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Utvikling
Heggedal er i stor utvikling. Bygging av Heggeodden og 

ny stasjon med gang- og sykkelbro er allerede ferdig. Nytt 
veisystem rundt stasjonen med sikker planfri overgang vil 
være ferdig i løpet av 2015. I sentrum planlegges det boliger 
og nytt innbyggertorg. Barneskolen rives til sommeren, så 
om to års tid får vi også ny barneskole og flerfunksjonshall.

Det har vært mange åpne møter i prosessen frem mot 
«Nye Heggedal». I denne utgaven av Heggedalsposten kan 
du lese om et åpent møte i april der skissene til det nye inn-
byggertorget ble diskutert. Det er flott at vi innbyggere blir 
involvert i utviklingen. Ved å samarbeide om de beste løsnin-
gene, på tvers av aldersgrupper, interesser og organisasjo-
ner er jeg sikker på at dette blir kjempebra.

Det vi bygger i dag skal brukes mange år fremover. Derfor 
er det viktig at vi ungdom ikke er likegyldige i denne planleg-
gingsfasen. Vi som er unge i dag flytter nok ut av Heggedal 
for studier og jobb. Men kanskje kommer mange av oss til-
bake igjen, og får glede av de utbyggingene som gjøres nå.

Mange nye boliger vil bli bygget i Heggedal i årene frem-
over. I 2040 er det beregnet 12000 innbyggere i Heggedal, 
ifølge kommuneplanen. Det er viktig at vi tar godt i mot alle. 

Ønsker dere en riktig god sommer!

Anders Lie Hagen

Utgivelser i 2014:
Nummer          Stoffrist:      Distribusjon
Nr. 4   10. aug         26. - 31. aug
Nr. 5   26. sept        14. - 19. okt
Nr. 6   16. nov         2. - 7. des
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I over hundre år har Fabrikkdammen og Kistefossdemningen eksistert. Viking 
Gummivarefabrikk (1906-1913) bygde nemlig et større damanlegg ved 
Kistefossen i 1911. Etter at kraftstasjonen ble ombygd i 1918, kunne den i 
hovedsak forsyne det nye fabrikkanlegget med elektrisk kraft. Så sent som 
i 1937 produserte den vesle kraftstasjonen fortsatt nesten halvparten av all 
kraft som A/S Heggedal ullvarefabrikk (1921-1958) trengte. I 1950 hadde 
kraftstasjonen fått to turbiner som til sammen ga 500 HK.  

(sementfabrikken på Slemmestad) 
overtok dammen i 1976 fordi de 
trengte vann i produksjonen. Et-
ter at sementfabrikken ble nedlagt 
ble demningen overdratt til Asker 
kommune for kr. 1,-. I dag er det 
nesten ikke spor å se etter kraft-
verket, men ser man nøye etter, vil 
man oppdage at en turbin ligger 
nedgravd på sletta like ved. Dette 
skal være en såkalt francisturbin, 
lik den som var installert i Grodal 

Kistefossdemningen er bygd av 
7-800 kilos granittblokker. Bred-
den er ca 25 meter. Etter at kraft-
stasjonen ble revet, ble damkrona 
senket med ca 1 meter i 1994. Sam-
tidig ble det bygd skikkelig gang-
bru med rekkverk. Nå har fossen et 
fritt fall på 7,5 meter. Det betyr at 
risikoen for flom langs Skithegga 
er redusert, men ikke borte. Tidli-
gere var det årvisse flomperioder 
som gjorde stor skade. Norcem 

Tekst: Terje Martinsen 
Foto: Ole-Herman Bjor

Heggedal ca. 1958

Damvokterboligen og  
Kistefoss kraftverk

mølle og i det restaurerte kraftver-
ket på Dikemark. Det er et kleno-
dium som ligger gjemt på sletta til 
den gamle hoppbakken Fosseknei-
ka! Hvorfor må den ligge delvis 
skjult under torva? Kanskje turbi-
nen kunne graves opp å bli en liten 
skulptur som kan fortelle sin lokale 
historie? 

Kanskje kraftverket i Kistefoss 
kan gjenoppstå – som såkalt små-
kraftverk? Det bygges mange slike 
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rundt omkring i landet for tiden. 
Etter hva jeg har hørt foreligger 
500-600 søknader om konsesjon 
for å bygge slike. Jeg kjenner ikke 
konsesjonsstatus for det gamle 
kraftverket i Kistefoss, men ideen 
om å utnytte den kraften som fos-
sen gir bør kunne spinnes videre 
på. Kanskje kraft derfra igjen kan 
benyttes på fabrikken eller tilføres 
strømnettet? Når man har klart å 
sette i stand det gamle kraftverket 
på Dikemark, må man vel kunne 
klare å lage et nytt minikraftverk i 
Kistefoss?

Til å holde orden på vanntilfør-
selen, drift og vedlikehold av både 
demning og kraftstasjon trengte 
man en fagperson. Og fagpersonen 
som bestyrte kraftanlegget – og 
samtidig var elektriker på ullvare-
fabrikken fra den startet til den ble 
nedlagt – het Olaf Carlsen. Det var 
han som bodde i Damvokterboli-
gen med familien sin.

Carlsen var glad i ål. Derfor 
hadde Han en avtale med enkelte 
guttunger om leveranser til person-

lig forbruk. Avtalen gikk ut på at 
han i perioder skulle slippe ut lite 
vann fra demningen slik at strykene 
nedenfor fossen ble nærmest tørre. 
Da var det nemlig lett å fange ålen. 
Det var Carlsen som sørget for at 
flomlyset i Fossekneika ble slått på 
og av. Unge hopptalenter var ikke 
alltid like ivrige til å slutte på den 
tida lyset skulle slukkes. Carlsen 

så seg lei på dette, og det hendte 
at han slukket lyset etter at ivrige 
hoppere hadde satt utfor…

Carlsen var musikalsk. Han var 
faktisk initiativtager til Heggedal 
Mannskor som ble stiftet på frøken 
Natvigs kafe i Kvernabygningen 
i 1922. Humoristisk sans hadde 
han også. Det fortelles at da grisen 
skulle slaktes før jul en gang under 

Damvokterboligen ligger like nord for demningen.

Kistefossdammen ca 1965.  Foto: Paul Erik Karlsen.
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Deler fra turbinen ligger 
nedgravd ved elvebredden.

Kraftverket som lå like nedenfor fossen ble fjernet i 1970-årene. 
Foto: Paul Erik Karlsen.

I dag er det en gangvei over demningen. Det går en sti fra sydsiden 
av Hovedgården skole til demningen og videre til opp til Åmotveien. 
Det utgjør en fin rindløype rundt Kistefossdammen.

Kistefoss 
Navnet Kistefoss fore-
kommer også andre steder 
i landet. Det forteller oss 
at demningen er bygd som 
en «kistemur» slik også 
enkelte gamle steinkirker 
er. Det vil si at muren 
består av to lag/vegger 
med steinblokker hvor 
mellomrommet er fylt med 
annen masse.

krigen, så hadde «mor Carlsen» 
bedt om at indrefileten ble skåret 
pent ut og lagt på kjøkkenet. De 
to hjelperne, Sverre Yggeseth og 
Mathias Vanberg var også noen 
skøyere. Etter at grisen var avlivet 
og partert på profesjonelt vis, fant 
disse to karene ut at de skulle spille 
fru Carlsen et pek. De pakket der-
for grisens testikler inn i gråpapir 
og la dem på kjøkkenbenken før 
de forsvant. Dette falt IKKE i god 
jord hos damvokterens frue!

Men tilbake til nåtiden og frem-
tiden. Damvokterboligen står der. 
Asker kommune er eier. Kultur-
stien som går rundt Fabrikkdam-
men passerer dørstokken, og det er 
kjørbar veg fram. Da huset var be-
bodd var det innlagt vann. Det lig-
ger med andre ord vannledning ned 
dit. Om vannet kom fra den gamle 
brønnen på Heggedal hovedgård, 
eller fra Andersdammen husker 
jeg ikke, men ledningen kan kan-
skje brukes? Carlsen hadde utedo 
– som de fleste andre i Heggedal på 
den tiden. I dag finnes andre både 
enkle og rimelige løsninger som 
ikke krever tilkopling til offentlig 
kloakknett. Heggedal og omegn 
historielag har engasjert seg i be-
varingen av Damvokterboligen. 
Laget er villig til å bidra med dug-
nadsinnsats for å komme i gang. 

Men hva skal huset brukes til, sier 
du kanskje. Ja, det lurte mange på 
den gang Hovedgården skulle ber-
ges også, men se hvor flott det an-
legget har blitt! Undertegnede har 
vært i kontakt med leder for Asker 
Bildende Kunstnere, May Gunn 
Riis, som sier at medlemmene i de-
res forening er på jakt etter lokaler, 
og at Damvokterboligen vil være 
svært interessant. La oss forene 
alle gode krefter slik at Damvok-
terboligen og området rundt fort-
satt kan få fortelle industrihistorie 
og kulturhistorie i Heggedal.
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HEGGEDAL MENIGHET

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

KNs Fasteaksjon
Tusen takk til de dyktige 
bøssebærerne og til alle som 
ga en gave. Vi samlet inn Kr 
27.389,- og det var en økning 
på 81 prosent fra fjoråret!

Onsdag 4. juni  
Babysang reunion
Vi har lyst til å se nye og gamle 
babysangere igjen, og inviterer 
til grilling på kirkebakken kl 17. 
Resten av familien er også 
velkommen. Håper vi får til en 
stor ring hvor vi kan synge bl.a 
Velmøtt og Bomchicka. Vi ordner 
med grill, drikke og salat. Ta 
med grillmat og noe å sitte på. 
Påmelding til Grethe innen 3.juni: 
laugerud@gmail.com

Stor aktivitet
Heggedal menighet driver et stort og 
omfattende ungdomsarbeid. Alders-
messig spenner det fra konfirmantal-
der og de nærmeste årene oppover. Vi 
har snakket med Torbjørn Brennum 
og Maria Arredondo. Torbjørn har 
ungdomsarbeid som sin hovedopp-
gave, Maria er deltidsansatt. I tillegg 
er Erna og Toralf Dehli med som fri-
villige pluss en masse av ungdommen 
selv. Sokneprest Anna deltar spesielt i 
konfirmantarbeidet.

Typisk er det 40 – 45 nye konfir-
manter i året. Året etter kan de bli 
MILKere ved å melde seg til et mi-
nilederkurs – noe ca. halvparten av 
konfirmantkullet bruker å gjøre. De 
kan også bli en del av ”Team Hegge-
dal”. Disse og eldre ungdommer blir 
en resurs i aktiviteten vår. På sommer-
leirene er det gjerne like mange ledere 
som konfirmanter – sier Torbjørn.

Tirsdag er ungdommens dag. Da 
samles de på Heggetun, til øvelser, 
samtalegrupper, sosialt samvær og 
kanskje litt mat. Til slutt samles alle 
til en stille stund i kirken. ”Ungdom 
trenger også stillhet” sier de.
Sommerleir og musikal
Sommerleiren og en musikal er sen-
trale elementer i konfirmantarbeidet 
forteller Maria. Leiren starter for de 
fleste med en vandring – uten mobil 
for å lære å være tilstede der en er. 
Musikalvirksomheten spenner vidt: 
sang, musikk, dans og drama, men 
også teknisk gruppe, kulisser og annet 
praktisk arbeid. En kosegruppe sørger 
for forpleiningen. Det er verdifullt at 
så mange eldre ungdommer er med – 

Ungdomsarbeid: Ungt ansvar – voksent nærvær

Maria Arredondo og Torbjørn Brennum er undomsarbeidere i Heggdal 
menighet. Vi har kjempegrei ungdom i Heggedal – sier de.

Sommerleiren 2013 (Foto: E. Dehli)

Hovedoppgaven vår er 
ikke å overlevere en ferdig 
sannhet, men å få de unge 
til å reflektere over de store 
spørsmålene i livet!

det blir en veldig fin kontakt mellom 
de enkelte. 
Godt ungdomsarbeid?
Vi spør Maria og Torbjørn hva som 
kjennetegner et godt ungdomsarbeid. 
De nevner følgende stikkord:
 – Et trygt og godt sted å være.
 – At de blir sett og hørt.
 – At de lærer at de er verdifulle.
 – At de lærer at de er elsket av Gud, 
som de er og som de er skapt.
Vi arbeider mye med bevisstgjøring 
og selvutvikling – både i konfirman-
tarbeidet og MILK-kursene. Spesielt 
i konfirmasjonsalderen er mange usi-
kre på seg selv og sin egen verdi. I 
samtalegruppene er det ikke lov å si 
”Det vet jeg ikke” eller ”Jeg vet ikke 
hva jeg mener”. Hovedoppgaven vår 
er ikke å formidle en ferdig sannhet 
– den tror vi ikke selv vi sitter på – 
men å få dem til å reflektere over de 
store spørsmålene i livet, både de som 
handler om dem selv og om forholdet 
til Gud.

I tillegg til konfirmantene har vi en 
medlemsmasse på ca 65 med en stabil 
kjerne på 40. De eldste er 18 – 19 år. 
De unge tar nå selv ansvar og vide-
refører arbeidet. Arbeidet trenger ikke 
lenger være voksenstyrt, men vi øn-
sker voksent nærvær. Ungdomsarbei-
det i Heggedal menighet er tilknyttet 
KFUK/KFUM-organisasjonen.

Mer plass
Hva er utfordringen i arbeidet?
Vi har et luksusproblem – sier Maria 
og Torbjørn – vi har for liten plass! 
Med den aktiviteten som foregår er 
det en utfordring å finne plass til de 
ulike gruppene uten at de forstyrrer 
hverandre. I kveld skal 11 personer ha 
band-øvelse i mitt lille kontor!

Ole-Herman Bjor
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HEGGEDAL MENIGHET

Program Heggedal menighet

Dag Aktivitet Sted Opplysninger
JUNI

Søndag 1 11:00 Folketonemesse Kirken A. Grønvik, G. Laugerud, folkemusikere. Nattverd. Kirkekaffe
Søndag 8 11:00 Pinsegudstjeneste Kirken A.Grønvik, G. Laugerud. Dåp og nattverd. Søndagsskole. Som-

merfest hos soknepresten etter gudstjenesten
Søndag 15 11:00 Gudstjeneste Kirken Janneke Riskild (prest), G. Bagstevold (organist). Dåp og natt-

verd. Kirkekaffe.
Søndag 22 11:00 Gudstjeneste Kirken Rolf Martin Synnes (prest), G. Laugerud. Dåp og nattverd.

INGEN GUDSTJENESTER I HEGGEDAL I JULI. BESØK GJERNE EN AV VÅRE NABOKIRKER.

AUGUST

Søndag 10 11:00 Gudstjeneste Kirken A. Grønvik, G. Laugerud. Dåp og nattverd.
Søndag 17 11:00 Gudstjeneste Kirken A. Grønvik, G. Laugerud. Dåp og nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 24 11:00 Gudstjeneste Kirken A. Grønvik. Dåp og nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 31 17:00

19:30
Konfi rmantmusikal Kirken Årets musikal ved konfi rmantene og Team Heggedal. 

SEPTEMBER

Lørdag 6 11, 13 
og 15

Konfi rmasjonsguds-
tjenester

Kirken

Søndag 7 13:00 Konfi rmasjonsguds-
tjeneste

Kirken

Faste aktiviteter: Se Heggedal menighets hjemmeside for nærmere informasjon: www.heggedalkirke.no

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

25. august
Seniorarbeidets 

sommertur 
Turen går i år til Ålgård gård 
og Frogner kirke. Invitasjon 
kommer i posten i løpet av 
sommeren til alle over 70 år. 
Skulle du ikke få invitasjon er 
du likevel velkommen, meld 
deg da til kirkekontoret. Er 
det noe du lurer på kan du 
ta kontakt med Eva Jensen 
telefon 970 15 059.

Sommerfest 8. juni 
Etter gudstjenesten 1. pinsedag 
samles vi til grilling, kaffe og 
kaker hjemme hos sokneprest 
Anna Grønvik. Ta med grillmat 
og noe å sitte på. Velkommen 
til sommerfest med hyggelige 
mennesker!

Flaskeaksjon
Takk til alle som tok i mot 
ungdommene våre og gav 
fl asker da vi arrangerte en 
fl askeaksjon til inntekt for 

Team Heggedal den 22. 
april. Vi fi kk inn 18.000,-
. Vi beklager at vi ikke 
fi kk samlet inn fl asker 
alle steder hvor vi hadde 
gått med invitasjon. 
Tusen takk for hjelpen!

1. juni kl. 11
Folketonemesse 
Velkommen til en ny variant 
av musikkmessene i Heggedal 
kirke! Denne søndagen vil vi la 
de norske folketonene prege 
gudstjenesten. Sammen med 
våre egne dyktige musikere, 
Grethe (orgel) og Maria 
(sang), har vi fått med oss 
Kim André Rysstad (sang) og 
Tarjei Nystedt (nøkkelharpe 
og hardingfele). Vokalisten 
og kvederen Rysstad var 
bl.a. deltaker i Melodi Grand 
Prix 2012, han jobber en del 
på tvers av sjangere og har 
bl.a. samarbeidet med Silje 
Nergård. Tarjei Nystedt er en 
mye brukt musiker, og spiller 
bl.a. på turneene til Hanne 
Krogh og tre tenorer. Vi gleder 
oss til å prøve noe nytt og 
håper du vil komme!
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Status Fv 204 Heggedal stasjon
Statens vegvesen opplyser at frem-
driften for arbeidene er etter planen, 
slik det ble omtalt i årets første utgave 
av Heggedalsposten. Planen styres 
nå av 3 helt sentrale datoer knyttet til 

virkelig store støpejobben for ny bru 
over jernbanen gjennomført. Helgen 
24.-25. mai pågikk det støpearbeider 
i til sammen 24 timer og både Spik-
kestadbanen og Underlandsveien var 
stengt. Etter den tragiske ulykken i 

Trondheim i 2013 er det 
innført nye regler: Ingen 
kjøring under pågående 
støpearbeider!

I forbindelse med veg-
arbeidene vil trafikk på 
Spikkestadbanen stop-
pes ytterligere to helger 
– 28/29 juni og 5/6 juli. 
I utgangspunktet skal 
Underlandsvegen ikke 
stenges disse helgene, 
men det kan bli aktu-
elt med kortere stopp. 
Når trafikken fra Hal-
lenskog-området legges 
over på ny-brua på slut-
ten av året, vil arbeidene 
med ny veg ned langs 
stasjonsbygningen starte 
for fullt. 

Mange har sikkert no-
tert seg at parkerings-
plassene for jernbane-

verkets kunder flytter litt på seg fra tid 
til annen. Inntil videre vil det være P-
plassene ved Åmotveien og ved siden 
av KIWI-parkeringen som gjelder. 
Kommunen har leid denne tomta ut 
oktober, fordi kommunen skal gjen-
nomføre arbeider med Vann og Avløp 
(VA) på fabrikktomta.

I veien – for oss Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg

Tore Steimoen er byggeleder for utbyg-
gingen av vegsystemet ved Heggedal sta-
sjon. Til daglig kan du komme i kontakt 
med ham i vegvesenets brakkerigg bak 
kulturfabrikken

stenging av Spikkestadbanen. Det er 
nemlig slik at planlagte stengninger 
skal være meldt inn til Jernbanverket 
ett år i forveien. Når du leser denne 
utgaven av Heggedalsposten, er den 

Dette er arbeider som vil påvirke tra-
fikken langs Røykenveien i stor grad, 
Heggedalsposten vil orientere mer på 
et senere tidspunkt.

Gang-sykkelveg Røykenveien: 
Fv 167 Marie Lillesethsvei - 
Røyken grense
Prosjektet er ikke ferdig regulert. 
Prosjektleder håper å kunne begynne 
med byggeplaner/prosjektering samt 
grunnerverv fra høsten av.  Prosjekte-
ringen vil ta ca. et år så anleggsstart 
vil tidligst være senhøstes 2015 

På Hampenga på Fv 165 Slemmestad-

Heggedalsposten har vært på besøk hos Statens vegvesen for å bli orientert om status i pågående og nye 
vegprosjekter i vårt område, i hovedsak vegomleggingen ved Heggedal stasjon og utbygging av gang- og 
sykkelveger (gs-veger) langs Røykenveien. 

Start og stopp for gang-sykkelveien Gui-
Løvhaugen

Gang-sykkelveg Røykenveien: 
Gui-Løvhaugen
De fysiske arbeidene, ca 800m fra 
Løvhaugen og ned til bensinstasjo-
nen, starter etter planen opp i oktober. 
Byggetiden forventes å være mel-
lom 15 og 18 måneder. Det kan høres 
lenge ut, men det må gjennomføres en 
del sprengningsarbeider i tillegg til at 
det skal legges ledningsnett for vann 
og avløp. På grunn av VA-ledningene 
må også de siste 200m ned mot ben-
sinstasjonen bygges om. 

Heggedalsposten8
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En liten språklig kommentar
Noen har sikkert lagt merke til at 
veg skrives på to måter i denne ar-
tikkelen. Det er i utgangspunktet 
ikke en skriveleif…. Statens vegve-
sen benytter g – og siden vi snakker 
om prosjekt som administreres av 
Statens vegvesen benytter vi g som 
utgangspunkt. Men Underlands-
veien, Røykenveien og Slemmestad-
veien er egennavn og skrives med i, 
i alle fall dersom Cappelens veibok 
for Oslo-området fra 2001 er kor-
rekt.

Anders Mjell er prosjektleder for mindre 
utbyggingsprosjekter i Asker og Bærum 
som ledes av Statens vegvesen.

NYTT, STORT APOTEK I HEGGEDAL

Kari Marie Førde er apoteker og deleier 
for Heggedals nye, store apotek på ca 

200 m2. 

I midten av juni åpner den første, dedikerte faghandel 
i Heggedal sentrum på Heggeodden; Et stort apotek i 
splitter nye, store, lyse lokaler. Åpningshelgen frister 

apotekeren med 50 % på alle handelsvarer i apoteket!  
Kari Marie Førde (32) er daglig leder, 
deleier, farmasøyt og fagansvarlig.  Hun 
har vokst opp på Gullhella, har gått 
på Heggedal barneskole og senere på 
Hovedgården ungdomsskole. Hun har 
bodd mange år i Heggedal, men nå er 
hun tilbake på Gullhella med mann og 
to små gutter. Hun var ferdig utdannet 
farmasøyt (cand pharm) i 2006, og har 
vært apoteker i Vitus-apotek i Drammen 
siden 2007, før hun nå starter opp sitt 
eget apotek i Heggedal. Hun investerer 
sammen med 3 andre i dette nye, store 
apoteket i Heggedal sentrum som  
kommer til å hete: Heggedal apotek. 

I Heggedal sentrum er det jo allerede ett 
bredt helsetilbud, med blant annet leger, 
tannleger, helsestasjon og fysioterapi. Jeg 
håper å finne min plass her, og at jeg og 
mine kolleger får til ett godt samarbeid 
med alle partene, sier Kari Marie. Hun 
og hennes kolleger kommer til å satse på 
raskt og effektiv ekspedering av  
resepter. I tillegg skal butikken ha ett 
godt tilbud av handelsvarer blant annet 

for hud, kost, ernæring, vitaminer, sår, 
varer innen tannpleie, varer til mor og 
barn og intimhygiene.  

Hun satser på å åpne torsdag 12. juni 
9.00, med et bredt åpnings-tilbud av 
varer til halv pris. Dette store apoteket på 
200 m2 beslaglegger en stor del av loka-
lene med 2 store vindusflater. Lokalene 
ligger i den JM- blokka som er nærmest 
KIWI, og i den venstre delen av blokka 
(se bilde til venstre med beskrivelse).  

Kari Marie føler seg sterkt knyttet til 
Heggedal, og hun og kollegaene kom-
mer til å strekke seg langt for å yte god 
service. God informasjon om legemidler, 
og riktig legemiddelbruk er viktig for 
oss, understreker hun. Kari Marie har, 
sin unge aldre til tross, lang erfaring i å 
drive apotek. Hun satser på å gi Hegge-
dalbygda ett godt og fullverdig apotek-
tilbud. Kunden kommer alltid til å være 
i fokus hos oss, sier hun, og ønsker alle 
Heggedøler velkommen til nytt apotek!  

>

Den røde pilen viser hvor det nye  
apoteket ligger.  Det dekker 2 store 

vinduer eller 2 butikk-enheter.  

Tekst og design; Stein Dyre Berge
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veien bygges det for øvrig nå ny gang 
og sykkelvei Denne siste parsellen 
frem til Buskerud grense skal være 
ferdig i november.

Still gjerne spørsmål….
Hvis du rusler opp bakken bak kul-
turfabrikken, finner du brakkeriggen 
der tre personer arbeider på fulltid på 
vegne av Statens vegvesen.  Oppga-
ven er å følge opp entreprenøren som 
arbeider med vegsystemet på Hegge-
dal stasjon. Du er velkommen innom 
dersom det er noe du lurer på knyttet 
til vegutbyggingen – ta kontakt med 

Tore Steimoen som er byggeleder. Et 
par dager i uken kan du også treffe på 
Anders Mjell som er prosjektleder.

Heggedalsposten 9
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En - som meg? 
Tekst: Anja Cecilie Solvik 
Foto: Torstein Ihle

Er det pjass til mej? Sønnen min er fi re år og står ved siden av sengen min. Uten å åpne øynene løfter jeg bare dynen 
og sier, det er alltid plass til deg. Dette er mange år siden nå, men følelsen av en kald liten kropp som kryper inntil min 
varme bærer jeg med meg alltid.

Han står på trappen til galleriet og ser inn gjennom vinduet. Jeg har sett ham før. Han går ofte forbi på vei til butikken. 
Noen ganger står han utenfor. Som regel står han enten ved Kiwi, fabrikken eller ved broen.  Han er alltid alene.

Idet jeg åpner døren og skal invitere ham inn, er han borte. Løpt vekk. Jeg roper etter ham, men han er rask. Jeg håper 
han kommer tilbake og jeg legger en plan for hvordan jeg skal fange ham. Etter noen uker står han der igjen. Han ser inn 
og det ser ut som om han beundrer bildene. På veggene henger det fotografi er.  Gjennom glassdøren ser jeg at han ser 
nysgjerrig ut. Jeg åpner døren svært forsiktig. I hånden holder jeg en fl aske cola. Jeg smiler og spør om han vil komme 
inn på et glass brus.
Han ser på meg og sier: ” Kan jeg det? “Ja klart du kan. Sier jeg. ”Det er alltid plass til deg! ” Han har langt hår og er 
kledd i en boblejakke og i hendene holder han staver. Jeg tenker at han faller om han slipper. ”Et par ski nå så er du helt 
Petter Northug.” Sier jeg og ler. Han svarer ikke, men drikker brusen.
”Synes du bildene er fi ne?” spør jeg. (Og jeg merker at jeg snakker høyere enn vanlig) ”Nei”. Svarer han. ”De er interes-
sante. Jeg liker fargene, eller fraværet av fargene.” Selv om han har vanskeligheter med å fi nne ordene,  som om pusten 
svikter, så er det han sier svært ettertenksomt. Der fi kk du den, Anja. Tenkte jeg.  Selv om det ikke så slik ut så er dette 
en tenkende mann som forstår seg på kunst. ”Er du ofte på utstillinger?” spør jeg. (og snakker ikke like høyt lenger). 
”Nei.” sier han. 

Han komme tilbake. Han besøker galleriet kanskje en gang i uken en periode. Han drikker brus og vi snakker om kunst. 
Han kjøper også et bilde . Bildet han kjøper valgte han fordi det lignet ham selv med vått hår. Hver gang jeg spør om han 
har hengt opp bildet svarer han at han mangler en hammer. ”Du kan låne min…” sier jeg. ”Jeg klarer ikke slå i spikeren”, 
sier han. Jeg skjelver sånn på hendene. Jeg tenker jeg kan tilby meg å henge det opp for ham, men jeg gjør det ikke. Han 
skal til Kiwi og det skal jeg også. Vi går sammen bort til butikken og jeg kjenner meg raus og kameratslig.  Vi går ikke 
så fort, han peiler seg fram ved hjelp av stavene sine. Hvordan har du det, sånn ellers? Han ser rett fram, men svarer: 
”Kroppen skjelver en del og jeg har mye vondt.” sier han. ”Hvilken hjelp får du? Går du på metadon?”
Han stopper, holder krampaktig fast i stavene, ser rett på meg: ” Tror du jeg er narkoman? svarer han. ”Jeg vil aldri, aldri 
mer snakke med deg, Anja.” Sier han og snur og går hjem, hurtig, med den ene staven foran den andre.

Et unnskyld sitter fast i halsen… Der fi kk du den, Anja.

- Mens jeg skriver dette får jeg besøk av fotograf Torstein Ihle 
som jobber i Kirkens bymisjon i Oslo. Alltid når jeg skriver min 
tekst for Heggedalsposten sender universet ett slags anerkjen-
nende tegn. Vi snakket om inkludering og derfor spurte jeg om 
Ihle ville illustrere nettopp denne teksten.
Flere foto: www.ihlefoto.no
Flere av Anjas tekster: www.pikenevedbroen.com
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Bærekraftige Liv i
Heggedal og omegn

For meg har klimatrusselen blitt så alvorlig, at jeg ikke kan sitte 
stille.  Som privatpersoner/familier kan vi gjøre 2 ting:
 1)  Vi støtter de nødvendige politiske endringer som norske
       myndigheter foreskriver, for å sikre at vi reduserer CO2- 
       utslippene, ut fra det klimapanelet har foreslått.
 2)  Vi samler oss i vårt lokalsamfunn, og ta vår del i de nødven-
       dige endringene i vårt forbruk, og måten vi lever på.
       Vi kan sammen skaffe oss de kunnskapene vi trenger, for 
       bedre å forstå hva FN’s Klimapanel og andre fagmiljøer 
       sier, og avklare hva dette betyr for oss, og hvilke politiske 
       beslutninger som Norge og resten av verden må ta.    

Vi startet et miljø-prosjekt i høst som vi kaller Bærekraftige Liv 
i Heggedal og omegn (BL-Heggedal), som også har med folk 
fra andre deler av Asker.  Det bygger på et tilsvarende prosjekt 
i Bergens-bydelen Landås, som de kaller Bærekraftige Liv i 
Landås.  De har holdt på i 5 år, de har kommet langt, og har stor 

Tekst og 
design

Stein Dyre 
Berge 

Prosjektleder
T: 6679 7075 

mail: 
stein.berge153 
@gmail.com

DET LOKALE HJØRNE 

Tror du på FN’s klimapanel?
Ja, jeg tror at verdens utslipp av CO2 gir temperatur-økninger som kan 
gjøre vårt felles hjem: Jorden, til et lite hyggelig sted - i løpet av det 21. 

århundre. FN’s klimapanel har økt sannsynligheten til 95 % i deres 5. og 
siste rapport (2014), for at klimaendringene er menneskeskapte. De setter 
grensen for temperatur-økningen til 2 gr. C, ved at problemene løses ved 
globalt samarbeid. WWF’s klimaskole gir en god beskrivelse av klima-
endringene.  I korthet må verden redusere sine CO2-utslipp med 30 % 

innen 2020, og 80 % innen 2050, for å holde oss innenfor målet på 2 gr C.  
De som ikke tror dette eller sier at det ikke nytter, trenger ikke å lese mer.
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tilslutning over hele Bergen.  Det langsiktige målet er å redusere 
våre private utslipp av CO2 til omtrent 1/10-del av idag, uten at 
vi blir ulykkelige av det!  BL-modellen sier at det er langt bedre 
å jobbe for det vi kan gjøre noe med, enn å bruke krefter på det 
vi er mot, og det vi ikke har myndighet over. BL-initiativet skal 
derfor være nærværende og ikke fokusere på hva som ikke 
fungerer for oss (heller smil enn sure miner).
Løsningen er at gode handlinger kommer først. Gode hand-
linger utløser mot, håp, mening, glede – og nye vennskap og 
relasjoner. Denne brede BL-plattformen for kreativitet og 
samhandling skal være partipolitisk og religiøst uavhengig, og 
stemme  med menneskerettighetene.  Videre ønsker vi minimum 
organisering og administrasjon og maksimal handling – med det 
målet å få frem gleden og de gode resultatene.   
BL-Heggedal har nærmere 20 personer på lista, og vi har 
foreløpig satt i gang 4 aktivitater, som går på å skaffe oss kunn-
skaper, samarbeide med Asker kommune om miljø-spørsmål i 
forbindelse med all utbygging i Heggedal, starte egen side i HP 
og lage eplesaft i eget saft-presseri her i Heggedal (se egen sak).
Vi har et nært samarbeid med SÅ ET FRØ og Kristin Ma 
Ellefsen, og dette er et klart miljø-prosjekt, og jeg opplever at 
deres opplegg passer utmerket sammen med BF-modellen.

Egen eplepresse i Heggedal
Nå skal Stein Dyre Berges egenlagede eplepresse få nytt liv 
igjen. Før det ble snakk om kortreist mat og rene råvarer, laget 
han nemlig sin egen eplepresse hjemme i kjelleren. Produk-
sjonen av eplesaft og hetvin av epler var stor. Da familie og 
venner var vel forsynte, stoppet produksjonen til Stein opp.
Da han nevnte pressa for noen lokale miljøentusiaster, ville de 
gjerne være med og presse epler. Hjemmelagede epleproduk-
ter som blant annet blir solgt på Bondens marked har skapt en 
fornyet interesse for en traust, norsk frukttype.
På ettersommeren blir nå pressa satt i stand til høstens frukt-
høst. Anlegget har ikke vært i bruk siden 90-tallet, så det er 
nødvendig med grundig vask og sterilisering. I full drift kan 
den presse 100 liter eplesaft i timen. 
Epleentusiastene håper å få plukke epler i hager der frukten 
ellers ikke vil bli høstet. Rene, naturlige råvarer som ellers 
ikke blir tatt vare på, kan bli gode og sunne produkter. 
I første omgang skal vi presse epler. Senere kan det være 
snakk om å presse annen frukt. Produktene er til privat bruk, 
og det er ikke planer om at de skal selges. 
Ønsker du å være med, så send en mail til Stein: 
       stein.berge153 @gmail.com        

Mer info om miljø-spørsmålene?
WWF’s klimaskole gir god info i sine videoer:
      www.wwf.no/dette_ jobber_med/klimaskolen/
Hva er FN’s klimapanel:  
      www. miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_
      klimapanel_IPCC/Hva-er-FNs-klimapanel/
Det fi nnes mer enn 2.000 lokalområder rundt om i ver-
den som jobber med miljø; De såkalte Transiton towns:
      www.transitionnetwork.org
Hjemmeside til Bærekraftige liv (BL) i Landås i Bergen:
      www.barekraftigeliv.no  
Fakta-ark for å redusere matsvinnet (se nederst på siden):
      www.nhomatogdrikke.no/getfi le.php/ForMat/
      Rapporter %20-%20Faktaark/FAKTAARK_
      ForMat_screen.pdf 

www.nhomatogdrikke.no/getfi le.php/ForMat/
      Rapporter %20-%20Faktaark/FAKTAARK_
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En øyeåpner: I snitt kaster vi 51 kg spiselig mat pr person og pr år.  25 % av maten vi handler går dessverre til avfall.

Tekst: Kjell Kvamme
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Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Kyststien fra Furua – er et godt valg!

1 Fra kiosken på Furua 
går du veien ned til Asker Seilforening i Blakstadtan-
gen.  På veien ned dit ser du over til øya Børsholmen 
der Mattis (Jan Mathiesen) bodde.  
  

2 Mattis på Børsholmen er et begrep.  
Han var godt kjent av alle i Asker og omegn som er 
glad i båtlivet.  Han har lært et tusentalls barn og ung-
dom å seile Andunge, og veldig mange barn og ung-
dom har gått på kurs hos han og tatt båtførersertifi kat 
der. Mattis var også med å stifte Asker seilforening i 
1932 som da het Blakstad seilforening. 

Mattis døde i 2005 og ble 84 år gammel. Boligen 
til Mattis og Ninken er testamentert til Børsholmens 
stiftelse.

3 Kjærlighetsstien
Når du runder havna eller går over den fl otte terrassen 
i havna kommer du inn på Kjærlighetsstien.  At stien 
har fått navnet Kjærlighetsstien kan en godt forstå, 
der den slynger seg i naturskjønne omgivelser, og det 
er den vi skal følge.

4 Gammel kalkovn 
Ta til høyre der stien krysser Asker-elva, og litt lenger 
fremme kan du se restene etter en gammel kalkovn 
på høyre side.  Ta gjerne en litt nærmere titt på den.  
Inne i den har noen plassert en stol, der man kan sitte 
å mimre og tenke på at den for veldig mange år siden 
var i bruk og var den sydligste av den type ovner i vårt 
distrikt. 

5 Der de «glante makrell»
Videre så kommer du til en liten grunn bukt, og der 
dro fi skerne i gamle dager makrellen som de tok i gar-
na, inn på grunna.  De kalte det å «glane makrell».

6 Blakstadbukta
Stien går rundt bukten og på neste odde ser du rett 
over til Blakstad Sykehus, og inn til en ny bukt med 

fristende fi n sand, Blakstadbukta. Husk derfor å ta 
med badetøy på turen også.   Der kan du nyte den fl ot-
te utsikten til Rogneskjær, Kråkholmen og Bjerkøya 
der det i sin tid var 25 fastboende husstander.  Videre 
ser du helt inn til Oslo og Nesodden.

7 Maschmannsbrygga
Stien runder bukta og går videre til Maschmannsbryg-
ga som ligger rett nedenfor Blakstad Sykehus.  Stedet 
har fått navet sitt etter en mann som het Maschmann.  
Han kjøpte Nedre Blakstad i 1882 og året etter kjøpte 
han også Bondibroen, der han sammen med Jens Ni-
colai Lindgaard, grunnla Christiania Kapselfabrikk.

8 Strandveien til Støa
Derfra forlater stien sjøkanten fordi det er private ei-
endommer ned til vannkanten.  Men det er koselig å 
rusle mellom sjarmerende gamle og nye boliger frem 
til Strandveien.  

Ta til høyre på Strandveien.  Der ser du de fl otte 
Vettre gårdene opp til venstre. Følg kyststien og gå 
rett frem der veien svinger til venstre, og du kommer 
ned til Støa.  

9 Kongelungveien og rundt Løkenes 
Gård
Derfra går det litt bratt opp mot Kongelungveien, og 
du ser Løkenes Gård på høyre side.  Om du synes tu-
ren hit er lang nok så tar du samme vei tilbake.  Men 
ønsker du å forlenge turen litt så kan du runde Løke-
nes Gård.  Følg hovedveien mot Kongelungen til du 
kommer til P-plassen på høyre hånd.  Der krysser du 
P-plassen og går inn i den lille skogteigen.  Stien går 
ned til Spira, men du tar til høyre opp mot Løkenes 
Gård.  Det går en fi n skogsbilvei som runder gården 
på baksiden av den gamle låven, og du kommer ned 
på hovedveien igjen.  Følg denne et stykke og ta av 
der du tidligere kom ut på veien, og ta samme vei til-
bake.  Det er absolutt ikke kjedelig å gå samme vei 
tilbake, på Kjærlighetsstien i de vakre omgivelsene, 
og det er mange fi ne steder å raste.  

Etter du har passert broen over Asker-elva på til-
baketuren kan du ta en snarvei tilbake til bilen om du 
ønsker.  Da tar du til høyre etter broen og tar stien opp 
til venstre noen meter lenger fremme.

Vi er veldig heldige som har så fi n kyst-
stripe i nærheten med fl otte badeplasser 
og en natur som nesten tar pusten fra 
oss.  Det er bare å nyte den.  God tur!

4

FURUA ligger langs Slemmestadveien i svingen 
mellom Gudolf Blakstadsvei og veien opp til Østenstad 
Kirkegård.

Det er bare noen få P-plasser ved Furua.  Det er en 
stor P-plass i svingen langs Slemmestadveien der veien 
til Østenstad kirkegård starter.  Ikke langt å gå derfra. 
Det er ellers bussholdeplass der for de som ønsker å 
kjøre kollektivt. 

En naturperle som anbefales på det varmeste

Mina og Helene 
inne i kalkovn-
ruinen

GladTrimmen på Maschmannsbrygga
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Kopi fra ASKER mellom fjord og fjell
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LIONS CLUB

Arr. LIONS CLUB HEGGEDAL 
Gratis parkering på Hovedgården ungdomsskole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lørdag 31. mai  12.00 – 17.00 
12.00 Heggedal og Blakstad skolekorps 
13.30 Gammeldansen på Gjellum 
15.00 Dansesonen 
17.00 Trekning lotteriet 

Søndag 1. juni 13.00 – 17.00 
13.00 Heggedal Tween Sing 
14.30 ”Gennek” med venner 
16.00 Skitthegga Swing 
17.00 Trekning lotteriet 

Kulturdagene i Heggedal har blitt en tradisjon og et samlingpunkt på Hovedgården for 
lokalbefolkningen i alle aldre. Lions Club Heggedal  har stått for dette arrangementet i 37 år. 

I år har klubben 40 års jubileum, og i den anledning  markerer vi dette med ekstra 
kulturingredienser som kan skape nostalgiske minner for mange. 

DETTE ER EN KULTURMØNSTRING FOR HELE FAMILIEN OG EN FLOTT ANLEDNING 
TIL Å BLI KJENT MED DITT NÆRMILJØ 

 
 For barn og Ungdom; Ridning, luftpistolskyting, lykkehjul, flysimulator, 

observasjonsløype mv. 

 

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

HEGGEDAL HOVEDGÅRD 
KULTURDAGENE 31 mai - 1. JUNI 

Heggedalsposten14
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LIONS CLUB

Arr. LIONS CLUB HEGGEDAL 
Gratis parkering på Hovedgården ungdomsskole 

 
 

FOTOGALLERI ”GAMLE HEGGEDAL” 
I hovedhuset viser vi år for første gang et flott og interessant fotogalleri av Gamle Heggedal, 

med relaterte kostymer fra tidsperioden 1850 – 1960. 
Årets temaer er Hovedgårdens historie, Heggedals industri, krig og verneverdige bygninger 

Til venstre for inngangen finner du 
KASSEN. Der har vi kortterminal, 
hvor du også kan ta ut kontanter. 
I gangen har Cristina Fernandes sin 
utstilling av maleri og 3D kunst. 
Inn til høyre finner du Anja Cecilie 
Solvik i Rødstua, mens Caroline 
Hodnungseth er på plass i 
Bryggerstua. 
I Finstua har Ragnhild Gisle sin salgs- 

utstilling, og inne i Grønnstua er 
Johanna Szybiak med sine 
malerier. 
Innerst i gangen og til venstre 
kommer du inn i Blåstua og 
Peisestua. I peisestua har Nina 
Øynes sin utstilling, mens i 
Blåstua kompletterer Arve Tollan 
det hele med sine bilder med ull 
som materiale. 

KUNSTNERNE INNE: 

Heggedalsposten 15

14-16 Lions HP 3-2014.indd   15 18.05.2014   22:13:30



LIONS CLUB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inngang kr. 30     Barn under 12 år gratis 
Arr. LIONS CLUB HEGGEDAL 

UTEOMRÅDET: 

I tillegg til utstillingene inne har vi et flott uteområde med et stort mangfold 
av aktiviteter og salgsboder, kafeteria og underholdning fra scenen. 

Lionskafèen har selvfølgelig et stort utvalg av kaker, kaffe, mineralvann, 
hamburgere og ikke minst den svært populære ”hjemmelagede” lapskausen 
på Hovedgården. 

Boder ute: 
Den glade baker Mio. 

Smykker, Tone Utheim. 

Blomster, Asker Hagelag. 

Steinkunst, Soli Centrum. 

Håndstrikk, Anne K. Lind. 

Vesker/lær/smykker,Vesta. 

Spekemat og sild, Sørensen. 

Hekling/søm, Turid Andli. 

Smykker, Line Darrud. 

Smykkedesign, Lotte Follestad. 

Malerier/Foto, Alf  Erling Nordli. 

Diverse safter, Marius Egge. 

Lærbelter/smykker, Ellen Høkaas.  Kransekaker/lefser, osv.,Eva Jensen.  Utstilt bil (Nissan) 
Birger N. Haug.  Rammemaker (Pikene ved broen) Svein Are Lind.  Informasjon vedr. 
Heggedal, Heggedal Nærmiljøsentral.  Stasjonskafeen med div. gaveartikler og safter, Kristin 
Bonnerud.  Vesker/barneartikler/strikkeplagg/kort/akvareller og oljemalerier, Kine 

Tannlegene Heggedalssenteret  
Bjørn Frode Mortensen Rørleggerbedift 
REMA 1000 Slemmestad 
Heggedal Servicesenter 
Brødrene Hvesser AS 
XL Bygg Asker Trelast, Bondi 

Vi vil også i år takke våre sponsorer og bidragsytere: 

Monier AS. 
JM Norge, 
Fargerike Asker 
Stokker & Co AS 
Interplywood, 
Kjell E. Nilsen 

Lillian Wikerholmen Tannklinikk, 
REMA 1000, Gullhella 
Micro Dataregnskap 
Heggedal Bakeri 
HAE Offshore – Helge Eliassen 

Heggedalsposten16
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Aktiv Eiendomsmegling gjør den beste jobben.
Det sier kundene. Se kundebarometer.com
Vi har hatt gleden av å selge mange eiendommer i Heggedal,
og det til gode priser. Ta kontakt om du skal selge så lager vi en
suksess historie med ditt bolisalg også!

www.aktiv.no

Det er ikke noe poeng å være størst. Ikke lengst eller raskest heller. I de fleste
sammenhenger her i livet er kvalitet det viktigste. Derfor synes vi det er gjevt når
kundene kårer oss til den beste eiendomsmegleren – og det for tredje år på rad.
Se kundebarometer.com
Kontakt oss for en uforpliktende boligprat på 47 68 44 00 eller på post@aktiv.no
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Hjelp oss å ta vare på vår 
lokalhistorie – bli medlem!

Medlemsskap koster kr. 200.-* pr. år, inkludert årbok.
Innbetaling med navn og adresse til 

Heggedal og omegn Historielag, 
Boks 96, 1380 Heggedal - Kontonr.: 

1503.13.55653

Heggedal og
omegn Historielag

Folksomt på vandringen langs
oldtidsveien 4. mai
Vollen Historielag og Heggedal og omegn Historielag inviterte til lokal-
historisk vandring fra Slemmestad til Heggedal søndag 4. mai. Det var 
en lang og krevende tur, som hadde mer enn 60 deltakere. 
Fra Slemmestad skole fulgte løypa den første delen av den gamle old-
tidsveien som gikk fra Slemmestad til Drammen og Kongsberg. Ved 
Stokker forlot vi oldtidssveien, og fulgte stien gjennom det nedlagte 
steinbruddet til Andersdammen, og videre ned til Kistefossen og fabrik-
ken. Turleder og omviser var Terje Martinsen.
Etter litt mat og en pause på fabrikken holdt Tor Kristian Østeby et 
foredrag om ”1814 sett fra Asker”.

Ovnsplate fra Dikemark henger hjemme hos…på Engelsrud (eller i årboka?)
Fra vandringen og møtet 4. mai (bilder fra møtet?)
“Veifar mot fjorden”-prosjektet

Historielaget gjennomførte et fredelig årsmøte på Heggedal bi-
bliotek 13. mars. De frammøtte ga sin tilslutning til styrets arbeid 
og planer, og forslaget om heving av kontingenten til 200,- ble 
enstemmig vedtatt. Etter årsmøtet har laget følgende styre:  
Terje Martinsen, leder (gj.v.)
Dag Henning Sæther, sekr. (gj.v.)
Ann-Brit Walgren, kasserer (ny)
Arne Sæther (gj.v.)
Ellen Yggeseth (gj.v.)
Marit Fugleberg Flåto (ny)
Jan Michelet (bildet) holdt et foredrag om boka “En hilsen fra As-
ker”. Han viste noen av “godbitene”: gjenstander, brev, frimerker, 
postkort og annet som forteller en historie. I boka viser han fl ere  
interessante samlerobjekter med tilknytning til Heggedal og Vollen.

Årsmøtet 13. mars

Minnestein for Osvaldgruppa
Osvaldgruppas innsats under krigen blir nå aner-
kjent og markert stadig nye steder. Våren 1944 had-
de motstandsgruppa hovedkvarter på det nedlagte 
Sollia Turisthotell i Søndre Land (i dag rusklinikken 
Solliakollektivet). 30. mai ble Sollia angrepet av tys-
ke styrker, men alle, 9 voksne og ett barn, klarte å 
fl ykte ut i skogen og i sikkerhet.
Asbjørn Sunde fl yttet deretter hovedkvarteret til 
”Bekkestua” i Underlandsåsen, der han admi-
nistrerte avviklingen av Osvaldgruppa høsten 
1944.
70-årsjubileet for hen-
delsene på Sollia ble 
markert av Søndre Land 
kommune 8. og 10. mai i 
år. Harry Sønsterød (93) 
var en av hedersgjes-
tene. 
Bildet viser Harry ved 
minnesteinen som ble 
avduket, med Sollia i 
bakgrunnen.

Ta søndags-kaffen 
på ”Bekkestua”!

Bekkestua er åpen med salg av kaffe og 
kaker kl. 12-16 følgende søndager: 

15. og 22. juni, og
10. og 17. august

Inne på Bekkestua fi nner du mye informasjon 
om Osvaldgruppa og trefningen på hytta i 1944.
Stien fram til hytta  vil være skiltet fra Gamle 

Heggedalsvei. Vi anbefaler blåmerket sti, som 
starter nedenfor det nedlagte steinhoggeriet 

(Gml.Heggedalsvei 37)

VEIFAR MOT FJORDEN
Historielagene i Vollen og Heggedal har fått et tilskudd 
på 65.000,- fra Sparebankstiftelsen til prosjektet ”Veifar 
mot fjorden”. Lagene skal merke (skilte) 3 av de gamle 
veiene ned til Oslofjorden og lage et hefte med kart og 
informasjon om veifarenes betydning den gang fjorden 
var ”E18”.

Bilder: Øverst: Spisepause på oldtidsveien. I midten: Turleder Terje på en gravhaug 
på Søre Bø. Nederst: Turfølget er kommet fram til Fossekneika og Kistefossen.

Heggedalsposten18
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Torsdag 12. juni åpner 
Ditt Apotek Heggedal

 V e l ko m m e n  T i l  n y e  lo k A l e r  på  H e g g e o D D e n !

Verdikupongen kan kun benyttes hos:
Ditt Apotek Heggedal • Heggeodden, 1389  Heggedal
Åpningstider: man-fre 09.00-17.00 lør 10.00-15.00

Tre dager åpningsfest med 
halv pris på alle handelsvarer*!

Verdikupongen kan kun benyttes hos:

VERDI-
KUPONG 50% Rabatt

DENNE KUPONGEN GIR DEG

på alle handelsvarer*
Tilbudet gjelder 12-14. juni • Kun hos Ditt Apotek Heggedal
*Gjelder ikke resepter, legemidler eller allerede rabatterte produkter.

-50%
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Verdi/lånetakster - 3.-partkontroll
Boligsalgsrapporter - Termografering
Tilstandsrapport - Eierskifterapport

Heggedalsposten 3

SENTRUMS FRISØR
Kristin Øverbye

Mandag - fredag 09.00 - 16.00
Kveldstid og lørdager etter avtale

Mye fint i damekær  
til de fleste anledninger

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

kr-oeve@online.no

Heggedalsposten2
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Rekrutteringen til korpset er i full gang og vi ønsker oss 
flere nye musikanter. Heggedal og Blakstad skolekorps 
har musikanter alderen 8 - 19 år. Vi har mange spille-
oppdrag gjennom året hvor det mest kjente er på 17. mai. 

I korpset lærer du å spille et instrument og å spille sammen 
med andre. Det er veldig sosialt og morsomt og det er lett 
å bli venner på tvers av både alder og skoleklasser. Dere 
er sammen hele tiden så det er alltid noen å være sammen 
med. Du får en kunnskap og hobby du kan ha resten av 
livet! Visste du at forskning viser at jo yngre man er når 
man lærer å spille, jo bedre utvikler hjernen seg? Man kan 
bli ganske klok av å spille i korps, det er jeg helt sikker på!

Korpset vårt er delt inn i et aspirantkorps, et juniorkorps 
og et hovedkorps. Aspirantene øver en time hver onsdag 
ettermiddag. Dirigentene vi har er både flinke, snille og 
veldig dyktige. I tillegg kommer individuell undervisning 
i kulturskolen på ca. 20 minutter en dag i uken. Denne un-
dervisningen er det lærere ved Asker kulturskole som har 
ansvaret for.

Tekst: Erik de Mora
Foto: Markus Gamenius

Hva må foreldrene gjøre da?
Korpset har ikke noe mer foreldreaktivitet enn andre aktivi-
teter. Korpset arrangerer to loppemarked i året, ett på høs-
ten og ett på våren. I junior- og hovedkorpset er man forel-
drevakt på øvelsen ca. en gang hvert halvår og ca. to vakter 
på loppelageret i året. Så det er ikke vanskelig og man kan 
gjerne ta med en kaffekopp og en avis eller bok når man er 
vakt. Dessuten får de jo høre så mye god musikk!

I forhold til andre aktiviteter er det heller ikke så dyrt å 
spille i korps. Undervisningen på Asker kulturskole betales 
direkte til dem. Instrumenter og uniform er gratis og turene 
og seminarene er som oftest sponset av korpset. 

Om du vil se og høre oss før du bestemmer deg kan du jo 
se oss på Hovedgården lørdag 31. mai kl. 12.00. Da spiller 
vi konsert!

Lurer du på noe?     Spør oss da vel!

Vil du være med i 
korpset vårt?

Loppelageret i Kloppedalen er åpent 
18-21 hver torsdag 

Neste loppemarked er 12.-13. okt.
Korpset på nettet: 
http://hbs.skolemusikk.no

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

Fire viktige livsområder er valgt ut; sikkerhet og trygghet, 
sosialt nettverk, mat og drikke, samt fysisk aktivitet.

Livscafeene er arenaer hvor nye muligheter for et godt 
liv kan vokse frem. Deltakerne inspirerer hverandre ved å 
dele tips og erfaringer. Ved å rette fokus mot ressurser og 
egne muligheter i et hyggelig felleskap, styrkes livsglede 
og helse.

Lyst på livet startet som et prosjekt i Sverige i 2005.  Siden 
da har prosjektet fått fotfeste i hele landet, og blitt til en 
folkebevegelse. I Norge startet det med et pilotprosjekt i 
Sandefjord, og alt materialet til kurset er utviklet i et sam-
arbeid mellom Sandefjord Kommune, pensjonistforbun-
det og Nasjonalt kunnskapssenter. Målet er å nå ut til alle 
kommuner i Norge.

Vi blir mange (og flere) eldre etter hvert. Målet må være å 
leve best mulig i sin alderdom, og bo så lenge hjemme som 
mulig. Dette tror vi er godt mulig gjennom å:

  - fremme egen helse og livskvalitet gjennom å  
    påvirke vaner og mønstre i hverdagen

 - bygge bro mellom det man vet er gode vaner og det 
   man virkelig gjør

 - rette fokus mot egne ressurser og egne muligheter i 
   et positivt fellesskap.

Det vil være 6 livscafeer høst/vinter 2014/2015 med opp-
start 10 sept. kl.13. Kursdager videre blir 8.okt, 5.nov og 
tre møter i jan, feb og mars 2015.

Frist for påmelding er 20. august til Heggedal Seniorsen-
ter direkte eller tlf. 6679 1222, eller til Ellen Buttingsrud 
tlf.470 11 045. Ta også gjerne kontakt hvis du ønsker mer 
informasjon.

Deltagere fra Sandefjord har uttalt følgende:
- Jeg har blitt mer bevisst på hva som gir meg lyst på 
livet og hvordan jeg kan holde meg i gang
- Det er et flott opplegg. Jeg gleder meg til hver gang

Vel møtt!  
Vi gleder oss til å møte dere i september!

I Lyst på livet arbeider pensjonister med å fremme 
egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og 
mønstre i hverdagen.
Det dreier seg om å bygge bro mellom det man vet er 
gode vaner og det man virkelig gjør. Broene bygges 
ved å bruke en enkel metode hvor man prøver ut for-
andringer i eget liv og vurderer resultatene av disse 
endringene. 

Kurset består av fire hovedområder:
   - sikkerhet og trygghet
   - sosialt nettverk
   - mat og drikke
   - fysisk aktivitet

Hver kursdag (gjerne kalt livscafe) vil bestå av:
• En innleder til hvert tema
• Diskusjon i små grupper, erfaringsutveksling
• Sette seg egne mål
• Gjøre noe aktivt fram til neste møte

LYST PÅ LIVET ??
Heggedal Seniorsenter fra 10. september

Tekst: Astrid Ramdal, foto.: Per S

Noen glimt fra en vellykket Kulturuke på fabrikken

Skolekorpset spiller ved åpningen Lene Conradi åpner 
utstillingen

Stor interesse for utstillingene

Una Golmen
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

I et nært og godt samarbeid mellom Asker kommune og 
Nærmiljøsentralen fortsetter arbeidet med å planlegge en 
sykkelpark i Trans´matorn. Her kan det bli utfordringer 
for syklister i alle aldre. Terrengsykling i de brattere de-
lene av området og sykkelopplæring for de med litt min-
dre erfaring i de flatere partiene i bunnen av ”sletta”. For 
den gode ordens skyld, dette er fortsatt bare en plan og et 
sterkt ønske. Men vi jobber intenst med å få det til å bli 
et godt prosjekt! 

Akkurat nå tegner arkitektene ut et forslag til en løsning 
for hele Trans´mator området – som skal brukes til en 
vurdering av hvor dyrt eller hvor rimelig det går an å lage 
et slikt anlegg. Det forslaget du ser her er altså bare et 
forslag, selv om mange av elementene i opplæringsdelen 
allerede er tatt med.

I sykkelopplæringsdelen på den flate delen av området 
ønsker vi oss rundkjøringer, trafikklys, fartsgrenser/skilt, 
fortau og gangvei, fotgjengeroverganger, hekk og be-
plantning langs veiene, bussfelt, sykkelfelt i veibanen, 
klassesett med sykler, opplæring og ikke minst et godt 
område for ferdighetstrening på sykkel. Bare slik at bar-
na skal vokse opp til å bli gode syklister. Gjennom tre-
ning på et trygt område som minner mye om skoleveien 
og det man kan oppleve langs våre mange veier i Asker.

For å få god hjelp til å anlegge terrengdelen av sykkel-
parken har vi alliert oss med terrengsyklister fra Asker 
Cykleklubb, ACK. Yngre terreng-ryttere skal prøve seg 
i Trans´matorn for å se hvor det kan være bra å anlegge 
løyper og treningsmomenter – det er ikke sikkert at vi 
som sitter (for) mye på kontoret er de beste til akkurat 
det…

Sykkelparken i Trans´matorn – 
et skritt videre

Sykkelpark i Trans´matorn er på nesten vanlig måte et for-
slag til et tiltak som ikke mange har gjort før oss. Det betyr 
at det er veldig spennende å få det til, men også at det ikke 

er veldig mange tilsvarende parker i Norge å besøke for 
inspirasjon.

PerS

Noen glimt fra en vellykket Kulturuke på fabrikken

Stor interesse for utstillingene Skitthegga Swing med 
solist Bjarne Magnus 

Jensen på fiolin
Øivind Jorfalds

kontrabass
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

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

- i Kloppedalen - fra kl. 17.00!
Grillene er varme fra ca. 18.00.  Bålet fyres opp ca. 19.00.  

Arrangementet avsluttes ca. 22.00
Det blir sandvolleyball, leker/konkurranser, badekarpadling, musikk og litt underholdning. 

Renate Rubini spiller!
 En god anledning til en hyggelig prat med folk du kanskje ikke møter så ofte.
NB! I år skal vi ha stort bål! Har du passende ved eller rent trevirke? 

Legg det på bålplassen ved brygga i Kloppedalen

Elektrisk sykkel er miljøvennlig, et 
effektivt transportmiddel, enkelt å 
bruke og fryktelig moro. Og det blir 
mulig å prøvesykle i Heggedal. Snart.

Asker kommune stiller (i en periode) 
til rådighet fire sykler for utprøving i 
Heggedal. Både for å skape litt liv og 
røre og for å prøve ut et nytt konsept. 
Tandberg Eiendom stiller med lokaler 
til sykkelutlån/leie. Nærmiljøsen-
tralen blir Reodor, med utleie, veiled-
ning og småreparasjon som 
spesialfelt.

Asker kommune vil gjerne 
bidra til å skape liv i 
Heggedal mens vi venter 
på et sentrum. Kommunen 
kjøper inn 4 sykler av vari-
erende utforming og litt 
forskjellig anvendelsesom-
råde (litt terreng, litt by, 
mye Heggedal). Som oppvarming til 

sykkelparken i Trans´matorn kan 
du jo ta deg en prøvetur gjennom 
bygda – og for eksempel finne 
deg en bakke du synes er tung 
å sykle. Og bare la deg forføre 
av et miljøvennlig fremdriftsal-
ternativ. Kanskje du får lyst til 
å sykle til jobben med en EL-
sykkel?

Tandberg Eiendom vil gjerne 
bidra til å skape liv i Heggedal – og 

stiller lokaler til rådighet 
for dette initiativet. Tand-
berg setter nemlig også pris 
på miljøet. Og tror at EL 
sykling vil kunne redusere 
biltrafikken på veiene gjen-
nom Heggedal.

Heggedal Nærmiljøsen-
tral støtter lokale initiativ 
som kan bringe mer liv til 

Heggedal. Særlig når det kan bli enda 

EL-sykkel i Heggedal

mer bevegelse uten eksos!

Kan du forresten tenke deg sommer-
jobb som sykkelutleier? Ta kontakt 
med Nærmiljøsentralen på 95273504. 
Fort.

Og når skal dette skje sier du? Snart. 
Før sommerferien. Kanskje allerede i 
begynnelsen av juni..

Følg med på www.iheggedal.no for 
nærmere informasjon!

Per Sletaune

Værforbehold! (Men vi har bestilt kjempevær) 
Ta med bord og stoler, og egen grillmat og drikke. Gratis adgang.  

Parkering i Kloppedalen så langt det er plass, men la gjerne bilen stå hjemme!
Oppdatert info på www.iheggedal.no
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Det ble invitert til en åpen konferanse. Deltakere fra de 
tidligere avholdte konferansene om oppvekst (2011), se-
niorsenter (2012) og bibliotek (2012) ble spesielt invitert, 
sammen med Formannskapets medlemmer og aktuelle 
representanter for kommunens administrasjon. Interessen 
var stor, og 71 personer var til stede.

Nærmiljøkonferanse om Innbyggertorget på Heggedal seniorsenter 9. april

Møtet ga sin tilslutning til “Alternativ 2”. Deltakerne på 
konferansen gjentok anbefalingene fra tidligere møter 
om et fl eksibelt, inkluderende og åpent Innbyggertorg, 
med sambruk av lokaler og ressurser, og uten avgrens-
inger mellom de ulike funksjonene. Ved detaljeringen må 
det legges inn nok gruppe-, møte- og aktivitetsrom. Audi-
toriet bør bli en “multisal” med nødvendig utrustning og 
tilleggsarealer.

Heggedal 2040: Ønske om videreutvikling av offentlige 
tjenester, med f.eks. NAV-fi lial og nærpoliti. Det er be-
kymringer knyttet til fremtidig trafi kkavvikling og 
parkering. Rimelige leiligheter for ungdom for å sikre 
aldersspredning.Konferansen ble organisert som gruppearbeid.

Formannskapet vedtok Innbyggertorg med auditorium

1. Alternativ 2 i mulighetsstudien med følgende elementer:
· resepsjon/informasjonsskranke
· servering og kjøkken
· bibliotek og fellesarealer
· helsestasjon
· administrasjonslokaler
· prosjektkontor
· møterom
· aktivitetsrom
· fotpleier
· auditorium med ca. 100 sitteplasser
· lager
velges som konsept for Heggedal innbyggertorg.

2. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle nødvendige 
avtaler om leie eller kjøp.

3. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om drifts-
modell/organisering og driftsøkonomi knyttet til innbyg-
gertorget.

Det er viktig at nærmiljøet involveres, også i den videre 
planleggingen av bygget og driften av det.

Innbyggertorget skulle ha vært behandlet av formannskapet 11. mars, men formannskapet vedtok at saken først skulle 
behandles av fagkomiteene. Alle tre komiteene var positive til det foreslåtte “alternativ 2”, og 6. mai fulgte formannskapet 
opp med følgende enstemmige vedtak: i “Sak 82/14 Kommunale tjenester - Mulighetsstudie for Heggedal innbyggertorg”:

Hva betyr Innbyggertorg - “Alternativ 2”?

Etter formannskapets utsettelse av behandlingen av Innbyggertorget 11. mars, benyttet Nærmiljøsentralen anlednin-
gen til å invitere til en lokal høring om det anbefalte “alternativ 2”. Hensikten var både å kvalitetssikre saksframleg-
get og få innspill til det videre arbeidet med detaljering.

Innbyggertorget vil ha et samlet areal på ca. 1300 m2, fordelt på 
to etasjer over bakken, og to etasjer under bakken (ned i parker-
ingshuset). Auditoriet vil ligge i underetasjene, og ble en mulighet 
da Tandberg Eiendom bestemte at sentrumsbebyggelsen skal ha 
parkeringshus i to etasjer under bakken. 
På hovedplanet vil vi fi nne kafeteria, bibliotek, resepsjon og 
fellesarealer. NB! Skissene som er vist under er foreløpige tegn-
inger. Etter at formannskapet gjorde sitt vedtak, starter nå arbeidet 
med å fi nne gode romløsninger og  arealfordelinger. 

1. etasje, med kafeteria, resepsjon, bibliotek 
og fellesarealer

2. etasje, med møterom, aktivitetsrom og 
kontorer

Underetasjer, med auditorium, lager m.m.
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Til daglig går Edvard på Otto 
Treider Private Gymnas i Oslo. Som 
aktiv «senior-skytter» trener han flere 
ganger i uken og deltar ofte i store 
konkurranser. Det hele startet for 8 år 
siden i Asker skytterlag. På grunn av 
større satsing har han nylig gått over 
til Oslo Østre skytterlag.  
Hvor lenge har du holdt på 
med sportsskyting? 
Interessen for skyting startet tidlig. 
På hytta har vi et bilde fra Lands-
skytterstevnet i 1911. En i familien 
min deltok dette året, og jeg fikk 
lyst til å prøve å skyte selv. Alle-
rede som 10 åring meldte jeg meg 
inn i Asker skytterklubb, og siden 
har interessen vokst.

Hvorfor denne interessen?  
Det jeg syntes er fint med skyting, 
er at man kan konkurrere på tvers av 
kjønn. I skytterlaget er det også stor 
aldersfordeling. Både barn ned til 10 
års alderen og noen eldre opp mot 70 
år er med.  
Men viktigst av alt er at det er spen-
nende, krevende og ikke minst veldig 
moro. I tillegg får man bedre teknikk, 
koordinasjon og skyteferdigheter. I 
skyting trener man opp evner som 
ikke bare er fordelaktig på skyteba-
nen, men også ellers i livet. Skyting 
er en svært konsentrasjons-intensiv 
idrett. Gjennom å skyte trener man 
opp evnen til å fokusere, og i større 
grad unngå å la seg forstyrre. Dette 
kan være nyttige egenskaper både i 
                   arbeidsliv og skole.

Kan du kort oppsummere 
reglene i skyting? 
I skyting skal man treffe en blink, 
og det gis poeng fra 1 - 10 etter hvor 
nærme man treffer blinken. I starten 
er blinken ikke så langt unna, men 
etter hvert som man blir mer erfaren 
blir det større avstand. I noen kon-
kurranser som jeg skyter i nå, kan 
blinken stå opptil 200 meter unna.

Hvor mye tid bruker du på 
denne idretten?  
Jeg trener flere ganger i uka. Sky-
ting er en krevende sport, der man 
skal prestere på et eksakt tidspunkt. 
Det krever trening. I vintersesongen 
skyter vi inne på bane, mens resten 
av året skyter vi på utebane. Det 
blir også mye reising til forskjellige 
konkurranser rundt om i landet. Den 
største konkurransen er Lands- 
skytterstevnet, skytternes «NM». 
Stevnet er Norges største skyte- 
arrangement og et av Norges største 
idrettsarrangementer, som ofte samler 
mellom 4000 - 5000 skyttere. 

Er dette en idrett du vil  
anbefale til andre?  
Ja, helt klart. Det er mange lokale 
skytterlag i Norge. I dag har Det 
frivillige Skyttervesen cirka 850 
skytterlag rundt om i landet. Hegge-
dals to nærmeste skytterlag er Asker 
skytterlag og Røyken og Hurum 
skytterlag. I klubbene er det organi-
serte treninger med instruktører, og 
her får man opplæring i både skyting, 
våpenhåndtering og teknikker. 
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Edvard (18 år) er en ung sk ytter fra Heggedal som hevder seg
Edvard Brendnes fra Heggedal er aktiv sportsskytter. Helt siden han 
var 10 år har skyting vært hans store interesse. I dag er han medlem 

av Oslo Østre skytterlag, og hans store ambisjon er å bli ”Skytter-
konge”. Det beste han har oppnådd så langt, er å bli nr 2 av 207  

deltagere i juniorklassen i stangskyting, og dette var i 2013. 

Edvard Brendnes med en av sine rifler                            foto: privat

Teksten fortsetter på neste side

Stående på innebane,  foto: privat 

I knestilling ute,  foto: privat Resultat av skyting,  foto: privat 

Liggende i terrenget,  foto: privat 
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Edvard (18 år) er en ung sk ytter fra Heggedal som hevder seg Tekst: Anders Lie  
Hagen, 16 år, 
mail: anderslhag 
@hotmail.com

Edvard Brendnes med en av sine rifler                            foto: privat

Det er heller ingen tvil om at interes-
sen har ført til mange nye vennskap.

Hvor gammel må man være for 
å kunne skyte?
Man må være 10 år for å kunne delta 
i konkurranser, men man kan prøve 
å skyte før. Nye ungdomsskyttere 
under 18 år kan låne våpen når man 
er på trening. 

Hva er ditt beste oppnådde  
resultat i karrieren, hittil?
Et av mine beste resultater var på 
Landsskytterstevnet i 2013. Da kom 
jeg på 2. plass av 207 deltagere i  
juniorklassen i stangskyting. 
Stangskyting er en hurtigskytings-

konkurranse hvor man skal ha flest 
mulig treff på 2x25 sekunder.

Har du noen ambisjoner for 
fremtiden?
Ja! Jeg vil selvfølgelig prøve å gjøre 
det best mulig i konkurranser. Et mål 
er å få tittelen «Skytterkonge». Den 
tildeles vinneren av seniorklassen på 
Landsskytterstevnet.
Men skyting er ikke en sport man 
kan leve av, så vi får se hva det blir 
til. Men en ting er hvertfall sikkert; 
jeg vil alltid ha denne interessen!

I knestilling ute,  foto: privat Resultat av skyting,  foto: privat 

Liggende i terrenget,  foto: privat 

Layout/utseende: Stien Dyre Berge
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aktivitetsplan
ungdomsklubb

mai juni
Mandager kl.14.00-16.45
Ungdomscafè

Mandager kl.14.00-16.45
Ungdomscafè

Tirsdager kl.14.00-16.45
Ungdomscafè

Tirsdager kl.14.00-16.45
Ungdomscafè

onsdager kl.14.00-20.00
Ungdomscafè/kreativ dag/filmkveld/turneringer

onsdager kl.14.00-20.00
Ungdomscafè/kreativ dag/filmkveld/turneringer

Fredag 23.mai kl.18.00-23.00
Fest/mat/dj/disco/kos

Fredag 20.juni kl.18.00-23.00
fest/mat/dj/disco/kos 

Kaliber-
nytt: 

Onsdag kveld 30. april arrangerte 
ungdomsklubbene Radar, Kaliber, 
Nova og Sone nord kinokveld for 
ungdommer fra åttende klasse til 18 
år. For bare 50 kr fikk man 2 pizza 
stykker, 1 brus og 3 filmer. Filmene 
som ble vist var Divergent, Natt til 

 Tekst:    Kristian Halle 
 Bilder:  Cathrine  
                 Heiste Sørensen
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17 og Need for speed. Det var veldig 
populært og det ble solgt 410 billet-
ter. Men det var vel like mange som 
ikke fikk plass. Dette var et alkohol-
fritt arrangement med et bra opplegg 
for de yngste ungdommene.

Layout: Stien Dyre Berge

Kinohallen i Kulturhuset i Asker sentrun - bilde 1 fra nattkino

Kinohallen i Kulturhuset i Asker sentrun - bilde 2 fra nattkino
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Mandag-lørdag 7-23

Smak av frihet... citronterte anno 1814

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

w w w. p i k e n e v e d b r o e n . c o m   /   w w w. a r t w a y. n o

Heggedals   ase!

KUNST - RAMMER - EVENT - KAFÉ - LIV

S iden  An ja  Cec i l ie  So lv i k  åpne t   P i kene  ved b roen  i  2009 ,  ha r 
gal le r iet  b l i t t  en s tadig mer  populær kunst  og ku l tu roase i  Heggedal . 
Her f inner du kort re is te,  peronl ige gaver som varer hele l ivet.  Nyt roen, 
d r i k k  ka f fen,  opp lev  kuns ten  -  Velkommen t i l  Pi kene ved broen!

Vi trenger fl ere bud!
Blant annet er ruter på Bjerkås og Blak-
stad ledige. Jobben tar en times tid, og 
bladet deles ut 6 ganger i året. 
Kontakt Nærmiljøsentralen 
på 95 27 35 04, 
eller send en mail til post@iheggedal.no

Heggedals
posten

Beboerfest på Heggeodden 
9. mai arrangerte beboerforeningen på Heggeodden fest. 
Lions stilte med telt og grill. Renate Rubini og Skitthegga 
Swing underholdt. Bilde under: Festen ble åpnet av leder av 
boligsameiet Geir Aarseth.

Heggedalsposten 29
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Heggedalsposten30 Heggedal idrettslag

Det er vår og friidrettsgruppa i Heggedal IL gleder seg både 
til å trene ute, og til å delta på stevner utendørs. Vi har hatt 
flere ivrige stevnedeltagere i vinter, og siste stevne gikk 

av stabelen onsdag 2. april i  Holmenhallen. Her deltok mange av 
våre utøvere i stille høyde og stille lengde. I disse øvelsene må 
man stå helt stille før man enten hopper langt fremover, eller høyt 
over en list bakover. Vi hadde hele 8 deltakere, og alle presterte 
kjempbra. Vi flytter nå treningene ut til grusbanen på Gjellum Vi 
trener hver fredag kl 1700, og alle barn født i 2003 – 2007 er hjer-
telig velkommen til å prøve seg i friidrett. Vi arrangerer 2 egne  
 

stevner i år. Det er DNB idrettsleker 16. mai og  100 års jubile-
umsstevne med sommeravslutning den 20. juni. Begge stevner har 
oppmøte kl 1700 med felles oppvarming. Deretter blir det mulig å 
delta i 60 meter, lengde, kule og 400 meter. Hold av datoene. For 
de som ønsker å prøve seg selv om de ennå ikke har begynt på 
friidrett, er dere hjertelig velkommen til å delta, det er bare å møte 
opp for påmelding. Vi kommer til å delta på stevner denne våren. 
For de som lurer på hvilke stevner de kan være med på, kan man 
se på hjemmesidene til Heggedal il, under friidrett. Påmelding 
skjer via minidrett.no.

Tekst: Berit Marstein.

a-laget
Vis støtte – ta turen til Gjellum! 
Bygdas stolthet A-laget er godt i gang med årets seriespill. Vi har havnet i en tøff avdeling i år,  
men vi frykter ingen på vår egen hjemmebane. Men, vi trenger også hjelp fra våre sambyg-
dinger. Møt opp på Gjellum og vis din støtte til A-laget og våre yngre lag. Det gror godt i 
junioravdelingen, og flere har allerede fått prøve seg med de eldste. Like før sesongen signerte 
vi fjorårets kaptein på Holmen Fotball, Michael Hansen. En stopperklippe som allerede har 
markert seg positivt i den grønne drakten. Ellers har ny-signering Anders Ivarsson, som kom 
fra lokalrival og lillebror Vollen, vist seg å være en kanonsignering mellom stengene. «Vi har 
havnet i en tøff avdeling, men satser på å bli blant topp fem i år også» sier HIL-legende Zishan 
Abbas i en kommentar til Heggedalsposten. Abbas legger til at han også har en drøm om å se 
flere tilskuere på Gjellum i løpet av sesongen.

«Jeg håper alle som er glad i idrettslaget tar turen til Gjellum for å vise sin støtte til klubben» 
sier Abbas. Nytt av året er at A-laget også kan følges på sosiale medier. På Twitter finner du oss 
under brukernavnet @HeggedalFotball og på Facebook finner du oss om du søker på Heggedal 
IL fotballgruppen. Kampdatoer for A-laget publiseres på Heggedalspostens Facebook-gruppe.  
Kle deg i grønt, kom deg på Gjellum og støtt opp om bygdas helter! 

Friidrettsgruppa i 
Heggedal på vei mot vår 

Venstre: Johannes 
Grønlund i aksjon i 
stille lengde. Bak i køen 
står Richard Grønlund, 
Kaia Hatfield, Johannes 
Awe, Julia Refvik, 
Sondre Kristiansen og 
Martin Skjellestad. Lars 
Grønlund, trener.
Høyre: Fra venstre: 
Johanne Grønlund, 
Johannes Awe, Sondre 
Kristiansen, Magnus 
Kristiansen, Chau Kim 
Tran, Martin Skjellestad, 
Julia Refvik, Kaia Hat-
field, Richard Grønlund, 
trener.

22.4.14:  Heggedal-Rilindja 0-0 
6.5.14:  Heggedal-Vollen - 20.15 - Gjellum stadion 
20.5.14:  Heggedal-Høybråten/Stovner - 20.15 – Gjellum stadion  
3.6.14:  Heggedal-Hammersborg - 20.15 – Gjellum stadion 
14.6.14:  Heggedal-KFUM 2 – 15.00 – Gjellum stadion  
5.8.14:  Heggedal-Oppegård – 20.15 – Gjellum stadion 

12.8.14:  Vollen-Heggedal – 20.15 – Arnestad stadion  
19.8.14:  Heggedal-Holmlia – 20.15 – Gjellum stadion  
26.8.14:  Heggedal-Manglerud Star – 20.15 – Gjellum stadion 
2.9.14:  Heggedal-Årvoll  - 20.15 – Gjellum stadion 
13.9.14:  Heggedal-Heming – 20.15 – Gjellum stadion 
23.9.14:  Heggedal-Fagerborg – 20.15 – Gjellum stadion 

Hjemmekamper og andre viktige kamper a-laget 2014
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Det er ikke mange skiklubber som kan skilte med at sjefen  
for herrelandslaget og Norges smøresjef «himself» kommer på 
klubbaften. 

Til langrennsgruppa i Heggedal kom både Trond og Knut Nystad. To stk brødre 
fra et veikryss i nord, nærmere bestemt Fauske, med smøre- og treningsegens-
kaper i verdensklasse, ble overøst med spørsmål fra store og små skiløpere på 

klubbaften Heggedal. Og «hvis vi absolutt måtte», som de sa med et lurt smil, kunne 
vi også stille spørsmål fra OL i Sotsji. Budskapet fra landslagssjefen var tindrende 
klart; ha det gøy når du trener, og tren allsidig. Jo yngre du er, jo viktigere er det å 
ha mange interesser. Det er ingen som når verdenstoppen i langrenn uten å synes det 
er fryktelig moro å gå på ski. De trener og går på ski, kort og godt fordi det er det de 
aller helst ønsker å gjøre. Men ikke alle skal bli verdensmestere. Det er ikke noe min-
dre viktig å ha det gøy på trening av den grunn. Smøresjef Knut formante at skal skia 
bli gode, må barna ta smøreregi. «Lær dere noen enkle triks» sa han, og «sim salla 
bim» blir skia gode. Start med sandpapir i smøresonen, «fargelegg» tynne lag med 
grunnvoks, og avslutt med flere lag av «dagens smøring». Tilsammen ca 8-10 tynne 
lag med skismøring, mest foran bindingen. Kanskje ikke rart om du får glippetak på 
skitrening hvis du legger under bare ett lag med voks! Et annet vinnertriks er å sjekke 
gradestokken og lese teksten på skismøringen. Verre er det ikke. Ikke hvem som helst 
ville klart å få barn ned i 10-12-årsalderen til å lytte og stille spørsmål når temaet er 
skismøring. Etter mange gode tips om trening og smøring, fikk barna utdelt sine  
velfortjente premier fra klubbmesterskapet. Og ingen ringere enn Knut Nystad delte 
ut premiene. Det er lenge til neste skisesong, men de to eldste trenings-gruppene 
startet opp med treninger i begynnelsen av mai. I Heggedal oppfordrer  
vi barna og ungdommene til å prioritere sommeridretter på denne tiden av året,  
men for mange passer det godt med en rulleskiøkt i uka. Og ikke minst; det er  
kjempegøy å gå på rulleski!

Tekst: Eva Lill Kvisle
Foto: Vidar Johansen og Eva Lill Kvisle

Barne- og  
ungdomstriatlon
Et av målene til Heggedal idrettslag 
er å etablere flere grupper. Derfor ble 
det lagt fram på årsmøte et forslag om 
å starte opp en barne- og ungdoms 
triatlon gruppe. Dette ble godkjent med 
ingen stemmer i mot på årsmøtet. Det 
har blomstret opp flere triatlon klubber 
rundt om på øst landet, og er en idrett 
som er på vei opp etter at det det har 
blitt en idrett for alle. Det er i ferd med å 
bli et stort miljø innen denne idretts-
grenen, og HIL vil veldig gjerne være en 
del av dette. Barne- og ungdomstriatlon 
gruppen er for barn fra 7 år opp til 18 
år, og vil tilby variert trening og masse 
lek og moro. Vi vil ha samarbeid med 
andre klubber og delta på eksisterende 
arrangementer, men også være bidrag-
syter til nye. Vi håper også på og kunne 
gi et tilbud til litt «større barn». Triatlon 
gruppen vil ha et nært samarbeid med 
friidrettsgruppen, og ellers de andre 
gruppene som vil samarbeide. Hoved-
målet til gruppen vil være mestring, 
glede og ikke resultatorientert. Vi gleder 
oss veldig til og komme igang. Mer info 
kommer etter hvert på vår Heggedal IL 
sin hjemmeside.

Tekst: Ruben Vineshaugen, leder HIL

Populært besøk på 
langrennsgruppas 
klubbaften

dugnad
En stor takk til alle som stilte  

opp på dugnad på Heggedal Ils  
anlegg 29. april. 

støttemedlem
Støtt opp om ditt lokale idrettslag!  
Bli Støttemedlem i Heggedal IL  

kr. 200,-
Betales på konto: 5136 05 38382. 

Husk å oppgi navn  
og adresse.
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Heggedal IL vil takke deg som har registrert Heggedal IL som mottaker av din grasrot-
andel. Det totalte beløpet HIL har mottatt siden oppstarten av Grastrotandelen er 
kr 388.125. Ditt bidrag hjelper HIL med å oppfylle små og store drømmer. TUSEN TAKK!
Har du ikke registrert HIL som mottaker av din 
Grasrotandel? Send SMS: GRASROTANDELEN 
979674791 til 2020 (gratis).

Heggedalsposten32

Heggedal IL er på facebook 
Bli venn med oss!

Leder:  Ruben Vineshaugen  994 59 988  ruben.vineshaugen@getmail.com
Nestleder:  Berit Marstein  924 10 202  berimar@online.no
Konst. leder fotball:  Rune Røising  911 92 436  mrrrune@online.no
Langrenn:  Vidar Johansen  414 66 400  vidar73@gmail.com
Allidrett:  Ubesatt – har du lyst å bidra? Ta kontakt med HIL.
Trim og trening:  Laila Samuelsen  915 66 932  lssamuel@online.no
Blåfjellhytta:  Morten Eriksson  920 39 935  morten.mette@gmail.com
Utleie Gjellum:  gjellum@heggedalil.no

Heggedal idrettslag

HEGGEDALI L
19 14

Heggedal il ÅrsMØte
Vi fi kk dessverre ikke gjennomført årsmøtet den 26. 
mars på grunn av for liten deltakelse. Det stilte 7 
stemmeberettigede i tillegg til styret og det var ikke 
tilstrekkelig til at møtet kunne godkjennes i henhold 
til klubbens vedtekter. Vi var derfor nødt til å 
gjennomføre nytt årsmøte den 29. april med samme 
saksliste. På årsmøtet var vi 17 stemmeberettigede 
så møtet ble gjennomført og godkjent.

Valg av styremedlemmer
På agendaen var blant annet valg av styremedlem-
mer. Det skulle velges nestleder, to styremedlemmer 
og en revisor. Vi fi kk ikke valgt noen ny nestleder 
denne gangen. 

De som ble valgt var:
Terje Bøe, styremedlem for 1 år.
Veronica Sand, styremedlem for 2 år
Lene Tingberg Hatfi eld, som vara
Kari Rustad, som revisor for 2 år.
Vi ønsker dere velkommen som frivillig bidragsyter 
i Heggedal IL, og retter en takk til de som går ut av 
styret.

avvikling av daglig leder
En annen sak på agendaen på årsmøtet var videre-
føring av prøveordningen med 50 % stilling daglig 
leder. Vi har det siste året hatt Mouliko Halen som 
daglig leder, med en rekke arbeidsoppgaver. En av 
oppgavene var å være en støttespiller for hoved-
styret i den daglige driften. Dette har vært en bra 
avlastning for styret i et år hvor vi blant annet. har 
gjennomført 100 årsjubileum. Mouliko har også vært 
en viktig støttespiller i prosessen rundt det å få satt i 
gang med ny virksomhetsplan for idrettslaget. Dess-
verre har vi sett at kostnaden totalt med daglig leder 
stilling, nytt regnskapsbyrå og vaktmester på utean-
legget samt en dårligere avtale med kommunen på 
driften, gjør at det blir for kostbart i forhold til gevin-
sten. Gjennom årsmøtet er det derfor besluttet å 
avslutte prøveordningen med daglig leder. Jeg vil på 
vegne av styret, takke Mouliko for det arbeidet som 
er gjort, de gode ideene og ønske lykke til videre.

Tekst: Ruben Vineshaugen, leder HIL

Skjærtorsdag på 
Blåfjellhytta
Det tradisjonsrike «Skjærtorsdags arrangementet» på Blåfjell, ble 

vel ingen stor suksess denne påsken.  Den ”dårligste dagen i 
påsken” med regn og kraftig vind satte en stopper for de store 

besøkstallene. Men ca. 30 mennesker, store og små, stilte opp i konkurran-
sen og gjennomførte med stil og stor iver. Deltakerne startet opp med 
bøtte & presisjon ved hytteveggen, deretter luftgeværskyting og dart-
konkurranse. Så la de ut på turen videre opp mot Blåfjellet. Her var det 
ymse praktiske og teoretiske oppgaver. Når deltakerne var ferdige på 
Blåfjellet kom de ned til Blåfjellhytta, for tårnbygging, kortkasting, cola-
boks treff med pinner og avslutningsvis en ren quiz variant. De 4 lagene 
var så jevne, at rekkefølgen måtte avgjøres inne med ”quiz sudden-death”. 
I tillegg til de ca. 30 deltakerne, var det kanskje i alt 10-12 besøkende på 
hytta. Heggedal idrettslag vurderer om «Skjærtorsdagarrangementet» har 
utspilt sin rolle. Tidene har endret seg, og svært mange av lokalbefolknin-
gen er bortreist i påsken. Hyttekomiteen vil bruke resten av 2014 på å fi nne 
ut om familiedagen bør legges til slutten av april eller begynnelsen av mai, 
for at fl est mulig fi nner veien til Blåfjellhytta. En stor tusen takk til hele 
familien Laila Samuelsen, som stilte opp og tok kioskvakt denne dagen.

Tekst: for hyttekomiteen Morten Eriksson
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Smånytt

Øverst t.v.: Kristin Ma Ellefsen åpnet festen – og er 
initiativtaker til foreningen.
Til venstre: Varaordfører Per Anders Owren sådde 
det symbolske frøet – heller enn å klippe snor.
Øverst t.h.: Rene og Bente serverte økologisk lunsj.
Til høyre: Sissel registrerte nye medlemmer…

Heggedal Lions Clubb  HEDRET en kjent og aktet Heggedøl med Lions Internationale 
høyeste utmerkelse “Melvin Jones Fellowship “ til Odd Lars Vanberg. Utmerkelsen gis til 
personer som har gjort en betydelig innsats for det Lions står for og som virkelig har markert 
seg  positivt også i lokalsamfunnet på andre måter. 

Odd Lars  har vært svært aktiv i bygda , blant annet har han 5 år som formann i Heggedal 
Idrettslag. Som ung drev han aktiv skihopping. Videre er han 1 av 21 æresmedlemmer i HIL. 
Siden 2006 har han sittet i styre for Stiftelsen Heggedal Hovedgård, og i Heggedal Hovedgårds 
Venneforening. Hans store prosjekt nå er å fullføre Hovedgårdens rhododendron hage, noe 
som er godt i gang.

Lions Club Heggedal gratulerer Odd Lars med utmerkelsen

“Melvin Jones Fellowship “ til Odd Lars Vanberg

Så et frø – for en 
bærekraftig fremtid

Søndag 11. mai var det rigget for skikkelig åpnings-
fest for foreningen “Så et frø”. Nesten 100 barn og 
voksne plantet, handlet, snakket, lyttet og spiste. 
Naturvernere, økologivenner, heggedøler, bønder 
og initiativtakere møttes til vennskapelig søndags 
”lunsj”. Se www.såetfrø.no for nyttig informasjon – og 
meld deg inn!

TV2 kommer til Vollen St. Hansaften, da skal vi vise hvor-
dan en sommerkveld kan oppleves i denne kystperlen. Med 
bål, båter, fjord, strand, aktiviteter, etc, etc. Alle krefter skal 
jobbe sammen for at dette skal bli minnerike timer. Asker 
kommune bidrar med noe på den økonomiske siden, mens 
frivillige skal sørge for liv og røre. TV 2 stiller med folk 
og utstyr og musikalsk underholdning. Hovedstedet blir 
båthavna, Rabben og Fritznerstranda. Sentrumsforeningen 
engasjerer seg kraftig, så her blir det nok moro hele helgen. 
Markedsdagene som pleier å være i mai, er naturlig nok 
flyttet til helgen i forkant av mandagens St. Hans-aften. 
Folkens, her er det bare å krysse av i kalenderen - her blir 
det liv - uansett 
vær! Hvis dette 
blir en suksess, 
er det produk-
sjonsselskapets 
tanker a dette 
skal bli en år-
viss begiven-
het.        

 (Fra Vollen vels nettsider)

TV2 kommer til Vollen St. Hansaften

Solberg skole 150 år!
Litt for sent nådde det redaksjonen at Solberg skole har 
stort jubileum. En av Askers eldste skole feirer i disse da-
ger 150 år. Heggedalsposten gratulerer, og vi vil komme 
tilbake til jubileet til høsten.

Heggedalsposten34
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PC Doktoren i Heggedal
TREIG PC?  Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

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

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV

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

• Løsing av små og store     
  dataproblem

• Fjerning av virus 

• Trådløst nettverk

• Flytting av data mellom    
  gammel og ny PC 

• ISDN, ADSL og IP telefoni

• Oppgradering 

• Salg av ny PC 

Gjellum Senter
Heggedalsveien 350 - Heggedal

Heggedal
Gjellum Tannlegesenter

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

www.heggedalstannlegen.no

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

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

Gjellum Frisør
Stina Akre Hopland

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

Tømrermester Truls Stokker
Telefon 910 06 543/901 49 880

truls@stokker.no

Sunline Solstudio
Åpent alle dager 09.00-23.00

Gravalid Service as
Telefon 922 53 357

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

www.rygg-rehab.no

Mandag - fredag 7-23
Lørdag 8-21

36 Gjellum senter og Hovdahl.indd   1 11.03.2014   19:49:06


	01 Forside 3-2014
	02 Side 2 i nr 3-2014
	03- 05 Kistefossen_Utkast 1
	06-07 Menighet Nr 3-2014_Utkast 3
	08-09 - Veiprosjekter og omtale apotek
	10 Anjas side 3-2014
	11 BL-Heggedal 1
	12-13 Tur 2014-Nr3_Utkast 2
	14-16 Lions HP 3-2014
	17 Aktiv-eiendom 3-2014
	18 Historielaget-3-2014
	19 Annonse apoteket
	20 Småannonser 3-2014
	21 Skolekorpset 3-2014
	22-25 Nærmiljøsentralen 3-2014-c
	26-28 UNG-sider nr 3-2014
	29 Annonser Glade kafe - KIWI - Pikene - Nye bud
	30-32 HIL-sider_HP_03-2014_trykk
	33-34 17-mai og smånytt
	35 Tandberg
	36 Gjellum senter og Hovdahl-II



