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Gi oss mange flere tilbakemeldinger?
Heggedalsposten er godt i gang med sitt 6. år, og vi i 

redaksjonen registrerer at de fleste leserne gir oss skryt for 
å lage nr etter nr, år etter år, og god-ordene går både på 
bredde og innhold.  Og til dels er begeistringen så stor at 
jeg tenker; Du verden, dette er jo voldsomt.  Men det har 
nok sammenheng med at spesielt de eldre i Heggedal, som 
opplevde at Heggedal var et glemt og oversett sted i Asker 
kommune, opplever Heggedalsposten som et stort løft.  Og 
bladet er enestående i Asker kommune og kanskje også i 
resten av landet vårt, med et lite unntak av at Vollen også har 
kommet etter med sitt eget blad – riktig nok ikke så ofte, og 
i det omfang som Heggedalsposten har, men Vollen-bladet 
gleder sikkert Vollen-folket. 

Og det gledelige er at nå løfter Heggedal seg til større 
høyder, ved at utbyggingen i Heggedal sentrum er godt i gang 
(JM på Odden), og alt tyder på at de øvrige planene som lig-
ger der blir gjennomført.  Ny Heggedal stasjon er under byg-
ging, og i 2013 starter Tandberg Eiendom sin utbygging.  Og 
det er også så mye annet vi i Heggedal kan glede oss over; 
et enestående og allsidig foreningsliv, dyktige håndverkere – 
i tillegg til at våre barnehaver og skoler snart konkurrerer om 
å være de beste i landet.

Men det er noe vi i redaksjonen sårt savner; Vi ønsker 
oss flere konkrete tilbakemeldinger fra dere lesere.  Hva set-
ter dere mest pris på?  Er det stoff og emner dere ønsker at 
vi skal belyse?  Men husk at vi ikke er noe nyhetsblad, det 
overlater vi til Asker-avisa og Budstikka.  

Så utfordringen til deg er å skrive til oss, enten pr brev 
eller pr mail.  Og selvsagt ønsker vi mer skryt, men vi ønsker 
enda mer at du er konkret og direkte!        
      Stein D Berger

Abonnere?
Du kan abonnere på Heggedalsposten, og få 
den tilsendt pr. post. Det koster kr. 300,- for 
2012, som kan innbetales til bladets konto 
2220.16.01332. 
Husk å oppgi navn og adresse!
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Thorvald Vanberg hadde tro-
faste medarbeidere. Foruten 
kona sto Gunvor Rønning bak 
disken i 38 år.

Fra min barndom husker jeg 
Vanbergs kolonial som inn-
holdsrik og spennende, særlig 
glasskapet på disken med alle 
typer drops: «Kongen av Dan-
mark», «gul smørmalt»  og 
Anisputer, røde, klare og fulle 
av små lakrisbiter. Dessuten 
hadde Vanberg en skuff med 
kandissukker. De brune bitene 
var festet til en tråd som ble 
klipt over, alt etter hvor mye vi 
skulle ha. For øvrig var skuffene 
bak disken fylt med all verdens 
varer. Det samme gjaldt hyl-
lene fra gulv til tak. Heggedal 
Kolonial og Isenkram hadde 
også noe som de andre forret-
ningene ikke hadde. Vanberg 
hadde postkort med motiver 
fra Heggedal, og de var mer-
ket: Enerett Vanberg. Dessuten 
hadde han fiskestenger av bam-
bus som vi guttunger kjøpte for 
en billig penge til erstatning for 
rognekjeppene vi ellers brukte. 

Terje Martinsen:

Kjært barn har mange navn, heter det. 
Forretningsgården i Heggedal sentrum 
som gjennom en generasjon har rommet 
møbeltapetsererverkstedet til Gabrielsen, 
ble bygget i 1931 av Guriby. Den ble 
gitt navnet Elvelygården, sikkert fordi 
den ligger nærmest på ei halvøy mellom 
Skithegga og utløpet fra Gjellumvannet. 
Her drev Thorvald Vanberg «Heggedal 
Kolonial og Isenkram» fra 1931 til 1975.

Med ekte bambusstang, sene og 
Mustads krok sto vi på brua ved 
Guriby-gården og fisket mort.

Thorvald Vanberg var alltid 
blid – med hvit skyggelue, hvit 
kjøpmannsjakke – og blyanten 
bak øret.

Foran inngangen var det ei stor 
granittrapp. Til venstre var 
døra til kolonialen, rett fram var 
døra til trappeoppgangen, og til 
høyra var døra inn til kjøttforret-
ningen. Den ble drevet av bror 
til Thorvald, Mathias Vanberg, 
som også drev kjøttforretning 
i Berg-gården i Asker sentrum.  
Senere kom det en blomsterfor-
retning i det vesle lokalet som 
fru Knudsen drev. I enden mot 
jernbanen hadde Heggedal 
ullvarefabrikk eget fabrikkut-
salg – med egen granittrapp 
og egen inngang. Der inne 
regjerte frøken Ravnaas med sitt 
«ravneblikk» over lorgnetten. 
Her kunne man få stoffer av alle 
slag, den gang det var vanlig 
at husmødrene  sydde klær til 
både voksne og barn.

I 2. etasje var det to leiligheter. 
I den ene bodde familien Van-
berg, og i den andre bodde 
familien Øverbye. Dessuten 
var det et rom som i en periode 
ble brukt som tannlegekontor 
og legekontor. Heggedal fikk 
ikke egen lege før doktor Foss 
installerte seg med legekon-
tor og leilighet i rekkehus på 
Gjellum på 1950-tallet. Før det 
hadde doktor Jørgen Næss fra 
Asker leilighetsvis kontortid 
i Guriby-gården. Tannlege 
Wanja Selvig Dorph hadde 
praksis i de samme lokalene, 
og da hun sluttet, overtok Egil 
Wettre-Johnsen. Begge var også 
skoletannleger for ungene på 
Heggedal skole. Jeg husker den 
ubehagelige harde og altfor 
store tannlegestolen til lille meg 
– og det fryktelige boret som 
sakte boret seg ned i tanna til 
det luktet svidd bein. Ikke noe 
vannbor den gang, nei!

Senere ble lokalet innredet til 
frisørsalong hvor blant andre 
min mor drev en periode på 
1950-tallet.

Guriby-gården – Elvely-
gården – «Vanberg-gården»

Elvelygården sett fra kafeen (der Rikets Sal ligger nå) - 1980
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Til Guriby-gården hørte også et 
ganske stort lagerhus. Huset ble 
revet for omtrent  tretti år siden. 
Den siste som hadde tilhold der, 
var en sykkelreparatør.

Vanberg hadde sin faste kunde-
krets, slik alle de fire kolonial-
forretningene i Heggedal 
sentrum hadde. Noen få av 
kundene fikk «spesialforplein-
ing» ved at de fikk fortære sin 
pils, bokkøl eller exportøl på 
et usjenert sted, på bakrommet 
eller bak hushjørnet som vendte 
mot Skithegga. Slik var det også 
i Rustad Meieri, rett over brua. 
Der kunne de tørste meske seg i 
forgangen til stallen bak butik-
ken.

Fabrikkutsalget ble naturlig nok 
lagt ned da ullvarefabrikken 

opphørte i 1958. Lokalene etter 
fabrikkutsalget ble overtatt av 
Johnny Gabrielsen som startet 
«Heggedal Møbelforretning – 
Asker Møbeltapetsererverksted» 
i 1962. Da Vanberg sluttet, over-
tok Gabrielsen hele 1. etasje. Jeg 
husker at jeg som nygift kjøpte 
et Budalsbord og fire Jærstoler 
hos ham - hentet med traktor 
og henger. Men markedet for 
møbelsalg fra en liten lands-
ens forretning ble etter hvert 
for lite. Det var reparasjon av 
gamle stilmøbler som skulle bli 
bærebjelken i virksomheten. Da 
Johnny Gabrielsen ga seg, over-
tok sønnen John som har drevet 
fram til nå.

Guriby-gården har vært preget 
av manglende vedlikehold gjen-
nom mange år. Nå er den solgt 

Thorvald Vanberg som ung handels-
betjent

Interiør fra Vanbergs kolonial på 1940-tallet
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til Tandberg Eiendom – så gjen-
står å se hva denne engang så 
innholdsrike forretningsgårdens 
skjebne vil bli i det fremtidige 
Heggedal sentrum. Espen Tand-
berg opplyser at gården vil få en 
selvsagt plass i det nye sent-
rumsbildet. For Tandberg var 
det nødvendig å sikre seg eien-
dommen for å kunne realisere 
intensjonene i reguleringsplanen 
for sentrum. Gården skal rustes 
opp. I første etasje skal det bli to 
butikker, hvorav møbeltapetser-
erverkstedet til Gabrielsen vil 
være den ene. I 2. etasje vil det 
bli leiligheter. 

Familien Øverbye som bodde i Elvelygården. Sigurd og kona Hildur med 
barna Helge, Synnøve og Øistein.

Elvelygården til venstre og Rustad 
Meieri  til høyre ca 1980

Postkort med «Enerett Vanberg»
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Gå ikke glipp av denne flotte 
turen fra Vollen til VEAS 
i naturskjønne omgivelser, 
enten du bare ønsker å gå og 
nyte naturen, eller ta det som 
en treningstur. Den myke 
skogbunnen og de flotte 
stiene gjør godt for kropp og 
sjel. At våren er kommet er 
det ingen tvil om, for vakre 
blåveistuer og tepper av 
hvitveis lyser imot en.  Flotte 
stier fører ned til sjøkanten 
med bølgeskvulp og storsla-
gen utsikt utover fjorden. En 
blir stolt av å ha dette i sitt 
nærmiljø, og takknemlig for 
opplevelsen.  

Opplevelse for barna
Med små barn på tur så kan 
området rundt Arnestad 
skole i Vollen anbefales. Der 
er det lett å få parkerings-

På bildene:  Mina storkoste seg på turen.

plass utenom skoletiden, og det 
er mange morsomme lekeap-
parater som kan brukes når 
det ikke er skole og SFO. Flere 
stier fører ned til sjøen der det 
er koselig å rusle i vannkanten 
på jakt etter fine skjell, snilehus 
og stener. Her kan en slappe av 
med matpakken sin i fred og ro, 
nyte fjordutsikten og drømme 
seg til sol og sommer i den friske 
sjøluften. En ekstra  hyggelig 
opplevelse for barna er endene i 
dammen ved Arnestad skole. 
De kommer gjerne og hilser på 
dere om dere har med noen brød-
smuler til dem.

Har du lyst til å avslutte turen 
med et cafè-besøk, så ligger 
koselige Cafè Oscar bare en liten 
spasertur unna.
     
Tekst og bilder: Laila Samuelsen

Kyststien fra Vollen 
- et godt valg
En «perle»  -  spesielt vakkert om våren
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

NYTT STYRE
Etter Historielagets årsmøte 21. mars har laget 
nå følgende tillitsvalgte:
Styre:
Terje Martinsen, leder (gj.v)
Dag Henning Sæther, sekretær (gj.v.) 
Ivar Schaulund, kasserer (gj.v.)
Arne Sæther, styremedlem (gj.v.)
Ellen Yggeseth, styremedlem (ny)
Trygve Flatebø, styremedlem (ny)
Revisor: Tom Sletner (gj.v.)
Valgkomité: 
Irene Skjellestad (gj.v.) og Olav Furdal (gj.v.)

Historielaget inviterer til 
”fortellerverksted” på Gjellum

mandag 4. juni kl. 19.00:
”Hva skjedde egentlig på
Gjellum på 1960-tallet?

Gjellum er en del av norsk pop-historie. I en pe-
riode på 1960-tallet var Gjellum en av de få lo-
kalene i Oslo-området der band slapp til med 
den nye og nedbrytende ”popmusikken”. 

Pussycats, Vanguards, Beatnix og Cannons - ”Asker 
Teenageklubb” fi kk dem til Gjellum.

Mandag 4. juni inviterer historielaget til ”fortel-
lerverksted”. Hva husker du fra Gjellum i 1960-
åra? Vi starter med konsertene, men det var 
kanskje andre minneverdige opplevelser?

Kom og bidra med din historie!
Gratis adgang                  Enkel bevertning

Gla’melding!
Asker kommune bidrar med kr. 52.000 + 
frakt av materialer til restaurering av ”Bek-
kestua II”. I tillegg har historielaget satt av 
10.000 av egne midler. Styret vil nå lage en 
plan for arbeidet, og invitere til dugnader.

Historisk vandring i 
Underlandsåsen 6. mai

Som en del av programmet for årets Kulturuke i Asker, invit-
erte historielaget til en vandring til de gamle hyttene i Under-
landsåsen, og videre over Verkensmåsan til Blåfjellhytta. Det 
var en drøy tur, men deltakelsen var upåklagelig. Nærmere 50 
spreke og historieinteresserte vandret opp “Kleiva”, til første 
stopp – Schaulunds nedlagte steinbrudd. Ivar Schaulund for-
talte om bestefaren, svensken Jansen, som kom til Heggedal 

“Bekkestua II” ligger ytterst på kanten av Underlandsåsen, 
med en fantastisk utsikt. Men den vesle hytta er knapt synlig 
fra “sivilisasjonen”, så den fungerte den opprinnelige hytta 
som base både for Milorg og “Osvaldgruppa” under krigen. 
Turleder Terje Martinsen fortalte om lederen for Osvaldgrup-
pa – Asbjørn Sunde – som var på fl ukt fra Hyggen, og måtte 
skyte seg fri da hytta ble angrepet av tyske soldater i høsten 
1944.

Etter 3 timers vandring i det nydelige været kom følget til 
Blåfjellhytta. Historielaget var innstilt på å organisere bil-
transport tilbake til fabrikken, men det ble sett på som helt 
unødvendig. Turen ned fra Blåfjellhytta var bare en “bonus”!

Ivar Schaulund forteller

i 1890-årene, og kjøpte 
eiendommen “Skovlund” 
fra Underland. Han startet 
steinhoggeri fordi granit-
ten var av god kvalitet – 
og syrefast. Idag ser vi 
restene av steinbruddet 
på eiendommen, og den 
store krana er bevart.

Turleder Terje Martinsen i aksjon ved “Bekkestua II”

I stigningene opp mot 
Verkensmåsan passerer 
stien grunnmurene etter hus-
mannsplassen “Eikestub-
ben”, som tilhørte gården 
Halden (Hallenskog). Restene av “Eikestubben”

På myrene på 
Verkensmåsan (eller 
Breimåsan) kjøpte 
bøndene rettigheter 
til å ta ut torv, og 
fundamenter etter 
torvhus er synlige 
i terrenget. Det ble 
fortalt historier om 
teltturer og kollo-
sale  mengder med 
fugl på myra. På Verkensmåsan (Breimåsan)

Fortellerverkstedene på 
Seniorsenteret fortsetter til høsten!

Første verksted blir mandag 24. september Tekst og foto: D.H.Sæther
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Korpset gjennomførte nylig to rekrutte-
ringskonserter på Heggedal og Blakstad 
skoler, med stor suksess. 2. klasse på 
begge skolene (samt 1. klasse på Blak-
stad) overvar konserten som bestod av 
et “trommestunt”, et eventyr og en liten 
fortelling hvor enkelte av elevene fikk 
være med. Med seg på konserten hadde 
korpset Ante Skaug, en allsidig slagver-
ker og dirigent som foruten å regissere 
trommestuntene også fungerte som for-
teller i historiene. Korpsets faste diri-
gent Mats Joachim Johnsen gjorde sin 
tolkning av rollefigurene til elevenes 
store glede. 

Trommestuntene, fremført av korp-
sets slagverkere, var på Blakstad et 
Afrikansk inspirert stykke ”Elefant 
som gjemmer seg bak et lite tre” spilt 
på bongo trommer, og på Heggedal et 
japansk inspirert stykke spilt på store 
plastbøtter med selvlysende stikker. 
Eventyret var ”Kongen med den dårlige 
magen” hvor korpset spilte lydeffekter 
og representerte de forskjellige karak-
terene med små musikk snutter. Under 
historien om Soldatene og Indianerne 
fikk noen av elevene være med å spille - 
med munnstykker montert på hageslan-
ger. På begge skolen fikk elevene prøve 
de instrumentene de måtte ønske, men 
å si at gymsalene da fyltes med vellyd, 
må være den største løgnen siden Svar-
tedauden.

I korpset lærer man å spille et instru-
ment gjennom personlige timer i Asker 
kulturskole. Dette kommer i tillegg til 
fellesøvelser som er på onsdager på den 
enkelte skole i SFO tiden.  På 17. mai 
spiller korpset i barnetoget rundt Skau-
gum og på Heggedal og Blakstad skoler. 
Hver høst er det et eget oppstartseminar 
hvor korpset reiser bort en helg for å få 
en knallstart på høstsesongen. Gjennom 
høsten, vinteren og våren er det små og 
store spilleoppdrag og forskjellige so-
siale sammenkomster. For foreldre er 
innsatsen absolutt overkommelig. Man 
har tre-fire vakter på loppelageret og 
noen foreldrevakter på fellesøvelsene. 
I tillegg er det de to loppemarkedene 
hvor man stiller så mange som mulig, 
minimum en fra hver familie.

Primært rekrutterer korpset fra elever 
som går i 2. klasse og skal opp i 3. klas-
se til høsten. Alle 2.klassinger har fått et 
innmeldingsskjema med seg hjem hvor 
de kan melde seg inn. Om noen fra 3. 
og 4. klasse også vil begynne, kan de ta 
kontakt med sekretæren på skolen eller 
med oss i korpset direkte. 

Har du lyst til å være med i i et av de 
beste skolekorpsene i Akershus? Ikke 
nøl, ta kontakt med oss i dag! Kontakt-
informasjon finner du nederst på denne 
siden.

Loppelageret åpent hver torsdag
Loppelageret i Heggedal (Kloppe-
dalen) er som vanlig åpent kl. 18-21 
hver torsdag utenom skoleferiene.
Loppemarked 13. og 14. oktober
Og neste loppemarked i Heggedals-
hallen blir 13. og 14. oktober 2012. 

Dugnadsjobber søkes
I 2012 planlegger hovedkorpset en tur 
sørover i Europa. Om noen har dug-
nadsjobber til oss, ikke nøl med å ta 
kontakt.

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

Korpset trenger flere musikanter

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

Tekst og foto:  
Erik de Mora/ 
Carl Christian Schou

Nye korpsinstrumenter prøves ut

Fra rekrutteringskonsertene

Heggedal og Blakstad skolekorps er en stor aktør innen barne- og ungdomsarbei-
det i Asker. Korpset har i dag ca. 75 medlemmer i alderen 9-19 år. Å spille i korps 
er kjempegøy! Man får venner på tvers av skolekretser og klassetrinn og får delta 
i et svært godt sosialt fellesskap. Korpset har mange aktiviteter gjennom skoleåret 
i form av seminarer, konserter og turer.

Heggedalsposten8
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

nye løsninger for...  
Kommunale tjenester i Heggedal sentrum

Helt fra arbeidet med reguleringsplanen for Heggedal sentrum startet, har det vært planlagt at seniorsenter, 
nærmiljøsentral sammen med bibliotek og andre kommunale tjenester skulle samles i et “servicebygg” i den nye 
sentrumsbebyggelsen. Nå nærmer det seg byggestart og Asker kommune må ha en plan for sine arealer i løpet av 
2012. Kommunen har lagt opp et stramt tidsskjema for planleggingsprosessen, og har invitert til lokal deltakelse. 
Nærmiljøsentralen har organisert en “nærmiljøgruppe”, og det første arbeidsmøtet er avholdt. Løsningene i 
Heggedal blir mal for utvikling av de øvrige lokalsentra i Asker kommune.

Kommuneplanen
Gjeldene kommuneplan legger vekt på vi-
dereutvikling og etablering av tettsteder; 
Asker sentrum, Heggedal, Holmen, Vol-
len og Dikemark.  
Ved rullering av KP skal det legges fø-
ringer for hvilke  funksjoner det skal/kan 
tilrettelegges for i disse tettstedene. Det 
være seg  offentlig virksomhet, nærings-
liv og frivillig engasjement. Sentralt i det-
te arbeidet blir å se på funksjonsdelingen 
mellom de ulike tettstedene.  
Heggedal sentrum er et pilotprosjekt i 
denne sammenheng. Arbeidet her vil 
danne grunnlag for diskusjon rundt funk-
sjonsinnhold i de øvrige tettstedene. 
Funksjonsvurderingen for Heggedal sen-
trum vil være klar sommeren 2012 og 
arealbehov og funksjonskrav vil være klar 
høsten 2012. Diskusjon rundt de øvrige 
tettstedene påbegynnes høsten 2012.
I kommunens handlingsprogram legges 
det opp til at det skal legges frem politisk 
sak om innhold i sentrumsutviklingen i 
Heggedal (kommunale tjenester) i 2012. 

Rammebetingelser
Ved etablering av kommunale tjenester i 
det nye Heggedal sentrum skal det tas ut-
gangspunkt i nå – situasjon; de tjenester 
som finnes i Heggedal i dag og det areal 
disse disponerer. Det tas høyde for ventet 
befolkningsutvikling. 

Samlokalisering, sambruk 
og samhandling
Det skal søkes å finne løsninger der flere 
av de kommunale tjenestene samlokali-
seres med tanke på økt sambruk og sam-
handling. Muligheter for økt sambruk og 
samhandling mellom kommunale tjenes-
ter, frivillighet og næringsliv vurderes.
  

Bærekraftig
Den nye organiseringen skal være bære-
kraftig både økonomisk og organisatorisk. 
Det tas utgangspunkt i dagens arealbehov 
og driftskostnader. Det skal tas høyde for 
forventet befolkningsvekst i Heggedal, og 
de konsekvenser dette har for kommunens 
tjenestetilbud.  

Medvirkning
Arbeidet som nå gjøres skal bygge på de 
mange innspill som er fremkommet gjen-
nom nærmiljøkonferanser som har vært 
avholdt (oppvekstkonferansen nov 2010, 
Bibliotekskonferansen nov 2011 og seni-
orkonferansen des 2011).
Organisering av prosjektet med en ”nær-
miljø-gruppe” er med på å sikre god, lokal 
medvirkning. 
Behov for å etablere arenaer der Hegge-
dals innbyggere kan komme med innspill, 
eksempelvis gjennom eksisterende  Nær-
miljøsentral, vurderes.

Nærmiljøsentralen vil gjerne ha 
synspunkter og innspill underveis. 
Ta kontakt med Per Sletaune på 
95273504 / post@iheggedal.no. 
Referater og sakspapirer blir lagt ut 
på www.iheggedal.no. 
Det vil bli arrangert et åpent møte 
i september, der foreløpige konklu-
sjoner presenteres, og med plass for 
diskusjoner. (Annonseres i neste nr. 
av Heggedalsposten)
Artikkelen over er utdrag/sammen-
drag av Asker kommunes beskrivelse 
av planprosessen. 

Dag Henning Sæther.

Arbeidet er delt inn i tre faser:
FASE 1 – UTVIKLE DRIFTSKONSEPT 
(april - juni 2012)
> Kommunale funksjoner og muligheter 
for sambruk, samarbeid og samhandling 
mellom disse
> Muligheter for sambruk, samarbeid og 
samhandling mellom kommunale tjenes-
ter og frivillighet og næringsliv.
> Resultatene gir innspill til den videre 
diskusjon av tettstedutvikling i kommu-
neplanen.

FASE 2 – AVKLARE AREALBEHOV OG LO-
KALISERING (høsten 2012)
> Behov for areal, lokalisering og plasse-
ring av kommunens tjenestetilbud i Heg-
gedal. 
> Sammenheng mellom inne og utearea-
ler belyses.
> Eierskap for lokaler avklares.
> Grunnlag for avtaler utarbeides.
  
FASE 3 – ORGANISERING AV KOMMU-
NENS TJENESTER (høsten 2012)
> Et nytt driftskonsept kan medføre be-
hov for endringer i organisering av kom-
munens tjenester. 
> Identifisere og gjennomføre prosesser 
for intern organisering som er nødvendig 
for det valgte driftskonseptet. Ses i sam-
menheng med samarbeid og samhandling 
med frivillighet og næringsliv. 

De kommunale tjenestene og andre nærmiljøfunksjoner vil bidra til å gjøre sentrum 
attraktivt. Samtidig vil de tjene på å få en mer sentral plassering enn i dag.
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Nærmiljøleder ´n
Heggeodden tar form, stasjonen 
stenges og bygges om, sentrum 
og fabrikktomta fylles med brak-
ker og halvparten av kundene på 
KIWI går med hjelm; det er liten 
tvil om at det skjer mye! De første 
garasjeplassene på Heggeodden er 
støpt; snart kommer første etasje i 
de første blokkene – og vi ser litt 
mer av hvordan nye Heggedal vil 
bli. Noen av oss gleder oss stort, 
mange er nok usikre på hva frem-
tiden bringer, men uansett - det blir 
store forandringer. Og som Hegge-
dalsposten skriver på annet sted; det 
er nå det nye sentrum skal formes, 
med rom og funksjoner og kommu-
nale tjenester og møteplasser inne 
og ute. Etter sommeren ser vi kan-
skje allerede konturene av den nye 
gangbrua over jernbanesporene; Og 
vi følger selvfølgelig med! Nærmil-
jøsentralens to ansatte tar nok litt 
ferie i sommer – men vi vil stort 
sett være tilgjengelig på mail og 
på telefon gjennom ferieperioden. 
Bruk oss, spør oss, vær frivillig!

Nærmiljøsentralen “disponerer” fellesarealene i Fabrikken til Nærmiljøarrange-
ment som ikke er av kommersiell karakter. Dette betyr at vi kan leie/låne ut loka-
lene i fabrikken til skapelige leie/lånepriser – for å lage liv i fabrikken. Fabrikken 
eies av Tandberg Eiendom, som velvilligst låner lokalene til nærmiljøsentralen 
– for å bidra til å skape liv i de flotte lokalene. I mai i år har vi hatt kunstut-
stilling med åpningskonsert, Asker Bildende Kunstnere har hatt sin vårutstil-
ling, Kunstfagsko-
lens arrangerer sin 
avgangsutstilling 
– og det er private 
arrangementer med 
fest og liv. Det er 
fortsatt ledige uker 
og helger etter 
sommerferien – ta 
kontakt med Nær-
miljøsentralen for 
et godt tilbud!

Uldvarefabrikken – en ressurs i Heggedal

Per
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Mandag kveld  
i Heggedal

Altså ikke torsdag kveld fra Nydalen – men 
mandag kveld i Heggedal!
Biblioteket og Nærmiljøsentralen vil gjerne 
skape mer liv og engasjement både i biblio-
teket og i nærmiljøet – og vil etter sommeren 
arrangere ”mandag kveld i Heggedal” – en 
serie med arrangementer som kan passe de 
fleste; ingen inngangspenger, men kanskje 
salg av en kaffe og en vaffel. Ikke alle pro-
grampostene er klare – men her ser du noen 
smakebiter:
Den 3. september blir det konsert i ”bakgår-
den” på parkeringsplassen bak biblioteket 
med lokale band og andre musikalske stør-
relser.
Klovnen Knut kommer til Heggedal mandag 
24. september og arrangementet skal begyn-
ner 17.30; mest for de minste – men ta gjerne 
med mor og far!
Morten Langhoff kommer til oss mandag 15. 
oktober og arrangementet begynner 17.30; 
kunsthistorie fortalt av en utøvende kunstner.
Albrecht Eika kommer til oss mandag 19.no-
vember og  arrangementet begynner 17.30; 
krigshistorie fra en som var med.
Og det kan bli flere arrangementer – både før 
og etter jul.

St. Hans 2012 
Heggedal Nærmiljøsentral ønsker velkommen til rusfri St.Hansfeiring i Kloppedalen 
lørdag 23. juni fra kl. 17.00

18.00 - Tønnegrillene er varme •	
19.00 – Musikalsk underholdning•	
21.00 - Bålet tennes•	
23.00 - Bålet slukkes•	

Volleyballnett m/ball står klart.  
Leker / konkurranser. Ta med grillmat, drikke, bord og stoler.  
NB! Ikke engangsgriller!

Parkering i Kloppedalen så langt det er plass,  
men la gjerne bilen stå hjemme!
Værforbehold – men vi har nok en gang bestilt samme vær som i fjor! 

Følg med på: www.i heggedal.no - ditt lokale nettsted

Morten Eriksson, eller ”sjefen på Blaafjell” inviterer sammen med 
Heggedal Nærmiljøsentral Heggedal Seniorsenter til tur mot det blå 
fjellet, mandag 18. juni – selvfølgelig i strålende sommersol. Ivrige 
seniorer med konkurranseinstinktet i godt hold inviteres med egne bi-
ler eller som passasjerer i ”vogna til Morten” for en uforglemmelig tur 
til fjells. Morten orienterer om hyttas historie, Irene og Per gjør kjøk-
kentjeneste mens lagene ”konstituerer seg”; for her skal konkurreres! 
Det blir quiz (hvor dyp er egentlig Norges dypeste innsjø og hva heter 
landsdelene i Danmark?), presisjonskasting med ball i bøtte (ikke mye 
presisjon her nei!), og skytekonkurranse med luftgevær (hvilket øye 
skal jeg lukke? – og flere av skivene kan sikkert benyttes om igjen..). 
Tøffe konkurranser, mange gode historier og nystekte vafler i sola. 
(Vi har bestilt godt vær i år også) Du kan vanskelig ha det noe særlig 
bedre! Meld deg på til Irene på Seniorsenteret.

Senior til Blaafjell 18. juni
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Primstaven
- den norrøne evighetskalender

Den norrøne “evighetskalender” har røtter tilbake til 
hedensk tid, men ble mest utbredt sent i middelalderen. 
Den fortalte bonden når det var tid for de forskjellige 
aktiviteter gjennom året, når han skulle så og når han 
skulle høste, og om en rekke naturfenomener. Men vik-
tigst ble etterhvert de katolske høytids- og minnedager. 
De fleste merkene på primstaven gjelder helgener, og de 
små bildene forteller gjerne noe om hvordan de møtte 
sitt martyrium. 
Om du slår opp i registeret i Kul-
turhistorisk Leksikon for Nordisk 
Middelalder og prøver å finne 
“Primstav” blir du skuffet. Den er 
ikke nevnt i registeret i det hele 
tatt. Men var ikke primstaven et 
viktig verktøy for bøndene i mid-
delalderen, og i tidene før det? 
Joda, men kjært barn har som 
kjent mange navn, såvel i de nor-
diske landene som innenfor lan-
degrensene. Her til lands har den 

vært kjent, foruten som primstav, 
også som kalenderstav, rimstav og 
merkestav. I Sverige kjenner de 
den først og fremst som runekal-
ender eller runestav, selv om det 
er lenge siden det var runer på 
primstaven. En runekalender in-
neholder vanligvis også langt flere 
opplysninger enn den noe enklere 
primstaven, blant annet dagruner, 
soltall og gyllentall. Dagrunene 
viser året igjennom ukedagene, 

men fortsatt på en måte som gjøre 
at kalenderen kan brukes år etter 
år - syklisk. Soltallene holder rede 
på hvor i den 28-årige solsyklusen 
man hvert år befinner seg. Det er 
fortsatt slik at hvert 28. år faller 
årets datoer på samme ukedag. 
Gyllentall forteller hvor i den 19-
årige månesyklusen året befinner 
seg. 
 
I Danmark kalles primstaven rim-
stok, i Finland riimusauva. Og det 
var ikke bare i Norden primstaven 
var brukt, den er kjent fra tidlig 
1100-tall i hele Europa nord for 
Alpene. 

Foruten å være en kalender som 
loste en gjennom året dag for dag, 
var mange dager bestemmende for 
hvordan været ville bli – enten de 
neste ukene, de neste månedene 
eller til neste år. Noen dager var 
fine å gjøre spesielle ting på, andre 
dager måtte man avstå fra å gjøre 
de samme tingene – vanligvis 
aktiviteter knyttet til jordbruk.

Føresteleddet i navnet primstav 
kommer av latin prima og pri-
matia lunee, som viser til de før 
nevnte gyllentall. De norrøne 
ordene prim (nymåne) og rim 
(beregning, særlig av tid) har også 

Illustrasjon hentet fra Olaus Magnus’ Historia om de Nordiska Folken (1550)

sin rolle når ordene primstav og 
rimstav skal forklares. Andreled-
det viser til den fysiske fremtonin-
gen – vanligvis en trestav. 

I Norge er det registrert mange 
forskjellige utgaver av primstaven 
- fra tiden før 1800 er det kjent 
i alle fall 650 utgaver, fra flere 
steder i landet. Den er ikke alltid 
en flat stav med merker for som-
merhalvåret på den ene siden og 
for vinterhalvåreet på den andre. 
Kalenfderen kan være laget på 
flere (gjerne fire) treplater, en 
for hver årstid, bundet sammen 
med en lærrem. Den kan være en 
rund plate med et sirkelformet 
kalendarium på hver side, som på 
staven – med vinterside og som-
merside. 

Sommersiden, som viser som-
merhalvåret, går fra 14.april (som 
dermed regnes som den første 
sommerdagen) til 13. oktober. 
Midt i mellom disse finner vi 14. 
juli, som derved i gamle dager ble 
regnet som midtsommerdagen. 
Vinterhalvåret går således fra 14. 
oktober, første vinterdagen, til 13. 
april. 

Hver dag året igjennom er mark-
ert med et hakk, og merkedagene 
har et lite bilde som forklarer 
hvilken dag det er. Eksempelvis 

ser vi den 2. febuar en kandelaber, 
dette fordi denne dagen kaltes 
“kyndelsmess” (kyndel/kjertel 
= kandelaber) eller lysmesse. 2. 
februar ble også regnet som den 
første vårdagen i de sørligste deler 
av landet.  

La oss se på noen andre av 
merkedagene: Som nevnt begyn-
ner sommersiden med “sommerd-
agen” eller “sommermål”, van-
ligvis markert med en kvist med 
blader på eller et tre med et kors 
i toppen. De aller fleste merked-
agene kan ha forskjellige merker, 
alt etter hvor i landet primstaven 
er laget, og til hvilken tid. 

23. april er en dag alle speidere 
kjennere som St. Georgs-dagen, 
på norsk heter den Jørgens dag. 
Den markeres med et kors eller 
en hest. To dager senere er det 
den store gangdagen, det var den 
dagen man byttet jobb eller flyttet. 
I religiøs sammenheng ble dagen 
kalt Markusmesse eller Markus-
dagen, og merket på primstaven 
kunne være et blad på en kvist, en 
fjærpenn eller en fugl. 1. mai var 
gaukemesse – det var den dagen 
gjøken var ventet – i alle fall i 
Sør-Norge. 15. mai er Hallvards-
dagen, til minne om en av de få 
norske helgener, som ble kastet i 
Drammensfjorden med en mølle-

stein rundt halsen for å ha hjulpet 
en jomfru i nød. 22. mai kalles 
bjørnevok, det var da bjørnen 
skulle ut av hiet. 

21. juni er det sommersolverv, da 
snur sola, og merket er selvfølge-
lig en sol. 
 
Jakobsmesse eller Jakob våthatt 
er et folkelig navn på minnedagen 
for apostelen Jakob den 25. juli. 
Han er Spanias nasjonalhelgen og 
graven hans i Santiago de Com-
postela er et av de viktigste pi-
legrimsmålene i kristen tradisjon.
Merket på primstaven er enten en 
(dryppende) hatt eller et musling-
skall, noe som av pilegrimer ofte 
brukes til å drikke av. I fremstill-
inger har dette skallet ofte blitt 
forvekslet med en dråpe, og slik 
oppsto det norske begrepet “Jakob 
Våthatt”.

Og skulle noen etter dette få lyst 
til å skaffe seg sin egen primstav, 
så kan vi røpe at slike selges i 
Hebbe  Lilles Galleri i Vollen, og i 
museumsbutikken på Folkemuseet 
på Bygdøy.

Tekst: Frode Th. Omdahl
Foto: Karin Kvakland

Kilder:  Kulturhistorisk Lek-
sikon om Nordisk Middelalder og 
Sivertsen, Birger: Mari Vassause.
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Primstaven
- den norrøne evighetskalender

Den norrøne “evighetskalender” har røtter tilbake til 
hedensk tid, men ble mest utbredt sent i middelalderen. 
Den fortalte bonden når det var tid for de forskjellige 
aktiviteter gjennom året, når han skulle så og når han 
skulle høste, og om en rekke naturfenomener. Men vik-
tigst ble etterhvert de katolske høytids- og minnedager. 
De fleste merkene på primstaven gjelder helgener, og de 
små bildene forteller gjerne noe om hvordan de møtte 
sitt martyrium. 
Om du slår opp i registeret i Kul-
turhistorisk Leksikon for Nordisk 
Middelalder og prøver å finne 
“Primstav” blir du skuffet. Den er 
ikke nevnt i registeret i det hele 
tatt. Men var ikke primstaven et 
viktig verktøy for bøndene i mid-
delalderen, og i tidene før det? 
Joda, men kjært barn har som 
kjent mange navn, såvel i de nor-
diske landene som innenfor lan-
degrensene. Her til lands har den 

vært kjent, foruten som primstav, 
også som kalenderstav, rimstav og 
merkestav. I Sverige kjenner de 
den først og fremst som runekal-
ender eller runestav, selv om det 
er lenge siden det var runer på 
primstaven. En runekalender in-
neholder vanligvis også langt flere 
opplysninger enn den noe enklere 
primstaven, blant annet dagruner, 
soltall og gyllentall. Dagrunene 
viser året igjennom ukedagene, 

men fortsatt på en måte som gjøre 
at kalenderen kan brukes år etter 
år - syklisk. Soltallene holder rede 
på hvor i den 28-årige solsyklusen 
man hvert år befinner seg. Det er 
fortsatt slik at hvert 28. år faller 
årets datoer på samme ukedag. 
Gyllentall forteller hvor i den 19-
årige månesyklusen året befinner 
seg. 
 
I Danmark kalles primstaven rim-
stok, i Finland riimusauva. Og det 
var ikke bare i Norden primstaven 
var brukt, den er kjent fra tidlig 
1100-tall i hele Europa nord for 
Alpene. 

Foruten å være en kalender som 
loste en gjennom året dag for dag, 
var mange dager bestemmende for 
hvordan været ville bli – enten de 
neste ukene, de neste månedene 
eller til neste år. Noen dager var 
fine å gjøre spesielle ting på, andre 
dager måtte man avstå fra å gjøre 
de samme tingene – vanligvis 
aktiviteter knyttet til jordbruk.

Føresteleddet i navnet primstav 
kommer av latin prima og pri-
matia lunee, som viser til de før 
nevnte gyllentall. De norrøne 
ordene prim (nymåne) og rim 
(beregning, særlig av tid) har også 

Illustrasjon hentet fra Olaus Magnus’ Historia om de Nordiska Folken (1550)

sin rolle når ordene primstav og 
rimstav skal forklares. Andreled-
det viser til den fysiske fremtonin-
gen – vanligvis en trestav. 

I Norge er det registrert mange 
forskjellige utgaver av primstaven 
- fra tiden før 1800 er det kjent 
i alle fall 650 utgaver, fra flere 
steder i landet. Den er ikke alltid 
en flat stav med merker for som-
merhalvåret på den ene siden og 
for vinterhalvåreet på den andre. 
Kalenfderen kan være laget på 
flere (gjerne fire) treplater, en 
for hver årstid, bundet sammen 
med en lærrem. Den kan være en 
rund plate med et sirkelformet 
kalendarium på hver side, som på 
staven – med vinterside og som-
merside. 

Sommersiden, som viser som-
merhalvåret, går fra 14.april (som 
dermed regnes som den første 
sommerdagen) til 13. oktober. 
Midt i mellom disse finner vi 14. 
juli, som derved i gamle dager ble 
regnet som midtsommerdagen. 
Vinterhalvåret går således fra 14. 
oktober, første vinterdagen, til 13. 
april. 

Hver dag året igjennom er mark-
ert med et hakk, og merkedagene 
har et lite bilde som forklarer 
hvilken dag det er. Eksempelvis 

ser vi den 2. febuar en kandelaber, 
dette fordi denne dagen kaltes 
“kyndelsmess” (kyndel/kjertel 
= kandelaber) eller lysmesse. 2. 
februar ble også regnet som den 
første vårdagen i de sørligste deler 
av landet.  

La oss se på noen andre av 
merkedagene: Som nevnt begyn-
ner sommersiden med “sommerd-
agen” eller “sommermål”, van-
ligvis markert med en kvist med 
blader på eller et tre med et kors 
i toppen. De aller fleste merked-
agene kan ha forskjellige merker, 
alt etter hvor i landet primstaven 
er laget, og til hvilken tid. 

23. april er en dag alle speidere 
kjennere som St. Georgs-dagen, 
på norsk heter den Jørgens dag. 
Den markeres med et kors eller 
en hest. To dager senere er det 
den store gangdagen, det var den 
dagen man byttet jobb eller flyttet. 
I religiøs sammenheng ble dagen 
kalt Markusmesse eller Markus-
dagen, og merket på primstaven 
kunne være et blad på en kvist, en 
fjærpenn eller en fugl. 1. mai var 
gaukemesse – det var den dagen 
gjøken var ventet – i alle fall i 
Sør-Norge. 15. mai er Hallvards-
dagen, til minne om en av de få 
norske helgener, som ble kastet i 
Drammensfjorden med en mølle-

stein rundt halsen for å ha hjulpet 
en jomfru i nød. 22. mai kalles 
bjørnevok, det var da bjørnen 
skulle ut av hiet. 

21. juni er det sommersolverv, da 
snur sola, og merket er selvfølge-
lig en sol. 
 
Jakobsmesse eller Jakob våthatt 
er et folkelig navn på minnedagen 
for apostelen Jakob den 25. juli. 
Han er Spanias nasjonalhelgen og 
graven hans i Santiago de Com-
postela er et av de viktigste pi-
legrimsmålene i kristen tradisjon.
Merket på primstaven er enten en 
(dryppende) hatt eller et musling-
skall, noe som av pilegrimer ofte 
brukes til å drikke av. I fremstill-
inger har dette skallet ofte blitt 
forvekslet med en dråpe, og slik 
oppsto det norske begrepet “Jakob 
Våthatt”.

Og skulle noen etter dette få lyst 
til å skaffe seg sin egen primstav, 
så kan vi røpe at slike selges i 
Hebbe  Lilles Galleri i Vollen, og i 
museumsbutikken på Folkemuseet 
på Bygdøy.

Tekst: Frode Th. Omdahl
Foto: Karin Kvakland

Kilder:  Kulturhistorisk Lek-
sikon om Nordisk Middelalder og 
Sivertsen, Birger: Mari Vassause.
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Heggedal Hovedgårds 
Venner arrangerer vandringer 
i Heggedal med ledere. Vi 
starter på Hovedgården og 
frammøte er kl. 11.00.

Start lang løype kl. 11.30 - 
varighet ca. 2-3 timer.

Start kort løype kl. 12.30 - 
varighet ca. 1-2 timer.

Servering av bl.a. lapsskaus-
tallerken med drikke til i 
tiden 14.30 til 17.00.

satser på fornyelse. Vi ønsker å utvide vårt styre 
med et nytt medlem. Som nevnt satser vi på 
fornyelse, dvs at vi denne gang ønsker et nytt 
styremedlem fra den yngre generasjon. Vårt nye 
styremedlem må imidlertid være fylt 20 år.
Som medlem av styret i Stiftelsen er du med å 
ta avgjørelser i forbindelse med drift av gården.  
Du vil være med å bidra til at vi markedsfører 
gården overfor potensielle brukere, både private, 

Heggedal Hovedgårds Venner

Stiftelsen Heggedal Hovedgård

Underveis på turen stopper 
vi opp og deltakerne får ti 
spørsmål forbundet med sted-
er/gjenstander det fortelles 
om. Ta med blyant og papir/
papp, noter svarene dine og 
levér dem ved tilbakekom-
sten til Hovedgården.

For ivrige lesere og samlere 
av Heggedalsposten, vil du 
på side 16 og17 1 nr. 3 av 
mai 2011 finne hvor omtrent-
lig den lange ruta vil gå. Den 
korte løypa tar hensyn til 

”gangbesværede” og mindre 
barn og går ned Hegged-
alsbakken, forbi KIWI, 
langs Gjellumvannet og opp 
Kloppedalen tilbake til Ho-
vedgården.

Ved ankomst på gården , et-
ter ønske, serveres en enkel 
middag samtidig som det blir 
premiering av svarene på de 
ti spørsmålene

         Vel  møtt til en hyggelig 
sommersøndag !

organisasjoner, lag og firmaer. Du har kanskje 
tanker om gården og området rundt, som du øn-
sker å dele med andre?

Kanskje du er den vi leter etter? 
Vi håper du vil kontakte oss! 

Send gjerne noen ord om deg selv til oss pr.  e-
post;  oebbesen@online.no

Stiftelsen Heggedal Hovedgård
Asker Biblioteks Fotosamling   -  foto ved Svein Aurmark

Søndag  10  Juni 2012:

Familietur  med  middagsservering

Heggedalsposten14
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Stiftelsen Heggedal Hovedgård

Etter å ha jobbet med regnskap 
i mange år bestemte Grete Mol 
seg for å virkeliggjøre en gam-
mel drøm: Hun ville jobbe med 
antikviteter. 
 Men å leve av å selge 
antikviteter alene kan være trangt 
i Heggedal, derfor sørget hun for 
litt flere ben å stå på; hun driver 
kafé, klesbutikk og gave- og in-
teriørbutikk samtidig, på samme 
sted. Butikken åpnet i de gamle 
stasjonslokalene i Heggedal i 
2007, og ble fort et populært 
innslag i folks hverdag, på vei 
til og fra jobb, eller i ens ærend. 
Grete er glad i gamle ting med 
sjel, og det bærer også butikken 
hennes preg av.  Nå er det en 
gang slik at ting må være mer enn 
hundre år gamle for at de skal 
kunne kalles antikviteter. Men 
det er jo mye lekkert som ikke 
er fullt så gammelt – da gir man 
det betegnelsen “vintage” – av 
god årgang. Og for å skaffe slike 
gamle ting til butikken sin, drar 
Grete på skattejakt land og strand 
rundt. Ved flere anledninger har 
hun virkelig kommet over skatter, 
en gang et gammelt fuglebur, en 
annen gang et saltkar fra 1700-
tallet, og når hun finner slike 
ting, selger hun dem like gjerne 
til Blomquist i Oslo, med god 

fortjeneste. Men som hun sier, 
det er ikke pengene som driver 
henne. Det er mer gleden over å 
finne slike skatter. 
 Jernbaneverket bygger om 
Heggedal stasjon (se annonse fra 
Jernbaneverket på side 34), og i 
den forbindelse har Grete flyttet 
butikken inn i Heggedal sentrum, 
til det gamle posthuset. Vis á vis 
Heggedalssenteret i Vollenveien 
ligger en hvit bygning som ble 
satt opp for Posten i påvente av 
at Heggedalssenteret skulle bli 
ferdig, etter at det “gamle, gamle” 
postkontoret som lå like ved 
jernbaneovergangen er, der hvor 
nå menighetshuset “Rikets Sal” 
ligger, ble revet midt på åttital-
let. Her skal “Nelly’s” holde hus 
til arbeidene med stasjonen er 
ferdige.  
 Grete er litt spent på 
hva flyttingen vil føre til, fordi 
kafédelen så langt har stått for 
halvparten av omsetningen. Nå er 
det lenge til neste tog skal gå fra 
Heggedal stasjon, de reisende er 
henvist til buss til Asker – og en 
bussholdeplass er liksom ikke det 
samme som en jernbanestasjon. 
Men tilbudet hos Grete er nesten 
det samme som før; kaffe, klær, 
gaver og interiør. Og antikviteter. 
Hun importerer det kjente dan-

ske motemerket Container, og 
har også klesmerket xO, som er 
veldig populært. 

Kjært barn har mange navn
Nelly’s - Alexandras - Heggedal 
Stasjon - man kan gå litt surr i 
navnene her. Men det er såre 
enkelt: Nelly er Gretes mor. Alex-
andra er et fint navn. Heggedals 
Stasjon er stedet - eller - har vært 
- nå er det Heggedal sentrum som 
gjelder. Og butikken kommer til 
å hete begge deler en stund. OK? 
Uansett, Heggedalsposten øn-
sker lykke til i nye lokaler, Grete, 
uansett hva du kaller butikken!
Tekst: Stein Berge og Frode Th. Omdahl. 

Foto: Stein Berge
Illustrasjon: Frode Th. Omdahl 

Stasjonen bygges om:

Nelly’s 
på flyttefot

Grete Mol har drevet Nellys  i stasjonsbygningen i Heggedal siden 2007.
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HEGGEDAL MENIGHET

Helgen 5. og 6. mai arrangerte Heggedal menighet 
sammen med Østenstad menighet, Tårnagenthelg for 
primært 1. og 2. klasse i Heggedal kirke. Det kom 21 
barn fra 1.– 4. klasse denne helgen og det ble en veldig 
spennende helg hvor barna fikk løse mysterier, lete etter 
symboler i kirka, gå på tårntur og kjellertur og møte po-
litiet som fortalte om hvordan de løser mysterier og viste 
oss alt utstyret de bruker. Dette er en del av menighetens 
Trosopplæringsplan og har vært gjennomført én gang før. 
Dette er et meget populært tiltak og spennende både for 
små og store.

LYST TIL Å VÆRE FRIVILLIG I HEGGEDAL MENIGHET?
Heggedal menighet trenger flere frivillige til søndagsoppdrag i kirken. Vi trenger tekstlesere som kan lese bibeltekster 
fra lesepulten i kirken under gudstjenesten, kirkeverter som ønsker velkommen i våpenhuset før gudstjenesten og noen 
som kan være behjelpelig med kirkekaffe; lage kake, dekke bord, lage kaffe/saft og ta i mot når menigheten kommer bort 
på Heggetun fra kirken. Det blir laget en rulleringsplan for disse oppgavene og du bestemmer selv hvor mange søndager 
du vil bli satt opp på og hvilken oppgave du ønsker å gjøre. Vi trenger folk i alle aldre.
Dersom dette høres spennende ut, ta kontakt med sekretær, Lisbeth Dagestad, på tlf. 66 90 71 80 eller send en e-post til 
heggedal.menighet@asker.kirken.no.

Torsdag 3. mai hadde kammerkoret Salig Blanding sin vår-
konsert i Heggedal kirke. Konserten var dirigent Asbjørn 
Faleide Fristads eksamenskonsert i kordirigering, og den 
godt besøkte konserten blir dermed vurdert nøye i etter-
kant. 

Koret viste seg å være i god form og konserten ble en 
fin helhet med et sammensatt repertoar som utfordret både 
korister og dirigent. I og med at sensuren ennå ikke er falt 
kan vi ikke her og nå konkludere med om kor og dirigent 
besto prøven, men responsen fra publikum var god og 
stemningen var høy da kor og konsertgjengere samlet seg 
til kake og kaffe etterpå. 

– Jeg er godt fornøyd med koret og synes de gjorde god 
jobb. Jeg hadde lagt opp et ganske utfordrende repertoar 
og synes at de mestret oppgaven godt! Det er fint når al-
les konsentrasjon er samlet så sangernes musikalitet fore-
nes og kanaliseres ut til publikum. Resultatet blir mer enn 

summen av enkeltstemmene og det er det som er så spen-
nende med kor! 
Sier den oppglødde dirigenten og eksamenskandidaten As-
bjørn Faleide Fristad. Han er nøye med å legge til at koret 
tar opp nye medlemmer for høstsemesteret og at alle som 
kunne være interessert i å synge i koret kan sende en mail 
til faleidefristad@gmail.com for mer informasjon.

Tårnagent

Praktisk eksamen
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HEGGEDAL MENIGHET

Program Heggedal menighet

Dag Aktivitet Sted Opplysninger
MAI

Søndag 20 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, band, nattverd
Søndag 27 11:00 Gudstjeneste Kirken Pinsedag, Dehli, Laugerud, dåp

JUNI
Søndag 3 11:00 Gudstjeneste Kirken Trond Arne Hauge, Gry Bagstevold, nattverd
Søndag 10 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, Laugerud, dåp
Søndag 17 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, Laugerud, dåp, nattverd

AUGUST
Søndag 12 11:00 Gudstjeneste Kirken Vikar, dåp og nattverd
Søndag 19 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, Laugerud, dåp
Søndag 26 19:30 Kveldsmesse Kirken Brennum, Team Heggedal

Faste aktiviteter 
Team Heggedal: hver tirsdag kl. 19:00-21:30. Konfirmantundervisning annen hver tirsdag etter oppsatt plan.Siste før 
sommeren 19. juni. Første etter sommeren 21. august.
Konfirmantleir: Avreise 30. juni. Hjemreise 7. juli.
Ungdomskor: hver tirsdag kl. 18-19. Siste 19. juni. Første etter sommeren 21. august
Heggetroll: tirsdag kl. 17:15-18:00. Middagsservering utvalgte tirsdager etter oppsatt plan. Siste før sommeren 15. 
mai. Første etter sommeren 4. september.
Baby-sang: onsdager kl. 11:30-13:30 på Heggetun. Oppstart nytt kurs 22. august.
Klubb 10-13:  kl. 18-20: 30. mars, 27. april, 25. mai, 8. juni.
Salig blanding: øver torsdag kl. 19:00 - 21:30 etter oppsatt plan.
HK: tirsdag like uker kl. 19:30.
Kirkefrokost: (Seniorarbeid): kl. 11:30: 21. mai.

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

Heggedal menighet – Givertjenestens konto  
1644 15 39499

DEN NORSKE KIRKE

DEN NORSKE KIRKE 
Heggedal menighet

Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf:  66 90 71 80 

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

www.heggedalkirke.no

Fra høsten 2012 er det ledig, lønnet stilling som kirketjener i Heggedal kirke på 
søndagene. Du møter kl. 9.30 og henger opp flagget og gjør klar til gudstjeneste 
etter oppsatt liste over gjøremål. Underveis i gudstjenesten teller du fremmøtte 
og hjelper til med enkle oppgaver, og etter gudstjenesten har du ansvaret for 
opprydding, lukking og slukking. Dagen er slutt ca. kl. 13.00. Full opplæring 
blir gitt. Dette er en flott deltidsjobb for ungdom, og du får jobbe med mange 
spennende mennesker. Syns du dette høres spennende, så ta kontakt med Dag-
lig leder, Marianne Solheim på tlf. 66 90 71 87 eller send en e-post til mari-
anne.solheim@asker.kirken.no.

SPENNENDE JOBB SOM KIRKETJENER 
I HEGGEDAL MENIGHET

Heggedalsposten 17
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Ny sommer-tur opp Breileina til Vardåsen, mot Dikemark og tilbake over Hauger 

Rett opp 
fra Heg-
gedals-
veien 
finner 
du en 
trapp, 
som 
første 
kjenne-
tegnet 
for 
turen. 

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

Kartet er en pdf-fil funnet på hjemmesidene til turforeningen. 

De fleste av oss er vant til å kalle dette fjellet for Vardåsen, men toppen vi  
ser heter Haugeråsen, og ved foten av dette fjellet starter turen vår.

Dette skiltet finner du nåe du er kommet opp Brei-
leina, og da er du like ved toppen av Haugeråsen. 

På den ene kollen på Haugeråsen finner du denne 
flotte utsikten mot Heggedal. 

Bilde 6

Bilde 7

Bilde 8

Bilde 10Bilde 12

Bilde 13

Bilde 9

Bilde 11
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Ta med kaffetermosen og nyt ettermiddagskaffen på 
toppen av Haugeråsen  med flott utsikt til Askerbør-
skogen og Heggedal. Første etappe tar bare 15 min.

Bilde 1

Bilde 2

Bilde 3
Bilde 4

Bilde 5

For de fleste av beboerne i Heg-
gedal er de blankskurte svaene på 
Haugeråsen et velkjent og vakkert 
syn. Raskeste veien opp til toppen 
av Haugeråsen og deretter til top-
pen av Vardåsen, er å gå Breileina; 
kløften mellom de to svaene lengst 
til høyre og det eneste stedet det 
går an å komme opp mellom svaene 
uten tau. Svaene er også et yndet 
klatrested for de med tau, som ofte 
er å se oppi veggen. 

Turen starter langs Heggedals-
veien. Rett nedenfor svaene er det 
snekret en trapp som begynnelse på 
stien. Det er noe parkerings- 
mulighet langsmed veien, men her 
kan det være litt trangt om plas-
sen dersom det er mange klatrere i 
aktivitet.

Rett før du går inn i skogen 
nedenfor fjellet, står det skiltet til 
Haugeråsen og Breileina – 0,5 km 
umerket sti. Dersom du bare følger 
hovedtråkket rett fram til foten av 
fjellet, skal det godt gjøres å gå feil. 

Stien går så oppover i en steinur, 
det er forholdvis bratt, men ikke 
vanskelig å gå. Jeg har selv gått der 
flere ganger med små barn (4 år og 
oppover), de trenger ett dytt bak 
noen ganger og må selvfølgelig pas-
ses på, men det går helt fint. Blir du 
for tungpustet, er det bare å stoppe 
opp og nyte den ”økende” utsikten! 

Mot toppen bratter det seg litt 
ekstra til, det blir litt smalere inn i 
kløften mellom svaene, før du plut-
selig er oppe! Nå er det bare å nyte! 
Se Heggedal og Askerbør-skogen 
i fugleperspektiv, gå gjerne en tur 
opp på kollen til høyre for å få enda 
bedre utsyn til Heggedal. 

Har du liten tid, kan du jo bare gå 
ned igjen etter at kaffekoppen er 
tømt, eller du kan fortsette videre 
mot Vardåstoppen. På toppen av 
Breileina er det skiltet mot toppen 
og du kan følge blåmerket sti til 
venstre. Stien er ganske grei å følge, 
det var ett sted det var litt vanskelig 
å finne blåmerkingen, og det var når 

Bilde 1 

Bilde 2

Du er kommet omtrent midt opp i Brei-
leina, når du ser denne utsikten.  Da er 
det ikke lenge til toppen av Haugeråsen.

Bilde 3 

Bilde 4 

Heggedalsveien
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jeg kom til svaet der jeg kunne se 
tydelig mot Vardetjern og toppen. 
Her går stien opp til venstre, ”over 
kulen”, før den etterhvert skråner 
ned mot høyre. Følg så blåmerkin-
gen til sti-kryss og skilting mot top-
pen – til høyre denne gangen.  

Det er lett gange mot toppen, du 
kan nå se fjorden ned til høyre. 
Oppe på toppen er det flott utsikt til 
fjorden og inn mot Oslo. Her henger 
også en postkasse, merket ”Ti på 
topp”. Toppen er en av ti topper i 
Asker og Bærum i et tilbud tilret-
telagt turtilbud fra Asker bedrifts-
idrettslagskrets i samarbeid med 
turlag i Asker og Bærum(www-gå-
littlenger.no/akershus). 

Du kan nå velge å gå samme vei 
hjem igjen, eller ta en annen variant: 
Når du kommer tilbake til sti-krys-
set med skiltingen, går du rett fram 
i retning Vardåsen kirke og Dike-
mark. Stien går nå nedover i mørk 
skog. Rett etter et stort vindfall, 
deler stien seg. Hold til venstre og 
følg hele tiden blåmerket sti helt til  
du tydelig ser en dal til venstre, og 
en tydelig sti/gammel vei som tar av 
nedover dalen.  

Hvis du vil være sikker på å ta av 
på riktig sted (det går noen mindre 
stier av til venstre før denne), kan 
du følge den blåmerkede stien helt 
fram til et skiltet stikryss med bl.a. 
Skilting til Bondivann og Blak-
stadbukta. Da har du gått ca 100 
meter for langt og har «Stupet» - en 
gammel husmannsplass - rett inn i 
skogen til venstre for deg. Du skal  
følge stien som altså tar av litt før, 
ned ”Råtadalen”.  Dette er opprin-
nelig en gammel kjerrevei, ”Kirke-
veien”, fra Hauger over mot Asker. 

Her har det også ligget flere gamle 
husmannsplasser. Råtadalen er slik 
det høres ut: mørk og litt dyster og 
med gamle trær. Følg bare stien og 
dalen helt til den munner ut ved jor-
dene til Hauger gård. Stien fortsetter 
over jordene, forbi gården og ut på 
Heggedalsveien. Så er det bare å gå 
tilbake til start.  
             God tur!

             

Tekst og foto; Toril 
Hennig,

mail: toril_hennig@
msn.com 

Ny sommer-tur opp Breileina til Vardåsen, mot Dikemark og tilbake over Hauger 

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

Kartet er en pdf-fil funnet på hjemmesidene til turforeningen. 

Et flott skogsparti på stien fra Haugeråsen til Vardåsen

Utsikt til Vardetjern - sydøst for Vardåsen.  

TURLØYPER I HEGGEDAL OG OMEGN

Bilde 3
Bilde 4
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Bilde 6 

Bilde 7 
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Her 
henger 

også en 
post-

kasse, 
merket 
”Ti på 
topp”.
Se tek-

sten
Et skilt som viser veien til Vardåsen.
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På toppen av Vardåsen med utsikt til Oslofjorden

Ny sommer-tur opp Breileina til Vardåsen, 
mot Dikemark og tilbake over Hauger.

Design og billedtekster; Stein D Berge

Bilde 9
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Bilde 10 

Dette er på vei ned fra Vardåsen

Bilde 13 

Dette skiltet finner du like ved Råtadalen Et utsnitt fra Råtadalen

Følg bare stien og dalen helt til den munner ut ved jordene til Hauger gård.  
Stien fortsetter over jordene, forbi gården og ut på Heggedalsveien. 

Bilde 12Bilde 11 
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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 Stein D Berge 
T: 6679 7075, mail: stein.berge@c2i.net

Jeg overtar lederjobben inntil videre, 
fordi Åsmund måtte gi seg, pga stort ar-
beidspress som leder i større selskap - 
men han fortsetter i HV-styret. Vi har nå 
et godt mannskap, og vi jobber med å dele 
ut ansvarsområder til alle i styret.

I fl ere av de arbeidsområdene vi i HV-
styret jobber med, ligger vi nær opp til 
Heggedal Nærmiljøsentral / H-NMS (som 
f.eks Fremtidens Heggedal), hvor vi har et 
godt samarbeid.  Og H-NMS har mye av 
den samme målsetting som Heggedal Vel; 
Å jobbe for et best mulig lokalsamfunn, 
både sosialt og materielt.   

En av mine kjepphester er trafi kk-
sikkerhet.  Vi startet dette arbeidet i 2007 
ved å gjøre 4 profesjonelle trafi kk- og 
fartsmålinger over 3 døgn, og resul-
tatene skremte i hvertfall vannet av meg.  
Den høyeste farten som ble målt var 110 
km i en 40-sone.  Dette resulterte i - i alle 
for meg personlig - at jeg senere har vært 
fl ink på å holde fartsgrensen, (tidligere 
var jeg ikke så nøye!).

Dette resulterte også i trafi kkaksjonen 
med disse klistremerkene på bilene våre 
(se bildet ned og til høyre), i samarbeid 
med FAU’s trafi kkgruppe og bibioteket.
Nå har nok det meste av lufta gått ut av 
denne ballongen, fordi aksjonen fi kk svært 
moderat oppslutning.  Den sløvheten jeg 
selv erkjente (fartgrensene er veiledende 
og ikke absolutte), har mer enn 50 % av 
oss, ifølge målinger som gjøres over hele 
landet gjennom år.      

Jeg vet at det fi nnes personer i Hegge-
dal som er opptatt av trafi kk-sikkerhet, 
og noen røster sier; Det må vel en større 
ulykke til før vi våkner, fordi vi selv må 
jobbe med dette for å få endringer!    Te
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Den nye lederen har ordet Rydding mellom Vollen-
veien og Gjellumvannet

I mange, tidligere år prøvde beboerne 
i området å få eieren; Asker kommune 
(AK) med på å få åpnet dette området, 
men de opplevde en overraskende avvis-
ning.  Området var grodd helt igjen, slik 
at utsikten for både beboere og gående var 
0, når løvet stod tett om sommeren.    
Men det har skjedd en endring i AK, 
ved at det nå er åpnet mulighet for ”Tre-
felling på kommunal eiendom”, (se 
AK’s hjemmeside under BOLIG OG 
EIENDOM).  Rutinen er å søke, og 
så blir det avklart om man får lov, og 
på hvilken måte og hvilke premisser.   
Stein i Heggedal Vel (HV) tok kontakt 
med AK, og det ble avtalt befaring mel-
lom noen av oss beboere og 2 personer 
fra AK; Carla (Idrett og friluft) og To-
mas (Eiendom).  Ved befaringen ble det 
merket ca 50 trær for felling, og vi fi kk 
i etterkant et brev som presiserte meng-
de trær og forutsetninger for hugsten.
I samråd med beboerne ble vi enige om 
en helg i april.  Vi hadde 2 utfordringer; 
1) De fl este beboere var ikke interessert i 
ved, så vi måtte skaffe ”Ved-folk” utenfra, 
(bl.a via lister som Tomas i AK hadde).  
Vi ble tilslutt 9 ”Ved-personer”. 
2) Vi ønsket primært en fl iskutter for 
effektivt å kvitte oss med den enorme 
mengden av kvister.   

En av beboerne; Leif Haarde, skaffet 
en besindrevet fl iskutter, som kunne ta 
opp til 15 cm tykke kvister.  Han måtte 
helt til Hokksund for å fi nne den rette.  
Leien kostet kr 2.000, og bensinen kr 
500.  Den var imponerende effektiv.  Leif 
håndterte denne sammen med Roger.   
Alle påmeldte møtte opp den avtalte 
helgen, og vi gjennomførte arbeidet på 
en god måte.  Hele området delte vi opp i 
teiger, og de 9 ”Ved-personer” ble fordelt.  
Etterhvet som trærne ble felt og kvistet, 
ble kvisten slept opp til gangveien og lagt 
i hauger.  Fliskuttern ble fl yttet fra haug til 
haug, og det var imponerende hvor rask 
denne maskinen ”spiste” opp disse kvist-
haugene.
Styret i HV har bestemt at denne og lik-
nende dugnadsjobber kan støttes med kr 
500 - 1.000 (som en oppmuntring), etter 
nærmere vurdering. Ryddingen må være 
på AK’s eiendom, det må komme både 
beboere og andre til gode.  Beboerne må 
selv organisere og gjennomføre arbeidet, 
betale for en eventuell fl iskutter, men HV 
kan være rådgivere ut fra den erfaring vi 
har fått.  

I et samarbeid mellom Heg-
gedal Vel, beboere i om-

rådet og Asker kommune, 
ble et området mellom Vol-
lenveien, Gjellumvannet, 
Kloppedalen og opp mot 

Gjellum terrasse, ryddet for 
ca 50 trær.  Det åpnet det 

gjengrodde området, så be-
boere og alle vi som går her, 
igjen ser det fl otte vannet.   

Foto tatt fra fl åten ut fra Kloppedalen. Det viser 
noe av området som ble ryddet mellom Gjellum-

vannet og Vollenveien - endlig utsikt!.

Andre i Heggedal utfordres 
til å organisere dugnad for å 
rydde gjengrodde områder.
Heggedal Vel kan gi av sin 

erfaring, og etter en 
konkret vurdering gi et 

tilskudd på 500 - 1.000,  som 
en oppmuntring.   
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Hvorfor er du blitt interessert i poli-
tikk?
Det er litt vanskelig å svare på, for 
det har kommet sånn etter hvert. 
Jeg har lyst til å gjøre en forskjell i 
dagens system i samfunnet. Ta del i 
det som foregår og forandre samfun-
net så det passer mer for alle. Å være 
interessert i politikk åpner også nye 
veier, sier Tobias.
Hvor lenge har du hvert politisk 
aktiv?
Jeg har alltid vært interessert i hva 
som skjer i resten av omverden, men 
det var først i oktober i fjor at jeg 
ble interessert i selve politikken. Det 
var da helt naturlig å melde seg inn i 
Rød Ungdom, som er ungdomspar-
tiet til Rødt, understreker Tobias.
Hvorfor ble det partiet Rødt?
Partiet passer ganske bra med mine 
meninger. Jeg er for kommunisme 
og et klasseløst samfunn. Partiet vil 

Klubben har nytt navn: 
 Kaliber ungdomsklubb 
Programmet er som før til 
uke 25, (skoleslutt):  
Mandager:  
  Kl 14 - 16 - Kafé-åpent. 
  Men mandag 4. juni er 
  det kun åpent for 7.  
  klasse i tillegg til den 
  vanlige målgruppen.  
  Tirsdager:  
  Er det stengt for vår van- 
  lige målgruppe, men 
  åpent for 6. og 7. klasse  
  kl 14 - 17.  For kr 10,- får 
  du mat og kan være med 
  på forskjellige aktiviteter.  
  Fra kl 17.30 kan det 
  være åpent for ungdom
  13-16 år etter avtale. 
  Denne tiden er satt av til 
  Workshop i Lyd og  
  teknikk.  Her kan du lære 
  DJ-jobbing, og styre lyd  
  og lys på konserter.  
  Ta kontakt.
Onsdager:
  Kl 14 - 20 Åpent for  
  8 - 10. klasse - Kreativ 
  Onsdag: Vi har forskjel- 
  lige kreative workshops 
  du kan delta i, blant an 
  net film, glassbrenning 
  og smykkelaging.  Vi 
  kan også arrangere  
  jentekvelder på onsdager.
Annenhver fredag:
  Kl 18 - 22.30, ulike uker
  har vi kveldsarrange- 
  ment. Åpningstiden kan  
  variere litt etter type  
  arrangement.
En fredag pr mnd.:  
  Kl 14.00-16.00, har vi  
  filmvisning for 6. og 7. 
  trinn. Datoer vil dere 
  finne på It ś learning på  
  barneskolene.
SOMMERÅPENT
I ukene 26 og 27, 32 og 33 
er klubben åpen mandag, 
tirsdag og torsdag: kl 
12-16, og onsdag 14-20.. 
Da blir det grillkvelder, 
utflukter til Gjellum- 
vannet, ballspillaktiviteter, 
kubb, filming, quiz, og 
mye annet moro. 

VELKOMMEN

 Intervju med UNGDOMSPOLITIKER Tobias Langås Handeland
Tobias er 13 år, bor i Heggedal og går i 8. klasse på Hoved-

gården ungdomsskole. Han har en uvanlig hobby, på hans al-
der. Han har politikk som sin store interesse, og med partiet 
Rødt som favoritt. I dag er han medlem av ungdomspartiet 
til Rødt; Rød Ungdom. 1. mai kunne vi så vidt se Tobias på 

Dagsrevyen som flaggbærer i 1. mai toget i Asker.
gjøre en forskjell, og det vil jeg også. I 
partiet Rødt gjør vi mye mer enn bare 
å diskutere saker, vi prøver også å få 
gjennomført dem. En av sakene vi for 
tiden engasjerer oss i er saken om ny-
norsk, og om det skal være obligatorisk  
eller ikke. Vi i Rød Ungdom er for å ha 
nynorsk på skolen, og det er jeg veldig 
enig i. Vi i partiet har sterke ambisjoner 
om å få gjennomført noen av sakene vi 
brenner for, sier Tobias.
Hvor mange medlemmer er dere i Rød 
Ungdom?
Dette er ikke Tobias helt sikker på, men 
han tror at de på landsbasis er i under-
kant av ca. 1000 medlemmer. Det deles 
inn i regioner. En region kan være på 
rundt 2 – 3 fylker, forteller han. Han er 
medlem av ”Region 6”, som er regionen 
for Østfold, Akershus og Oslo. Vi har 
også egne lokallag og Asker og Bærum 
er et av dem. I lokallagene diskuterer vi 
saker og planlegger hvordan vi skal få 
noen av dem gjennom.

Tobias legger frem sine meninger 
om nynorsk i skolen.

Ungdomspolitiker  
Tobias Langås Handeland (13 år).
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Pr idag er 4 ungdommer med  

i UNG-red i HP:

*   Anders Lie Hagen (14 år)

*   Sofia Hammervold (13 år)

*   Jon Anders Almedal  

      Johansen (15 år)

*   Thea Kvinnegard (12 år)

Rammen 
med tegn-
inger er 
laget av

Sofia  
(13 år), 
og det 
er også 

hun som 
har valgt 

diktet.  

 Intervju med UNGDOMSPOLITIKER Tobias Langås Handeland
Hva er det dere driver med i Rød 
Ungdom?
I Rød Ungdom diskuterer vi først og 
fremst, men vi prøver også å få til 
noe og forandre noe. I tillegg til bare 
politikk får man også mange nye ven-
ner og et nytt sosialt nettverk. Vi har 
mange forskjellige arrangementer som 
blant annet konserter, demonstrasjoner 
og kurs. Kursene og arrangementene 
er utrolig morsomme, og i tillegg lærer 
vi mye om hvordan oppføre seg i de-
batter og lignende.
Har du store politiske ambisjoner?
Nei, egentlig ikke, sier han. Jeg vil all-
tid være engasjert i politikk og prøve 

å fremme et annet type samfunn, som 
fungerer for alle sier han. I dette sam-
funnet skal det ikke være noen form 
for diktatur. I dagens samfunn syntes 
jeg at på arbeidsplasser er det i stor 
grad for mye diktatur der lederne kan 
bestemme.
Har du noen andre hobbyer utenom 
politikk?
Ja! På fritiden spiller jeg bassgitar 
hos ”Lyd & Fryd”. I tillegg er jeg jo 
interessert i utenriks, spesielt i Kina 
og Ungarn. Jeg syntes også at det er 
spennende å følge med på eurokrisen, 
skyter Tobias inn til slutt.

Tobias fremhever i korthet om Rød Ungdom:
*   Rød Ungdom ble startet i 1953 under navnet SUF (Sosialistisk Ungdoms- 
      forbund), og hadde den gang tilknytting til SF (Sosialistisk Folkeparti).
*   Vi er en revolusjonær organisasjon som organiserer elever og unge arbei 
      dere til kamp for et sosialistisk folkestyre, med mål om det klasseløse  
      samfunn - kommunismen.
*   Våre hovedsaker er leksefri skole, antirasisme og retusjering av reklame.

Tekst og  
bilder:  

Anders Lie 
Hagen (14 år). 

Anders og 
Tobias er gode 

venner. 

Vår-dikt
 

Ute er det fint og grønt
Livet er så herlig og skjønt
Det er våren som kommer

og snart er det sommer 
Skrevet av 4. klasse på Meland skole i Vestbygd
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Talentiaden er en talentkon-
kurranse på Heggedal skole, 
der alle kan melde seg på, 
enten du vil synge, danse eller 
være en klovn. 

Talentiaden er en måte å vise 
frem hva akkurat DU kan, og 
det pleier å være mange som 
melder seg på. Men det er 
maks tre deltagere som kan 
være med fra hver klasse, 
enten som gruppe eller om de 
går solo. 

Talentiaden deles i to; Små-
skole-trinnet (2. – 4. klasse) 
og mellom-trinnet (5. – 7. 
klasse), og det blir kåret en 
vinner fra hvert trinn.

De som avgjorde hvilke tre 

grupper som kom videre fra 
vær klasse, var dommere 
fra deres egen klasse. Det 
var mange som hadde øvd i 
flere uker før klassen hadde 
audition. 

Og de som ble med videre 
fra småskole-trinnet var: 

Fra 2.klasse ble det en 
gruppe: Gruppa Suveren, 
med Ida og Elinor med sang 
og dans.   

Fra 3.klasse ble det to 
grupper: 1) Selma, Otilie, 
Tiril, Anna og Hedda, også 
med sang og dans, og 2) 
Jørgen, Simon, Simen, og 
Ronny med sang og Markus 
på trommer.

: 1) TNT med en sketsj, 2) 
Amanda og Clara med sang 
og 3) Kule jenter med dans 
og sang.

Og de som ble med videre 
fra mellom-trinnet var: 

Fra 5.klasse ble det også 
tre grupper: 1) Rose Marie 
med sang, 2) Julie med sang 
og dans og 3) The Heart 
Breakers med sang og dans.

Fra 6.klasse ble det også 
tre grupper: 1) Kokkeklare 
gevinster med en sketsj, 2) 
LOL med dans og sang og 3) 
FEM med dans og sang.

Fra 7.klasse ble det to 
grupper: 1) Ida, Emilie og 
Lotte med sang og dans og 
2) The Holly Dollys med 
dans (17 jenter). 

Det var et dommerpanel 

som var felles for både 
småskole-trinnet og mel-
lom-trinnet, og det besto 
av to voksne og fire elever 
fra 4., 5., 6. og 7. klasse. 

Og etter at alle grup-
pene hadde opptrådt for 
dommerpanelet, ble det en 
veldig vanskelig avgjørelse 
for dommerne, hvem de to 
vinnerne skulle bli.

Alle satt spente i salen og 
hadde sommerfugler i ma-
gen. Da vinnerne ble ropt 
opp, hylte de av glede. Og 
vinnerne var: Selma, Otilie, 
Tiril, Anna og Hedda fra 3. 
klasse på småskole-trinnet 
og The Holly Dollys fra 7. 
klasse på mellomtrinnet, 
og det de fikk i premie var 
ære og berømmelse, og et 
diplom.

Talentiaden 2012 
på Heggedal skole

Dommerpanelet med to voksne og fire 
elever fra Heggedal skole.

Vinner fra mellom-trinnet: Gruppa The Holly Dollys 
med 17 jenter.  Thea beklager at bildet ble litt uskarpt.

En gruppe med fem vinnere fra småskole-trinnet: 
Selma, Otilie, Tiril, Anna og Hedda.  Fra 4.klasse ble 

det tre grupper 

Tekst og bilder: Thea. 
Thea er det nye medlemmet 

i UNG-redaksjonen i HP, 
hun går i 6. klasse på Heg-
gedal skole, er 12 år og bor 
på Sætre.  Dette er hennes 
første artikkel i HP. Mail:
theak2000@hotmail.com
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GRAFIKK - KERAMIKK - SMYKKER - VINTAGE - GAVER
Vollenveien 190, 1389 Heggedal       www.pikenevedbroen.com     følg oss på facebook
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Ungdommen i Asker Idrettsråd
Alle idrettsklubbene i Asker er medlem av Asker Idrettsråd. Idrettsrådet består 
av en styreleder, en nestleder, fem styremedlemmer og to varamedlemmer. Alle 
kommer fra forskjellige idretter i Asker og sammen prøver de å skape idretts-
glede for alle.

Min rolle i Asker Idrettsråd er først og fremst som varamedlem. Jeg ble 
kontaktet av leder av valgkomitéen med forespørsel om jeg kunne tenke meg 
å være med å fremme idretten i Asker, ved å ta et verv som varamedlem i AIR. 
Jeg ville bli den første ungdommen i styret. Jeg syntes dette hørtes veldig spen-
nende ut og så på det som en god mulighet for å bidra litt i den voksne verden. 

Som eneste og første ungdom i AIR ønsker jeg å fremme idretten for alle, 
men spesielt ønsker jeg å være en stemme for ungdommen. Både når det 
gjelder å se på saker fra et annet ståsted, men også for at de unge kan fremme 
sin sak.

Hittil har idrettsrådet hatt to styremøter, en konferanse og et veldig trivelig 
seminar. Jeg føler meg fortsatt veldig i starts-fasen, og i følge en annen i styre 
tar det minst et år å komme inn i rutinen. Jeg har mye å lære og mange nye 
erfaringer som jeg vil ta med meg videre! Det er viktig å ta del i samfunnet og 
bidra med det man kan, enten som idrettsutøver, trener, frivillig, dagligleder eller 
forelder. For det du bidrar med har så mye å si for hva vi kan få til sammen!

Alexandra Vedeler

Om ikke alle på klubbavslutningen 
visste hvem Callesen var fra før, 
manglet det ikke på spørsmål til 

mannen som for bare få år siden hadde 
Hege og Lars Vethe som skitrenere (de 

gikk også fort på ski). Neste 
sesong skal Callesen være 
med på teamet til selveste 
Thomas Alsgaard samtidig 
som han skal representere 
Heggedal IL!

«Hvor gammel var du da 
du begynte å gå skirenn? 
Hvor mye trente du da du 
var 12 år? Hva er målet neste 
sesong?», var bare noe av 
det ungene lurte på. Callesen 
var ikke gamle gutten da han 
gikk Vestergyllenløypa for 
ungdommer første gang, og 
han trente nesten hver dag 
da han var 12 år. Kanskje 
ikke rart han er høyt oppe 

på resultatlista idag? Men det viktigste 
budskapet til Callesen, enten man skal 
bli god langrennsløper eller ha ski som 
hobby, er den ektefølte skigleden. Lang-

renn er det morsomste som finnes!
Skisesongen er definitivt slutt for i år, 

men mandag 21. mai samles Heggedals 
skiungdommer på Konnerud for å teste 
den kjempefine rulleskiløypa der. Det 
er ikke dumt å starte forberedelsene til 
neste sesong tidlig, men allsidig trening 
gjennom året er veldig viktig. Det betyr 
at man i løpet av sommerhalvåret hoved-
sakelig sykler, spiller fotball, driver med 
friidrett, orientering eller annen som-
meridrett. Allsidighet forbygger skader 
samtidig som det er gøy med variasjon 
og hindrer at ungene går lei.

Skitreninga starter for fullt samtidig 
med skolestart i august, og helgen 14.-
16. september er det allerede bestilt hytter 
ved rulleskianlegget på Natrudstilen 
(Sjusjøen) for den eldste treningsgruppa. 
I tillegg planlegges det barmarkssamling 
for alle treningsgruppene i oktober,  
familiesamling til Vaset i november og 
masse annen moro gjennom høsten.

Men før den tid, ønskes alle skiglade  
i Heggedal en fin og variert trenings-
sommer, og gjerne med en rulleskitur  
i uka.   

Populære Christoffer Callesen 
på skiavslutning i Heggedal IL

Alle som gikk 
klubbmester-
skapet på Eid 
fikk premien 
sin utdelt av 
skihelten.
Sjur Kvisle 
(øverst) og 
Vegard  
Gulbrandsen 
(til høyre) 

Heggedal har hatt mange gode langrennsløpere, men kanskje 
har ingen gått fortere på ski enn Cristoffer Callesen gjør nå. 
Alle foto: Hege Vethe    Tekst: Eva Lill Kvisle

Alexandra og lillesøster på tur sammen 
med en trofast hjelper
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HIL søker trener til  
volleyballgruppen.  

Kontakt Gry E. Garlie på  
ggarlie@online.no 

HP_nr.03-2012.indd   26 13-05-12   17:48:05



HEGGEDAL IDRETTSLAG Heggedalsposten 27

Vi startet opp i januar med kampanjen ”bordten-
nisskole” for å rekruttere enda flere entusiastiske 
barn og unge fra Heggedal og omegn. Kampan-
jen var denne gangen  rettet mot barn i 4. til 7. 
klasse, men bordtennis kan spilles av alle, bare 
en er så stor at en kan se over bordkanten! Mange 
møtte opp og fikk spille i fire uker for å se om 
dette kan være idretten å satse på!
Aspirant- og konkurransepartiet har til sammen 
blitt en større gruppe med utøvere. Muligheten 
får å stille lag og spille turneringer er større nå! 
Konkurransespillere har fått drakter: svart polo 
med grønn shorts i tråd med HIL sine farger. 
Spillerne har fått navn på ryggen.
Gruppen har fått disponere trimrommet på tirs-
dagskveld og kantinen på torsdagskveld på 
Hovedgården ungdomsskolen. Opptil 8 bord har 
vært stilt opp samtidig!
Trenerne Jørgen Gudbrandsen og Henrik Wær-
nes har gjort en kjempe innsats for å få bordten-
nisgruppen frem! En spesiell takk til begge to!
På kulturdagene 2-3 juni i Heggedal vil bord-
tennisgruppen i samarbeid med Lions sette opp 
bord slik at det kan spilles der! Det legges opp 
til kjappe turneringer og konkurranser for store 
og små!
På Heggedal skole har det i SFO-tiden vært 
Idretts SFO med bl.a. fokus på bordtennis. To 
ungdomstrenere har organisert en bordtennis-
opplevelse for barna. Et veldig populært tiltak.
 I tillegg har ungdomsskolen bordtennisbord stå-
ende tilgjengelig i  kantinen samt to permanente 
bord ute. Ungdomsskolen legger opp til at barn 
og unge kan trene etter skoletid i trimrommet fra 
14.00 – 16.00 hver dag! Det er bare å ha det gøy! 
Vi håper mange melder sin interesse til høstens 
treningssesong!

Bordtennisgruppa 
i medvind! 

Blåfjell påsken 2012

Ca.100 mennesker møtte opp 
på Blåfjellhytta under det 
tradisjonelle familiearrange-
mentet skjærtorsdag. Deltak-
erne skulle gjennom en times 
løype i Kjekstadmarka med 
innlagte kjendisoppgaver og 
deretter krevende praktiske opp-
gaver.Alle barna ble premiert.  
Kiosken var åpen m/lapskaus-
salg og det var loddsalg med 
mange fine gevinster. Veldig 
hyggelig å se så mange nye 
barnefamilier.

Vinnerlaget som ble godt premiert var 
Vegard Andresen m/sønnen Adrian og 
ekteparet Øisten og Eli Andresen.

DNB, Asker
Mølla Dekk
Larsen Bakeri

Skogstad Catering
Rema 1000
Kiwi, Heggedal

Rimi, Heggedal
Jacobsen & Nielsen as.

Arrangementshelter
Bilde av 5 flotte heggedølinger som bidro til arrangementet på hytta, 
skjærtorsdag. Tusen takk for kjempeinnsats på Blåfjellhytta, uten deres 
hjelp intet arrangement.
V/Morten Eriksson

Fra venstre:Ingrid 
Høghaug, Roger 
Danielsen, Monica 
Øverbye, Øistein 
Øverbye og Brit 
Danielsen.

Blåfjellhytta inviterer 
Blåfjellhytta vil igjen invitere Heggedal pensjonistforening
til en hyggelig dag på Blåfjellhytta mandag 18.juni 2012
 

 Påmelding på seniorsenteret.

HIL søker trener til  
bordtennisgruppen.  

Kontakt Katinka M. Kvale 
på s-kvale@online.no

• kaffe & vafler
• quiz
• praktiske konkurranser

• premieutdeling
• kaffe & sjokolade

Stor  takk til følgende som sponset oss under arrangementet:
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Heggedal IL vil takke deg som har registrert Heggedal IL som mottaker av din 
grasrotandel. Hittil i år har HIL mottatt kr 31 878, mens det totalte beløpet HIL har 
mottatt siden oppstarten av Grastrotandelen er kr 283 271.  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).

Nytt styre i HIL
Årsmøte i HIL ble avholdt 26. mars på Gjellum.

Støtt idretten i Heggedal  
– Bli medlem i idrettslaget

Driver du idrett i Heggedal idrett-
slag eller ønsker å gjøre det eller 
bare vil være med å støtte idrett-
slaget gjennom medlemskap ? 
meld deg inn nå. 

På vår hjemmeside  
www.heggedalil.no ser du oppe 
til høyre at du enten kan trykke 
på «Bli Medlem» eller «Logg inn/
ut». Dersom du har problemer 
med å bli medlem eller som  
eksisterende medlem å logge 
deg inn for å betale medlem- 
skapet, skal vi bistå så godt vi 
kan.Dersom du får problemer på 
web må du sende e-post til:  
post@heggedalil.no

Lars Ove.

Frode Kyvåg på Gjellum
Frode Kyvåg holdt et veldig engasjerende innlegg om frivilligheten, det å skape 
engasjement og hvordan jobbe sammen for å sikre gode aktiviteter for barna våre. 
Hans beste eksempler på hvordan IKKE gjøre det, kom fra egne erfaringer som 
topp-idrettstrener! Etter eget sigende var han den gang et lysende eksempel på 
hvordan man leder på bakgrunn av autoritet og formaninger. Oppskriften på suk-
sess ligger derimot på et annet plan; det å skape samhold, engasjement og prestas-
jonsiver basert på lyst og glede! Her har voksne både i trenerroller, foreldreroller 
og andre lederroller i idrettslaget en viktig oppgave! Frode Kyvåg mener at en av 
suksess-kriteriene her ligger i kunnskap om rollene man har, kunnskap om faget 
man skal fomidle og kunnskap om idrettslaget som helhet. Kursing og utdanning er 
et tema HIL har vært opptatt av og vil være enda mer opptatt av fremover.

Gry Garlie

Årsmøtesakene ble behørig behandlet og vedtatt - av et 
årsmøte bestående av nesten dobbelt så mange representanter 
som ved fjorårets årsmøte. Årsmøtet besluttet blant annet å 
ansette daglig leder i HIL i 50% stilling.

Janne E. Sund, Normann Karlsen og Gry E. Garlie var på 
valg, men ingen av dem stilte til gjenvalg. Valgkomitéens 
innstilling til nytt hovedstyre ble enstemmig vedtatt og HIL 
kan ønske Lisa Hellesø, Terje Bøe og Rune Berge velkommen 
til det nye styret i Heggedal IL. Valgkomitéen hadde ikke fun-
net ny nestleder og Gry E. Garlie ble valgt som nestleder frem 
til 1. juni. Valgkomitéen , sammen med styret, har ansvar for å 
rekruttere ny nestleder innen 1. juni.

Nytt driftsstyre i HIL består av Jan Petersson, Henrik Meyer 
og Frank Andersen (Heggedal Vels representant).

Det nye hovedstyret i HIL er da sammensatt av lederne av de ulike gruppene, 
samt de valgte representantene fra årsmøtet. 

På bildet er den aktive gjengen samlet etter styremøte i et nyoppusset og flott 
Gjellum. Bak fra venstre sees; Tom Hermansen (leder), Terje Bøe (styremedlem), 
Jan Petersson (leder driftsstyret), Lars Ove Aurdal (styremedlem) og Vidar Jo-
hansen (leder langrenn). I fremre rekke sitter fra venstre; Morten Eriksson (leder 
Blåfjellhytta), Laila Samuelsen (leder trim og trening), Lisa Hellesø (styremedlem) 
og Rune Røising (midlertidig leder fotball). Rune Berge (styremedlem) var ikke 
tilstede og Gry E. Garlie (midlertidig nestleder) var bak kameraet.
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Heggedal IL er på facebook 
Bli venn med oss!

Leder: Tom Hermansen 906 89 574 tom_hermansen@hotmail.com
Nestleder: Gry E. Garlie 907 81 515 ggarlie@online.no
Konst. leder fotball: Rune Røising 91192436 mrrrune@online.no
Langrenn: Vidar Johansen 414 66 400 vidar73@gmail.com
Bordtennis: Katinka M. Kvale 934 06 790 katinka kvale mail: s-kvale@online.no
Allidrett: Kristin Heldal 936 90 225 kristin.heldal@oluf.no
Trim og trening: Laila Samuelsen 957 70 893 lssamuels@online.no
Volleyball: Gry Garlie 907 81 515 ggarlie@online.no
Blåfjellhytta: Morten Eriksson 920 39 935 morten.mette@gmail.com
Utleie Gjellum:         gjellum@heggedalil.no

HEGGEDAL IDRETTSLAG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arbeidstua
Annenhver mandag fra kl. 10.00 – 13.00, hvor vi 
lager ting til forskjellige basarer og har et hyggelig 
samvær. Ledes av Ruth Sæther.

Treskjæring
Hver tirsdag kl. 10.00 – 13.00
Torsdag fra kl. 17.00 – 20.00

Allsang
Hver onsdag fra kl. 12.00 – 13.00 med musikk.  
Kontaktperson: Ruth Sæther  

Dametrim
Torsdag kl. 10.00 – 11.00, ledes av fysioterapeut. 
Den sponses av Helselaget.

Vi arbeider aktivt med nærmiljøet i Heggedal

Alt dette er på Heggedal Seniorsenter. Mandager 
stiller vi som kjøkkenhjelp på Seniorsentret. 

Kulturdagene på Heggedal Hovedgård  
2. - 3. juni. Utdeling av sunne smaksprøver.  
Vi har tombola og salg av håndarbeider.
Det deles ut informasjonsmateriell om hjerte og 
demens.

Årets dagstur går 4. juni til Hadeland 
Glassverk (250 år). Turen arrangeres i samarbeid 
med Pensjonistforeningen, og sponses av begge 
foreningene.

Høstprogrammet:  se neste nummer av 
Heggedalsposten.
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Inngang kr. 30     Barn under 12 år gratis 
Arr. LIONS CLUB HEGGEDAL 

HEGGEDAL HOVEDGÅRD 
KULTURDAGENE 2. – 3. JUNI 

Program lørdag 2. juni 
12:00 Åpning ved ordfører Lene Conradi 
12:05 Heggedal og Blakstad skolekorps 
13:00 Gammeldansen på Gjellum 
14:00 Maria Arredondo 
14:45 Dansesonen 
15:30 Magnus Drangevåg m/band 
17:00 Trekning av lotteriet       
Program søndag 3. juni 
13:00 SwingIt 
14:30 Tonleik 
15:30 Skitthegga Swing 
16:30 Oppvisning helikopterflyging 
17:00 Trekning av Lotteriet 

Gratis parkering ved 
Hovedgården Ungdomskole 

I samarbeide med Asker Kommune innføres i år Parkering 
Forbudt langs hele Heggedalsbakken, under Kultur-
dagene, mens det blir gratis parkering ved Heggedals-
hallen / Hovedgården Ungdomskole. 
På enga øst for Låven blir det parkering kun etter avtale 
for utstillere og funksjonshemmede. Personer med 
handicap kan avtale med portvaktene om stans utenfor 
porten for av- eller påstigning. 

Ta med familie, naboer og venner til hyggelige dager på Hovedgården! 
Salg av masse spennende kunst og kunsthåndverk! 

For barna; riding, skyting med luftpistol, lykkehjul, bueskyting, bordtennis, 
fotball-skuddkraft og oppvisningsflyving med modell-helikopter. 

Uteområdet 
Ute finner du mange spennende 
salgsboder. Mellom disse er det mange 
aktiviteter; for store og små; 
 Gratis riding for barna 
 Blomstertombola; mange gevinster 
 Oppvisning i bueskyting 
 Luftgeværskyting  med premier 
 Bruktbokmarked 
 Bordtennis 
 Lykkehjul med premier 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellhelikopter 
Også i år vil Rune Nessen kjøre 
sin fantastiske oppvisning med 
modellhelikopter, og demonstrere 
luftakrobatikk på høyt nivå. Rune 
vil også kjøre kurs i helikopter-
flyving etter Kulturdagene. Det 
koster kr. 2.700,- pr deltager og tar 
sikte på å lære deltagerne å hovre 
et helikopter i løpet av 5 kurstimer. 
Rune kan leie ut modellhelikopter 
under kurset. Meld deg på under 
Kulturdagene 

Kulturdagene 2012 
Vi videreutvikler opplegget for 2012 i forhold til i fjor med godbiter som 
opptreden av Maria Arredondo, og 2 band fra Hovedgården 
Ungdomskole. Utstillerne ute suppleres i år med utstillere fra Epla. Vi 
supplerer Café Løvebakken med pølsegrill nedenfor Helselaget, og vi 
lager køordner ved hovedkiosken. 

I samarbeide med kommunen innfører vi gratis parkering ved 
Hovedgården Skole, og parkeringsforbud i Heggedalsbakken. 

 

Servering 
I kiosken ved Cafe Løvebakken 
kan du slappe av med lapskaus, 
pølser, hamburgere eller vafler og 
kaker samt kald eller varm drikke, 
servert av våre hyggelige jenter. I 
år vil vi ha en køordner. Nedenfor 
Helselaget vil du i år finne en grill 
med pølser. 
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UTSTILLERNE INNE I HOVEDGÅRDEN 2012 
 

Underholdningen 
I tillegg til kjente og kjære under-
holdere som Skitthegga, SwingIT, 
Skolekorpset, Dansesonen og 
Tonleik finner vi altså i år Maria 
Arredondo og spennende band fra 
Hovedgården Ungdomskole. 

En stor takk til underholderne ! 

Utstillerne inne 
I tillegg til utstillerne i 1. etg har 
Caroline Hodnungseth og Sigrun 
S. Jonsdottir sine utstillinger i den 
nyinnredede ”Katedralen” i 2. etg. 
Asker Husflidslag stiller ut i 
Stabburet. 
Kjøp av kunst gjøres opp i Kassen 
ved inngangen. Her kan du også ta 
ut kontanter om du vil 

Maria Arredondo synger 
på Kulturdagene i år! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Hovedgården Skole, og parkeringsforbud i Heggedalsbakken. 
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I kiosken ved Cafe Løvebakken 
kan du slappe av med lapskaus, 
pølser, hamburgere eller vafler og 
kaker samt kald eller varm drikke, 
servert av våre hyggelige jenter. I 
år vil vi ha en køordner. Nedenfor 
Helselaget vil du i år finne en grill 
med pølser. 

 
Peisestua 
Målfrid 

Kvarteig 

 
Blåstua 
Maren 

Engelschiøn 
Vollen 

 

 

Finstua 
Benita 

Tornholm 
 

Grønnstua 
Ellen M 
Stien 

 

  
Brygger-

stua 
 

Bjørn 
Wiese 

 

 
Rødstua 

 

MayGunn 
Riis 

 

K
as

se
 

 
 

Kjøkken 

 
 

Vask 
 

G
an g 

Vi
vi

an
n 

Za
hl

 O
ls

en
 

Gang 

UTSTILLERNE INNE I HOVEDGÅRDEN 2012 
 

Underholdningen 
I tillegg til kjente og kjære under-
holdere som Skitthegga, SwingIT, 
Skolekorpset, Dansesonen og 
Tonleik finner vi altså i år Maria 
Arredondo og spennende band fra 
Hovedgården Ungdomskole. 

En stor takk til underholderne ! 

Utstillerne inne 
I tillegg til utstillerne i 1. etg har 
Caroline Hodnungseth og Sigrun 
S. Jonsdottir sine utstillinger i den 
nyinnredede ”Katedralen” i 2. etg. 
Asker Husflidslag stiller ut i 
Stabburet. 
Kjøp av kunst gjøres opp i Kassen 
ved inngangen. Her kan du også ta 
ut kontanter om du vil 

Maria Arredondo synger 
på Kulturdagene i år! 
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Jubileumskonsert
Komponist Kjell Marcussen 
(over) feiret 60-årsdagen med 
jubileumskonsert i Heggedal 
Kirke 12. mai. Til venstre: Pet-
ter Ricter, gitar og Kristin Dahl 
Mattes, fløyte. Alle verkene på 
konserten var Kjells egne ori-
ginalkomposisjoner.

Programleder for ”Norge Rundt”
Budstikka meldte 8. mai at Che-
tan Rastogi fra Heggedal er ny 
programleder for ”Norge Rundt”.  
Vi gratulerer!
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SMÅNYTT

Vil du bli leksehjelper?
Er du fylt 16 år? Kan du være på biblioteket i 2 timer eller mer pr. måned? 

Vil du hjelpe barn/ungdom med lekser og annet skolearbeid?
Vi trenger deg fra høsten av.
Hilsen oss i Heggedal bibliotek!

Ta kontakt med Erlend Eik, Heggedal Bibliotek, 66797781 eller på mail:  erlend.eik@asker.kommune.no

Anita Korsmo - bosatt i Hallenskog - bruker Heg-
gedal bibliotek veldig mye, minst en gang i uken er 
hun innom for å låne bøker.

For tiden leser jeg boken : Det broderte hjertet av Carole Mar-
tinez.
Boken handler om Spania i begynnelsen av 1900-tallet. Fra-
squita Carasco lever sitt stille liv i landsbyen sammen med 
sin ektemake José. Denne damen besitter den evnen å sy fan-
tastiske kreasjoner og ryktene begynner å 
svirre om at hun er ei heks. Mannen hen-
nes spiller henne bort i et veddemål og da 
bestemmer hun seg for å flykte og tar barna 
med seg. Hun legger ut på vandring gjen-
nom det overtroiske Andalucia. Underveis 
blir datteren Soledad født.Boken er his-
torisk, handlingen lagt til begynnelsen av 
1900-tallet, hovedpersonene tilhører det 
nedre skikt i befolkningen.
- Og når du skal koble av, hvilke medier 
tyr du til da?
Når jeg skal koble av blir det bøker, blader 
eller tv. Jeg må alltid ha noe å beskjeftige 
meg med og en film kan være god avkob-
ling. Jeg låner de fleste mediene i bibliote-
ket og er fornøyd med å få alle nye filmer 
innkjøpt til biblioteket opp på en nyhets-
liste som jeg får via mail. 
Dette foregår i mappa mi som ligger som en lenke på Asker 
biblioteks hjemmeside, en nyttig tjeneste.
- Hva med biografier?
Den siste biografien jeg leste var om Carl I. Hagen og den 
er skrevet av hans kone Eli Hagen. Eli Hagen har jo mye av 
æren for at Carl I. Hagen kunne bli en så god politiker som 
han ble. De var et samkjørt radarpar.
- Har du noen gode barndomsminner om lesing?
Jeg var lesehest som barn og har mange gode leseminner. Jeg 
vil trekke frem noen.
I bøkene møter vi Bobsey-barna og vennene deres. De kom-
mer ofte ut for merkelige episoder, men de løser flokene med 
masse pågangsmot og oppfinnsomhet for å løse mysteriene. 
Andre bøker jeg leste i barndommen var blant annet bøkene 
om detektiv Nancy Drew.
- Hvilke bøker kan du ikke glemme?

Vel det er veldig mange gode bøker som ikke kan glemmes. 
Men bøkene til Cecilia Samartin er jeg veldig glad i. Jeg liker 
bøker med fortellende historier og disse bøkene er definitivt 
det.
Handlingen i bøkene hennes er lagt til forskjellige land i latin-
amerika og handler blant annet om innvandrermiljø. Flukten 
fra Mexico og Cuba er noen av temaene som taes opp. 
Tom Egelands bøker med arkeologen Bjørn Beltø i hovedrol-
len synes jeg er spennende lesing. 

Gert Nygårdvolds bok Mengele Zoo er en 
god bok.
Hovedpersonen i boken er Mino Aquiles 
Portoguesa, og han er født i regnskogene. 
Han elsker duftene, lydene og alt det grøn-
ne som omgir ham i naturens katedral. 
Jungelen syder av liv og gutten er som-
merfuglsamler og jakter på de sjeldneste 
av de vakre sommerfugler. Men med ett 
bryter helvete løs og katastrofen er et fak-
tum med ødeleggelsen og utslettelsen av 
jungelen og også hans landsby. Regnsko-
gens tragedie rammer ham og hans sam-
funn og da blir Mino selv en sommerfugl, 
en dødbringende sølvglinsende Morpho 
som med jungelens dødbringende våpen 
flyr ut i verden og sprer terror og skrekk.
- Hvilke filmer liker du å se?Har du noen 

favorittfilmer som du ser om igjen og om igjen?
Komedier er alltid morsomme å se på for de får deg til å le. 
Og så synes jeg det er morsomt å se på norske filmer pga 
kjente omgivelser og den spesielle norske humoren. 
Max Manus var en veldig god norsk film og intenst spen-
nende i perioder.
Komedier er morsomme og filmen Lange flate ballær var en 
morsom norsk komedie som jeg lo av. Oppfølgeren var også 
bra. Nå ser jeg frem mot storfilmen Kon-Tiki og jeg går alltid 
gjennom hvilke filmer biblioteket kjøper inn via mappa mi og 
nyhetsbrevene der. 
- Hvorfor synes du det er så bra å komme til biblioteket?
I Heggedal er det hyggelig og koselig. Personalet har tid til 
å ta seg av lånerne. Atmosfæren er hyggeligere. Jeg låner det 
meste i biblioteket og jeg leste mye romaner som ung, men 
det var når jeg flyttet til Hallenskog jeg gjenoppdaget bøkene. 
Jeg fikk tips om lydbøker. 

Hva har du på nattbordet, Anita? Av Erlend Eik, bibliotekar 
ved Asker/Heggedal bibliotek
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Plattformene på Heggedal stasjon er for 
korte for togene som tra�kkerer Spik-
kestadbanen. I tillegg må de reisende 
krysse sporet for å komme til og fra 
plattform til spor 2. 

For å bedre sikkerheten og tilgjen-
geligheten for de reisende skal Jernba-
neverket ved entreprenør Peab bygge 
to nye, høyere og lengre plattformer. 
Stasjonsområdet skal oppgraderes med 
nye leskur og benker, ny belysning, nytt 
høyttaleranlegg, teleslynge og �ere 
monitorer som viser togtra�kken. Jern-
baneverket skal også bygge en bro for 
gående og syklende fra Åmotveien over 
Skitthegga og til plattform til spor 2.

Arbeidene på Heggedal stasjon star-
ter for fullt den 26. mai når Spikkestad-
banen stenger for togtra�kk. 

Gang- og sykkelbro. Planovergangen til 
plattform til spor 2 skal erstattes av en 

gang- og sykkelbro med heis og trapp til 
plattformene. Heggedal stasjon blir med 
dette universelt utformet og tilgjengelig 
for alle. 

Den nye gang- og sykkelbroen skal i 
tillegg til å knytte stasjonens plattformer 
sammen, være en forbindelse mellom 
boligene på vestsiden av stasjonen og 
Heggedal sentrum.

Broen mellom plattformene skal være 
ferdig i august 2012, og den blir tilknyt-
tet Underlandsveien i oktober. Tilknyt-
ning mot sentrumsiden er avhengig av 
når det nye kulturhuset (Fyrhuset) er 
ferdig.

Planovergang i Heggedalsveien. På sikt 
skal Jernbaneverket legge ned plano-
vergangen i Heggedalsveien. Før vi kan 
gjøre dette skal Statens Vegvesen legge 
om veisystemet rundt stasjonen. Når 
dette er gjort skal vi oppgradere parke-

ringsplassen på stasjonen og lage grønt-
arealer nord for stasjonsbygningen.

Støyende anleggsarbeider. Omgivel-
sene må dessverre regne med en god 
del støy i anleggsperioden.

Det må også påregnes arbeider på 
nattestid. Støyende nattarbeid blir 
varslet med skriv i postkasser til berørte 
naboer. Jernbaneverket tilbyr alterna-
tiv overnatting ved særskilte behov. Vi 
presiserer at dette må avtales med Jern-
baneverket på forhånd og vi må bestille 
oppholdet. 

Økt anleggstra�kk. Det skal fraktes mye 
materialer til stasjonsområdet og kjøres 
bort masser. Det må derfor påregnes økt 
tungtra�kk i Vollenveien i anleggsperio-
den. 

Jernbaneverket beklager ulempene 
anleggsarbeidene medfører.

Anleggsarbeider på Heggedal stasjon
Publikumsområdet på stasjonen skal oppgraderes med nye leskur, benker, belysning, høyttaleranlegg, monitorer og teleslynge. Illustrasjon JBV/Atkins

Arbeidet på Heggedal stasjon kan også følges på www.jernbaneverket.no 

     Buss for tog i sommer
Hoveddelen av anleggsarbeidene skal 
gjennomføres i perioden fra 26. mai 
til og med 12. august når Spikkestad-
banen er stengt for all persontogtra�kk. 
I samme periode skal Jernbaneverket 
også oppgradere Spikkestad stasjon 
og utføre vedlikeholdsarbeider langs 
strekningen. Anleggstog skal tra�kkere 

Spikkestadbanen mens persontogene 
er innstilt.  Jernbaneverket minner om 
at all ferdsel i sporene er forbudt. Dette 
er for din egen sikkerhet.

NSB kjører buss for tog i perioden. 
For mer informasjon om tra�kkavvik-
lingen se www.nsb.no eller ring NSBs 
kundesenter på telefon 815 00 888.
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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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