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Må alt gammelt vike når nytt skal bygges?
Her i Heggedal har det fysiske landskapet forandret seg 

betraktelig de sist tiårene – utenom selve sentrum, da. Inn-
til nå! Gjellumjordene, Sætrejordene, Åmot og Rødsåsen, 
Hovedgårdens innmark og utmark er bebygd. Det grønne 
beltet mellom Dikemark og Skjellestad gnages sakte opp fra 
begge kanter. 

Folk trenger hus og vi trenger både næringsbygg og are-
aler til en voksende befolkning. Men folk trenger også røtter, 
en opplevelse av at det har bodd mennesker her i genera-
sjoner før oss. Våre omgivelser minner oss om nettopp det. 
Derfor er det viktig at hus som Heggedal Meieri, Rustad Mei-
eri og Elvelygården i sentrum blir tatt vare på. De er en del av 
vår identitet. Ellers er lite igjen. Asker kommune har vært den 
store grunneieren i Heggedal etter krigen. Men ikke alltid like 
bevisst sitt forvalteransvar. La oss håpe at både kommune 
og privatpersoner tenker nøye gjennom hva det vil si å være 
forvaltere av en kulturarv og et kulturlandskap. For egen del 
ser jeg for eksempel med spenning fram til hva som skal 
skje med Heggedal skole når det nå skal bygges helt nytt. 
Tenk om den eldste delen, hvor fem generasjoner har slitt 
seg gjennom ABC og gangetabell, kunne integreres i en ny 
tid. Det går faktisk an å la eldre bygg, eller deler av det be-
holde sitt tidsuttrykk selv om moderne mennesker vil ha be-
dre plass og mer komfort enn våre forfedre. Rett nok lever vi 
her og nå – og det er våre egobehov som skal dekkes. Men 
la oss huske at vi kun er den foreløpig siste generasjon. Det 
kommer folk etter oss også – som har krav på en historie.

Terje Martinsen

Abonnere?
Du kan abonnere på Heggedalsposten, og 
få den tilsendt pr. post. Det koster kr. 300,- 
pr. år, som kan innbetales til bladets konto 
2220.16.01332. 
Husk å oppgi navn og adresse!
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Ingen badeplass ved Oslofjorden er og har vært så populær blant befolkningen i Heggedal som Sjøstrand. 
Hvalstrand, Evjeodden, Høvikvollen og Ramton  ble jo også brukt av badeglade Heggedøler, men den 
korte avstanden til den familievennlige fjordstranda på Bjerkås var nå engang førstevalget på solrike 
sommerdager.

Hvem eide strendene – Sjøstrand/Sjøvoldstranda  - og hva ble de brukt til ?

Litt historie
Yggeset gård hadde i alle år tilgang til 
fjorden gjennom Sjøstrandveien, delvis 
fordi gården hadde flere husmannsplasser 
i Bjerkås, bl. a. Korsveien i Sjøstrandveien 
34 og ”Strandstua” som lå ved inngangen 
til Sjøstrand Bad. Her bodde familien Jor-
dan fram til 1950-tallet da huset ble revet. 
Men eiendomsforholdet langs Sjøstrand-
veien var komplisert. Både Elnes, Ygge-
set og Bjerkås-gårdene eide inntil veien. 

Deledammen som ligger ved veien har 
sikkert fått navnet fra et dele, muligens 
mellom Bjerkås og Yggeset-gårdene.

Yggeset-gårdene brukte Sjøstrandvei-
en fram til fjorden hver gang de fra gam-
melt av skipet ut tømmer og seinere da de 
leverte tømmer til verftet og saga.

Men ikke minst etterat Yggeseth 
Iscompagni ble etablert på 1880-tallet 
trengtes  lagrings- og utskipningsmu-
ligheter for isblokkene fra de ulike is-
dammene (Deledammen, Stordammen, 
Plassedammen og Bjørnhullsdammen). 
Yggeset-gården ble delt i Nordre og Søn-
dre Yggeset i begynnelsen av 1800-tal-
let. Erik L. Yggeseth på Søndre Yggeset 
solgte Yggeset-stranda (Sjøstrand) til Alf 
Whist i 1914.

Bjerkås gård var den sydligste gården 
i Asker og besto av to bruk, øvre og nedre.  
Harald M. Bjerkås som overtok gården i 
1883, var en driftig herremann. Han så 
mulighetene i isdrift som nå spredte seg 
over hele Asker-, Røyken-, og Hurumlan-
det. To dammer hadde han på eiendom-

Odd Lars Vanberg og Terje Martinsen

S J Ø S T R A N D

men, Stupengdammen  og Deledammen 
og en kunstig dam lot han bygge – Ny-
gårdsdammen. Denne ble anlagt der Eter-
nit-fabrikken (1942-1975) kom seinere. 
Fra dammen ble det kort vei til utskip-
ningshavn for isblokkene.

I 1917 dukker Alf Whist opp igjen, 
mannen bak Heggedal Bruk, Heggedal 
Hovedgård, Heggedal Fabrikker etc. Han 
kjøpte så Sjøvoldstranda av Harald M. 
Bjerkås.

Skipsverft og Sag
Alf Whist var en særs foretaksom forret-
ningsmann. Ideen bak kjøpene hans var å 
anlegge et skipsverft som skulle produse-
re båter som kunne brukes til tømmerfrakt 
på de nord-russiske elvene. Alf Whist 
hadde gjennom bekjentskaper engasjert 
seg i Pomurhandelen med Russland, men 
verdenskrigen (1914-1918) lagde vanske-
ligheter for han.

Han lot også bygge boliger for arbei-
derne på verftet, og i det hele tatt satset 
han større enn det lokalsamfunnet var 
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vant med. Virksomheten pågikk et par år, 
men det endte med konkurs.

Whist ga ikke opp. Utstyret ble nå be-
nyttet til å sage tømmer som etterpå ble 
brukt i hans produksjon av laftede hus og 
hytter. Brødrene Anders og Kristian Stok-
ker fra Heggedal var med og skar tømmer 
på Sjøstrand, men driften opphørte i slut-
ten av 1920-årene

Andreas Stokker var sagmester hos 
Alf Whist på Sjøstrand. Da firmaet gikk 
konkurs, tok han hånd om det fine fu-
rutømmeret som hans bror Kristian skar 
på saga til Whist.  Materialene ble siden 

brukt til bygging av Heggedal Kapell som 
sto ferdig i 1931.

Ny tid – Badestrand og 
Leirplass

Utover i 30-årene dukket det opp flere 
badeanstalter og badestrender ved Os-
lofjorden. Sjøbading ble populært, og i 
1934 åpnet Sjøstrand Bad.

Det ble bygget stupetårn for 1m og 5m 
, malt i prangende grønn farge, honnør-
brygge, restaurant og kafé, kiosk og trapp 

opp til det høyeste punktet på strandom-
rådet (Utsikten). Opparbeidede teltplasser 
skulle lokke familier og ungdom til sundt 
friluftsliv. Reisende fra Oslo og omegn 
strømmet til med ”pappabåt” som gikk i 
rute fra Oslo, og folk kom gående  eller 
syklende fra nærmiljøet. Stangerholm åp-
net for dans i restauranten. Den ble seinere 
overtatt av I. Burås og H. Markveien.

Sjøstrand Bad ble kjent langt utenfor 
Asker som ”En av Oslofjordens vakreste 
strender!”

Nye ideer – Leirplasser – 
Pensjonat og Skoler
I slutten av 1930-årene ble stedet vanske-
lig å drive. De badende fant veien, men 
restaurantdriften gikk dårlig. Eieren, Alf 
Whist, la derfor stedet ut for salg. Det 
endte med at en sammenslutning av kris-
telige organisasjoner kjøpte ca. 50 mål 
av eiendommen for Kr. 75.000.- Det nye 
navnet ble A/S SJØSTRAND.

Stedet fikk et kortvarig oppsving, ikke 
minst på grunn av de fine mulighetene for 
teltliv og camping. Mange foreninger og 
organisasjoner søkte til Sjøstrand både i 
helgene og til lengre opphold for å dyrke 
teltlivets gleder. Arbeiderboligene som 
Whist hadde oppført, ble leid ut. Virksom-
heten fortsatte som Sjøstrand Pensjonat 
og holdt det gående fram til 1953.

Sjøstrand juli 1957 og august 2012.

Artikkelforfatteren Odd Lars Vanberg har mange 
opplevelser fra Sjøstrand. Over er familien 
Vanberg på sjøstrand seinsommer 1942. 
Honnørbrygge og stupetårnet ses i bakgrunnen.
Bildet til høyre viser Odd Lars på 5-meter’n i 
1952.
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Kilder
Thore Fagerengs grendehistorier fra Bjerkås, utgitt i 1993 og 1992• 
Halvard Torgersens bygdebok om Asker fra 1941• 
Karl Kildahls ”Det var engang på våre kanter”• 
Einar Yggeseths slektshistorie om Yggeseth og seilskipstiden i Asker• 
Anna Bjørg Kolbergs artikkel i jubileumstidsskriftet for Bjerkås Vel (1999)• 
Samtaler med våre egne forfedre i Yggeseth-familien.• 

Under annen verdenskrig var jo rei-
semulighetene begrenset, så mange søkte 
enkle og korte ferieopphold i nærmiljøet.

Den tidligere landssekretær i Norges 
KFUM, arkitekt Alf Resvoll og hans kone 
Signe, overtok som bestyrere av A/S SJØ-
STRAND og tok aktiv del i utviklingen 
av stedet fram til 1959. I 1954 arrangerte 
KFUM-speiderne for eksempel interna-
sjonal leir her med over tusen utenlandske 
deltakere.

Sjøstrand Yrkesskole kom i gang høs-
ten 1939 og var i drift fram til 1942 da 
krigsutviklingen satte en stopper for vi-
dere drift.  (En av elevene var Harry Søn-
sterød fra Heggedal).

I midten av 50-årene flyttet Postsko-
len med internat inn i Pensjonatet. Skolen 
var i drift til 1976. (Arne Sæther og Svein 
Sørli, begge fra Heggedal, fikk sin skole-
ring her).

Rundt 1954/55 ble kafeen oppgitt, re-
sten forfalt, bare kiosken så ut til å være 
”liv laga”. Sjøstrand fortsatte likevel å 
være et populært utfartssted.

Sjøstrand de siste årene
Det myldrende livet som utspant seg her i 
førkrigsårene er nok forbi. Mange vil hus-
ke fjordbåtene DUEN 1 og 2 og LOUISE 
1og 2 da de meldte sin ankomst til Bjerkås 
brygge. Badeturistene med barn og bade-
utstyr strømmet ut fra fjordbåtene og løp 
til stranda for å finne en gunstig plass for 
familien!

I 1959 kjøpte Asker Kommune Sjø-
stranda med en del av området rundt, 
snautt 40 mål. Stedet ble oppgradert som 
badeplass med toaletter og baderampe for 
handikappede og stranda fikk jevnlig på-
fyll av barnevennlig sand fra Hurumlan-
det.

I 1976 kjøpte Oslo Kommune 
”Whist’s” husrekke og har siden drevet 
det tidligere pensjonatet som et vernehjem 
for alkoholkere  (Sjøstrand Vernehjem).

Vollen/Bjerkås – Heggedal?
Vollen og Bjerkås har i alle år vært knyttet 
til Heggedal. Tore Sigernes sa en gang: ” 
Vollen og Bjerkås var jo Heggedals hav-
nebyer”!

Gårdene Yggeset, Østern, Gui og 
Gisle har alle hatt havnerettigheter her så 
lenge de har eksistert.

Til Vollen kom og gikk fraktebåter 
med råstoffer og ferdigprodukter til og fra 
industrien på Dikemark og Heggedal (Di-
kemark Jernverk, Solberg og Heggedal 
Steinindustri, Heggedal Bruk etc.)

Deledammen

Fra A. B. Kolbergs artikkel om Sjøstrand i jubileumstidsskriftet for 
Bjerkås Vel. Bildet er fra 1950 og viser den gamle restauranten i 
bakgrunnen.

Fra Bjerkås ble det skipet ut tømmer 
og isblokker fra bruk på Heggedal.

Veiforbindelsene til fjorden gikk gjen-
nom gårdene, til Vollen via Østern/Gisle/
Linlandet og til Bjerkås via Yggeset/
Dalveien/Sjøstrandveien eller Yggeset/
Markveien/Sjøstrandveien.

Badegjestene fra Heggedal fulgte de 
samme farene, men gående og syklende 
fant også raskere framkomst gjennom sko-
gen. Etter at Vollenveien ble ferdig i 1906 
og bilen ble allemannseie fra 1960-tallet, 
ble Sjøstrand og strendene langs fjorden 
lettere tilgjengelige.
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LIONS CLUB

Kulturdagene på 
Heggedal Hovedgård

2. og 3. juni 2012 arrangerte LC Heggedal kulturdagene på Heggedal 
Hovedgård for 32. gang. Dette arrangementet er LC Heggedals hovedinntektskilde til deres 
humanitære arbeid. 50% går til å støtte ulike ting i lokalsamfunnet og resten går til nasjonale 
og internasjonale støttetiltak.

Ettersom værgudene viste seg fra sin beste side på åpnings-
dagen var antallet besøkende veldig bra.

Inne i Hovedhuset hadde ni utstillere fått plass for sine 
salgsutstillinger, og ute var mesteparten av tunet omkran-
set av salgsboder og representanter for ulike lag og foren-
inger. Kafeterian hadde et godt og stort utvalg av mat og 
drikke. Her var det stort sett kø hele tiden. Spesielt popu-
lær var nok lapskausen som blir laget fra grunnen av på 
kjøkkenet på Heggedal Hovedgård.

På scenen var det variert underholdning med Hegge-
dal og Blakstad skolekorps, Gammeldansen, Dansesonen, 
Magnus Drangevåg m/band og ikke minst Maria Arre-
dondo. Når sistnevnte hadde sin opptreden var de fleste 
besøkende på Hovedgården å finne foran scenen. 

Til tross for gråværet på søndag kom det allikevel noen 
hundre besøkende til Hovedgården. Og når været ble mer 
”rufsete” økte omsetningen av lapskaus og hamburgere og 
mindre av kaker og kaffe. Og det var fremdeles underhold-
ning og god stemning på scenen med Skitthegga Swing, 
Tonleik og Swing It. 

Tekst/foto: Jarle Byggjordet / Kjell E. Nilsen

Maria Arredondo on stage Flotte ampler på rekke og rad

Heggedal Lions Club vil takke sponsorer og bidragsytere for deres støtte til Kulturdagene: 

• Ing. Ivar Pettersen A/S, Drammen, • Lillian Wikerholmen Tannklinikk, • XL Bygg Asker Trelast, • Heggedal Ser-
vicesenter AS, • Truls Stokker MNTF,  •  Bakkene Gartneri, • Monier AS, Slemmestad, • REMA 1000 , Asker, • 
Sporten Elektriske, • HAE Offshore Co, • JM Bygg AS, • Bjørn Frode Mortensen AS, Rørlegger, • Anleggsgartner 
Trond Torgunrud, • Brødrene Hvesser AS, • Mikro Data-regnskap, • Tannlegene Heggedalsenteret, • Fargerike Asker 
AS, • Heggedal Bakeri AS, • Martin Rønning AS, • DNB Bank ASA, • Murmester Rune Røising.
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag Program høsten 2012

Mandag 24. september kl. 13.00 Fortellerverksted på seniorsenteret.
Tema: GJELLUM - kino, samfunnshus og festlokale

Mandag 29. oktober kl. 13.00 Fortellerverksted på seniorsenteret.
Tema: GAMLE STEDSNAVN

Besøk på Lier Bygdetun, Lier Historielags samlinger. 

Mandag 26. nov kl. 13.00 Fortellerverksted på seniorsenteret. Mulig tema: Telefonsentralen, 
eller postkontoret

Åpent møte med foredrag og presentasjon av historielagets 
årbok 2012

Søndag 16. september kl. 12.00 Tur fra Vardåsen til Gullhella. Oppmøte på parkeringsplassen på 
nedsiden av gamle Vardåsen sanatorium kl. 12.00. 
Løype: Til Oppsjø gruver, forbi Oppsjø og Lille Oppsjø til den gamle 
plassen Stupesletta. Vi passerer et marmorbrudd på veien. Videre opp 
til vestsiden av Vardåsen, med utsikt over Askerbørskogen. Deretter 
går vi opp på toppen og ser inn mot Oslo og utover Oslofjorden, og går 
til slutt ned til Gullhella stasjon.
Vi organiserer henting av biler på Vardåsen etter turen. 
Turguide: Ivar Schaulund.
Varighet Ca 4 timer. Ta med mat, drikke og kikkert.

Oktober (dato annonseres i neste 
nummer av Heggedalsposten)

Onsdag 15. nov kl. 19.00

Styret i “Asker 
Teenageklubb” samlet 
på Gjellum - 45 år etter. 
Bak fra venstre: Svein 
Eriksen, Olav Fossum, 
Arve Gjellum og Terje 
Gundersen. Foran: 
Svein Gylthe.

I underkant av 20 popinteresserte eks-ungdommer møtte opp 
på Gjellum 6. mai for å høre om og prate om Gjellums merit-
ter som konsertarena på 1960-tallet. Og noen hadde tydeligvis 
snakket sammen på forhånd, for hele styret i den daværende 
Asker Teenageklubb hadde “reunion” på Gjellum den kvel-
den.
I perioden 1964 til 1967 arrangerte teenageklubben med Svein 
Gylthe i spissen et 100-talls konserter med mange av de leden-
de norske - og noen utenlandske – band på plakaten. Gjellum 
trakk publikum fra hele Østlandsområdet. 
Dessverre  forsvant alt skriftelig materiale om arrangementene 
i en brann hjemme hos Gylthe på 80-tallet. Vi er veldig inter-
essert i bilder fra konsertene, plakater, billetter, medlemskort 
m.m., og ber alle som var publikum om å sjekke skap, skuffer 
og gamle fotoalbum!
I Historielagets årbok 
2012 vil det komme en 
artikkel om Gjellums 
”pop-historie”.
DHS

Gjellums pop-historie skrives
Har du bilder, billetter, plakater eller annet fra 
konsertene på Gjellum på 60-tallet?

DA SHELL VAR GULF. Bilde viser bensinstasjonen i Guibek-
ken på 60-tallet. Under er gjengitt en annonse fra Budstikka fra 
april 1965. Da var det også en Caltex-stasjon i Kloppedalen.

Heggedalsposten 7

07 Historielaget 4-2012.indd   7 2012-08-15   08:51:08



-en enklere hverdag -en enklere hverdag

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

HEGGEODDEN 
Moderne leiligheter i et nytt �g spennende sentrum

VISNING
Onsdager kl 18 - 19 

Svalgang

Terrasse
10m2

Sov 1
12,2 m²

gang
6,9 m²

Sov 2
7,0 m²

Bod/gard
4,3 m²

Stue/kjøkken
42,6 m²

Bad
5,0 m²

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

Leil. E 82 m2 BRA 
– med utsikt mot sentrum

Leil. H 110 m2 BRA
– elegant i toppetasjen

Leil. C 89 m2 BRA 
– rett ved vannkanten

MILJØGATEN GJENNOM NYE HEGGEDAL SENTRUM

Salg v/ JM Norge AS
Lise Wiik,  Tlf: 928 10 074 
Epost: lise.wiik@jm.no

Søndager kl 13 - 14 
Salgskontor vis a vis

Heggeodden

M
O

+111,84 +112,20

Svalgang Svalgang/
Terrasse
7m2

Sov 3
11,6 m²

Hall
11,2 m²

Sov 1
11,5 m²

.
Bad
5,0 m²

Sov 2
6,9 m²

Kjøkken
12,9 m²

38,2 m²

Bod
3,0 m²

Bad
2,5 m²

TAKTERRASSE
33,5 m²
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HEGGEODDEN 
Moderne leiligheter i et nytt �g spennende sentrum
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gang
6,9 m²

Sov 2
7,0 m²

Bod/gard
4,3 m²

Stue/kjøkken
42,6 m²

Bad
5,0 m²

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

Leil. E 82 m2 BRA 
– med utsikt mot sentrum

Leil. H 110 m2 BRA
– elegant i toppetasjen

Leil. C 89 m2 BRA 
– rett ved vannkanten

MILJØGATEN GJENNOM NYE HEGGEDAL SENTRUM

Salg v/ JM Norge AS
Lise Wiik,  Tlf: 928 10 074 
Epost: lise.wiik@jm.no

Søndager kl 13 - 14 
Salgskontor vis a vis

Heggeodden

M
O

+111,84 +112,20

Svalgang Svalgang/
Terrasse
7m2

Sov 3
11,6 m²

Hall
11,2 m²

Sov 1
11,5 m²

.
Bad
5,0 m²

Sov 2
6,9 m²

Kjøkken
12,9 m²

38,2 m²

Bod
3,0 m²

Bad
2,5 m²

TAKTERRASSE
33,5 m²
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

 Aspirantene og juniorene hadde en 
svært vellykket helgetur til korpsfes-
tival i Skien. Det er en årlig festival 
som vi har vært på i fl ere år. Sammen 
med 27 andre junior- og aspirantkorps 
blåste vi i været og marsjerte gjennom 
Skiens gater i sol og (mest) regn. Men 
det la ingen demper på stemningen. 
Musikantene fra forskjellige skoler 
og klassetrinn ble godt ristet sammen. 
Klatrepark, disco, løpefart-marsjering 
og kiosken var blant helgens høyde-
punkter.

To gode sommerturer 
avsluttet vårsesongen

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. 

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

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

Tekst og foto: 
Erik de Mora og
Markus Gamenius

Alle deltakerne på hovedkorpsets sommertur til Italia

Over og under: Fra klatreparken

Etter en lang og hektisk vår er det på tide å strekke på seg og komme seg på 
tur! Tradisjonelt reiser hovedkorpset på en større tur hvert tredje år mens 
aspiranter og juniorene holder seg innenlands.

det la ingen demper på stemningen. 
Musikantene fra forskjellige skoler 
og klassetrinn ble godt ristet sammen. 
Klatrepark, disco, løpefart-marsjering 
og kiosken var blant helgens høyde-
punkter.

Alle deltakerne på hovedkorpsets sommertur til Italia

Årets sommertur for hovedkorpset 
ble lagt til Garda i Italia. Korpset til-
brakte seks dager på en fl ott camping-
plass, San Benedetto, ved Gardasjøen. 
Dagene var fylt med mye moro som 
bading, soling, besøk i Peschiera, Ve-
rona og Sirmione. Tre gode konserter 

i kombinasjon med oppmarsjer var så 
absolutt gode musikalske opplevelser 
for alle, både musikanter, ledere og 
publikum. En dagstur til Gardaland, 
en av Europas største fornøyesparker 
ble det også satt av tid til. Det var en 
ordentlig fi n og morsom dag for alle!

Høstsesongen starter helgen 22. - 24. august.
Høsten for korpset starter siste helgen 
i august hvor hovedkorpset og junio-
rene reiser til Hornsjø Høyfjellshotell. 
Der venter en helg spekket med mye 
ny og god musikk som skal danne 
grunnlaget for høstens repertoar. Men 
det blir også tid til lek og moro, Hotel-
let har eget basseng, det kan jo arran-
geres konkurranser og leker i vannet!
Korpset har denne høsten fått 14 nye 

aspiranter. Vi ønsker dem alle hjerte-
lig velkommen til oss og håper dere 
får mange og gode opplevelser her i 
korpset. Men vi trenger gjerne fl ere 
musikanter og det er ikke for sent å 
melde seg! Så har du lyst til å spille i 
et av de beste skolekorpsene i Akers-
hus er det bare å ta kontakt med oss. 
Du fi nner kontaktinformasjonen ne-
derst på siden.

Over og under: Fra klatreparken

Marsjering i gatene

Heggedalsposten10
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Heggedalsposten 
i fotojury

Galleri Pikene ved broen har nå pluk-
ket ut jurymedlemmene til høstens 
store fotokonkurranse; “Portraits of 
Heggedal”. Sammen med fotograf 
Knut Bry skal ordfører Lene Con-
radi, Harald Nik Johansen og Hegge-
dalspostens Frode Th. Omdahl være 
med å bedømme de innsendte bidra-
gene i konkurransen. 
Påmeldingsfristen er 15. septem-
ber, og utfyllende opplysninger om 
konkurransen kan du finne på nettet: 
www.pikenevedbroen.com.

Heggedal Aikido-
klubb med bredt 
treningstilbud
Aikido er en selvforsvsarssport utvi-
klet fra Jui-Jutsi, en gammel samurai-
øvelse. Klubben har for tiden 44 med-
lemmer, og trening nesten hver dag i 
uken - og passer for de fleste mellom 6 
og 70. Trener Mouliko Hallén (bildet, 
innfelt) har 30 års erfaring som in-
struktør i sporten, som han anbefaler 
på det varmeste. Klubben er tilsluttet 
Norges Idrettsforbund. På det store 
bildet har Natalie først kastet og så 
låst fast trenings-kameraten Mathei.

Konsertbegiven-
het på Rustad 
Meieri

Lørdag 1. september inviteter Ru-
stad Meieri til en konsertopp-le-
velse av de sjeldne. Tribute-bandet 
A Saucerful Of Secrets, som har 
spesialiseret seg på Pink Floyds 
repertoar, spiller for første gang i 
Heggedal. 
Det hele starter klokken 15.00, med 
Dr. Emils Laboratorium med et re-
pertoar som passer både store og 
små, før hovcedattraksjonen går på 
scenen noe senere. Arrangementet 
varer til kl. 03.00.

Foto: Ida Steinlein

Fotos: Karin Kvakland

En rotur på Gjellumvannet

Ro, ro på Gjellumvann.
En og en – og to i spann.

Ro blant liljer 
– og blant siv
vannet har sitt eget liv.

Fugler som har rede lagt
trygt – i ly mot overmakt.

Insekt-surr på sølvblankt fat
fisken spretter etter mat. 
Gjedda i det mørke vann
venter, med en fryktet tann!
Ål og abbor, ørret, mort
lever farlig! Noen kort. 

Barne-latter fra en strand
spade, spann – og sand og vann!
Svømmetak, med noen dykk
– læring går i napp og rykk.  

Vannet speiler bygda vår
kirke, hus og Hovedgård.
Når ved kveld vi ror mot land

– Vardås-himmelen i brann!

Ro, ro på Gjellumvann
En og en – og to i spann.

Astrid Nilsen

Foto: Budstikka
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Nærmiljøleder ´n
Som båtmann holder jeg på 

sommeren i det lengste og i alle fall 
ut september… Imidlertid er det et 
faktum at sommeren i følge kalen-
deren er på hell – og en travel høst 
står snart for døren. Utbygging på 
Heggodden spurter fremover, Nær-
miljøsentralen og kommunen sam-
arbeider om planer for Heggedal 
sentrum, Heggedal stasjon begyn-
ner å ta form og kanskje kommer 
det et tog snart. Heggedal skole blir 
”ny” med tre parallelle klassetrinn 
og fl erbrukshall til glede og nytte 
for oss alle. Og 21. oktober er det 
klart for årets TV-aksjon, med stor 
lokal innsats for Amnesty.

Husk: Åpent møte om Heggedal 
sentrum, 11. september, klokken 
18.00 på biblioteket.

La meg til slutt også minne om 
at vi planlegger å lage en Hegge-
dalskalender for 2013. Det betyr at 
vi gjerne tar i mot gode bilder fra 
Heggedal – til post@iheggedal.no!

PerS

Nye åpningstider ved 
Heggedal bibliotek
Etter ønske fra mange i Heggedal endrer biblioteket åpningstidene fra og 
med mandag 20. august. (Da åpnet biblioteket etter perioden med sommer-
stengt). Problemet for brukerne har vært at noen ganger har biblioteket åp-
net tidlig og stengt tidlig og andre dager åpnet sent og holdt åpent senere. 
Det har vært nesten helt umulig for folk å huske hvilken dag og tid man 
kunne besøke et åpent bibliotek i Heggedal!

Bibliotekets nye åpningstider er:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 12.00 – 18.00

(Onsdag og lørdag stengt som tidligere)
De nye åpningstidene vil gi alle brukere mulighet til å kunne benytte biblio-
teket, og forhåpentligvis også å huske åpningstidene. Dessuten vil skolebarn 
kunne benytte biblioteket etter skoletid alle åpningsdagene.  Dette var spe-
sielt et poeng for foreldre de dager det er kino, men også andre dager. Barna 
kan nå gå på biblioteket etter skoletid for å gjøre lekser etc. Biblioteket hå-
per også at denne omleggingen bedrer tilgjengeligheten for eldre og brukere 
av seniorsenteret; vel møtt på Heggedal Bibliotek!

LEKSEHJELP
mandager 14.15 - 16.15
Hovedgården ungdomsskole (HUS) 
og Nærmiljøsentralen samarbeider 
om mye; og fra 10. september blir 
det mer leksehjelp på biblioteket i 
Heggedal. To 10.trinns elever starter 
med leksehjelp fra klokken 1415 til 
klokken 1615 hver mandag. Tilbu-
det er primært til elever i lavere trinn 
ved HUS, men så lenge kapasiteten 
holder vil dette være et tilbud til alle 
skoleelever! 
Altså: Leksehjelp, biblioteket, hver 
mandag fra 10. september.

Arrangementer som forhåpentligvis gjør mandagskvelden enda triveligere. 

Mandag 24. september kl. 17.30 på Heggedal bibliotek: 
Klovnen Knut med forestillingen “Apestreker”.
Handlingen dreier seg rundt klovnens forsøk på å lese fra Norges tykkeste dyre-
bok – Norges Løver. Prosjektet avspores stadig av Tom Tuba – en så godt som 
levende sjimpanse- som holder kontakten pr. telefon. Apestreker er et viktig 
stykke. Et stykke som gir svar, for eksempel hvorfor Titanic sank.
Passer for barn i alder 3-9 år, og voksne.  
Varighet: 45 minutter.
Inngang kr. 20 kr både for barn og voksne.
Billetter selges i biblioteket, ikke forhåndssalg. 
Maks 50 plasser.

Programmet og omtale fi nner du selvfølgelig på www.iheggedal.no

Mandag 3. september kl 19.00 - ca. 21.30
Gratis konsert på parkeringen bak KIWI-bygget!
Robert Vendetta and the Moonlight Stiffs er sterkt påvirket av det som 
skjedde tidlig på syttitallet, blant annet funky 
rock’n roll, folk-rock og singer/songwriter 
tradisjonen - et sted mellom The Rolling 
Stones og Neil young.
Dr. Emils Laboratorium, som er et ga-
rasje- og høkkertband ifølge dem selv. For 
uinnvidde består bandet av : Doktor Emil, 
Scheiken, Tøffe Toffe og Cliff Gunnar. Dette blir moro.

Mandag 15. oktober kl. 19.00 på Heggedal bibliotek(?): 
Morten Langhoff: ”Van Gogh og Gaugin”
Mandag 19. november kl. 19.00 på Heggedal bibliotek: 
Albrecht Eika: ”Krigen med de mange sidene”

Arrangementer som forhåpentligvis gjør mandagskvelden enda triveligere. Arrangementer som forhåpentligvis gjør mandagskvelden enda triveligere. 

Mandag kveld i Heggedal!

Heggedalsposten12
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Her starter Anders´ kjøretur, med 
fjernstyrt bakdør og heis/rampe som 
trygt bringer ham inn i bilen. Anders 
kjører på egne rullestolhjul inn til 
førerposisjonen og låser stolen fast i 
dørken i bilen, slik at sikkerheten er 
ivaretatt og sikkerhetsbeltet kommer 
på plass.

V I TO
Om du tar en splitter ny Mercedes Vito og river ut det meste av innmaten blir 
det ikke stort igjen. Men om du gjør det samme og bygger en ”helt ny bil” 
på innsiden, får du bilen til Anders.

Tekst og bilder: Per Sletaune

Om du ikke har sett et skikkelig ratt 
før - så ser du et nå. Styrespaken på 
venstre side er Anders´ ratt; Her er det 
godt grunnlag for både langturer og 
skikkelig lukeparkering etter hvert! 
(Bortsett fra at bakluka er Anders´ dør 
inn og ut – ikke parkér for nær!) Gir-
velgeren sitter til venstre for ”rattet”; 
litt uvant for mange av oss, men en 
helt utmerket plassering for bileieren.

Skal du kjøre bil er det nødvendig 
både å kunne ”gi gass” og bremse. 
Multifunksjonsspaken på høyre side 
er gasspedal, bremsepedal, blinklys, 
vindusvisker, nødblink og… Krever 
nok litt tilvenning!

Når du ikke rekker frem til dashbor-
det må dashbordet komme til deg. De 
knappene som vi andre leter etter er 
plassert ved siden av multifunksjons-
spaken - mye lettere å finne frem!

Det kan være at Anders har litt kort rekkevidde i noen sam-
menhenger, men snart kjører han 60 mil på en tank. 
Anders jobber som lærekandidat og kontorsjef i Nærmiljø-
sentralen. Om ikke lenge er han på veien i ny bil i nærheten 
av deg. 

Bilen til Anders er bygget om og tilpasset for Anders av ETAC 
AS. ”Etac arbeider for alle menneskers rett til en selvstendig 
tilværelse. Vi ønsker at alle mennesker skal ha lik mulighet 
og frihet til å skape sin egen hverdag, uavhengig av fysiske 
forutsetninger.”

Om du vil vite mer kan du kontakte Anders på  
anders@iheggedal.no.
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Kommunens tjenestetilbud og loka- 
ler i det nye Heggedal sentrum 
er under planlegging. Som vi 
skrev om i forrige nummer av 
Heggedalsposten, er det lagt 
opp til en tre-trinns prosess med 
lokal medvirkning, organisert av 
Nærmiljøsentralen. Representanter 

for frivillige organisasjoner, barn 
og unge og næringslivet er invitert 
med i en arbeidsgruppe som til nå 
har gjennomført to “workshop’er”. 
Midt i prosessen fikk vi en streik 
i kommunal sektor, og møtene 
har forgått i en tid på året der 
mange sliter med å finne tid. 

Arbeidsgruppa har gjennomført 
“trinn 1” i planleggingsprosessen, 
og det foreligger et utkast til rapport 
med noen forslag og skisser fra 
arbeidsgruppa. Foreløpige tanker 
og skisser vil bli presentert på et 
åpent møte 11. september.

Det har vært ekskursjon til Bråta Bo- og behandlings-
senter i Eiker, som involverer nærmiljøet sterkt gjennom 
en stor satsing på kulturaktiviteter for både beboere og be-
folkning, og ved at kantina er åpen for ungdomsskoleelever 
i “storefri” (noe skolen ikke er like glad for). En gruppe 
har også besøkt Fornebu, og sett på driften av Storøya og 
Hundsund Grendesenter. Der ble det planlagt et utstrakt 
samarbeid mellom frivillige organisasjoner og Bærum 
kommune, organisert i et “grendesenter”. Der ble forskjel-
lige kommunale funksjoner samlokalisert og “tvunget” til 
samarbeid, noe som ikke var helt uproblematisk i starten.

En viktig erfaring fra Bråta og Fornebu er at samarbeid 
ikke skjer av seg selv. Noen må ha ansvaret og arbeidska-
pasitet til å drive prosessene framover. Samarbeid er res-
surskrevende.

Som grunnlag for det videre arbeidet laget arbeids-
gruppa en oversikt over lokale “samarbeidsprosjekter”, 
mellom organisasjoner, offentlige institusjoner og næring-
sliv. Mange av disse relasjonene er knyttet til drift eller 
sambruk av av lokaler (idrett, motorklubb, seniorsenter, 
skolekorps, Fabrikken, Heggedal Hovedgård, bibliotek 
m.fl.), mens andre er faglig begrunnet (samarbeidet i Ho-
vedgårdensonen, samarbeid med kulturskolen, m.m.). I 
tillegg kommer enkeltarrangementer med flere bidragsy-
tere, som Kulturdagene, St.Hans, nærmiljøkonferanser, 
Transmatorrennet m.fl.

Kommunale tjenester og lokaler  
i det nye Heggedal sentrum

Funksjoner som bør legges i sentrum:
• Kafe med driftsform og utforming som ivaretar alle brukere. 
• Utekonserter
• Servicetorg, evt med enkel byggesaksbehandling
• Lekeplass som et samlingssted for 3 generasjoner. 
• Kulturbibliotek - kan godt være mindre enn i dag. 
• Muligheter for fremvisning av film.
• Lokalhistoriske samlinger. 
• Tilbud til seniorer/seniorsenter
• Tilbud til ungdom/fritidsklubb
• Skatepark
• Kjøkkenfunksjon tilpasset profesjonelle og amatører.
• Foredragslokaler
• Helsestasjon
• Nærmiljøsentral
• Heggedalsposten. 
• PC’er, i eget rom eller plassert utover i større arealer. 
• Grupperom med lager/skap som muliggjør sambruk. 
• Bandrom kan kanskje legges til en garasje(?)
• Administrasjonslokaler
• Lekseplasser, i eget rom eller fordelt utover i et lokale
• Stillerom til lesing eller møterom. 
• Utstillingsplass, i form av lokaler eller montere.

Funksjoner som bør legges utenfor sentrum: 
• Idrettsarealer og støyende aktiviteter kan legges til skolene
• Helsehus med samlokalisering av lege, tannlege, fysio, 
trening kan eksempelvis legges til Fyrhuset. 
• Skatepark
• Større konsertlokaler f.eks i Fabrikken
• Vokterboligen er plaget med hærverk, og trenger aktivitet.

Foreløpige konklusjoner fra arbeidet:

FRITIDSKLUBBEN
Gruppen diskuterte lokalisering av fritidsklubben som i 
dag ligger på Hovedgården ungdomskole. Her ble det ikke 
konkludert, men alternativene som ble diskutert var:
• Fritidsklubben forblir på Hovedgården 
• Fritidsklubben med at all aktivitet flytter ned i sentrum
• En delt løsning der noe av aktivitetene legges til sentrum 
og noe til Hovedgården skole, med en god forbindelse 
mellom dem. 
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Asker kommune og Heggedal Nærmiljøsentral inviterer til åpent møte om 

Asker kommunes tjenester og lokaler  
i det nye Heggedal sentrum

på Heggedal Bibliotek, tirsdag 11. september, klokken 18.00-20.00

Program:
- Velkommen og enkel servering
- Utbyggingen i Heggedal, litt historikk og bakgrunn
- Det nye sentrum, planlegging som samarbeidsprosjekt mellom kommunen og nærmiljøet
- En funksjonsbasert plan. Prosjektets foreløpige oppsummering. 
- Lokaler og arealer til kommunale og frivillige aktiviteter
- Diskusjon og tilbakemeldinger
- Oppsummering

Det etableres et innendørs torg med 
følgende aktiviteter i fellesareal: 
kafe, avis/lesemuligheter, informas-
jon/servicetorgfunksjon, utstillinger 
og sitteplasser. 
Det må etableres gode forbindelse 
mellom innendørs og utendørs torg. 

I tett kontakt med innendørs torget 
legges funksjoner som: 
• Auditorum/foredragslokaler
• Lokaler til helsestasjon
• Møtelokaler
• Boksamling, inkl lokalhistoriske 
samlinger
• Leksesom, PC, stillerom
• Aktivitetsrom, form og farge
• Administrasjonsrom

Med unntak av Helsestasjonen og 
noen administrasjonslokaler foreslås 
det at dette er lokaler som kan reser-
veres av ulike lag/foreninger, næring-

sliv, enkeltpersoner eller som er åpne 
for publikum gjennom dagen/kvelden. 
Lokalene foreslås altså ikke disponert 
av særskilte grupper.

Utstrakt sambruk 
av arealer

For å oppnå ønsket samhandling har 
prosjektgruppen pekt på nødven-
digheten av en felles person/gruppe 
som ivaretar ledelse/styring/koordin-
ering. Det anbefales å tilføre denne 
funksjonen prosjektmidler, særlig i en 
oppstart, for å raskt komme på riktig 
spor i forhold til ønsket samhandling.

Administrasjon av 
fellesarealer

Videre arbeid:
Vi håper på en god diskusjon på det åpne møtet 
11. september, og oppfordrer spesielt de som del-
tok på konferansene om oppvekst, seniortilbudet 

og bibliotek til å delta. I slutten av september vil 
arbeidsgruppa ha et avsluttende møte, og lage sin 
innstilling. Rådmannen vil fremme en sak for for-
mannskapet 17. oktober.

Tekst. D.H.Sæther. Kilde: Utkast til rapport fra arbeidsgruppe, juli 2012.
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Åpningstider: Mandag 09.00-13.00,  tirsdag - fredag 09.00-14.30
Kafé, vafl er, smørbrød hver dag.   Middag tirsdag - fredag 13.00-14.00

Daglig ansvarlig: Elisabeth Lystad               Fagarbeider: Gro Fridholm

Heggedal seniorsenter  - i Heggedalsenteret, inngang på baksiden

FASTE KURS, GRUPPER OG AKTIVITETER:

Heggedal seniorsenter drives i samarbeid med Heggedal Pensjonistforening 
og Nasjonalforeningen Heggedal Helselag

Program høsten 2012
Presentasjon av høstens program samt ”Lyst på livet:” Hvordan fremme egen helse og 
livskvalitet? v/ Marit Fugleberg Flåto. Kl. 11:00.
Gjellum-lekene. Idrettsdag med servering av kaffe, kaker og middag. Vi starter kl. 09.30. 

Sopptur. Fellestur med alle seniorsentrene. Se oppslag.
Presentasjon av seniorsentrene i Asker kulturhus. Nypensjonister ønskes spesielt velkommen! 
Program for dagen annonseres i Budstikka og ved oppslag.
”Det var i 50 åra” Foredrag v/Anders Ihlebekk.Kl.10.45
Fårikålens dag. Vi spiser fårikål og Arne Sæther spiller til allsang. Påmelding.
Kurs i matlagning for menn 4 ganger, påmelding innen 10.9.
Seniorsurfdagen arrangeres på seniorsenteret i samarbeid med Nærmiljøsentralen og 
Lefdal. Kurs om mobiltelefon, nettbank og Ipad. Kl. 10.30–13.00.  Påmelding.

Eldres dag. Fred G. Bergersen kåserer om besværlige forandringer i, på og rundt oss, og 
leser fra boken ”Har noen sett PIN-koden min?”  kl. 11.
Foredrag v/ Birgit Gjernes. ”Sigurd Hoel sett med kvinneøyne”. Kl. 10.45 -11.45. 
Senior shop. Moteoppvisning og klessalg. Kl.1100
”Is og menn” om de store polfarerne Amundsen,  Nansen, Scott og Shackleton. v/ Ragnar Kvam.
Skimuseet, Holmenkollen Oslo fellestur. Påmelding

Swingende toner med ”Stardustene”. God mat og drikke. Kl 18.00. Påmelding innen 6.nov. 
”Samhandlingsreformen, hvilken betydning får denne for oss” foredrag v/ Britt Kveseth fra 
Asker kommune. Kl.10.45-11.45
Vi serverer lutefi sk m/ kaffe og kake. Arne Sæther spiller og vi synger litt for lutefi sken. 
kl.13. Påmelding.
”Enklere liv” hjelpemidler v/ Kristine Norsted. Kl.1045.

Juletur til Bærums verk. Se oppslag på senteret.
Lucia! Vikingjordet barnehage synger for oss kl.10.45
Prøysen-viser og andre julesanger v/ Aud Ramstad Rogne. Kl.12. Julemiddag Påmelding.
Vi serverer pepperkaker og gløgg, litt allsang.

August
Ons. 15.

Tir. 28.
September
Ons. 5.
Tir. 18.

Ons. 19.
Fre 21.
Tir 25.
Ons. 26.

Oktober
Man. 1.

Ons. 17. 
Tor. 18.
Ons. 24.
Ons. 31. 
November
Tirs. 13.
Ons. 14.

Ons. 21.

Ons. 28.
Desember
Tir 4.
Tor 13.
Fre. 14.
Fre. 21.

Håndarbeidstradisjoner. Lappeteknikk. Like uker. mandag kl. 10.00 - 12.30
Stavgang, gågruppe. Start 3.september. Instruktør: 
Laila Samuelsen fra Trim og Trening. Se oppslag og påmelding.

mandag kl. 11.00 - 12.30

Fortellerverksted siste mandag i måneden v/Historielaget mandag kl. 13.00 - 14.00
Treskjæring. Nye skjærere velkommen. tirsdag kl. 10.00 - 13.00
85+ gruppe annenhver uke - start 25. september tirsdag kl. 11.30 - 13.00
Internett-kurs. Start 19. september onsdag kl. 12.30 - 14.30
Allsang. Nye sangere velkommen. onsdag kl. 12.00 - 13.00
Dametrim. Fysioterpeut som instruktør. torsdag kl. 10.00 - 11.00
Bridge torsdag kl. 11.00 - 14.30
Datakurs bilde og foto. Her kan du blant annet lære 
redigering og overføring av bilder til datamaskin

torsdag kl. 12.30 - 14.30

Treskjæring kveld torsdag kl. 17.00 - 20.00
”Hurra meg rundt”. Gjette- og spørrekonkurranser, 
boccia, pilkast med mer. Hyggelig sosialt samvær.

fredag kl. 11.00 - 12.00 
i ulike uker

Bingo fredag kl. 12.00 - 13.00
Ved eventuelle endringer, se oppslag på senteret.

Velkommen til

5. sept.
FRED G .  BERGERSEN

En lett rusten herres fortellinger 

Har noen sett

PIN-koden
min?

1. okt.

24. okt.
31. okt.

14. des.

13. des

Heggedalsposten16
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Vi trenger flere medlemmer! 
Heggedal Helselag
arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

Møter høsten 2012:
* Ons. 26.sept. kl.17.30: 
   Medlemsmøte på Helsehuset
* Ons. 28.nov.  kl.17.30: 
   Julemøte på Seniorsenteret

Har du lyst til å vite mer 
om hva vi driver med?
-  ta gjerne kontakt:  
Aslaug Halfdansen – 
      tlf. 66 79 79 73
Jorunn Ingebretsen – 
      tlf. 66 79 74 16 / 454 07 292

Helselaget arbeider for
* å spre informasjon og gi 
  økt kunnskap om hjerte- og 
  karsykdommer 
* forebygging av hjerte- og 
  karsykdommer 
* sunt kosthold for unge og 
  eldre
* demenssykdommer
* fysiske aktiviteter 
* bedre tilbud i lokalmiljøet

Vi støtter hjerte- 
forskning i Norge 
I 2012 har Nasjonalforeningen, 
som er vår hovedorganisa-
sjon, bevilget 20 mill. kr. til 60 
prosjekter innen hjerte- og kar-
forskning, og bl.a. lønnet 32 
stipendiater og 2 seniorforsk-
ere.

Aktiviteter på Heggedal seniorsenter:
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. Trimmen 
sponses av Helselaget.

Mandager stiller vi som kjøkkenhjelp på Seniorsentret. 

Gjellumlekene  tirsdag 28.august kl.09.30-14.00
er en idrettsdag som helselaget arrangerer hvert år. Arrangementet 
ledes av Arne Sæther, og det deles ut medaljer og diplomer.  
Denne dagen ”flytter” Seniorsenteret sitt kjøkken til Gjellum, hvor det blir 
servert gryterett, kaffe og kaker.

Allsang på seniorsenteret

Heggedalsposten 17
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Tur med historie attåt
Turen denne gang går i vel-
kjent terreng for mange. Men 
historiene som kan knyttes til 
mange av stedene underveis, 
er kanskje ikke allemanns-
kunnskap. Nå kan du nyte 
naturen, samtidig som du kan 
lære noe nytt om vår nære 
fortid ved å lese Terje 
Martinsens kommentarer 
under de fleste bildene. Turen 
er ca 9 km.  PS. Det anbefales å 
kjøpe ”Turkart – Kjekstadmarka” 
slik at det blir lettere å følge med på 
terreng og stedsavn. 

Turen starter fra Heggedal 
stasjon og går opp Gamle 
Heggedalsvei (Kleiva); det 
er den bratte gangveien som 
tar opp til venstre for Heg-
gedalsveien - i den første 
krappe svingen. Når du 
nesten har kommet til toppen 
av bakken, går en blåmerket 
sti inn til venstre. Rett etter at 
du har tatt av her, går en tyde-
lig, umerket sti inn til venstre 
igjen. Vi følger denne ca 
2-300 meter for å finne fram 
til restene etter en gammel 
Milorg-hytte.  

Stien deler seg et par ganger, 
men hold til venstre i sti- 
delene. Når du ser at det 
lysner mellom trærne mot be-
byggelsen, ligger den gamle 
grunnmuren bare 10 meter 
fra stien (bilde 3). Vår tur går 
nå tilbake samme vei, til den 
blåmerkede stien. Akkurat 
der stiene møtes, ser du rett 
på Schaulunds steinhoggeri, 
der den gamle løftekrana 
fortsatt står (bilde 4 ). 

Turen videre følger nå blå-

merket sti. Når du har gått ca 
4-500 meter og nettopp har 
passert et litt åpnere parti, 
ligger det noen stein- 
blokker rett ved stien. Rett 
inn til høyre for disse, kan 
du se merker etter boring og 
uttak av granitt. Går du inntil 
fjellet der, er det tydelig hull 
og boremerker, der man altså 
har boret med håndkraft! 
(Bilde 5 - også med Terjes 
kommentarer)

Fortsett så på stien som nå 
kommer ut på en bredere sti 
og går gjennom Trongkleiv  
(hvorfor det heter det, skjøn-
ner du når du går der). Ved 
enden av Trongkleiv går en 
sti inn til venstre, og her tar 
vi en avstikker bort til Bek-
kestua (ca 150 meter) som 
også byr på krigshistorie 
(bilde 7). Her er det i tillegg 
en fantastisk utsikt!! Tilbake 
på blåmerket sti, fortsetter 
turen en del oppover, og med 
enkelte utsiktpunkter under-
veis. Nå er lydene fra bilvei 
og byggearbeider nesten 
forsvunnet, og fuglekvitteret 
har overtatt.  

Turen går her for det meste 
gjennom skog, du passerer 
en fin rasteplass (bilde 8), 
og møter etter hvert en bred 
sti (skiløypa) fra Nyborg-
åsen. Stien går nå over noen 
store sva, og etter at stien 
fra Hallenskog kommer opp 
fra venstre, kommer du til 
en fallferdig gammel ar-
beidsbrakke. Her dreier stien 
noe til venstre, oppover i en 
steinete bakke. Midt i denne 

Turen starter opp kleiva i Gml. 
Heggedalsvei rett over stasjonen

Det nedtonede bakgrunnsbilde viser utsikten fra  
Bekkestua mot sydøst, med et glimt av Oslofjorden  

Bilde 1 
Assistenten til Toril; hennes 

mann Lars, opp Gml. Hegge-
dalsvei i godt driv.

Bilde 2

Rester etter hytta til Nils Under-
land. Den ble brukt av Milorgka-
rene  Asbjørn Solberg og Einar 
Skjellestad i 1944. De flyktet til 
Sverige i september 1944. Tys-
kerne brant hytta senere på høs-
ten. Opprinnelig var dette huset 
til Hans og Per «Skomaker». 
Det hadde stått i «Underlands-
svingen», rett ovenfor stasjonen, 
men Nils Underland fikk det 
flyttet opp på Underlandsåen i 
mellomkrigstida.

Fra Schaulunds steinhoggeri, 
med den gamle  løftekrana.

Bilde 3 

Bilde 4 

Bilde 5 

Her ser du spor etter borehull i gra-
nitten.  Alt arbeid foregikk for hånd. 
Blokkene ble fraktet ned til Heggedal 
stasjon og fraktet videre til bestem-
melsesstedet.

Bilde 6 

Trongkleiv – den trange kleiva. I 
denne «canyonen» lekte Terje  
som barn «indianer og hvit».

Kart-grunnlaget er hentet på hjemmesidene til turforeningen, og turen ble plottet inn med GPS av Torils mann; Lars. 
 

Sen-sommertur opp Gml. Heggedalsvei, over Breimåsan,  
til Blåfjellhytta og tilbake til Heggedal stasjon - 9 km.

Bilde 10

Bilde 12
Bilde 13

Bilde 9

Ta ut disse midtsidene, kjøp kartet over Kjekstadmarka, gå turen mens du studer tekst og bilder, nyt alt du ser - og send oss dine opplevelser og refleksjoner. 

Bilde 11

Bilde 14

Bilde 15
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Tekst og foto;  
Toril Hennig,

mail: toril_hennig@
msn.com 

Kart-grunnlaget er hentet på hjemmesidene til turforeningen, og turen ble plottet inn med GPS av Torils mann; Lars. 
 

Sen-sommertur opp Gml. Heggedalsvei, over Breimåsan,  
til Blåfjellhytta og tilbake til Heggedal stasjon - 9 km.

Historiske billedtekster;  
Terje Martinsen,

mail:  
te-m4@online.no 

bakken ses rester etter gam-
mel bosetning rett til høyre 
for stien (merket Eikestubben 
på Kjekstadmarka-kartet) 
(bilde 9). 

Følg så stien videre opp-
over og etter hvert ut på et 
gammelt hogstfelt. Her er det 
mer åpent og lett å gå. Den 
blåmerkede stien går helt opp 
til Breimåsan, der du har mu-
lighet for å skrive deg inn i 2 
bøker! Her henger det altså 2 
postkasser (bilde 10), og stien 
videre tar av fra blåmerket 
løype, og følger stien langs 
myrkanten mot venstre ( ved 
stideler, hold myrkanten).  

Ved sørenden av myra, kan 
det ses spor etter torvskjæ-
ring (bilde 11)  – som et slags 
brudd i myra og kort etter 
dette, der stien passerer en 
skrent til venstre, ses stein- 
pilarene til et gammelt 
torvhus, der torven ble lagret. 
(bilde 12)

Fortsett så på stien, som 
går ned i ei lita kleiv og etter 

hvert ut på et sva (bilde 15), 
der du har Knappenålsmyr til 
høyre. Hold stien til ven-
stre – ut på svaet – og følg 
denne stien resten av veien 
til Blåfjellhytta. Stien deler 
seg ved flere anledninger, for 
så og samles igjen,- følg bare 
”hovedtråkket”. Du passerer 
etter hvert en liten høyde, 
her går det sti til høyre ut på 
”Blåfjella” hvis du vil ha med 
deg de (bilde 16). 

Følg stien ned til Blåfjell-
hytta, og videre veien tilbake 
til stasjonen (du kan velge  
gå til høyre eller venstre når 
du kommer ned til Planke-
dalsveien, begge deler er 
omtrent like langt).  Du kan 
også velge å gå første vei til 
venstre når du kommer ned 
bakken fra Blåfjellhytta ( ved 
P-plassen), og få med deg 
flotte, små trollfigurer som er 
plassert i grøftekanten flere 
steder langs veien». Veien 
ender ved Sivilforsvaret.   
    
                        God tur!

Bilde 7

Bilde 6
Bilde 2

Bilde 3

Bilde 4

Bilde 5
Heggedal 
stasjon

Bilde 1

Heggedalsveien

Denne turen var en histo-
risk vandring 6. mai i år, 
arragert av Heggedal og 
omegn Historielag, med le-
deren Terje Martinsen som 
guide, og med hjelp fra Ivar 
Schaulund, som fortalte 
om den gamle steinhogger- 
tradisjonen. Det var nær 50 
deltagere i det fine været. Se 
HP nr 3-2012 side 7.

Bilde 8

Bekkestua. Den opprinnelige hytta 
ble brent av tyskerne i november 1944 
etter at medlemmer av den kjente 
«Osvald-gruppa» hadde måtte skyte 
seg ut etter en tysk razzia hvor en 
tysker ble drept. «Bekkestua 2» ble 
gjenreist like etter krigen.

Toril 
og 
Lars 
fant 
denne 
fine 
blom-
sten; 
Mari-
hånd. 

Her heter det Eikestubben. Dette 
var opprinnelig en husmanns-
plass under Kjekstad  gård i 
Røyken, men på 1800-tallet var 
den blitt plass under Hallen 
gård. Den siste husmannen på 
Eikestubben flyttet på slutten av 
1800-tallet.

Bilde 7 

Bilde 8 

Ta ut disse midtsidene, kjøp kartet over Kjekstadmarka, gå turen mens du studer tekst og bilder, nyt alt du ser - og send oss dine opplevelser og refleksjoner. 

Her er 
det gjort 
etn solid 
dugnad av 
turfore-
ningen for 
å få oss 
tørrskodd 
videre. 

Bilde 13 

En fin rasteplass for store og små.

Her 
er det 
mulige 
rester  
etter 
torv-
skjæring

Bilde 9 

Bilde 11 
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Tur med historie attåt

På Breimåsan (eller Verkensmåsan som den også er kalt etter at 
jernverket på Dikemark Jernverk kom i drift i 1698) ble det tatt ut 
torv til strø i stall og fjøs. Det gamle navnet er Breimåsan. Det er 
nevnt i en delegang mellom Kjekstad i Røyken og gårdene på Asker-
siden allerede i år 1408.

Bilde 10 
Her er du fundamentene etter torvhuset som  
sto like ved stien i sørenden av Breimåsan.

Bilde 12 

Bilde 14 

På vei til Blåfjellhytta.  Det finnes mange slike svaberg i Kjekstad-
marka - glattskurt granitt, slik vi ser det på Vardåsen.

En godt brukt sti med mange flotte, seige røtter.

Bilde 15 

Det er plass til mange på Blåfjellhytta - ikke bare utendørs.
Blåfjellhytta er åpen hver søndag fra 2. september - fra kl. 11 – 15.
Her kan du nyte nystekte vafler og noe å drikke etter turen.
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Salgsutstilling 

 
HEGGEDAL HOVEDGÅRD 

***************************************************** 
Heggedal Hovedgårds Venner inviterer til kunstutstilling 

27. – 28. oktober 2012, begge dager: kl 11 – 16 
 

Utstillere: 
 

     
       Thorstein Rittun                     Jon Bakken     Anne-Kari    Torill Nordraak  
             Bervell Eriksen 
 

      
              Abel Kiprotich Sawe                        Karin Elisabeth Eie                       Ellen Høkaas          

                                                                        
    Gratis entré                              Kaffe og hjemmebakte kaker fås kjøpt 
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En i UNG-redaksjonen trakk seg før som-
merferien (Sofia), så da er vi pr idag 3 
ungdommer: Anders Lie Hagen (14 år), Jon 
Anders Almedal Johansen (15 år) og Thea 
Kvinnegard (13 år). 
Det er derfor plass til flere i UNG-red, og 
det er fint om du går på ungdomsskolen. 

Takk til SOFIA for hennes flotte bidrag, 
og ikke minst er det hun som har laget 

UNG-logoen, og flere tegninger.   
Vi ønsker henne lykke til videre som 

skribent og tegner. Du har talent, og det 
skal du utvikle videre - tro på deg selv.

Heggedalspostens 1. høstnr kom litt 
brått på oss, når vi fortsatt var i ferie-
modus, og når finværet endelig kom. 
Så vi kommer sterkere tilbake i neste 

nr i oktober (HP nr 5-2012).    

Kaliber ungdomsklubb 
Åpningstider og aktiviteter fra uke 34  
(start mandag 20.august).
  Mandager:  
   Kl 14 - 17: Kafé-åpent  
for 6-7 klasse fra Solberg-, Heggedal-, Arnestad- og Blak-
stad skole. Morsomme aktiviteter, salg av mat, og kiosken 
er åpen. Informasjon vil komme på it`s learning. 
  Tirsdager:    
   Kl 14 - 17: Kafé-åpent 
for ungdom fra Hovedgården og Vollen. Kiosken er åpen 
og vi har mat fra kr 10,-.  Mexicansk/italiensk meny.
Ulike kurs og aktiviteter. 
Alle har mulighet til å melde seg opp på prøvejobbing og 
evt bli med ett av KalibersCrew eller AskerCrew.
  Onsdager:
     Kl 14 - 20.30:  Åpent for ungdom fra Hovedgården 
og Vollen.  Vi har forskjellige kreative workshops du kan 
delta i, blant annet film, glassbrenning og smykkelaging. 
En til to onsdager i måneden: KINO
Se facebook for filmer og tidspunkt.

    Annenhver fredag:
    Kl 18 - 22.30, ulike uker har vi kveldsarrangement. 
Første fredag blir 31. august, BACK TO SCHOOL PARTY

    VELKOMMEN
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Teatertilbudet for barn vil bli på Heggedal skole (11-13 
år) og for ungdom på Hovedgården ungdomsskole (14-18 
år). Initiativtaker og instruktør Gro Dybvik er selv bosatt 
i Heggedal, og har vært instruktør for de siste 2 års fore-
stillinger på Hovedgården Ungdomsskole. Kursene vil 
være ettårige, og begynne med en høst konsentrert rundt 
teaterøvelser, og å bli kjent med gruppen . Hvem er vi? 
Hva kan vi? Fysiske teaterøvelser, pantomime, arbeid med 
masker, improvisasjon, stemmebruk og rollespill. Før jul 
vil avslutningen være en åpen undervisningstime, hvor 
familie og venner inviteres inn i klubben!  Vårsemesteret  
vil gruppene  arbeide mot en forestilling, med offentlige 
visninger i Heggedal mai 2013!

Kursene vil skje i et tidspunkt mange ikke deltar på 
noe aktivitet: I den såkalte ”Mellomsonen” , fra rett etter 
skoleslutt. Nærmiljøsentralen jobber med å skaffe midler 
til å kunne gi elevene noe enkel mat før gruppene starter, 
så de ikke går for ”tom maskin”. Hvis ikke, må nok elev-
ene ha med seg dobbel matpakke den dagen!

Vil du spille teater i Heggedal?
Kulturskolen starter teaterkurs for barn og unge
Gro Dybvik ved Asker Kulturskole har 
tatt initiativ til å dra i gang et teatertil-
bud for barn (11-13 år) og unge (14-18 
år) i Heggedal - i regi av Asker Kul-

turskole. Dette er et flott initiativ, og vi 
håper på god påmelding, slik at tilbu-
det kan komme igang. Nærmiljøsen-
tralen  og  Heggedalsposten bidrar med 

markedsføring, og vil legge til rette for 
forestillinger og framføringer. Tilbu-
det vil være en del av Asker barne- og 
ungdomsteater, kulturskolens teater.

Sminke må til! Sminkør Marie Therese Capello

Fra musikalen “Flash Back” i 2010

Fra prøvene til  Hovedgårdens musikal “Right now” i 2008

Tider og påmelding:
11-13 år ”Entré”  i auditoriet på Heggedal skole 
mandager 14-15.30
14-18 år ”Applaus” Trimrommet på Hovedgården  
ungdomsskole tirsdager 14.30-16.00
Kurset vil gå over 12 uker før jul, 14 uker etter jul.  
Oppstart i uke 36 (3. og 4. sept.).
Pris for pr. semesteret: kr. 1500,-
Påmelding til Asker Kulturskole v/Gro Lystad,
glystad@asker.kommune.no tlf. 66 76 81 15 / 913 91 417 

“.......Asker barne- og ungdomste-
ater har et “forestillingsfokus”, 
fordi publikums- og sceneaspektet 
er det som skiller teaterundervisn-
ing fra teaterlek og dramaøvelser. 
Undervisningen skal være teater-
undervisning, ikke pedagogisk dra-
ma. Barn som melder seg på teater 
gjør det med et sterkt ønske om ”å 
spille teater,” om ”å få en rolle”, 
og ”være på scenen.” På veien dit 
er det mye å lære, som bevegelses-
teknikker, kroppsbeherskelse, ryt-
mikk, bevegelse til musikk, dans, 
pantomime, sang, innstudering av 
tekster, stemmebruk, samspill og 
improvisasjonsteknikker. Alt tilpas-

set etter alder og modenhetsgrad. 
De får oppleve/ erfare situasjoner 
i spill. Dette skjer i en trygg atmos-
fære, hvor det er et fokus på aksept 
og gruppetilhørighet.   Når dette 
gjøres med et forestillingsfokus 
gir det mening: Dette er ”teater”, 
dette er ”skikkelig”, dette er ikke 
”bare en lek.” Samtidig får de med 
seg alle godene, selvutviklingen og 
bevisstgjøringen som teaterøvelser 
medfører. De vennes til å bruke 
sin kreativitet og sin fantasi i ulike 
situasjoner, og de blir etter hvert 
trygge på å ta ordet i store og små 
forsamlinger. “

Fra kulturskolens teaterarbeid med ungdom sommer 2012

Heggedalsposten 23
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"TOUR DE BLÅFJELL” SØNDAG 2. SEPTEMBER

ALLIDRETT HØSTEN 2012
HIL tilbyr ”Allidrett” følgende treningstider høsten 2012.
•  Tirsdag kl 1700. Barn født 2007 og 2008 
 (må være fyllt 4 år)
• Tirsdag kl 1800. Barn 1. klassinger

Oppstart 4. september. Deltakelse krever medlemsskap i 
Heggedal Idrettslag. For at tilbudet skal bli noe barna av, er vi 
avhengig av ivrige foreldre som kan gjøre en jobb som trenere. 
For spørsmål og innmelding som trener/aktivitetsleder ta 
kontakt med Aasmund Berg. aaonsaker@hotmail.com eller 
98 26 89 29.

Onsdag 1. august kunne Vigdis 
Stølan ønskes hjertelig velkom-
men til første arbeidsdag som 

daglig leder i Heggedal idrettslag. Det 
markerer starten på en ny og spennende 
driftsform i idrettslaget. Det har over 
lang tid blitt tydelig at også vårt idretts-
lag har hatt behov for en daglig leder. 
Kravene til hvordan et idrettslag drives 
har blitt stadig mer formell. Medlems-
register skal være gjenstand for revisjon 
og er grunnlag for både tildeling av 
midler og forsikring for de aktive. Det er 
økt administrasjon i form av krav til  
politiattester og inntektene er stadig 
mer og mer basert på gjennomarbeidede 
søknader om aktivitetsmidler. Det er mye 
mer man skal sette seg inn i, bli kontrollert 
på og ikke minst utføre av papirarbeid.

Heggedal idrettslag har, som veldig 
mange idrettslag sett at dette ikke bare 
kan baseres på dugnadsarbeid. Idrettslag-
et startet arbeidet med å finne en daglig 
leder i januar i år. Aksept fra årsmøtet 
ble gitt i mars og det kom inn søknader 
i april. Jobbintervjuene ble utført i april/

mai. Valget falt på Vigdis som var den 
sterkeste kandidaten både ifht formell 
kompetanse og faglig erfaring. Det føles 
betryggende å ha kjørt en skikkelig. 
prosess med flere gode søker slik at vi 
fikk et godt referansegrunnlag og  
beslutningsunderlag. 

Forventingene fra hovedstyre sin side 
er at Vigdis tar seg av det aller meste på 
administrasjonssiden, mens vi kan ha 
fokus på videre utvikling idrettslaget, 
samt delta aktivt på ulike dugnader og 
arrangementer. Dugnadsjobbing blir fort-
satt bærebjelken i idrettslaget. At Vigdis 
ikke er heggedøl mener hovedstyret er en 
styrke ifht å kunne skille mellom jobb og 
dugnadsinnsats for lokalmiljøet. Vigdis 
er her for å gjøre en jobb for oss og da 
kan vi som arbeidsgiver ikke forvente 
at hun i tillegg skal jobbe en masse 
dugnad sier styreleder Tom Hermansen 
og presiserer at det er viktig at alle 
medlemmene ser denne forskjellen. 

Vigdis starter i første omgang i en 
50% stilling for 2 år, forhåpentligvis kan 
den utvides til en 100% stilling. Vigdis 

vil i starten fokusere på medlemsregister, 
politiattester, sponsorer og søknad på 
diverse aktivitetsmidler. Samt at hun er 
tilgjengelig for alle medlemmer og for de 
som vil bli medlemmer. 

Hun kan nås på post@heggedalil.no, 
mobil 958 11 116 og i de nyoppussede 
kontorene på Gjellum hver onsdag og 
fredag kl 12:00 – 14:00 samt torsdager 
17:00 – 20:00. Her kan dere komme 
med gode ideer, få hjelp med web’en, 
søknader, tilrettelegging eller hva det 
måtte være.

Selv forventer Vigdis at stillingen 
som daglig leder vil være utfordrende 
og spennende. Hun gleder seg til å 
jobbe med breddeidrett igjen og ser 
frem til å bli kjent med klubben og alle 
medlemmene som hun håper vil benytte 
seg av hennes tilstedeværelse i klubbhu-
set 3 dager i uken. Vigdis ser muligheter 
for at Heggedal Il kan vokse både når det 
gjelder idrettsaktiviteter og medlemmer 
mot jubileet i 2014. Vi gleder oss til en 
spennende og positiv høst for Vigdis og 
resten av idrettslaget.

Velkommen til daglig leder i 
Heggedal Idrettslag! 
Vigdis kommer fra Asker, bor på Solberg og har utdanning 
innen markedsføring og kommunikasjon. Hun har erfaring fra 
klubb og kretsarbeid, samt flere år som landslagskoordinator 
for langrenn i Norges Skiforbund, noe idrettslaget bør få stor 
glede av.

IDRETTENS DAG 
lørdag 13. oktober
Det blir som alltid masse morsomme og 
utfordrende øvelser for alle aldre. I fjor var 
det bla: løpsøvelser, musikk, rulleski, fotball, 
ferdighetstester, bordtennis, volleyball og 
potetløp).
Dette er en dag for hele familien mfl. 
Programmet starter kl 1100 og avsluttes 
kl 1500. Gratis inngang og premier til alle.

Sykkeltur for hele familien med innlagte oppgaver. Alle barn premieres i tillegg til vinnerlagene. 
Start fra Gjellum idrettsanlegg kl. 1100. Påmelding ved start , kr 200,- for hele familien. Det er åpen kiosk på Blåfjellhytta. 
Det er loddsalg med flotte gevinster og gode parkeringsmuligheter.
Vell møtt til en flott sykkeldag!
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FRIIDRETTSKOLE 
på Heggedal Skole
Heggedal idrettslag og SFO på Heggedal 
skole arrangerer i høst friidrettsskole. Dette 
vil foregå i SFO på barneskolen fredager 
1500 til 1600 for barn fra 1. til 4. trinn. Vi 
håper dette er første steg på veien til å få 
til en friidrettsgruppe i Heggedal idrettslag. 
Heggedal idrettslag har historisk sett hatt 
en stor friidrettsgruppe, og de hadde for 40 
år siden over 300 aktive. Dette ønsker vi 
nå å få i gang igjen. Vi håper at Barn som 
har lyst til å løpe, hoppe og kaste, og ha 
det gøy vil være med oss hver fredag på 
friidrettslek. Påmelding gjøres etter skole-
start, informasjon fåes på skolen. Foreldre 
som kunne tenke seg å bidra i oppstart 
av friidrett i Heggedal kan kontakte Berit 
Marstein i HIL på berimar@online.no.
Hilsen Berit Marstein

Den ene kampen måtte vi 
spille med 10 spillere fordi 
den ene spilleren vår fikk 

rødt kort  men vi spilte ekstremt godt 
og bra sammen og det ble jo uavgjort 
sier kapteinen Mimi Barfod. Det var 
moro fordi vi spilte MYE bedre en 
forventa. Vi fikk møte mange kulturer 
og mange hyggelige folk ble vi kjent 
med. Hele laget ble bedre kjent med 
hverandre når vi  måtte sove alle 
sammen i et trangt klasserom Det 
var veldig sosialt og det var bra! Det 
var veldig støttende med familie og 
venner som heia på oss hver kamp!

Og, vi er veldig fornøyde med å ha 
kommet i kvartfinale i B-sluttspillet. 
De to kampene vi tapte, var vi ikke 
veldig skuffet over, fordi alle hadde 
gjort sitt beste. Vi satser på en tur til 
Danacup neste år også! Og da skal vi 
vinne! Men om vi ikke vinner så er vi 

nok like glade og fornøyde som det 
vi er nå. Mimi, Vilde & Kristine er 
super duper fornøyde med innsatsen 
til alle de flinke jentene på "Heggedal 
jenter 99/00." 

Alle jentene er enig om at de har 
verdens beste kaptein som alltid er 
positiv og motiverende og morsom! 
(Det synes ihvertfall Vilde &  
Kristine!) Takk til Hans Marius, Rolf 
og Jørn som er våre kjære trenere, 
og en ekstra stor takk til Anniken, 
Alexandra & Ingrid som støttet oss 
gjennom hele cupen. Dere er noen 
fine hjelpetrenere som alltid muntrer 
oss opp og gir oss gode råd. (Ingrid er 
egentlig ikke trener men hjelper oss 
allikavel!) Takk hjelpetrener Sofie for 
at du ga oss gode råd før vi dro!

Mimi Barfod, Kristine Ramstad og 
Vilde Thorvaldsen

Jenter 99/00 

Dana Cup 2012!
Det var morsomt fordi vi faktisk klarte å vinne to kamper! 
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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).
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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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Sindre, Johan, Jakob, Styrk, Sjur, Anders, Ola, Martin, Sivert og Erik ble møtt av selveste 
Gammelkongen i sporet; Oddbjørn Hjelmeset da de ankom Beitostølen.

BEITOSTØLEN

Heggedalsløpere på Hjelmesets sommerskiskole

Så populært er det å være med Kon-
gen i sporet at man må melde seg på 
allerede i februarmåned. Til gjengjeld 
får man en uke man sent vil glemme. 
Her blir man kjent med skijenter og 
skigutter fra store deler av landet, og 
man får sjansen til å trene masse. I 
tillegg er det en rekke aktiviteter og 
konkurranser innimellom treningsøkter 
og måltider. Lurer du på om dette er 
like gøy som det høres ut, er det bare 
å ta en prat med en av gutta på bildet. 
Husk bare på å være tidlig ute hvis du 
vil sikre deg en plass til neste års som-
merskiskole på Beitostølen! 

Går du ikke på skitrening fra før og 
ønsker å være med i langrennsgruppa  
i Heggedal, ta en titt på vår aktive 
hjemmeside: http://heggedalil.no/ 
langrenn/1/langrenn-hjem/. Her 
finner du kontaktinfo, informasjon 
om treningstider, treningsgrupper og 
trenere. 
 
Tekst: Eva Lill Kvisle, Foto: Harald Haarstad

Den 29. juli gikk startskuddet for sommerskiskolen, Konge i sporet, på Beitostølen, 
og i år stilte Heggedal med 6 gutter og ei jente (Tonje). 

SUPPORTERFEST PÅ GJELLUM GRENDEHUS 
LØRDAG 13. OKTOBER
Det blir ”full brakke” på årets supporterfest i Heggedal idrettslag. Det blir god mat og drikke, samt skikkelig dansemusikk 
utover kvelden og natten. Dørene åpnes kl 1900.
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Kjøp kortreiste navnelapper 
til barnehage- og skolestart.

Smartlapper.no er et nytt fi rma fra Heggedal 
som leverer smarte navnelapper til merking
av klær, matbokser, leker, sykler og mye mer.

Nyhet: Skolapper!
Vi kan som de eneste i Norge tilby 
smarte skolapper. Kjøp en smart
pakke og få med skolapper gratis.

25% Heggedals-rabatt: 
Oppgi rabattkoden ”kortreist” 
ved bestilling og få 25% rabatt.

Bestill på www.smartlapper.no!

Vi kan som de eneste i Norge tilby 
smarte skolapper. Kjøp en smart

skolapper gratisskolapper gratis.

Oppgi rabattkoden ”kortreist” 
25% rabatt.

Bestill på www.smartlapper.no!
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HEGGEDAL MENIGHET

Konfirmantleir 2012

I slutten av juni reiste Håkon Andresen, Ingrid Reistad og 79 andre ungdommer fra Heggedal 
menighet på konfirmantleir til Sjöviksgården i Sverige. Håkon som konfirmant og Ingrid som 
første års leder.

Håkon: Jeg husker så veldig godt hva noen sa før leiren be-
gynte: ”leiren var magisk”. ☺ Før leiren begynte hadde jeg ikke 
så høye forventninger, men regnet med at det skulle bli gøy.

Ingrid: «Ikke ha for store forhåpninger nå, Ingrid. Husk at 
du er leder og ikke konfirmant i år!». Jeg lurer på hvor mange 
ganger mamma sa dette til meg før jeg satt meg på bussen til 
Sjöviksgården og konfirmasjonsleir 2012. Ja, mamma hadde 
kanskje rett. Jeg burde ikke hatt så store forhåpninger til leir i år, 
men på grunn av den fantastiske opplevelsen fra i fjor, var det 
veldig vanskelig å unngå!

Håkon: Med en gang vi kom ut av bussen, og skulle vandre 2 
km til første plass og overnatte var det veldig fint vær og veldig 
varmt! Så jeg husker godt hvor svett jeg var når vi kom frem. 
Når vi kom frem var det strålende sol, og når vi skulle legge oss 
regna det. Vi lå i en skråning, og sklei nedover hele natten. Mor-
genen etter var jeg veldig sliten, for jeg hadde sovet i 2-3 timer. 

Ingrid: Alle de andre lederne som hadde vært på leir tidli-
gere, sa at vandringen 
var mye lettere andre 
året man var med. Vi 
hadde lært at man ikke 

trenger å pakke fullt så mye som man kanskje tror, og vi visste 
sånn ca. hvor langt vi skulle gå hver dag. De andre lederne hadde 
heldigvis rett, og det ble dermed lettere å bruke energien sin på 
å oppmuntre konfirmantene. Vi var dessverre ikke like heldige 
med været i år, så vi var nødt til å avbryte vandringen og «sjekke 
inn» på Sjøviksgården en dag tidligere (… noe jeg tror både le-
dere og konfirmanter syntes var helt greit). 

Håkon: Jeg husker at jeg hadde bestemt meg for at jeg ikke 
skulle være med neste år, siden det ikke hadde vært noe gøy 
foreløpig. Men det forandret seg fort! De neste dagene, var kan-
skje de beste og mest «magiske» dagene jeg har hatt! Leiren var 
rett og slett helt unik, morsom, avslappende og full av blandede 
følelser. Dagene gikk kjempe fort, og plutselig skulle vi hjem! 

Ingrid: Er det noe jeg er utrolig glad for at jeg har gjort, så 
er det å ta MILK-kurs (Minilederkurs) og å bli igjen som leder i 
Heggedal kirke. Makan til fantastisk gjeng skal du se lenge etter! 
Miljøet i Team Heggedal er helt unikt, og det ble bare bedre etter 
årets leir. Jeg sa det etter fjorårets leir, og jeg har god grunn til å 
si det igjen; leiren har vært magisk og en opplevelse for livet. 

Håkon: Jeg synes leiren var helt unik, for alle kunne være 
seg selv. At noen på koret ville synge gjorde ingen ting. At folk 
’’dummet seg ut’’ gjorde ingen ting og alle støttet hverandre. ☺ 
Jeg synes leiren rett og slett var magisk, og helt unik!

Ingrid: Mamma hadde kanskje noe rett i det hun sa. Det er 
ikke det samme å være på leir som leder. Du går fra å være kon-
firmant og å stå i fokus, til å være en ansvarsfull leder som skal 
gjøre leiren til en uforglemmelig opplevelse for konfirmantene. 
Ja, det er noe annet, men opplevelsene er like fantastiske og uni-
ke som når du er konfirmant!

Tusen takk til alle ledere og konfirmanter for en uforglemme-
lig og magisk leir!

Foto: Erna Dehli
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HEGGEDAL MENIGHET

Program Heggedal menighet

Dag Aktivitet Sted Opplysninger
AUGUST

Søndag 26 19:30 Kveldsmesse Kirken Dehli
Mandag 27 Sommertur til Halden Menighetens seniorarbeid

SEPTEMBER
Søndag 2 17:00 Are you ready for a miracle? Kirken Team Heggedal og årets konfirmantkull
Søndag 2 19:30 Are you ready for a miracle? Kirken Team Heggedal og årets konfirmantkull
Lørdag 8 11:00 Konfirmasjon Kirken Dehli, Brennum, Laugerud
Lørdag 8 13:00 Konfirmasjon Kirken Dehli
Lørdag 8 15:00 Konfirmasjon Kirken Dehli
Søndag 9 11:00 Konfirmasjon Kirken Dehli
Søndag 9 13:00 Konfirmasjon Kirken Dehli
Søndag 16 11:00 Gudstjeneste – dåp/nattverd Kirken Kirkens feltarbeid
Søndag 23 11:00 Jazz-messe Kirken Dehli

OKTOBER
Søndag 7 11:00 Gudstjeneste – dåp/nattverd Kirken Dehli
Søndag 14 11:00 Gudstjeneste – dåp Kirken Vikar, Babysang, Heggetroll
Søndag 21 19:30 Gudstjeneste – dåp/nattverd Kirken Dehli, Utdeling 6-års bibel

Faste aktiviteter 
Team Heggedal: hver tirsdag kl. 19:00-21:30. Første etter sommeren 21. august kl 17:00 (Kappeprøve).
Ungdomskor: hver tirsdag kl. 18-19. 
Heggetroll: tirsdag kl. 17:15-18:00. Middagsservering utvalgte tirsdager etter oppsatt plan. Første etter sommeren 4. 

september.
Baby-sang: onsdager kl. 11:30-13:30 på Heggetun. Oppstart nytt kurs 22. august.
Klubb 10-13:  Utvalgte fredager kl. 18-20: 14. september, 12. oktober, 16. november og 7. desember.
Salig blanding: øver torsdag kl. 19:00 - 21:30 etter oppsatt plan.
HK: tirsdag like uker kl. 19:30.
Kirkefrokost: (Seniorarbeid): kl. 11:30: 3. september, 8. oktober, 5 november, 10 desember.

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

Are you ready 
for a miracle?

Team Heggedal og årets konfirmant-
kull har i år konsert søndag 2. septem-
ber kl. 17 og 19.30. Team Heggedal og 
konfirmantene har jobbet i ulike grup-
per (kor, dans, band, drama, solist, tek-
nikk og media) og på denne forestillin-
gen vil dere få se utdrag av det vi har 
jobbet med dette året.

Jazz-messe i 
Heggedal kirke
Søndag 23. september kl. 11.00

Nymalt himling
Sommerstillheten har blitt brukt til å re-
staurere det innvendige taket i Heggedal 
kirke. Den gamle malingen falt av i flak 
og det ble derfor et stort arbeid med å 
fjerne denne og male på nytt. Arbeidet ble 
utført av malermester Trond H. Eriksen.
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HEGGEDAL VEL

 

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

Mulig fusjon mellom HV 
(Heggedal Vel og H-NMS 
(Heggedal Nærmiljøsentral)?

Vi har startet en prosess for å 
se på mulighetene for at HV 
og H-NMS går sammen for 
det felles mål begge organi-
sasjonene har; Å bidra til at 
Heggedal blir et bedre sted å 
leve og bo i.

Hensikten med en slik pro-
sess er å spare administrative 
ressurser, og bruke kreftene 
på prosjekter som direkte gjør 
Heggedal til et bedre sted.

Vi har anslått at 1/2- delen av 
innsatsen i HV-styret, brukes 
til sekretær- og kasserer-
arbeid, i tillegg til styremøter. 
Og det er ingen hemmlighet at 
det er tungt å få folk til slike 
verv, men langt lettere å invi-
tere dere med på tidsavgren-
sede prosjekter med et konkret 
og praktisk innhold.  

Prosessen med denne fu-
sjonen skal gå fram til neste 
årsmøte i mars 2013, og mest 
mulig av det HV har stått for i 
mer enn 100, skal videreføres.  
Det er vel liten tvil om at H-
NMS idag gjør et avgjørende 
arbeid for at Heggedal skal bli 
et bedre sted å leve og bo i, og 
etter fusjonen skal H-NMS bli 
enda mer slagkraftig.  
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HV-lederen har ordet

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

Heggedal vil ha en ny 
badestrand i Kloppedalen

postenHeggedals30

Heggedals nye hovedstrand skal ligge i Kloppedalen; nær sentrum 
og med gode muligheter for parkering. Gjellumstranda skal rustes 
opp, men denne har ikke (parkerings-)kapasitet, og små mulighe-

ter til andre aktivteter som ballspill og utendørs treningspark.

Det har vært 2 oppslag i Budstikka på 
forsommeren; først om Gjellumstranda, så 
ønsket om å få en ny strand i Kloppedalen.  I 
det første oppslaget ble det lovet at Gjellums-
stranda skulle rustes opp av Park & Idrett, og 
det vil vi følge opp. I det andre oppslaget ble 
vi utfordret av plansjef i AK; Tor Arne Midtbø, 
om å komme med en søknad om at AK realise-
rer denne stranda i samarbeid med innbyggere 
i Heggedal. 

Styret i HV (Heggedal Vel) er i full gang med 
å gjøre denne søknaden ferdig, og vi har fått 
med oss styret i HIL (Heggedal Idrettslag) og 
styret i H-NMS (Heggedal Nærmiljøsentral).  
Samtlige styremedlemmer i alle disse 3 orga-
nisasjonene har lest det første utkastet, og fl ere 
relevante kommentarer og tillegg innarbeides 
i den nye utgaven av søknaden.  Vi satser på å 
få søknaden sendt til AK i løpet av aug. 2012.

Det vi ser for oss, er en utvidelse av gress-
arealet, anleggelse av ny badestrand langs hele 
gress-arealet, fl ere ballplasser (i tillegg til 
dagens volley-ballbane), utendørs treningspark 

(slik det er bygget på Risenga), faste griller og 
annet, som kan passe inn i et slikt fritidsan-
legg.  Og det er avgjørende å få nær parkering 
med tilstrekkelig kapasitet, og da er arealene 
tvers over veien nærliggende å bruke, hvor 
dette området eies av AK (Asker kommune). 

Den største utfordringen kan være restrik-
sjonene for å endre slike strand-arealer, pga. 
den rike fl ora og fauna som fi nnes i slike 
strand-
områder.  Det er fylket som er myndighet på 
dette området, men vi bør forvente et ja.
Bunnforholdene i denne strandsonen bør ikke 
være noe problem, gitt at det brukes tilstrek-
kelige steinmasser som vil stabilisere dette 
strandområdet.  Den økonomiske biten av 
prosjektet må sees i sammenheng med utbyg-
gingen av Heggedal og den store befolknings-
økningen.

Kommentarer sendes til HV-sekretær 
Morten:     Morten.Dahle@bmv.no     

Når du leser dette, så har Dag Tufte i Budstikka sikkert 
skrevet om det trafi kk-sikkerhets-prosjektet som jeg har 
jobbet med i 5 år, og som jeg også skrev om i forrige HP, og 
de fl este nr av HP i disse årene.  Jeg har en svakhet, og det 
er å gape (for) høyt, og mye tyder på at dette prosjektet blir 
lagt dødt, hvis ikke fl ere melder seg på.  Det har vært svært 
lærerikt, både om saksfeltet, min egen trafi kk-kultur og 
andres.  Men jeg legger ikke skul på at jeg  er skuffet over at 
ikke fl ere engajerte seg mer!  
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Nye åpningstider ved 
Heggedal bibliotek

Bibliotekets nye åpningstider er:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 

12.00 – 18.00
Onsdag og lørdag stengt - som tidligere

28. aug. 
5. sept.
3. okt.
7. nov.
5. des.

Heggedal 
Pensjonistforening

”Gjellumlekene”
Medlemsmøte kl.17 på seniorsenteret
Medlemsmøte kl 17 på seniorsenteret
Medlemsmøte kl.17 på seniorsenteret
Julebord kl.17 på seniorsenteret

Møte- og aktivitetsplan høsten 012

Transport: Lions Heggedal, tlf. 909 62 742  
Underholdning m.m.på møtene blir kunngjort senere

Gå-turer!
Hei seniorer i alle aldre!

Bli med på hyggelige gå-turer med eller uten 
staver – hver mandag!

Fra tur i Kjekstadmarka – her i Bjønnehula 

En liten rast ved Vesledammen

Vi starter opp igjen etter ferien mandag 3. 
september Kl. 11.00. NB! NY TID!

Vi møtes utenfor Heggedal Seniorsenter 
(bak Kiwi). Har du turforslag, så er det fl ott.  
Har du spørsmål, så ta kontakt med Laila 

Samuelsen (aktivitetsleder), tlf 915 66 932.
Vi er ute i ca. 1 ½ time.

Vi sees!

Bach, Richard : Måken Jonathan
Utrolig fi n bok med mening. Hele 
boka handler egenlig om at du kan få 
til akkurat hva du vil, bare du prøver 
godt nok. Boken er perfekt komponert 
med måkebilder og tekst som matcher. 
Denne anbefales.

Donovan, Gerard : Vinter i Maine
Vakker natur skildres i denne svært 
vakre romanen som både er et poet-
isk mesterverk like mye som den er 
elegant i språket. Romanen skildrer det 
komplekse forholdet mellom vold og 
kultur. Julius Winsome er en følsom 
mann, formet av bøkene han har lest 
noe som gjør ham tilstedeværende både 
overfor menneskene, skjønnheten og 
naturen. Likevel griper ham til våpen....

Nesser, Håkan : Carmine street
Kunstnerparet Erik og Winnies dat-
ter forsvinner. De bestemmer seg 
for å reise til New York og bosetter 
seg der og overraskende viser det 
seg at datterens forsvinning kan ha 
gåtefulle forbindelser til deres nye 
hjemland. En sterk bok om tap, 
forstillelse, løgn og håp. Boken er 
til tider svært lyrisk og godt skrevet. 

Loe, Erlend : Doppler (cd-lydbok)
En absurd, ellevill og veldig mor-
som bok med seriøse undertoner 
og kritikk mot et samfunn som kun 
legger vekt på å forbruke. Dette 
er surrealistisk samtidskritikk av 
meget høy klasse og den bør abso-
lutt leses eller lyttes til.

Noen anbefalinger fra bibliotekar Erlend Eik:

Idrettslaget og Hovedgården ungdomsskole 
trenger noen som kan være ansvarlig for 
bordtennis på ungdomsskolen etter skoletid 
/ på kveldstid en eller fl ere dager i uka. Du 
trenger ikke å være bordtennisproff! Henv. 
Nærmiljøsentralen v/Per - 95 27 35 04 / 
post@iheggedal.no.

BORDTENNIS?
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KVELDSSONEN
Nærmiljøsentralen ønsker å videreutvikle kurstilbudet i samarbeid med 
Hovedgården ungdomsskole. Ta kontakt for kommentarer eller ønsker:
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral, tlf 95 27 35 04, post@iheggedal.no
Mona Pünther, Hovedgården u.skole, tlf 66 76 15 10, mpunther@asker.kommune.no
Tiril Andøl, tlf: 917 38 632, tiriland@broadpark.no
Dag Henning Sæther (programhefte), tlf 977 40 617, d-hen-sa@online.no

Heggedal Kulturaktiviteter

Taekwondo - HWA Rang Asker
Lær selvforsvar i trygge omgivelser - av profesjonelle instruktører! 
Master Tommy Kamp, Sort belte 5. Dan WTF

Taekwondo er en koreansk selvforsvarsform med røtter fl ere tusen år tilbake. 
Taekwondo har utviklet seg til å bli en moderne, internasjonal kampsport. 
Les mer på våre hjemmesider www.hwarang.no

Tlf.: 93 05 54 39
asker@hwarang.no

Mandager fra kl. 16.00 til 19.00 kan du spille X-boks og Nintendo Wii 
på Heggedal bibliotek. Mange nye spill. Passer for 10-15 år. 
Asker og Heggedal Warhammer og brettspillklubb vil 
arrangere spilldager og terrengbygging på biblioteket. 
Følg med på www.iheggedal.no

Spill på biblioteket
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Onsdager i trimrommet:
17.00-17.45   Kids I / II
17.45-18.30   Junior I 
18.30-19.30   Junior II / III
19.30-21.00   Ungd./senior I / II / III

Fredager i trimrommet:
17.00-17.45   Kids I / II
17.45-18.45   Junior I / II / III
18.45-20.00   Ungd./senior I / II / III

Priser: 2 ukers startkurs kr. 490,- inkl. Taekwondo-drakt! Deretter fra kr. 350 / 400 / 450 pr. mnd.
Oppvisning - informasjon - bevertning onsdag 29. august kl. 18.00 på Hovedgården ungdomsskole

Trim og Trening
er en trimgruppe i HIL som passer for alle voksne damer og 
menn som ønsker å holde seg litt i form. Vi trener på Heggedal skole:
Tirsdager:  19.00 – 20.00 Individuell utetrening. Jogging eller gåtur med eller uten staver
      20.15 – 21.15 Innetrening med dyktig trener. Styrketrening med strikk eller vekter. 
Torsdager: 19.00 – ca. 20.30 Kun utetrening,. Intervall-trening og en langtur i måneden.
Begge dager møtes vi på Heggedal skole. Vi er en sosial gruppe som også møtes i hyggelig lag.
Informasjon: Laila Samuelsen  915 66 932 eller lssamuel@online.no

11-13 år ”Entré”  i auditoriet på Heggedal skole mandager 14.00-15.30
14-18 år ”Applaus” Trimrommet på Hovedgården ungdomsskole tirsdager 14.30-16.00
Kurset vil gå over 12 uker før jul, 14 uker etter jul. 
Oppstart i uke 36. (mandag 3. / tirsdag 4. september)
Pris pr. semesteret: kr. 1500,-
Påmelding til Asker Kulturskole v/Gro Lystad,
glystad@asker.kommune.no tlf. 66 76 81 15 / 913 91 417 

Se omtale av 

teaterkurset på 

side 23 i bladet

Vil du spille teater i Heggedal?
Kulturskolen starter teaterkurs for barn og unge

Høstsemesteret vil være konsentrert rundt teaterøvelser, og å bli kjent med gruppen. 
Hvem er vi? Hva kan vi? Fysiske teaterøvelser, pantomime, arbeid med masker, 
improvisasjon, stemmebruk og rollespill. Før jul vil avslutningen være en åpen 
undervisningstime, hvor familie og venner inviteres inn i klubben!  Vårsemesteret  
vil vi arbeide mot en forestilling, med offentlige visninger i Heggedal mai 2013! 
Instruktør er Gro Dybvik, som har har vært instruktør for de siste 2 års forestillinger 
på Hovedgården Ungdomsskole 
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Leksehjelp på biblioteket
Trenger du hjelp med leksene, tilgang til PC eller bare et sted å sitte i fred?
Hver mandag kl. 14.15  til 16.15  er det leksehjelp på Heggedal bibliotek. Trådløst internett.

JAZZDANS • MINIDANS 2 - 4 ÅR • 
BARNEDANS 4 - 6 ÅR • HIPHOP • EGNE 
GUTTEKLASSER • JAZZDANS/BODY- 
WORK OG PILATES FOR VOKSNE  
NYE KURS: 12. JANUAR VOKSNE • 
19. JANUAR BARN OG UNGE • KOM 
OG PRØV GRATIS PRØVETIME!

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD

     32     et lokalt kurstilbud til barn og voksne i alle aldre  -  et lokalt kurstilbud til barn og voksne i alle aldre  -  et lokalt kurstilbud       33

Morsomme danseklasser ledet av dyktige pedagoger!
       Oppstart vårens kurs: Voksne: 20. august, barn og unge: 27. august.

Musikaldans 
I musikalen er både sang, teater og dans representert, og i danseklassene lærer danserne kombinasjoner 
fra kjente musikaler, trinn fra ulike stiler og en koreografi  fra en kjent musikal. Vi har fokus på å spille roller 
mens vi danser og vi synger med.

kaliber ungdomsklubb

Heggedalsbakken 9, 66 79 80 81 / 907 95 918 / 488 93 954                    

Kafé-åpent for ungdom fra Hovedgården og Vollen. Kiosken er åpen 
og vi har mat fra kr 10,-.  Mexicansk/italiensk meny.
Ulike kurs og aktiviteter. 
Alle har mulighet til å melde seg opp på prøvejobbing og evt bli med 
ett av KalibersCrew eller AskerCrew.

Tirsdager 
kl 14.00-17.00

Åpent for ungdom fra Hovedgården og Vollen.  Vi har forskjellige 
kreative workshops du kan delta i, blant annet fi lm, glassbrenning og 
smykkelaging. 
En til to onsdager i måneden: KINO
Se facebook for fi lmer og tidspunkt.

Onsdager 
kl 14.00-20.30

Mandager 
kl 14.00-17.00

Åpningstider og aktiviteter fra uke 34 (start mandag 20. august)

Annenhver fredag 
kl. 18.00-22.30

- i ulike uker har vi kveldsarrangement. Første fredag blir 31. august, 
BACK TO SCHOOL PARTY

Vi er
 på 

Facebook

Kafé-åpent for 6.-7. klasse fra Solberg-, Heggedal-, Arnestad- og 
Blakstad skole. Morsomme aktiviteter, salg av mat, og kiosken er 
åpen. Informasjon vil komme på it`s learning.

I Heggedal holder vi til i 
dansestudio på 

Hovedgården ungdomskole.
Påmelding og informasjon: 

www.dansesonen.no
Vi har familierabatt og gratis 

prøveklasser
Flotte elevforestillinger i Asker 

Kulturhus 25. og 26. mai

Tirsdag - Heggedal
Tid  Klasse  Gruppe    Pedagog
16:45 -17:30 Minidans   2-4 år       Tiril
17:30 -18:15 Barnedans  4-5 år       Tiril
18:15 -19:00 Barnedans  5-6 år       Tiril
Torsdag - Heggedal
Tid  Klasse  Gruppe      Pedagog
16:30 -17:15 Hip Hop - gutter      5-7 år      Linn Marie
17:15 -18:00 Hip Hop - gutter      2.-3. klasse   Linn Marie
18:00 -18:45 Musikaldans             2.-4. klasse   Linn Marie
18:45 -19:45 Musikaldans           5.-7. klasse    Linn Marie
19:45 -20:45         Dansemix/zumba/styrke   Voksne  Linn Marie

Mandag - Heggedal
Tid  Klasse  Gruppe      Pedagog
16:15 -17:00 Jazzdans  1. klasse       Magnhild
17:00 -17:45 Jazzdans  2. klasse       Magnhild
17:55 -18:50 Jazzdans  3.-4. klasse   Magnhild
18:50 -19:45 Hip hop / jazz  5.-8. klasse   Magnhild
19:45 -20:45         Dansemix/zumba/styrke   Voksne  Magnhild

Minidans og Barnedans 
Morsomme danseklasser for de yngste. Barna danser til variert 
musikk og gjennom danselek stimuleres barnas kreativitet og fan-
tasi samtidig som de jobber med rytmikk, motorikk og balanse.
Dansemix / zumba / styrke!
Kondisjonstrening og dans til herlig latinske rytmer og inspir-
erende musikk. Lett å lære, effektiv trening og morsomme dans- 
og treningsklasser for voksne.

Vi er
 på 
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KONTAKT MEGLER: BYGGHERRE

Eiendomsmegler1
v/ Andreas Dahl
Mob: +47 907 50 039
Tlf +47 66 98 70 82
Epost: ad@eiendomsmegler1.no
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Vi holder til i 
midlertidige lokaler vis á 

vis Kiwi i Heggedal. 
I september fl ytter vi 
tilbake til stasjonen. 

Da blir det kaffelatte, 
scones og nystekte 

boller.

Åpningstider: 
Mandag - fredag 11 - 19, 

lørdag 12 - 16. 
Tel. 951 46 143

Følg oss på Facebook:
Heggedal Stasjon

Kaffelatte
Dameklær

Interiør
Antikk

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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