekter over de neste årene. 

Heggedalsposten12

12 - 14 HIL - HP 3-2011-renum.indd   12 2011-05-19   08:39:09



HEGGEDAL IDRETTSLAG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.heggedalil.no
HIL har en ny betalingsløsning for medlemskap i Heggedal 
IL. Medlemmets foresatte kan logge seg på www.heggedalil.no for å oppdatere kontaktinformasjon 
og betale treningsavgift og medlemskontigent online. Det vil nok forekomme at personer som ikke lenger er aktive 
medlemmer vil motta henvendelse om å betale medlems-
kontingent. Det beklager vi, og setter pris på at de det 
gjelder gir beskjed til post@heggedalil.no om at de skal 
meldes ut av idrettslaget.  Vi gjør oppmerksom på at man 
kan være medlem av idrettslaget uten å være aktiv, da 
støtter man idrettlaget og nærmiljøet i Heggedal.Les mer om medlemskap og betalingsløsningen 
i Heggedal Idrettslag på www.heggedalil.no
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TUSEN TAKK FOR BALLBINGE
Heggedal har fått tildelt et nærmiljøanlegg av ekteparet 
Eidsvig/Røkke. 
Nærmiljøanlegget, i form av en ballbinge, blir lokalisert på Gjellum og 
HIL ser frem til enda større aktivitet i området.
Vi retter en stor takk til arbeidsgruppen så langt i prosessen, og ser 
frem til storstilt åpning etter sommeren. Arbeidsgruppen har bestått av 
Per Sletaune (leder Heggedal Nærmiljøsentral), Hans Petter Gundersen 
(leder HIL fotball) og prosjektleder Jens Petter Henriksen (HIL). Det 
gjenstår fremdeles mye arbeid for å få ballbingen på plass, og vi er 
særdeles heldig som har en ressurs som Jens Petter til å drive prosjektet.

Skjærtorsdag på Blåfjell
Ca. 120 mennesker møtte opp til det tradisjonsrike Skjærtors-
dagsarrangementet på Blåfjellhytta i Røyken. Her var det fi n for-
brødring mellom askerbøringer og røykenbøringer i strålende sol.

Deltakerne konkurrerte i en ”lang og krevende familieløype med forskjellige 
type oppgaver”.

De 3 beste familiene ble premiert – vinneren ble familien Verdal som 
kunne innkassere et gratis opphold på hytta. 2. premie til en gjeng fra Skole-
veien og 3. plass til fam. Øistein Øverbye.

Alle barn fi kk drikkefl aske og HIL medaljen.
Stort loddsalg og vinneren av hovedgevinsten, et gratis hotellopphold i 

Thons hotels kjeden ble vunnet av Terje Gundersen.
Gledelig at så mange røykenbøringer tok turen oppom arrangementet, og 

vi håper naturligvis at de koste seg i hytteveggen og at de kommer igjen til 
neste år.

En stor takk til bidragsgiverne Thons hotell v/Geir Lian, Mølla Dekk as. v/
Lars Wigen og DnB Nor v/Terje Småhaug, KIWI, Heggedal, ICA, Heggedal 
og Rema 1000, Gullhella.

I tillegg til de fantastiske heggedølingene som stilte opp til kiosk og lodd-
salg, Monica og Betina Øverbye, Petter og Lotte Iversen , Aud Karin og 
Iselin Haugen og Ingrid Høghaug.  Uten disse frivillige hadde det ikke vært 
mulig med et slikt arrangement.

Chris og Patrick Eriksson bistod sin far med arrangementet ute.
V/Morten Eriksson

Hurra! Det blir ”Idretts-SFO” 
i Heggedal! 
Heggedal Skole, Heggedal Nærmiljøsentral og 

Heggedal Idrettslag har siden nyttår arbeidet med 

å utvikle et konsept for å videreutvikle SFO i bygda. 

Asker kommune er begeistret over arbeidet og 

støtter konseptet. Stikkord er ”glede i bevegelse” 

og målet er å tilby et spekter av aktiviteter med 

fellesnevneren bevegelse. Det vil skje mye på sko-

len fremover, og HIL ønsker å være en støttespiller 

og ressurs i den positive utviklingen.

Vinterturnering 
2011 i fotball
Haslum IL inviterte lokale lag til 
en vinterturnering i fotball for 
klassen gutter 97.

Hensikten med turneringen er å gi lagene 
organisert kamptrening gjennom vinteren. 
Årets turnering besto av lag fra Heggedal, 
Nesøya, Holmen, Lommedalen, Bærums 
Verk og Haslum.  Til fi nalen hadde Heggedal 
1 og Bærums Verk kvalifi sert seg.  Det var 
til slutt Heggedal 1 som sikret seg seieren i 
årets turnering etter en spennende fi nale som 
Heggedal 1 til slutt vant 2 - 0.  Begge målene 
i fi nalen ble scoret av Fredrik Korslund.

Oppkjøringen til årets sesong for G-97 må 
siees å være i rute da de også i år vant Heg-
gedals-cupen. Lagene gleder seg stort til å ta 
fatt på årets serie hvor vi stiller med 2 lag.
V/Henry Meyer

Heggedals vinnerlag har følgende personer 
bidratt, Øyvind Børresen, Espen Fossum 
Nilsen, Jon Aleksander Risnæs, Henning 
Haaland, Joakim Sletaune, Ulrik Ottestad, 
Håkon Stien, Sander Skjellestad, Daniel 
Andresen, Bendik Aksberg, Henrik Reinkind 
Meyer, Fredrik Korslund og Lasse Flesland 
(ikke med i fi nalen).

Aktiviteter på Blåfjell
   Søndag 4.september 2011 blir det 
Blåfjellmarsjen fra Heggedal stasjon til 
Blåfjellhytta for alle.
   I tillegg blir det et fellesarrangement 
på hytta sammen med Asker Turlag.
Blåfjellhytta blir igjen søndagsåpen på 
denne søndagen i god tradisjon.
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Åpning av historisk turløype

17. mars avholdt Heggedal og Omegn 
Historielag sitt første ordinære årsmøte. 
Ca. 25 medlemmer var tilstede. Årsbe-
retning og regnskap for 2010 og bud-
sjett for 2011 ble vedtatt, og forslaget til 
vedtekter godkjent med små endringer. 
Et arbeidsutvalg har ledet laget fra det 
ble startet høsten 2009. Arbeidsutval-
get hadde sagt seg villig til gjenvalg, og 
ble enstemmig valgt som historielagets 
styre:

Terje Martinsen (leder)
Ivar Schaulund (kasserer)
Dag Henning Sæther (sekretær)
Åse Naterstad (styremedlem)
Arne Sæther (styremedlem)

Tom Sletner ble gjenvalgt som revisor
Olav Furdal og Irene Skjellestad ble 
valgt til valgkomité. Årsmøtet vedtok å 
høyne kontingenten til kr.150 fra 2012.

Etter årsmøtet holdt Tore Gude et in-
teressant og engasjerende foredrag om 
Dikemark Jernverk og Dikemark syke-

Historielagets første årsmøte

hus. Jernverket fi kk konsesjon i 1698. 
Det var da stort behov for jern til våpen-
produksjon, til den store nordiske krig 
(1700-1721). Verket var i drift i 106 år, 
til 1804. Deler av perioden lå det under 
Bærum Verk. Dikemark var da det mest 
folkerike området i Asker.
Oslo kommune overtok Dikemark i 
1898, og bygde sykehuset som åpnet i 
1905. Etter tredje byggetrinn hadde sy-
kehuset plass til 483 pasienter i 1916, 
og mer enn 1000 ansatte. Rolf Gjessing, 
direktør 1929-49, var en internasjonalt 

anerkjent forsker, og var på sporet av å 
løse schizofreniens gåte. Under Harald 
Frøshaugs ledelse (1951-1962) startet 
den sosialpsykiatriske æra i Norge. Tore 
Gude vokste opp på og med sykehuset, 
og var på sitt første morgenmøte og vi-
sitt som 5-åring (1945). Han beklaget 
sterkt usikkerheten rundt Dikemark 
i dag, både for sykehuset og området. 

Det ble utgitt bøker om Dikemark Syke-
hus i forbindelse med jubileene i 1955 
og 1995.

Ca 45. spreke og historieinteresserte deltok på Historielagets 
vandring langs det gamle veifaret fra Heggedal ned til fjorden – 
til Sjøstrand 8. mai. Turen startet på Heggedal fabrikker, og gikk 
over  Vikingjordet – Kistefossen - Heggedal  Hovedgård – Stokker-
skogen – Rustadveien – Dalveien – Bjørkås og ned til Sjøstrand. 

Langs gammel veifar mot sjøen

Søndag 5. juni - i forbindelse med Kulturdagene på Heggedal 
Hovegård - vil Historielaget åpne en merket turløype i lokal-
miljøet, se midtsidene i bladet. Historiske steder og bygnin-
ger vil i første omgang bli merket med plastskilt. Seinere vil 
det bli satt opp permanente aluminiumsskilt. 
Hvis prosjektet blir vellykket, vil Historielaget utvide mer-
kingen.

 Under: Johan Naterstad forklarer geologien i området.

Under: Terje Martinsen for-
teller at grusbanen på Bjørkås 
har vært en isdam.

Fossilt blekksprut-skall i 
fjellvegg på vei ned mot 

Sjøstrand

Fredag 27. mai 17.00 - 19.00 på Heggedal Seniorsenter:
Kurs i arkeologisk utgraving, med Kjartan Fønstelien som 
foreleser.
Lørdag 28. mai 10.00 - 14.00 (oppmøte v/Seniorsenteret)
Kjartan Fønstelien demonstrerer praktiske teknikker og meto-
der, og blir det anledning til å prøve seg som arkeolog. 
Gratis. Se Budstikka og www.iheggedal.no,

Kurs i arkeologi 27. - 28. mai

Tekst og bilder: Dag Henning Sæther
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En kort rundtur i 
historiske omgivelser

5
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Ved gården Åmot ble det tatt ut stubbloftsleire før krigen. 
Leira ble brukt til isolasjon i gulv og i etasjeskiller. I dag står 
bare våningshuset igjen etter Åmot.

5

”Nyboligen” – eller Fredriksborg som den egentlig het, ble bygd 
som arbeiderbolig for fyrstikkarbeidere på 1880-tallet. Den inne-
holdt 14 leiligheter, hver på ett rom og kjøkken. Boligen ble revet 
på 1980-tallet for å gi plass til blokkene på Vikingjordet.

6

Friheim ble bygd i 1901 av Arbeiderforeningen i Heggedal. Huset 
sto da ved svingen i Heggedalsbakken, like nedenfor innkjøringen 
til ungdomsskolen. Friheim ble gjenreist på tomta etter ”Gamlebo-
ligen” i 1993. Bildet viser turnere på Friheim ca. 1930.

7

Isaksbakken, den nederste delen av den opprinnelige 
Åmotveien, har navn etter kjøpmann Isaksen som hadde 
bolig og landhandleri ved toppen av bakken – vis a vis 
”Disponentboligen”.

8

Heggedal Fabrikker. Den store hvite fabrikkbygningen ble bygd 
i 1917. I 1921 startet Heggedal Ullvarefabrikk (nedlagt i 1958). 
Fra 1875 til 1895: Christiania Tændstikfabrik, fra 1896 til 1901: 
Sylvans Trevarefabrik, 1906 til 1913: Viking Gummivarefabrikk. I 
dag inneholder fabrikklokalet blant annet Asker Kunstfagskole.

9

”Heggedal Meieri, Landhandleri og Ba-
geri” bygd  på 1880-tallet. I 2. etasje var 
det tidligere en møtesal. I denne etasjen 
holdt også Heggedal Bibliotek til de 
første åra. Biblioteket delte lokale med 
fi lialen til Asker Sparebank.

10

Heggedal og omegn Historielag ønsker å merke 
historiske steder og bygninger i lokalmiljøet. Vi 
starter med en rundløype fra Heggedal Hoved-
gård via Kistefossen, Vikingjordet og Heggedal 

sentrum, og tilbake til Hovedgården. Men man 
kan selvfølgelig starte på et hvilket som helst 
sted på runden. Det settes opp skilt med en tekst 
og ett eller fl ere bilder, som skal fortelle litt om 

stedets plass i lokalhistorien. Til åpningen 5. 
juni blir det satt opp plastskilt, som seinere vil 
bli erstattet av permanente aluminiumsskilt. 
                                                                 God tur!
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I 1960 etablerte HaWel-hus seg på ”Kistefossjordet” med produksjon 
av elementer til ferdighus. Fra 1963 til 1967 drev Osterhaugsgatens 
Trevarefabrikk. Asker kommune kjøpte deretter eiendommen og lei-
de ut til Belton A/S som produserte vinduer fram til 1970. I dag ligger 
Heggedal Idrettshall på det samme området.

Viking Gummivarefabrikk bygde Kistefoss-
demningen og kraftstasjonen i 1911, Kraft-
stasjonen ble ombygd i 1918, året etter at den 
nye fabrikkbygningen i sentrum sto ferdig. 
Kraftstasjonen ble revet omkring 1980. I 
1994 ble damkrona senket med ca en meter 
og har nå et fall på ca 7,5 meter.

4

Damvokterboligen ble bygd under første verdenskrig (1914-1918) 
som bolig for damvokteren som også hadde tilsyn med kraftstasjo-
nen. Damvokteren i ”Ullvarens” tid het Olaf Karlsen.

3

Fossekneika var i bruk fra 
1948 til 1995. Det var to 
hoppbakker, en liten og en 
stor.

2

Heggedal Hovedgård het opprinne-
lig Heggedal gård og har gitt navn 
til tettstedet. Gården hadde full drift 
med husdyrhold fram til låven brant i 
1950. Gården eies i dag av Stiftelsen 
Heggedal Hovedgård.

1

14

”Heggedal Meieri, Landhandleri og Ba-
geri” bygd  på 1880-tallet. I 2. etasje var 
det tidligere en møtesal. I denne etasjen 
holdt også Heggedal Bibliotek til de 
første åra. Biblioteket delte lokale med 
fi lialen til Asker Sparebank.

”Kverna”. Den opprinnelige kvernabyg-
ningen sto her. Den var bolig for mølleren 
og sagmesteren som drev kverna og sag 
som lå ved Åmotfossen (før oppdemmin-
gen av Kistefoss). Kverna ble ombygd tid-
lig på 1900-tallet og brant i 1932. Deretter 
ble nåværende hus reist på samme sted.

11
Heggedal Trevarefabrikk, eller ”Trevar’n” lå der Sentrumsbygget 
nå står. Trevarefabrikken ble bygd under første verdenskrig (1914-
1918), men produksjonen hadde startet tidligere, først i den nedlagte 
mølla, deretter en kort periode på gamle Friheim før de fl yttet inn i 
nye lokaler.

12

Heggedal Kapell ble innviet i 
1931, ti år etter at forslag om eget 
kapell første gang ble reist av Heg-
gedal Vel.

Heggedal og omegn Historielag ønsker å merke 
historiske steder og bygninger i lokalmiljøet. Vi 
starter med en rundløype fra Heggedal Hoved-
gård via Kistefossen, Vikingjordet og Heggedal 

sentrum, og tilbake til Hovedgården. Men man 
kan selvfølgelig starte på et hvilket som helst 
sted på runden. Det settes opp skilt med en tekst 
og ett eller fl ere bilder, som skal fortelle litt om 

stedets plass i lokalhistorien. Til åpningen 5. 
juni blir det satt opp plastskilt, som seinere vil 
bli erstattet av permanente aluminiumsskilt. 
                                                                 God tur!
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Heggedal NærmiljøseNtral

Lønn – en helt frivillig sak!

Tenk deg at du jobber med noe som 
er veldig viktig. 
Du jobber noen timer eller mange 
timer eller bare en halvtime. 
På jobben. 
Med noe som er veldig viktig. 
For jobben.
Sjefen din sier takk. 
Eller kanskje hun ikke sier noe i det 
hele tatt. Fordi det er jo jobben din.
En uke eller en måned senere får du 
litt lønn for det du gjorde.

Tenk deg i stedet at du jobber med 
noe som er veldig viktig. 
Du jobber noen timer eller mange 
timer eller bare en halvtime. 
Helt frivillig.
Med noe som er veldig viktig for 
noen.
Som noen setter stor pris på og blir 
glad for. Og som du får takk for. Med 
en gang.
Helt uten arbeidsgiveravgift og skatt. 
Til stor glede både for giver og mot-
taker.

Ta kontakt med Nærmiljøsentra-
len og meld deg som frivillig i dag! 

Per

Nærmiljøleder´n

Nærmiljøsentralen avholdt sitt andre 
årsmøte den 24. mars, med aktivt om 
ikke veldig stort oppmøte; gjennom-
gangstema var fellesaktiviteter og re-
kruttering til frivillig arbeid.
Styrets årsberetning innehold blant an-
net følgende avsnitt:
”Nærmiljøsentralen har i 2010 markert 
seg godt, og fått en posisjon både i lo-
kalsamfunnet og i Asker. Per har tatt et 
godt grep om jobben som daglig leder, 
og utviklet et bredt og godt nettverk. 
Styret fungerer bra, og sammensetnin-
gen sikrer at sentralen arbeider til beste 
også for foreningslivet. Styret kan med 
fordel utnyttes bedre til samarbeidspro-
sjekter og samordning mellom foren-
ingene. Mange gode prosjekter venter 

på gjennomføring, men er avhengig av 
rekruttering av frivillige. Sentralen har 
god økonomi, men ser at den offentlige 
finansieringen i framtida bare vil dekke 
driften av sentralen, ikke prosjekter og 
investeringer. Arbeidet med å skaffe 
prosjektmidler blir viktig framover.” 

Hele protokollen fra årsmøtet kan du 
lese på www.iheggedal.no. 
Nærmiljøsentralens årsmøte vedtok et 
ambisiøst handlingsprogram for 2011. 
Om vi skal lykkes med å gjøre alt vi øn-
sker trenger vi din hjelp!

Årsmøtet i Nærmiljøsentralen

seniorblaafjell....
Morten Eriksson, eller ”kaptein blaa-
fjell” inviterte Heggedal Seniorsenter til 
tur mot det blå fjellet, mandag 9. mai – i 
strålende vårsol. 22 mer eller mindre iv-
rige seniorer med konkurranseinstinktet 
i godt hold entret egne biler og ”vogna 
til Morten” for en uforglemmelig tur 
til Blåfjellhytta. Morten orienterte om 
hyttas historie, Irene og Per fikk kjøk-
kentjeneste mens lagene ”konstituerte 
seg” - for her skulle konkurreres! Det 

ble quiz (hvor høyt er egentlig Norges 
høyeste fjell og hva heter landsdelene i 
Sverige?), presisjonskasting med ball i 
bøtte (ikke mye presisjon her nei!), og 
skytekonkurranse med luftgevær (hvil-
ket øye skulle jeg lukke sa du? – og flere 
av skivene kunne benyttes om igjen..). 
Tøffe konkurranser, mange gode histo-
rier og nystekte vafler i sola. Vanskelig 
å ha det noe særlig bedre!

Kaptein Morten 
med full oversikt 
og kontroll

Klar til dyst: ”Seven-gruppa”, ”Utsikten” og 
”Fjellrypene” - gruppenavn med fotfeste!

Tekster og (noen) bilder: Per Sletaune

Få, men aktive deltakere i Det Hvite Hus

Foto: Arne Sæther
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Heggedal NærmiljøseNtral

alternativ.
Styremøte skal avholdes i mai samt ett 
arrangement. Datoer må settes.
Sommerskole for klubbens medlemmer 
ble nevnt som en aktivitet og det eksis-
terer en mulighet for å sende noen med-
lemmer på turneringer hvor heder og 
ære kan oppnås. Nærmere opplysninger 
om dette skal innhentes fra outridere/
OMSK’ s forum på nettet.
Studietur til enten Oslo eller Skedmo-
korset ble nevnt. Da leier vi inn en mi-
nibuss og får med oss alle barna/ung-
dommene. Dette kan vi få til i høst og 

Lørdag 9. april avholdt klubben sitt før-
ste ordinære årsmøte, med svært god 
deltakelse fra medlemmene!
Vebjørn Albinson, Jonas Øverbye Foss-
li, Martin Øverbye Fossli, Marius Nes 
Fredheim, Øystein Funderud, Jon An-
ders Almerud Johansen, Andreas Jensen 
Jonassen, Tobias Handeland Langås, 
Torbjørn Mandt, Søren Walltin Peder-
sen, John Magnus Winjum, Brynjar 
Wølstad-Knudsen, Erlend Eik (Leder), 
Per Sletaune (Nestleder) var tilstede på 
møtet.
Et kort utdrag fra møteprotokollen: 
“Leder og nestleder gikk gjennom for-
slag til aktivitetsplan for vår/høst 2011. 
Det ble sagt at vi skal ha ett arrange-
ment før sommerferien og dette skal 
legges til mai. Dato kommer vi tilbake 
til. Ellers skal vi ha sommeravslutning 
for medlemmene og da møtes vi på en 
restaurant hvor vi spiser og har det hyg-
gelig. Nærmere dato kommer vi tilbake 
til, men det blir i juni.
Det ble også nevnt at vi bør ha stand 
på kulturdagene den 5-6. juni. Dette må 
vi få til og vi må på neste styremøte be-
stemme hvem som kan stille opp på det-
te. Vi bør også kontakte outriderne for 
å høre om de kan stille opp. Hvis ikke 
er OMSK – Oslo Miniatyrspillklubb et 

seniorblaafjell....

bør med på styremøte i mai.
Å invitere brettspillere for å demonstre-
re hvordan disse spillene skal spilles 
kom også opp som ett forslag til akti-
vitet. Dette kommer vi tilbake til. Remo 
Rehder heter en kjent brettspiller. Vi kan 
kontakte ham.
Vedtak : Aktivitetsplanen er enda 
ikke spikret, men det ble vedtatt at 
vi skal jobbe med den fremover.”  

Hele protokollen finner du på www.
iheggedal.no.

Årsmøte i asker og Heggedal Warhammer 
og brettspillklubb

St. Hans - torsdag 23. juni
 inviterer Nærmiljøsentralen til rusfri Sankthansfeiring ved 

Gjellumvannet - i Kloppedalen!
Oppstart ca. 17.00. Grillene er varme fra ca. 18.00.  Det blir sandvolleyball, leker, 

musikk og litt underholdning. Bålet fyres opp ca. 21.00.  
(Og i år skal vi sørge for å slukke det skikkelig når aftenen går mot natt.)

 En god anledning til en hyggelig prat med folk du kanskje ikke møter så ofte.

Vi har bestilt samme godværet som ifjor. 
Ta med bord og stoler, og egen mat og drikke. Gratis adgang.  

Oppdatert info på www.iheggedal.no

Høy stemning og dårlig servering - men det skal vi ta igjen!

Heggedalsposten 19

18 - 19 Nærmiljøsentralen i 3-2011.indd   19 2011-05-19   08:47:47



LIONS CLUB

HEGGEDAL HOVEDGÅRD
KULTURDAGENE 4. – 5. JUNI

Barn under 12 år gratis

Arr. LIONS CLUB HEGGEDAL
Inngang kr. 30

Lørdag 4. juni
12:00  Lene Conradi.
12:05  Skolekorpset.
13:00  Gammeldans.
14:30  “Flashback”
16:00  Tonleik.
17:00  Trekning.

Søndag 5. juni
13:00  Skitthegga.
14:30  Dansesonen.
15:30  Auksjon av DUKKEHUS.

Det vil bli mulighet for å levere inn 
bud på lørdag også!

16:00  Genek.
17:00  Trekning.

Historisk Tablå
Sammen med Heggedal og Omegn Histo-
rielag framstilles den dramatiske historien 
som i 1716 utspant seg i bygda vår, med 
familien Sebjørnsrud som prøvde å leve 
sitt liv mellom svenske og norske drag-
oner. Dette fi nner du i Bryggerstua!

Lørdag 4. juni

Med familie, naboer og venner til hyggelig lørdag og søndag på Hovedgården!
Salg av masse spennende kunst og kunsthåndverk!

For barna; ridning, skyting med luftpistol, lykkehjul, bueskyting, bordtennis, 
fotball-skuddkraft og kanskje oppvisningsfl yvning med modell-helikopter.
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LIONS CLUB

Ny vri på Kulturdagene
Da Lions Club Heggedal arrangerte Kulturdagene for første gang på 
Heggedal Hovedgård i juni 1980, ante kanskje ikke initiativtagerne 
Knut Skattum og Jan Tore Johnsen, og de andre medlemmene i Lions 
Club Heggedal, at dette skulle bli slikt et vellykket arrangement, som 
heggedølene ofte kaller for ”vår andre17. mai”, hvor man treffer naboer 
og venner og kan hygge seg i det trivelige miljøet på Hovedgården.

Ny arealdisponering
Scenen blir i år midtpunktet ute. Den 
vil nå vende diagonalt mot plenen, og 
åpne for utsikten mot Gjellumvannet. 
Benker og bord fl yttes inn på plenen, 
slik at det blir større kontakt mellom 
underholderne og publikum.

Alle teltbodene ute vil vende inn 
mot plenen. Den populære kiosken vil 
i år igjen by på et fristende utvalg av 
vått og tørt, varmt og kaldt!

Aktivitetene
I år trapper Lionsklubben opp aktivi-
tetene. Nedenfor Helselagshuset vil 
Asker Skyteklubb ha sitt telt med luft-
pistolskyting. I tillegg til vanlig sky-
ting på ballong, planlegges dagkon-
kurranser med skyting på blink. 

På andre siden av plenen, foran lå-
ven, blir det lykkehjul med premier 
for store og små, mot en liten innsats.

Bak hovedhuset blir det bord-ten-
nis, bueskyting og testing av skuddfo-
ten hvor din skuddkraft på en fotball 
måles.

Kanskje får vi også se oppvisnings-
fl yvning med modell-helikopter på 
meget høyt plan? 

Ridning 
for barn

10

Bordtennis
Test 

fotballfoten
Bueskyting

Wilhelm Tell

Inngangsport

STENGT

PA
R

KE
R

IN
G

SP
LA

SS

Historisk sus 
Inne i hvedhuset vil det i år bli bunads-
utstilling og demonstrasjon av gamle 
håndarbeidsteknikker ved Asker Hus-
fl idlag. Og sammen med Heggedal 
og Omegn Historielag fremstilles den 
dramatiske historien som i 1716 ut-
spant seg i bygda, med familien Se-
bjørnsrud som prøvde å leve sitt liv 
mellom svenske og norske dragoner.

Utstillerne inne
Inne vil det være utstillere i Piano-
værelset, Nystua og Grønnstua. Der 
fi nner vi malerinnene Marie-Claude 
Bougard, Caroline Hodnungseth, In-
ger Lise Bergersen, Vivian Zahl Ol-
sen, Elisabeth Karlsen, Lise-Lill Hel-
gestad og Sigrun Jonsdottir. I  2.etg. 
i hovedhuset stiller Wenche Heramb 
Gjerlaug ut en fotocollage kalt “På 
maven i livshjulet”, mens John God-
heim “Kobbart” stiller ut kobberarbei-
der. 

Utstillerne ute
I tillegg til aktivitetene ute blir det 
mange boder for bruks-kunstnere, som 
spenner fra smykkedesignere til har-
danger-søm. Det blir lær, klær, strikk 
og søm, saueskinnsprodukter, mange 
typer smykker, tepper og forklær, ki-
nesisk silke, treboller, kniver og tøfl er. 
I tillegg blir du fristet av kransekaker 
og fl atbrød, benker i lerk, skur og duk-
kestuer. For blomsterelskere blir det 
et spennende utsalg av drueplanter, 
rosebusker, store ampler og blomster-
tombola. Og skulle du kjede deg får 
du kjøpt bøker til kr 10. På loftet på 
låven vil det stilles ut elevarbeider fra 
SFO og barnehagene.

UTSTILLERNE INNE I HOVEDGÅRDEN 2011 
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Arkitektkonkurranse om
gang- og sykkelbro på Heggedal stasjon

Jernbaneverket og Asker kommune har invitert 
til arkitektkonkurranse for utforming av gang- 
og sykkelbro over Heggedal stasjon.
Broen vil prege landskapet rundt stasjonen på 
Heggedal. Ved å utfordre flere arkitekter ønsker 
Jernbaneverket og Asker kommune å få en bro 
som utmerker seg arkitektonisk og som er 
estetisk tilpasset omgivelsene.  

Bakgrunn for konkurransen 
Jernbaneverket skal gjennomføre en betydelig 
oppgradering av Heggedal stasjon i løpet av 
2012. Det skal bygges to nye plattformer og en 
ny gang- og sykkelbro fra Heggedalsveien, over 
stasjonsområdet og Åmotveien, til fabrikktomta 
øst for stasjonen, hvor Tandberg Eiendom 
planlegger å bygge et kulturhus. 
I tillegg skal publikumsarealene oppgraderes 
med blant annet nye benker, leskur, 
miljøstasjoner og belysning.  

En vakker, trygg og effektiv bro 
Den nye gang- og sykkelbroen skal gi de 
reisende en vakker, trygg og effektiv forbindelse 
mellom plattformene på stasjonen. Broen skal

være universelt utformet og ha både trapper og 
heiser ned til plattformene.  
I tillegg til å knytte stasjonens to plattformer 
sammen skal broen også være en forbindelse 
mellom boligene på vestsiden av stasjonen og 
Heggedal sentrum. 

Gjennomføring av konkurransen 
Arkitektkonkurransen skal gjennomføres i to 
faser. Den første fasen er en åpen plan- og 
designkonkurranse hvor arkitekter inviteres til å 
gi forslag til utforming av den nye broen. Det 
skal kåres to til fire vinnere som vil bli premiert.  
I annen fase skal det gjennomføres en 
forhandling med vinnerne av konkurransen, 
hvor én av deltakerne vil få oppdraget med å 

etaljplanlegge utforming og bygging av broen. d
Frist for innlevering av konkurransebidraget er 
15. august 2011. Juryen som skal bedømme 
bidragene vil bestå av representanter fra Asker 
kommune og Jernbaneverket. 
Konkurransebidragene vil også bli stilt ut i 
Heggedal, kort tid etter innleveringsfristen. 
Sted for utstillingen vil bli nærmere annonsert. 

Plassering av ny gangbru  

Dagens planovergang skal fjernes  Nye plattformer 250 meter lange  

asKer KOmmUNeHeggedalsposten22
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Heggedal og Blakstad skolekorps

Heggedal skole skal snart utbygges med 
en ny hall. Heggedal og Blakstad skole-
korps vil delta aktivt for at også korpset 
skal få de beste fasiliteter i dette byg-
get. For et så stort korps som vårt er det 
viktig å ha god tilgang til lagerlokaler 
og ikke minst gode øvingslokaler. I dag 
øver hovedkorpset i skolens gymsal, og 
aspiranter og juniorer øver i små klas-
serom. Både logistikk med å sjaue tungt 
slagverksutstyr, notestativ etc. medfører 

mye ekstra slit før og etter hver øving. 
Dessuten er akustikken i gymsal og 
klasserom langt fra bra. Vi har i vår vært 
nødt til å flytte juniorøvelsene til audito-
riet i hovedbygget for å slippe at barna 
blir altfor slitne av det høye lydnivået 
som oppstår i klasserommene når tju-
efem musikanter gir full pinne. Vi gle-
der oss til en ny hverdag når nybygget 
er klart i 2014!

Nå som 17. mai er unnagjort, gjenstår 
bare noen “koseoppdrag” som spilling 
på åpningen av kulturdagene ved Heg-
gedal hovedgård før vi tar sommerfe-
rie. Denne innledes ved at juniorer og 
aspiranter drar en helg til korpsfestival 
i Skien. Noen dager senere drar hoved-
korpset og de eldste juniorene til Born-
holm der de skal spille og kose seg i 
flere dager. Dette blir en velfortjent på-
skjønnelse etter et korpsår som har vært 
spekket av begivenheter som har krevet 
mye av musikantene våre.
Dagen etter skolestart i august drar 
hovedkorps og juniorer til Kragerø på 
oppstartseminar. Da starter innøving av 
høstens program. Ingenting tyder på at 
korpsåret 2011/12 blir noe mindre spen-
nende enn året som snart ligger bak 
oss. 

De siste ukene har vi øvd og øvd på 
marsjering og drillet marsjer så både 
hovedkorpset og juniorkorpset kan ska-
pe maskimal feststemining på Blakstad 
og i Heggedal den 17. mai. Vi hadde 
“generalprøve” i Asker 4. mai da vi del-
tok med andre skolekorps i oppmarsj i 
sentrum. Bortsett fra at vi feilaktig ble 
beskyldt for å gå oss bort da vi tok en 
ekstrarunde i sentrum, viste vi publikum 
i Asker at vårt korps er de beste ambas-
sadører for Heggedal og omkringlig-
gende herligheter!

Det årlige Akershusmesterskapet har 
vært en stor opptur for Heggedal og 
Blakstad skolekorps de senere årene. 
Vi har på få år rykket opp fra tredje til 
første divisjon, og i år var hovedkorp-
set innsats enda bedre enn i fjor. Vi 
økte poengsummen fra 85 til 88 poeng 
og fikk en fin femteplass. Enda større 
framgang hadde imidlertid våre juniorer 
som leverte et åpningsnummer som tok 
fullstendig pusten fra oss tilhørere. De 
hadde et trøkk som var et hovedkorps 
verdig, og de fikk da også prisen for 
god dynamikk i framførelsen. Impone-
rende!

I mars hadde vi besøk av Kretskorpset 
for Oslo og Akershus som øvde og over-
nattet på Heggedal skole en hel helg. 
Helgen ble avsluttet med en flott felles-
konsert i Asker kulturhus. Mest slitsomt 
var nok dette for de tre musikantene 
våre som er med i begge korpsene, men 
det var selvsagt en stor ære for alle å få 
spille sammen med de dyktigste korps-
musikantene i vår region.

Flerbrukssal ved Heggedal skole

Mesterskap-suksess

Kretskorpset på besøk

Sommerturer og opp-
startseminar

Loppesjef Sverre Aae i kampform 
før siste loppemarked

Marsjering og utespilling

Juniorene slo til under 
Akserhsumesterskapet!

Kraftig innslag av russ i korpset under oppmarsjen i Asker sentrum 
4. mai
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Styret i Heggedal Hovedgårds Venner 
har hatt en travel vinter-og vårsesong.
Det skyldes ikke minst alt gratis-
arbeidet med nye lager- og møterom 
i 2 etasje i den delen som vender mot 
vest. Her har Stiftelsen og H.H.V.  
gått sammen om fi nansieringen av 
alle materialene som er gått med, 
alt trevirke, elektrisk utstyr, maling, 
lakk og den spesielle Eikeparketten. 
Det dreier seg om et beløp på vel 
200.000 kroner. Heldigvis bringer 
medlemskontingenten og overskudd 
på de ulike arrangementene penger i 
kassa for å forbedre interiøret.
Møtelokalet egner seg meget godt 

24  Heggedalsposten STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD

Trans’matorrennet 3. april
I år var det 60 år siden et par ildsjeler dro i gang hopprenn i 
Trans’mator’n. Den gang var skihopping populært i Heggedal, 
og i løpet av kort tid vokste deltagerantallet til snaut 200. 
 H.I.L. tok over arrangementet, men den fallende 
interessen for hopp ble erstattet av langrenn og aking. Det 
siste rennet fant sted i 2001. Søndag 3. april i år tok Heggedal 
Hovedgårds Venner initiativet til en gjenopptakelse av rennet, 
godt hjulpet av H.I.L., Heggedal Lions, Nærmiljøsentralen og 
Lars Vethes løypemaskin. 
 Tross snøforhold og kollisjon med Heggedalscupen, 
deltok nesten 60 yngre gutter og jenter. Det ble konkurrert på 
idealtid i kort og lang løype. Samtlige ga uttrykk for et ønske 
om å fortsette tradisjonen og så fram til et nytt renn i 2012! Fra premieutdelingen etter årets Trans’matorrenn.

Nytt møtelokale/peisestue

Sjefsarkitekten Egil Christiansen i 
sving med vinduet

for ca. 20 personer. Lokalet er også 
utstyrt med moderne møteromsutstyr 
og alt som kreves i et effektivt møte- 
og styrerom.
Bare ta kontakt med Hovedgårdens 
daglige leder Svein Sivertsen på 
telefon 66 90 64 62 eller mobil 
926 48 631 eller over Hovedgårdens 
Nettside.

Bildene viser møtelokalet samt 
innvielsesfesten den 25. februar 
i år der alle som har bidratt med 
gratisarbeide, gaver, materialer etc. 
var tilstede. Dessverre har vi ikke fått 
alle med på bildet.

Tekst og bilder: Odd Lars Vanberg
Bildet øverst til høyre: Kjell Nilsen
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Heggedal Hovedgårds vennerHeggedalsposten24

24 - 25 HH Venner 3-2011.indd   24 2011-05-17   21:54:50



        Heggedal Hovedgårds venner        &  stiftelsen Heggedal Hovedgård        Heggedal Hovedgårds venner        &  stiftelsen Heggedal Hovedgård

På plassen utenfor Heggedal Hovedgård. Fra venstre: Kjell Gulbrandsen, Ivar Pedersen (på sykkel), Einar 
Olsen (“Nuppen”), en ukjent, Michael Brattås (på sykkel), Magnhild Vik (med ukjent barn på armen) og 
Johan Vik (liggende på bakken til høyre). Bildet er tatt av Sverre Vik, og er fra slutten av 1940-årene.
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Fotoutstilling 10. mai

Gryende interesse for ”Gamle 
Heggedal” førte til at H.H.V. 
i samarbeid med Heggedal og 
Omegn Historielag fant på å 
arrangere en fotoutstilling på 
Heggedal Hovedgård. Det ble 
innhentet fotografi er av steder, 
virksomheter, bygninger og 

personer fra Asker Bibliotek, 
Kulturpuben i Heggedal, Tandberg 
Eiendom og ikke minst fra mange 
personlige, lokale album. Ca. 200 
bilder ble utstilt. 
Vi vet at det fi nnes mange fl ere 
bilder i skuffer og skap, så 
fortsett å lete og gi biblioteket på 

Heggedal beskjed, eller levér dem 
der. 
Vi hadde ventet et større besøk 
på utstillingen, men gjentar den 
på Hovedgården  under Heggedal 
Lions-dagene 4. og 5. juni. 
Kanskje det vises større interesse 
for bildene da!

Jazzkonsert 5. april
Vel 75 betalende tilhørere overvar den tradisjonelle 
jazzkonserten ved ODEON JAZZ QUINTET 
den 5. april. Dette var den 25. gang den samme 
QUINTET’en gjestet Heggedal Hovedgård. Det sies 
at den intime kontakten med publikum og akustikken 
fra de gamle tømmerveggene blir ekstra verdsatt 
av musikerne. Derfor ser vi fram til ytterligere  
konserter i årene framover!

Årsmøte 28. mars
Venneforeningen avholdt årsmøte 28. mars i år, men 
måtte dessverre erkjenne at frammøte nok engang 
var ytterst beskjedent. Hele styret ble gjenvalgt. 
Driftsinntektene for året 2010 ble ca. kr. 76.000,- 
og utgiftene ca. kr. 112.000,- som i vesentlig grad 
skyldes investeringene i møterommet/lagerlokalene. 
Styret hadde pr. 28. mars en egenkapital på ca. kr. 
132.000,-.
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Heggedal MenigHet

et møte mellom generasjoner
Tre konfirmanter, Øyvind, Petter og Vilde, og Aslak fra Team Heggedal, var på besøk i Vollen. 
Johannes Hirsch, nær 90 år, pensjonert overlege og psykiater tok imot med saft og sjokolade.

Og konfirmantene hadde klar papir og penn og spørsmål…
- Hvordan var det å være kristen under krigen?
- Mange var redde og hadde det vanskelig, og de vi var glad i kunne være langt borte. 
Det gjorde at mange begynte å be til Gud. Det var en trøst og en hjelp.
- Du fikk en brå start i aprildagene 1940?
- Jeg var 18 år og medlem av Røde Kors. Vi ble satt til å ta i mot lastebiler med lik 
av tyske soldater som var omkommet da ”Blücher” sank ved Oscarsborg. For oss 
var det svært dramatisk.
- Hvordan taklet du det som ung?
- Vi måtte bare gjøre det. Senere ble jeg arrestert og satt på Grini. Det var en veldig 
vanskelig tid, med blant annet lite og dårlig mat. Suppa vi fikk ble kalt liksvette…
- Men du slapp ut?
- Ja, etter 5 måneder. Deretter rømte jeg til Sverige, via et godstog med plomberte 
dører som ble fikset. Det var tungt å være borte fra familien min, jeg ba mye for 
dem. Men vi skulle hjem til Norge, og holdt håpet levende blant annet ved å synge 
mange nasjonale sanger fra en bok som het ”Det frie Norge synger”. Synger dere 
nasjonalsanger på skolen?
- Eh..nei..vi gjør vel ikke det..
- Får du ofte mareritt av det du opplevde under krigen?
- Nei, men jeg vet jo mange som får det. Heldigvis har jeg ikke hatt det, og jeg tenker 
ikke spesielt på det lenger. Men ser jeg et program på tv om krigen, bringer det ofte 
fram minner som er ubehagelige, og jeg får lyst til å slå av.
- Hva er du glad for?
- Jeg er glad for at jeg tror på Gud og Jesus. Jeg er glad for at jeg ble gift med Grethe 
og fikk 2 barn. Og jeg er glad for mine 6 barnebarn.
- Så hvor gammel har du tenkt å bli?
- Som lege vet jeg at det er svært høy dødelighet hos dem rundt 100. Så jeg vil ikke 
bli så gammel…

Tur for seniorer 
til Hurdal Verk  
Den årlige sommerturen for eldre går i 
år til Hurdal Verk mandag 29. august.  

Hurdal Verk ligger i Hurdal kommune, 3 
km fra Hurdalsjøen og ca 8 mil nord for 
Oslo. Hurdal Verk ble anlagt i 1755 og var 
i sin tid Norges største og ledende glass-
verk med over 300 ansatte. Glassverket 
var i drift fram til 1895 og ble senere byg-
get om til en herregård med stor park. Her 
levde folket pompøst med tjenerskap og 
selskapelighet, ridehester og utflukter.

Fra 1920-årene og frem til andre ver-
denskrig ble stedet drevet som turistho-
tell. Fra 1945 har Norsk Luthersk Mis-
jonssamband drevet folkehøgskole med 
skole-internat på ”Verket”.

Ta gjerne med deg en god venn på tu-
ren og møt opp med godt humør! Tidli-
gere deltakere vil få tilsendt invitasjon i 
posten, og det vil ligge påmeldingslapper 
i kirkene i Heggedal og Østenstad  fra 1. 
august.  For nærmere informasjon – kon-
takt diakon Jarle Klungrehaug på tlf  
91 36 88 03 etter 15. august.  Påmeldings-
frist er fredag 19. august.
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Heggedal MenigHet

Program Heggedal menighet

Dag Aktivitet Sted Opplysninger
MAI

Søndag 29 11:00 Konsert/gudstjeneste Kirken Salig blanding: Visst skal våren komme!
JUNI

Søndag 5 11:00 Gudstjeneste Kirken Janneke R. Øksnes/dåp/nattverd
Søndag 12 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli/dåp
Søndag 19 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli/dåp

JULI
Ingen gudstjenester i Heggedal kirke i juli

AUGUST
Søndag 14 11:00 Gudstjeneste Kirken
Søndag 21 11:00 Gudstjeneste Kirken
Søndag 28 19:30 Kveldsmesse Kirken Dehli/dåp av konfi rmanter

SEPTEMBER
Torsdag 1 19:00 Konfi rmantforestilling Kirken Team Heggedal 
Fredag 2 19:00 Konfi rmantforestilling Kirken Team Heggedal
Lørdag 3 15:00 Konfi rmantforestilling Kirken Team Heggedal
Lørdag 10 11, 13 

og 15
Konfi rmasjon Kirken Dehli/Brennum

Søndag 11 11 og 
13

Konfi rmasjon Kirken Dehli/Brennum

Faste aktiviteter 
Team Heggedal tirsdager kl. 19-21.30 (siste samling før sommeren 14. juni), 
Heggetroll tirsdag kl. 17.15-18.00 (Siste før sommeren 10. mai), 
Salig blanding torsdag ulike uker kl. 19.00 (siste før sommeren 26.mai), 
HK tirsdag like uker kl. 19.30
Klubb 10-13: 10. juni
Kirkefrokost (menighetens seniorarbeid): 30. mai kl. 11.30

Team Heggedal starter opp igjen etter sommerferien 16. august kl. 19-21.30
Heggetroll starter opp igjen i uke 37
Se Heggedal menighets hjemmeside for nærmere informasjon www.heggedalkirke.no

Heggedal menighet
Postboks 76, 1380 Heggedal

Tlf:  66 90 71 80
e-post:

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

Heggedal menighet 
Givertjenestens konto  

1644 15 39499

Visst skal våren 
komme!
Heggedal kirke

29. mai, kl. 11:00

 
Koret Salig blan-
ding, som ledes av 
Grethe Laugerud, 
setter opp synge-
spillet  sammen med 
solister, band og li-
turg.

Listen over kandidater til høstens 
menighetsrådsvalg er nå klar:

Per Øystein Funderud, Turid Hansen  
Haaland, Kjell Vidar Jørgensen, Eigil 
Morvik, Reidun Bruland, Kjetil Elsebu-
tangen, Kristine Florentz, Bjarne Enge-
ne, Georg Milvang, Mona Skovli Tang-
vold og Jon Ruben Loss Apelthun.
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Operaen skal fram med brask Og bram!
Rett før Heggedalsposten gikk i trykken, 
fikk vi med oss generalprøven på opera-
forestillingen som Heggedalskogen og 
Vikingjordet barnehager hadde i Asker 
Kulturhus 19. mai. Prosjektet ble ledet 
av barnehagens musikkpedagog, Helene 
Dick-Henriksen.
Forestillingen besto av utdrag fra tre ope-
raer; Askepott, Dokkedoktoren og Hans og 
Grete. Ungene hadde mange talte replikker 
i tillegg til at det var mange sangnumre. 
Akkompagnatør var den profesjonelle pia-
nisten Kenneth Karlsson. Selve øvingen  
startet i januar 2011, men planleggingen og 
delegeringen av oppgaver begynte i august 
i fjor. Bildet er fra generalprøven 18. mai.

1/2 part tomannsbolig - øvre Hallenskog
Denne prisgunstige og flotte boligen i Solstuveien 12 har sjeldent 
fin utsikt, og den ligger i Øvre Hallenskog - ca 1 km syd for  
Heggedal sentrum. Følg Underlandsveien forbi Heggedal stasjon. Ta til 
høyre før Hallenskog stasjon opp Plankedalsveien og følg denne til top-
pen.  På høyre side ligger Solstuveien.
Ring 412 44 100 for å se huset og stedet.

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

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

VISNING
Etter avtale med eier tlf. 412 44 100

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

Heggedalsposten beklager at det var feil i den forrige utgaven av denne boligannonsen.  

Bolig-annonse-revDH.indd   2 2011-05-18   21:29:11

Kildesortering 2011 - nå er det din tur!
Utvidet kildesortering med utsortering av matavfall begynner hos deg straks du får de 
nye beholderne og matavfallskurven. Husk å klargjøre uteplassen. La beholderne stå 
fremme for merking noen dager, før du eventuelt triller dem til en annen litt mindre 
synlig plass. Hvis du er på ferie kan det være lurt å avtale med naboen om å sette 
utstyret ditt på plass.

 Sone 2: midten av juni til midten av august
 (Sone 1: slutten av mars til slutten av mai - Sone 3: september og oktober)

Askepott danser på slottsballet mens klokka tikker mot midnatt..... (foto: D.H.Sæther)
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Smånytt

 

 

 

Anonyme Alkoholikere:www.anonymealkoholikere.no 
Asker & Bærum:   www.anonymealkoholikere.com 

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

LÅN FILMER PÅ 
HEGGEDAL BIBLIOTEK!

Filmtilbudet til barn på biblioteket er variert, 
med tegnefilmer, animasjonsfilmer, anime og spillefil-
mer. Filmene kommer fra forskjellige land, men Disney 
er godt representert, filmer fra Japan har vi og ellers 
har vi mange serier for de minste: Byggmester Bob, 
sauen Shaun med mer. Blant annet har vi filmer basert 
på Astrid Lindgrens barnebøker, Alice in wonderland 
med Johnny Depp, og filmer basert på C.S Lewis sine 
Narnia-bøker for å nevne noen flere. 

Heggedal bibliotek har filmer for voksne for en-
hver smak. Alle filmer i hovedbiblioteket kan bestilles 
og sendes til Heggedal for avhenting. Der har vi en 
stor og bred filmsamling med tusenvis av titler.

Filmer kan lånes i Heggedal bibliotek og lånetiden er 1 
uke. Vi får flere nye filmer etterhvert.

Åpningstider for Heggedal Bibliotek:
Mandag: kl 12.00 - 19.00
Tirsdag:  kl 09.00 - 16.00

Onsdag: Stengt
Torsdag: kl 12.00 - 19.00
Fredag:  kl 14.00 - 18.00

Lørdag: Stengt

”Våren kommer til Heggedal sett fra Nyhuskollen”. Foto: Olav Furdal
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PC Doktoren i Heggedal
TREIG PC?  Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

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

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV

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

• Løsing av små og store     
  dataproblem

• Fjerning av virus 

• Trådløst nettverk

• Flytting av data mellom    
  gammel og ny PC 

• ISDN, ADSL og IP telefoni

• Oppgradering 

• Salg av ny PC 
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