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Spill på lag på lag
Jeg innrømmer at jeg ikke er noen stor fotballentusiast, 

men ser tydelig lagspillets betydning for resultatet. Uten av-
taler, uten dialog, uten inkludering, uten oppmuntring, uten 
entusiasme, uten gjennombrudd, uten forståelse for spillet, 
uten trening og uten pasninger ville også fotball være en kao-
tisk affære. Uten resultater. Og uten nytenkning ville spillet 
forvitre. 

Slik er det også i livet utenfor fotballarenaen. Vi er alle 
medlemmer i det laget som skal bygge fremtidens Heggedal. 
I tillegg får vi mange nye spillere som skal innpasses, som 
skal finne sine roller og som skal bidra til resultatet. Helst 
uten at noen blir sittende på reservebenken gjennom hele 
kampen. For å vinne trenger vi alle de medspillerne vi kan få 
med oss. Heggedal er vår arena som vi skal fylle med godt 
lagspill for å oppnå de ønskede resultater.

Med gode avtaler, åpen dialog, utstrakt inkludering, mye 
oppmuntring, buldrende entusiasme, med gjennombrudd, 
maksimal forståelse for spillet, med trening og gode pasnin-
ger skal dette laget bygges og vinne på egen arena.

La oss innimellom huske å klappe hverandre lett på skul-
deren, la oss tåle å gi og motta litt ros. Det var ikke så verst 
det du gjorde der. Det er du faktisk ganske god til.

Meld deg inn i Heggedal nå.

Så bygger vi laget. Lag for lag.

PerS

Utgivelser i 2014:
Nummer          Stoffrist:      Distribusjon
Nr. 5   26. sept        14. - 19. okt
Nr. 6   16. nov         2. - 7. des

Heggedalsposten2

02 Side 2 i 4-2014.indd   2 19.08.2014   21:31:31



Askers minste skole fylte 150 år i år. Det blei markert med en jubileums
forestilling lørdag 24. mai. Elever og ansatte satte opp forestillingen «Den 
gamle pulten», mens FAU omskapte skoleplassen til et gammeldags marked 
med salgsboder og aktiviteter. De skrudde klokka tilbake til 1864, og det gjør 
vi óg.

tes med salmesang og bønn. Handarbeid, «legemsø-
velse» og tegning var frivillige fag. 

Den første læreren var Hans Haagensen Hellerud, 
som tidligere hadde vært omgangsskolelærer i 2. dis-
trikt, dvs Drengsrud og Solberg krets. Han er vel også 
den som har fått den mest dramatiske avgangen. Etter 
nærmere 20 års virke skreiv 21 innvånere i kretsen 
et brev til skolekommisjonen og krevde at han måtte 
trekke seg, og slik blei det.

I 1891 hadde Solberg 55 elever, 1 lærer og 1 time-
lærer i handarbeid. Skolen var 3-delt, og var da som 
nå Askers minste.

Skoleforsømmelse hadde oppigjennom tidene vært 
et stort problem. Ungenes arbeidskraft trengtes hjem-
me, eller det kunne være mangel på mat og skotøy. 

Etter ca 120 år med omgangsskole og seinere «halv-
faste « skoler», dvs at en leide mer permanente loka-
ler på gårder som hadde plass og lå høvelig til, trengte 
ønske om en fastskole seg på. Denne blei etter en viss 
strid om plassering bygd i 1862 -64 på grunn erverva 
av Østre Solberg gård. Tomt og hus blei finansiert dels 
ved lån i sparebanken og dels ved privat innsamling. 
Resultatet av innsamlingen vitner om stor interesse 
og offervilje. Skolen blei innviet av soknepresten 27. 
oktober 1864.

Det blei innført 27 uker lovbestemt og 13 uker 
frivillig undervisning. «Lov om almueskolevæsenet 
på landet» (1860) slo fast at undervisning i historie 
og morsmål skulle sidestilles med religion, som til 
da hadde dominert, - dog skulle skoledagen avslut-

Tekst: Marit Fugleberg Flåto

Den nyeste fløyen av Solberg skole sto ferdig i 2003

Solberg skole 150 år
Heggedalsposten 3
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Hvis det siste var fraværsgrunn, kunne fattigstyret ko-
bles inn. Foreldrene kunne trues med mulkt, subsidi-
ært fengsel, hvis ungene var borte uten gyldig grunn.

Når en elev hadde sluppet fram til konfirmasjonen, 
var han ferdig med sin skoleplikt. Konfirmasjonen 
blei på den måten enslags skoleavslutning for de aller 
fleste elever.

Fritt skolemateriell blei innført i 1914-15. Det var 
utregna til å koste kommunen ca kr 1,50 pr år. Fra 
skoleåret 73 -74 gikk ungene på skolen fem dager i 
uka.

Det første skolehuset er det som ligger nærmest 
veien. På 80-tallet søkte Vellet om å få overta det som 
grendehus, men det blei i stedet solgt til en lærer. I 
1917 fikk Solberg et nybygg, og dette er fremdeles 
i bruk. Seinere fulgte det såkalte midtbygget i 1939 

og huset som romma gymsal og sløydrom i ca 1940. 
De to siste byggene er tegna av en «innfødt», arki-
tekt Victor Schaulund. I 1974 fulgte en ny paviljong, 
og skoleplassen fikk dermed et fint tun som åpna seg 
sør-østover mot Askerbørskogen og Vardåsen. Midt-
bygget og den nyeste paviljongen er nå revet, og er 
erstatta av en flott, ny fløy nærmest Heggedalsveien. 
Den sto ferdig i 2003.

I 1985 hadde skolen 105 elever. De fleste kom fra 
Dikemark. Dikemark sykehus, oppretta i 1905, har i 
alle år hatt stor betydning for skolen. Først og fremst 
ved at ansattes barn bidro til et stabilt elevtall, men 
også som en solid støttespiller ved alle sosiale arrange-
menter. Fra sykehuskjøkkenet kom svære bøtter med 
vaffelrøre til 17.-mai-arrangementet, og mye kunne 
skaffes eller lånes derfra . Solberg skoles 17.-mai-tog 
starter også på Dikemark og går igjennom det vakre 
sykehusområdet. Pasienter var tydelig til stede på ar-
rangementer og i nærmiljø, og bidro forhåpentligvis 
til åpenhet og toleranse. Dikemarks nedbygging, og 
opprettelsen av Vardåsen skole, har igjen ført til ned-
gang i elevtallet.

Skolen har alltid vært en viktig, og nesten den 
eneste, samlingsplassen på Askerbørskogen. Dette 
har medført eierskap og engasjement, helt fra oppsi-
gelsen av en udugelig lærer i 1880-åra, til pådriver for 
utbygging av nye skolelokaler og trygg skolevei.

Så tilbake til feiringen av de 150 åra: En storstilt 
fest, hvor elevene ved hjelp fra kulturskolen skapte 
en minneverdig forestilling. FAU hadde ansvaret for 
en yrende markedsplass, -med tidsriktig antrekk og 
utvalg. Ordfører Lene Conradi ankom til hest! – og 
svært mange av de som har eller har hatt et forhold til 
skolen deltok. En vellykket markering av en livskraf-
tig 150-åring.

Feiring av frigjøringen etter krigens slutt i 1945 
(Foto: Helland/Asker biblitek)

Solberg skole 1957 
(Foto: Widerøes flyselskap /Asker biblitek)

Klassebilde fra 1913.
(Foto: Ukjent/Asker biblitek)
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Over: Fra jubileumsfeiringen i mai (Foto Astrid 
Førland og Jan M Berge). Til høyre: Rektor Jan Eggen 
og under visnings inspektør Tone Bråten i tids riktige 
drakter.

 Kilder: Askerskolen gjennom tidene. Utgitt av Asker og Bærum historielag.
   Askerbørskogen Vel. Jubileumsskrift til vellets 50-års historie 1985.

Fortsatt er det beste i livet håndbakt...

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

 Nytt trafi kalt grunnkurs starter 8.september

Heggedalsposten 5
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Det er nå blitt en fast tradisjon med 
friidretts stevne på Gjellum, og i 
år var 2. året vi arrangerte dette 

stevnet. Stevnet er lagt opp til å være en 
kveld fylt med lek og moro, der barna skal 
få prøve seg i de forskjellige øvelsene uten 
at det blir for alvorlig for de små.

DNB hadde utstyrt oss med fl otte banne-
re ved start og mål, og grusbanen var klar 
til å inntas av de forventningsfulle barna. 
For mange av deltagerne var dette første 

DNB Friidretts-
stevne 20. juni 2014
Friidrettsgruppa arrangerte sitt 100 års jubile-
umsstevne med DNB idrettsleker på Gjellum 
grusbane 20. juni i fantastisk sommervær. 

Oppstart 
friidrett

Fredag 29.08 er det oppstart 
friidrettstrening for høsten, 

kl 17-18  på Gjellum. 
Enn så lenge gjelder dette tidspunktet 
for alle barn, 1.-5. klasse. Nye barn er 
hjertelig velkomne innom for å prøve 

seg. Friidrett har øvelser for alle! 
Følg med på www.heggedalil.no 

for treningstider, 
oppdateringer etc.

gang med nummer på brystet. Det kan nok 
føles ganske så alvorsfylt for en liten sjel å 
stille i konkurranse for aller første gang. Vi 
i friidrettsgruppa var veldig stolte over å ha 
samlet hele 51 barn til deltagelse, og enda 
fl ere møtte opp for å etteranmelde seg.

Takket være nærmiljøsentralen hadde 
vi musikk til øvelsene, og Rolf Kristian-
sen utførte jobben som speaker med stor 
innlevelse. Det var nesten som å være på 
Bislett Games...

Alle deltagerne fi kk prøve seg på 60 
meter, og de fl este fi kk navnet sitt ropt opp 
av speaker. Det var også 300 meter, som 
var noe langt for mange av deltagerne. Her 
hadde vi noe så originalt som egen hare 
på sykkel på den lange distansen; Richard 
Grønlund var skadet og kunne ikke stille 
som deltaker, men sørget heller for å hjelpe 
alle løperne rundt svingen. I Heggedal 
løper vi også mot løperetningen på 300 
meters distansen vår, men det er bare frem 
til vi får vår egen friidrettsbinge.

Lengde er en veldig populær øvelse. Her 
var det alle varianter fra å rekke akkurat 

frem til lengdegropen til nærmere 3 meter 
på de lengste hoppene.

Kule var også en av øvelsene. Her er fri-
idrettsgruppa på leting etter en god trener, 
og denne dagen var vi så heldige at en 
av mammaene var gammel kulestøter og 
instruerte deltagerne så det ble støt og ikke 
kast på de fl este. Tusen takk for hjelpen til 
Elin Isane, som tok den jobben.

Til slutt kom det aller viktigste, nemlig 
premieutdelingen. Vi har egen premiepall, 
og det er viktig at hver og én kommer opp 
på toppen for å strekke armene i været og 
føle seiersfølelsen når alle klapper akkurat 
for deg. Denne dagen var en dag da alle var 
vinnere.

Alt i alt har friidretten hatt en fl ott vår 
med et vellykket avslutningsstevne.  Vi 
ønsker alle våre utøvere en riktig god som-
mer og velkommen tilbake på trening når 
skolen begynner igjen. 

Tekst: Berit Marstein, 
Oppmann Heggedal IL Friidrett

Foto: Fotostudio i Heggedal

Fra venstre: Thea Einstabland, 
Vilde Hop Ness, Sondre 
Bretten-Sandanbråten

Fra venstre: Yonna 
Gupta, Tony Sand, Thea 
Sand Winge

Joakim 
Engen Dahl

Fra venstre: Anna Haugenes-
Bourrie, Amanda Sofi e Nes 
Fredheim, Øystein Selstad Berg
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Skader, giftemål og karantener 
gjorde at HIL gikk på tre strake 
tap. De grønnkledde falt på tabel-

len, men vi fi kk heldigvis med oss tre 
meget viktige poeng borte mot Årvoll 
da Heggedals svar på Martin Ødegaard, 
Thomas Småhaug, bidro til å senke Oslo-
laget med en meget viktig 2-0-seier.

Uken etter ønsket vi tidligere landslags-
stjerne Thorstein Helstad velkommen til 
Gjellum. Vi fryktet at Helstad, som spilte 
i Tippeligaen i fjor kom til å valse over 
oss, men neida; Helstad var anonymiteten 
selv. Dessverre var vi ikke noe bedre selv, 
og det endte med nytt tap 0-1. 

På Oslos beste vestkant delte vi poen-
gene med Heming, noe som skulle vise 
seg å bli det siste poenget på denne siden 
av sommeren. Nye skader og suspensjon-
er førte til at vi avsluttet vårsesongen med 
tre strake tap. Det skal uansett legges til 
at vi har hatt marginene mot oss i fl ere 
av kampene denne våren. Blant annet 
ved en absurd bortekamp mot Fagerborg 
hvor vi endte opp med to utvisninger og 
verdenshistoriens raskeste gule kort for 
en debutant.

Fasit etter de første tolv kampene er 
da tre seire, to uavgjort og syv tap. Og 
slik oppsummerer coach Hans Amund 
Solberg vårsesongen: - Det har vært en 
tung sesong så langt, og vi går nå inn i 
høstsesongen med kniven på strupen. Det 
skal på ingen måte være noen unns-
kyldning, men vi har slitt med skader, 
suspensjoner og en rekke omskoleringer 
så langt i år.

Den blide politimannen har uansett 
god tro på at Heggedal også spiller i 4. 
divisjon neste år.

- Vi vet hvor skoen trykker. Nå skal vi 
samle oss og levere en kanon høstsesong. 
Alt ligger til rette for at Heggedal skal 
ha et lag i fjerdedivisjon. Jeg håper folk 
i bygda kjenner sin besøkelsestid nå. Vi 
trenger støtten utover i sesongen!

Junior-boom
Det som er positivt i HIL er at juniorlag-
ets satsning bærer frukter. Det har A-laget 
denne sesongen fått merke i form av at 
fl ere av spillerne fra juniorlaget har levert 
solide bidrag både på trening og i kamp. 
Espen Fossum, som tidligere i vinter var 
linket til Godset, har vært fast innslag 
på A-laget så langt i år, og Fossum, som 
også har blitt populær blant jentene, 
kommer til å bli en viktig brikke også når 
høstsesongen starter.

En annen som må nevnes er keeper-
talentet Øyvind Børresen, som grunnet 
sin fysikk sammenliknes med Chelsea-
stjernen Petr Cech. Børresen har vært 
sentral i fl ere kamper denne sesongen, 
men måtte dessverre ta en tidlig som-
merferie grunnet beinbrudd. Børresen er 
tilbake mellom stengene når Heggedal tar 
imot Oppegård til første seriekamp etter 
ferien. 

Som tidligere nevnt har også Heggedal 
en helt egen Martin Ødegaard i Thomas 
Småhaug. En utradisjonell spiller med 
lite respekt for de eldre. Småhaug har 
selvtillit som Zlatan, og er ikke redd 
for å utfordre veteranene på laget. Også 
Henning Haaland og Håkon Stien har 
levert solide bidrag på A-laget denne 
vårsesongen. Så det gror godt i de yngres 
rekker i Heggedal.

Tekst: Dag Magne

Knalltøff vårsesong 
for A-laget
A-laget åpnet sesongen 2014 med syv poeng på de første 
tre kampene. Mer enn godkjent, og best smakte helt klart 
4-2-nedsablingen av Vollen på Gjellum. Deretter pekte 
pilen gradvis nedover for bygdas stolthet. Idre%ens(dag(2014,

Søndag(14.09,(kl.13717
HIL(inviterer(alle(barn(og(unge(Al(en(dag(fylt
med(lek(og(idre%(av(alle(slag;(prøv(deg(bl.a.(på
rulleski,(fotball,(kast(og(hopp.

(

Program for dagen:
Kl. 1300: Åpning
Kl. 1315: Øvelsene starter
Kl. 1630: Premieutdeling

Det deles inn i grupper etter alder og alle
får prøve seg på alle grener. Vi oppfordrer
til å møte klokken 13 slik at man ikke går
glipp av noe av moroa!
 
 
Ta med tanter, onkler, besteforeldre,
småsøsken og venner til noen aktive
og hyggelige timer på Gjellum.
Kiosken er åpen, og det er
deltakerpremie til alle!
 

Velkommen(Al(Gjellum!
 

Idre%ens(dag(2014,
Søndag(14.09,(kl.13717
HIL(inviterer(alle(barn(og(unge(Al(en(dag(fylt
med(lek(og(idre%(av(alle(slag;(prøv(deg(bl.a.(på
rulleski,(fotball,(kast(og(hopp.

Program for dagen:
Kl. 1300: Åpning
Program for dagen
Kl. 1300: Åpning
Program for dagen

Kl. 1315: Øvelsene starter

GRATIS
INNGANG

A-laget varmer opp

ALLIDRETT 
– et idrettstilbud til barn 
i alderen 4-8 år
Allidrett er generell innføring i forskjellige 
idretter på barnas premisser. Det er forel-
drebasert styrt lek og moro, et tilbud til barn 
i alderen 4-8 år. Allidretten skal inneholde 
både innendørs og utendørs aktiviteter, samt 
svømming Intensjonen er å legge grunnlaget 
for varig lyst til drive idrett og fysisk aktivitet. 
Arbeidet starter mens barnet er i barnehage-
alder og fortsetter fl ere år inn i skolealder. 
Allidretten skal inneholde både innendørs 
og utendørs aktiviteter, samt svømming. 
Allidretten ledes av foreldre og HIL mangler 
noen engasjerte foreldre til å drive allidrett.

Vi trenger frivillige voksne til å hjelpe til. 
Ta kontakt med idrettslaget på post@
heggedalil.no dersom du ønsker å bidra.
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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).

Heggedalsposten8

Heggedal IL er på facebook 
Bli venn med oss!

Leder:  Ruben Vineshaugen  994 59 988  ruben.vineshaugen@getmail.com
Nestleder:  Ubesatt – har du lyst å bidra? Ta kontakt med HIL.
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

Trim og Trening starter opp igjen etter 
ferien tirsdag 2. september og ønsker 
nye og «gamle» hjertelig velkommen til 
kondisjonstrening ute, med etterfølgende 
styrketrening inne med koordinering, ba-
lanse og god utstrekking under ledelse av 
vår dyktige trener. Vi er en trimgruppe i 
HIL som passer for alle voksne damer og 

menn som ønsker å holde seg litt i form.  
Vi er ellers en sosial gruppe som har 
sommeraktivitet og høstfest, og markerer 
jule- og sommeravslutning i hyggelig lag. 
Ta kontakt med Laila Samuelsen på tlf. 
915 66 932 eller lssamuel@online.no for 
nærmere opplysninger.
Velkommen! 

Tekst: Laila Samuelsen

Velkommen til høsttrening!

Vi trener tirsdager og torsdager 
og har følgende treningstider:
Tirsdager:  kl. 1900–2000 Individuell  ute-trening: Jogging eller gåtur med  
  eller uten staver
 kl. 2015–2115  Inne-trening:  Kort oppvarming før styrketrening  
  med strikk eller vekter, koordinering, balanse og  
  god utstrekking.
Torsdager:  kl. 1900–ca. 2030  Kun utetrening: Intervall-trening og én langtur i   
  mnd.

Tirsdager møtes vi på Hovedgården skole kl. 1900. 
Torsdager frem til 1. oktober møtes vi i Hallenskog kl. 1900 for tur til Planken. 

Kanskje 
uten å vite 
det, drømmer 
alle fotballbarn om å til-
bringe litt av høstferien 
i Heggedal.
Heggedal IL fyller 100 år og inviterer 
til cup av den populære typen 3 v 3. 
Cupen fi nner sted på Gjellum kunst-
gress helgen 4.-5. oktober, og 
er åpen for alle gutte- og jentelag 
6-12 år.

3 v 3 gir større fart, fl ere touch, mer 
mål – kort sagt mer fotball, mer 
mestring og mer moro. Hvert lag bør 
ha 4 eller maks 5 spillere for størst 
mulig utbytte. Alle spillere få premie 
og diplom med lagbilde. 

Alle lag får spille 5 kamper innenfor 
ca. 3 timer. Se www.3v3.no/event/
heggedal-il/ for påmelding eller for 
mer info om 3 v 3.

uten å vite uten å vite 
det, drømmer det, drømmer 

100 år

Hil_nr.04-2014.indd   8 19.08.14   21:45



Tekst og design; Stein Dyre Berge

NY FRISØR I HEGGEDAL SENTRUM

3 erfarne frisører tilbyr alle typer frisørtjenester - også hårforlengelse, farge-
design, vippe extentions og negldesign. De ulike tilbudene går til damer, her-
rer, barn og brud, og omfatter alt fra trendy/mote-klipp til klassiske frisyrer, 
tilpasset alle aldre og ulike personligheter. De har vunnet nasjonale og inter-
nasjonale konkurranser. De legger stor vekt på at du skal trives som kunde. 

Maria Teigen (27 år) er dag-
lig leder og eier, og hun satser 
alt på denne nye frisørsalon-
gen. Det viser hvor mye tro 
hun har på å oppfylle drøm-
men sin - og at  Heggedal 
sentrum er det rette stedet. 
Og hun vil lykkes! 

Hun stråler av energi, og 
hun er sikker på at denne 
nye salongen blir spennende, 
kreativ og med et stort faglig 
fokus.  Og hun legger til: 
Dette skal bli et sted for alle 
som ønsker god service, vel-
være og den gode følelsen.      

Maria vokste opp i Slemme-
stad og jobbet som ryddepike 
13 år gammel på Rortunet, 
og hun var ferdig utlært 19 
år gammel. Hun jobbet 3 år 
på prestisje-salongen: Studio 
Alf i Oslo. I 2006 vant hun en 
VM-tittel i moteklipp.  

Så flyttet hun tilbake til Ror-
tunet som daglig leder bare 
22 år gammel, og etter 5 år 
starter hun nå sin egen salong 
- med skyhøye forventnin-

Deres design og fargevalg vises 
ved sort bunn, og designen vises 

også ved at bildene er i sort-hvitt. 

Se: www.cutfrisor.no 
Tlf: 94 79 27 88 

Epost: post@cutfrisor.no
ger. Men siden de startet har 
de nesten vært full-booket! 
Maria pendler fra Åros. 

Mona Lystad (39 år) er også 
en av disse fremadstormende 
jentene, og hun har 20 års, 
meget bred frisør-erfaring.  
Hun og Maria jobbet - etter 
tiden på Rortunet - i samme 
salong i Vollen. Mona har god 
ledererfaring - meget lojal 
- og hun vil være en viktig 
støtte for å drive denne salon-
gen på rett måte - og hun kan 
butikk, forteller Maria. 

Lene Berg Olsen (22 år) er 

også en av disse dyktige jen-
tene - varm og omtenksom. 
Hun har også vokst opp i 
Slemmested, og jobbet som 
frisør i 5 år, sist ved Rørtunet 
frisørsenter. Lene har også 
svennebrev, og har ulike  
kurser innen- og utenlands.  
Hun har også deltatt i kon-
kurranser med gode plasse-
ringer. Hennes spesialitet er 
hårforlengelse, designfarge 
og klipp.     
Negle-desinger Siri er tilstede 
tirsdag og torsdag, og Heidi 
Sofie gir vippe extentions / 
forlngelse av øyevipper.

Maria

LeneMona

Pilen viser hvor cut ligger - til 
høyre for apoteket. Den dekker 
2 store vinduer, med et areal på 

hele 130 m2.  

>

EN NY, SOLID FAGBASERT VIRKSOMHET I HEGGEDAL SENTRUM

Jazzmesse i 
Heggedal Kirke søndag 

12. oktober kl. 11.00

Heggedal 
Pensjonistforening 
har møter 
  3. september
  8. oktober
  5. november
  3. desember (julemøte)
Alle møtene er kl. 18.00 på Seniorsenteret
Vi ønsker alle nye og gamle 
medlemmer velkommen.
Styret

Skitthegga swing inviterer 
til Fabrikkjazz 
i Heggedal fabrikker
mandag 13. oktober kl. 
19.00

Den årlige Asker Jazz-
festival går av stabelen 
11.-18. oktober. 
I Heggedal blir det i år 
to arrangementer:

Heggedalsposten 9
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HEGGEDAL MENIGHET

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

70 ungdommer på vandring 
i svenske skoger

28.juni-5.juli var 36 konfi rmanter, 37 ungdomsledere og 5 voksenle-
dere på nok en uforglemmelig leir på Sjöviksgården i Sverige. Vi had-
de en super uke med mange gode opplevelser. Her er noen glimt. 
(Foto: Erna Dehli, Torbjørn Brennum og Simen Udnes.)

Onsdag 10.sep-
tember starter vi 
opp med babysang 
igjen. Babysang er 
for deg som tror at 
sang, lyder, rytmer 
og kroppskontakt 
er viktig for barnet 
ditt, enten du allerede kan mange san-
ger eller ikke. Gjennom musikk kan 
barnet meddele seg til omverdenen og 
få svar, også før det kan forstå eller 
uttrykke seg med ord.

Syng med den stemmen du har. 
Den er det vakreste og tryggeste for 
ditt barn.

Babysang er på barnets premisser. 
Det betyr at du kan amme eller ta deg 
en liten spasertur om det skulle være 
behov for det. Ingen barn er for uro-
lige til å gå på babysang!

Vi holder til på Heggetun, menig-
hetshuset bak kirken. Vi samles 10 
onsdager fremover, men følger sko-
lerutas ferier. Samlingen starter kl. 
11.30 og varer ca. 30-45 minutter.  
Etterpå er du velkommen til å spise 
matpakkelunsj; vi serverer te og kaffe. 
Semesteravgiften er kr. 200,-. Det er 
også mulig å kjøpe en CD med mu-
sikk og rim/regler som vi bruker på 
baby-sangen. Denne koster kr. 100,-.

Påmelding til menighetskontoret 
på: heggedal.menighet@asker.kirken.
no 

Du er velkommen til å komme inn-
om første gang for å prøve om dette 
er noe for deg og ditt barn. Håper vi 
sees!

Ungdommene 
til New York

Ungdommene i Team Heggedal job-
ber for å få inn penger til en tur til New 
York i høstferien. I den forbindelse 
inviterer de sammen med bl.a. Toralf 
Dehli til en Allsangkveld på grensen 
mellom Akershus og Buskerud,  

Har du noen tomfl asker å gi bort? 
Ungdommene vil også ha en 
ny fl askeaksjon til inntekt 
for turen. I starten av sep-
tember kommer de rundt på 
dørene for å spørre om dere 
kan spare fl asker til oss. Selv 
innsamlingsdagen blir ons-
dag 17.september.

Noen glimt fra årets sommerleir

Årets konfi rmanter

Mye sang og musikk

Konfi rmanter og ledere synger med

Underholdningskveld

Bading i Mjörn

Olympiske leirleker en 
øvelse i samarbeid

Babysang på Heggetun

Heggedalsposten10
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HEGGEDAL MENIGHET

Program Heggedal menighet

Dag Aktivitet Sted Opplysninger
AUGUST

Søndag 31 Konfirmantmusikal Kirken Se hjemmeside og Heggedal menighets facebook for nærmere 
informasjon 

SEPTEMBER

Lørdag 6 11,13 
og 15

Konfirmasjon Kirken A. Grønvik, G. Laugerud og blåsere

Søndag 7 13:00 Konfirmasjon Kirken A. Grønvik, G. Laugerud og blåsere
Søndag 14 11:00 Gudstjeneste Kirken M. Telhaug, E. Solbu, mulighet for dåp, nattverd
Søndag 21 11:00 Countrymesse Kirken T. Dehli, band, nattverd
Søndag 28 19:30 Kveldsmesse Kirken A. Grønvik, band, forsangere, nattverd

OKTOBER

Søndag 5 11:00 Gudstjeneste Kirken A. Grønvik, mulighet for dåp, nattverd
Søndag 12 11:00 Jazzmesse Kirken A.Grønvik, musikere, nattverd. Kirkens feltarbeid i Asker deltar
Søndag 19 11:00 Høsttakkefest Kirken A. Grønvik, mulighet for dåp, 4-års bok

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

Torsdag 4. september kl 19
Heggetun

Allsangkveld på grensen  
mellom Akershus og Buskerud 

Vi roter i Ønskekonsertens 
program fra 50-, 60- og 70-tallet.  
Inngangsprisen på kr 100 
inkluderer også en kopp kaffe 
og kake.

Kirkefrokost
Høstens første kirkefrokost er 
mandag 1.september kl 11.30. 
Velkommen til hyggelig samvær, 
med sang, prat og andakt. Ta 
med matpakke, vi serverer 
kaffe og te.
Trenger du skyss? Ta kontakt 
med kirkekontoret på telefon 
66 90 71 80.

22. september
Countrymesse

Tradisjonen tro inviterer vi til 
countrymesse søndag 22.9 
kl. 11. Toralf Dehli og Little 
Country Church Band setter 
stemningen, du tar på deg 
cowboy-hatten og kommer.

Faste aktiviteter 
Team Heggedal: hver tirsdag kl. 19.00-21.30. Oppstart tirsdag 19. august.
Tweensing: hver tirsdag kl. 14.15-15.30. Oppstart 2. september  
Heggetroll: tirsdag kl. 17.15-18.00. Oppstart 2. september. 
Babysang: onsdager kl. 11.30-13.30 på Heggetun. Nytt kurs starter 10. september.
Småbarnssang: hver onsdag kl. 17-18 på Heggetun.
Klubb 10-13:  utvalgte fredager kl. 18-20: 10. oktober, 14. november og 12. desember.
Speideren: mandager kl. 18-19.30. Ta kontakt med Espen Kaarmo, 916 57 633.
Kirkefrokost: (Seniorarbeid): kl. 11.30: 1. september, 6. oktober, 3. november og 8. desember. Fredagstreff 17. oktober 

kl. 11-13.30, Nyttårsfest 8. januar kl. 18.00.
Søndagsskole: Se menighetens hjemmeside for nærmere informasjon.

Se Heggedal menighets hjemmeside: www.heggedalkirke.no
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Åpningstider: Mandag 09.00-14.00,  tirsdag - fredag 09.00-14.30
Kafé, vafl er, smørbrød hver dag.   Middag tirsdag - fredag 13.00-14.00 (Må bestilles dagen før)

Daglig ansvarlig: Elisabeth Lystad (66 79 12 22)

Heggedal seniorsenter  - i Heggedalsenteret, inngang på baksiden

GRUPPER OG KURS:

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

Program høsten 2014
kl. 11.00 Presentasjon av høstens program, kaffe og vaffel.
kl. 12.00 Lunsj for frivillige. Vi stenger for annen aktivitet denne dagen.
kl. 10.00 Gjellum-lekene. Idrettsdag med servering av gryterett, kaffe og kaker.

Sopptur, felles for alle sentere, se oppslag.
kl. 11.00 Nye Heggedal, mer informasjon om Heggedals utbygging ved Per Sletaune.
kl. 12.00 Fårikålmiddag, påmelding innen 11.september.

kl. 11.00 Eldres Dag. Seniorteatret Holmen «Vi gamle mette av dage». Kaffe og kake 
serveres etter forestillingen.
kl. 11.00 Foredrag «Balanse, trening og slag» ved fysioterapeut Magnhild Faleide Fristad.
kl. 11.00 Foredrag ved Inge Ås. »Alle vil være seg selv, men hvordan blir vi det».

kl.11.00 Foredrag «Om å være ensom» ved Synnøve Gundersen.
kl.11.00 Foredrag ved Tom Brenne, «De gamle juleheftene med fortellinger»
Lutefi sk-middag, påmelding

kl. 10.00 - 13.00 Juledekorasjonskurs ved Hanne Kanten
kl. 10.00 - 13.00 Juledekorasjonskurs ved Hanne Kanten.
kl. 11.00 Lucia. Heggedalskogen og Vikingjordet barnehage kommer og synger.
kl. 12.00 “Trio In Cognito” underholder med musikk. Julemiddag m/ med Ribbe, pølse og 
tilbehør. Påmelding.
Endringer kan forekomme. Følg med på oppslag på senteret

August
Ons. 13.
Tir. 19.
Tir. 26.
September
Tir. 2.
Ons. 17.
Fre. 26.
Oktober
Ons. 1.

Ons. 22.
Ons. 29.
November
Ons. 12.
Ons. 19.
Ons 26.
Desember
Tir. 2.
Tir. 9.
Fre. 12.
Tir. 16.

Arbeidsstue / Håndarbeidstradisjoner. Like uker 18. aug mandag kl. 10.00 - 12.30
Lappeteknikk. 2 ganger pr. mnd, ulike uker mandag kl. 10.00 - 13.00
Stavgang / gågruppe - «GladTrimmen». 1. sept mandag kl. 11.00 - 12.30
Historielagets fortellerverksted siste mandag i måneden 29. sept mandag kl. 13.00 - 14.00
Treskjæring. Nye skjærere velkommen tirsdag kl. 10.00 - 13.00
Nettbank-kurs. Påmelding 7. okt tirsdag kl. 11.00 - 12.00
80+ gruppe. Tirsdager i ulike uker 26. aug tirsdag kl. 11.30 - 13.00
Datakurs mobil / Ipad 16. og 23. sept.  Påmelding 16. sept tirsdag kl. 12.30 - 14.30
Datakurs. 8 ganger. Påmelding 7. okt tirsdag kl. 12.30 - 14.30
Ruslegruppe/gågruppe 12. aug tirsdag kl. 10.30 - 13.30
Livscafé “Lyst på livet”. 10. sept., 8. okt. og 5. nov. Påmelding 10. sept onsdag kl. 13.00 - 15.30
Slektsforskning med data. Påmelding 8. okt onsdag kl. 12.30 - 14.30
Allsang 27. aug onsdag kl. 12.00 - 13.00
Trim 28. aug torsdag kl. 10.00 - 10.45
Bridge 28. aug torsdag kl. 11.00 - 14.30
PC-kurs, grunnleggende. 18. og 25. sept. 18. sept torsdag kl. 12.30 - 14.30
Data bilde/fotoredigering. 9. okt torsdag kl. 12.30 - 14.30
Strikkeklubb. Ta med håndarbeid og kom til sosialt samvær 29. aug fredag kl. 10.30 - 12.00
Gjette- og spørrekonkurranser, boccia, pilkast m.m. ulike uker 29. aug fredag kl. 11.00 - 12.00
Bingo 22. aug fredag kl. 12.00 - 13.00
Brettspill - like uker 22. aug fredag kl. 11.00 - 12.00

Velkommen til

Oppstart

Nye aktiviteter kan settes i gang ved forespørsel. Kom med ideer på telefon 66 79 12 22

2. sept

17. sept

1. okt

29. okt

19. nov

12. des

Heggedalsposten12
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Bærekraftige Liv i
Heggedal og omegn

EplePress er en aktivitet i BL-Heggedal som vi fortalte om i 
forrige nr av HP, og det har meldt seg 5 som blir med og presser 
epler på ”Presseriet” i kjelleren til Stein.  En av de 5; Chris (han 
brygger eget øl!), har med stor entusiasme vært med på en grun-
dig vask sammen med folk i BL-Heggedal; Kjell og Stein.  14/8 
hadde EplePress-gruppa (Chris og de 3 fra BL-Heggedal; Kjell, 
Anne Margrethe og Stein) generalprøve på Presseriet. Cris, Kjell 
og Anne Margrethe gjorde store øyne da saften kom fossende ut 
av sentrifugen, og smaken var frisk og fortreffelig.  Så entusi-
asmen gikk i taket og latteren satt løst.  Stein frydet seg over at 
Presseriet virket akkurat slik det gjorde for 20 år siden.
De 4 andre som har meldt seg kommer nok etterhvert, og du som 
leser dette, og ønsker å være med, sender en e-mail til Stein (se 
under for mer info om EplePress.
Vi har også inngått et samarbeid med Epleslang (se denne).

Tekst og 
design

Stein Dyre 
Berge 

Prosjektleder
T: 6679 7075 

mail: 
stein.berge153 
@gmail.com

DET LOKALE HJØRNE 

Fellesskap i eget eplepresseri!
         Akkurat nå fryder vi oss over at vi kjører 

  Vi har nettopp satt igang den gamle eplepressa i Steins kjeller, og 
det ble en knall-suksess med stor begeistring og mye latter. Og dette 

er en viktig del av BL-Heggedal, at vi skal jobbe og le sammen.  Ja, vi 
har også alvoret med de store spørsmålene om miljø, med det er ingen 

motsetning mellom det å bygge kjennskap og fellesskap ved å gjøre noe 
gøy sammen, i forhold til det å jobbe for miljøet.  Les forrige utgave av 

miljø-prosjektet BL-Heggedal i HP nr 3-2014, for å vite mer.            
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Felles miljøregler for Heggedal sentrum
BL-Heggedal (Stein) har startet en aktivitet i samarbeid med 
Heggedal Nærmiljøsentral (H-NMS - Per) om å lage felles miljø-
regler for alle utbyggere i Heggedal sentrum og i nærområdet, 
fokusert på hele byggeperioden fremover (det blir noen år!)
Vi har satt opp 4 temaer; Trafi kk, Forsøpling, Støy og Kortreiste 
masser (enorme mengder masser skal bl.a. tas ut fra sentrums-
tomta).  Og et 5. tema er at vi skal dele ut stjerner til de utbyg-
gerne som gjør det spesielt bra.  Per og Stein vil bruke høsten på 
å lage dette ferdig, og målet er å gi ut en info-folder med under-
skrift fra alle aktuelle utbyggere.  Disse reglene skal være lette 
å forstå og følge opp for deg som er opptatt av det som foregår i 
Heggedal.  Når du har noe å klage på, eller noen du ønsker å gi 
en stjerne, kontakter du Per på H-NMS.  
Ta gjerne kontakt hvis du har synspunkter på dette?     

Vi har satt opp egne kvelder for å du kan komme å få 
presset epler gratis (egne epler eller naboens?).  Det kan 
være aktuelt å avtale kvelder senere på høsten for å få med 
vintereplene.  Før du kommer må du sende e-mail til Stein. 
Du blir med på pressingen, og du må selv ta ansvaret for 
sterilisering (pasturisering) av saften når du kommer 
hjem, ved at du varmer/koker opp saften for kvitte deg 
med vill-gjær og bakterier (gir god holdbarhet!).  Du bør 
selv ha med ren emballasje til den ferdige saften.  Det er 
mulig vi kan selge deg 2 1/2 liter nye plastkanner. 
Dette er et frivillig, ubetalt arbeid, så du må ta dette Pres-
seriet slik det er; Enkelt og hjemme-snekret.

Kvelder for eplepressing: man 25/8, tirs 26/8 og man 
1/9 tirs 2/9 og fl ere kvelder etter avtale (vinterepler?). 

Steins adresse, tlf og e-mail:
Gjellum terrasse 39, tlf: 6679.7075 - 986 95 680,
stein.berge153 @gmail.com      

Info om miljø-spørsmålene?
WWF’s klimaskole gir fortsatt god info i sine videoer:
      www.wwf.no/dette_ jobber_med/klimaskolen/
Mer om mat og matproduksjon koplet til klima og forurens-
ning fi nner du på www.forskning.no, www.matprat.no, 
og hos SIFO (Statens Institutt for Forbruksforskning).    
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NMer om mat og matproduksjon koplet til klima og forurens-
www.matprat.nowww.matprat.no, 
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En øyeåpner: Storfekjøtt forurenser langt mer enn annen matproduksjon, så da spiser jeg mindre kjøtt.
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           EplePress           EplePress

EplePress
Epleslang’ Naturlig eplemost fra naboens hage

Hvis du ønsker at andre skal komme å plukke og hente 
eplene dine, og lage fi n saft av disse for salg, så ring til 
Epleslang AS; 478 26 123, og avtal.  Der er det spesielt 
mennesker med funsjonshemming som  gjør jobben, og 
som tjerner sine penger i Epleslang AS.  Mer info på:
www.epleslang.com og www.facebook.com/Epleslang 

Stein har inngått et samarbeid med daglig leder for Eple-
slang; Anne Dubrau (mob: 486 73 0859), og samarbeidet 
er at vi reklamerer for Epleslang her i Heggedalsposten.
Hvis du får problemer med kontakten med Epleslang, så 
kan vi i Eplepress også hente epler hos deg.
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LIONS CLUB

Kulturdagene 2014 
Tekst/foto: J. Byggjordet / Kjell E. Nilsen 

Lions Club Heggedal arrangerte for 37. gang 
Kulturdagene på Heggedal Hovedgård, og som 
mange ganger før sto Askers ordfører Lene 
Conradi for åpningen. 

Til tross for langhelg for mange - (Kr. Himmellf. dag 
på torsdag) - og flott vær kom det vel 700 betalende 
gjester som koste seg på Heggedals ”storstue”. 
Det var også i år en flott kunstutstilling inne i 
hovedhuset med mange utstillere. 
Ute var det et stort utvalg av salgsboder med alt fra 
brukskunst, fisk og spekemat og mye mer. 
I tillegg var flere lag og foreninger godt representert. 

I anledning av at Lionsklubben fyller 40 år i år ble 
det også utdelt jubileumsgaver på totalt 40 000 kr. 
Etter mange gode forslag og søknader ble det 
bestemt at summen skulle deles på fire utvagte 
mottakere som fikk 10 000 kr hver. 
De som mottok gavene var Blåfjellhytta (til skilting i 
Kjekstadmarka), Heggedal Hovedgård (støtte til nytt 
kjøkken), Heggedal ungdomsskole (lyd og lysutstyr) 
og Heggedal menighet (lyd og bildeanlegg). 
LC Heggedal vil takke sine sponsorer for deres 
støtte. 

 

 Partytelt 
Skal du ha hagefest? 

LC Heggedal har nå partytelt, 
stoler og bord til utleie.  

1stk.6x4 m, 2 stk. 10x4 m og 4stk. 6x3 m. 
For informasjon om priser og 

lignende ta kontakt med  
Svein Sivertsen  

926 48 631 
All inntekt går til humanitære formål 

 

Kulturdagene 2014
Tekst/foto: J. Byggjordet / Kjell E. Nilsen

Lions Club Heggedal arrangerte for 37. gang Kul-
turdagene på Heggedal Hovedgård, og som mange 
ganger før sto Askers ordfører Lene Conradi for 
åpningen.

Til tross for langhelg for mange - (Kr. Himmellf. dag på 
torsdag) - og flott vær kom det vel 700 betalende gjester 
som koste seg på Heggedals ”storstue”. 
Det var også i år en flott kunstutstilling inne i hovedhu-
set med mange utstillere. 
Ute var det et stort utvalg av salgsboder med alt fra 
brukskunst, fisk og spekemat og mye mer. 
I tillegg var flere lag og foreninger godt representert.

I anledning av at Lionsklubben fyller 40 år i år ble det 
også utdelt jubileumsgaver på totalt 40 000 kr. 
Etter mange gode forslag og søknader ble det bestemt 
at summen skulle deles på fire utvagte mottakere som 
fikk 10 000 kr hver. 
De som mottok gavene var Blåfjellhytta (til skilting i 
Kjekstadmarka), Heggedal Hovedgård (støtte til nytt 
kjøkken), Heggedal ungdomsskole (lyd og lysutstyr) 
og Heggedal menighet (lyd og bildeanlegg). 
LC Heggedal vil takke sine sponsorer for deres 
støtte.
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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

Søndag 17. og 24. august

Onsdag 3. sept kl. 19:00

Mandag 29. sept kl. 13:00

Mandag 6. okt kl. 18:00

Mandag 27. okt kl. 13:00

Torsdag 20. nov kl. 19:00

Mandag 25. nov kl. 13:00

Åpent på Bekkestua med kafeteria 12.00 - 16.00

Omvisning på Hurum historielags samlinger på Tronstad gård. 
Se omtale under. Vi fyller opp biler, med felles avreise fra parkeringen bak 
KIWI kl. 18.15.
Fortellerverksted på Heggedal seniorsenter.
TEMA:Skogsarbeid. Yngve Andersen og Trygve Pedersen innleder.
Prøysen-jubileet: Fellesarrangement for historielagene Asker&Bærum, 
Vollen og Heggedal.
- Oppmøte og start 18.00 ved Vøyen Gård
- Tur forbi Vøyesmia til NaKuHel på Sem
- Sangkoret “Alf” synger par Prøysen-sanger
- Foredrag, ett om Prøysens liv, og ett om hans diktning.
Fortellerverksted på Heggedal seniorsenter.
TEMA:Husmannsplasser.
Åpent møte på Heggedal bibliotek m/presentasjon av årboka og fore-
drag. Foredragsholder og tema annonseres seinere.
Fortellerverksted på Heggedal seniorsenter.
TEMA:  ”De andre foreningene”

Tronstad Gård (fra Hurum historielags nettsider)
I 1993 ble det inngått en avtale med Jens Petter Blich-
feldt på Tronstad gård om leie av deler av låven til opp-
bevaring av innsamlede gjenstander. Dermed var bygde-
samlingen en realitet. De to første årene ble det registrert 
233 gjenstander, og året etter fi kk man et komplett sko-
makerverksted. I dag kan historielaget vise frem rundt 
2000 gjenstander i låvebygningen på Tronstad: en unik 
samling fra dagligliv, arbeid og skole som forteller om 
livet i Hurum gjennom tidene. I tillegg er det tatt vare på 
en gammel gårdskvern, gårdssag og smie. Les mer på
www.tronstadgaard.no og www.hurumhistorielag.org.

Program høsten 2014

Skomakerverkstedet på Tronstad gård

Godt besøk på Bekkestua 
på de første åpne søndagene - 15. og 22. juni. 
Mange fant veien opp til hytta i godværet, og 
folk trivdes både utendørs og innendørs. 

Vinner av lokalhistorisk quiz
På Kulturdagene på Heggedal Hovedgård i juni arran-
gerte historielaget quiz med 15 spørsmål fra lokalhis-
torie og lokal geografi . Det kom inn 28 besvarelser, og 
suveren vinner var Aud Bjørndal-Riis, med 14 av 15 
riktige svar. 

Vi gratulerer!
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Plutselig sto hun der, Susana fra Fyn. På besøk i Heggedal. Iført en blå linkjole på en av de varmeste 
sommerdagene. midt i juli,  med et smil like godt som været. Et smil som gir en følelse av vennskap 
ved første blikk.  Jeg kikker mig bare lidt rundt her, sa hun.  Jeg smilte tilbake og sa: Jeg tror du er 
en som ser deg om overalt. Hun forsto hva jeg mente og fortalte at dette var hennes første gang i 
Heggedal:  Alt er nyt for mig her.  Hun betrodde videre at hun lette etter et hus. Og lurte på om jeg 
kunne hjelpe henne. Da hun skulle fortelle meg hvilket hus og om hvem som hadde bodd der, begynte 
hun å gråte. 

Da kokte jeg kaffe…

Og Susana fortalte meg om mannen som var hennes nære venn fra Heggedal.  Mannen som dessverre 
døde i fjor på en reise til Sardinia.  En virkelig ridder som jobbet for fred i verden via å være med å 
grunnlegge barns rettigheter i forbindelse med menneskerettighetsdomstolen i Haag samt bygge opp 
organisasjonen CISV. Ett sted som samler 11 åringer, for å leke sammen på en internasjonal leir, hvor 
tanken er: Dersom barn har venner over hele verden vil de ikke krige med hverandre når de vokser 
opp. Han jobbet også i adopsjonsforbundet og han reiste over hele verden og alltid med en agenda om 
å fremme barns rettigheter. Samt å bringe mennesker nærmere hverandre.

Han inviterede mig stadig til Heggedal, sa hun, men jeg dro aldri. Jeg vil gerne fi nde hans hus, bare 
at stå der udenfor og sige farvel.

Jeg kjente ikke adressen og jeg var redd jeg allerede hadde blandet meg nok.  En begrensende tanke, 
for noen dager senere fi kk jeg mail fra Susana. 
Hun var tilbak på Fyn. Hun takket for kaffen og 
skrev videre at hun fant aldri huset hans, men 
hun hadde likevel kjent at det var godt å bare 
være i området hvor han hadde levd.

Jeg hadde svaret klart og det var en god følelse 
å trykke send.

Da Susana åpnet den neste mailen, kunne hun 
fi nne…

Et bilde av et hus.

En ridder fra Heggedal…

Anja Cecilie SolvikA
n

ja
s 

si
d

e

It takes a village to raise a child

www.cisv.org
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Velkommen
til stormønstring av kunst

13.-14. og 20.-21. september. 
 

Gisela Elisabeth Berg,  Knut Taale Frøyhaug, 
Hilde Cathrine Kjepso, Morten Langhoff,  

Idun Synneve Slevikmoen,  
Anja Cecilie Solvik. (adr. Galleri Pikene ved Broen.)

Kunst rett vest er Vestregionens største 
satsning innen kunst og kultur med 
fellesutstilling i det vakre gamle industri-
området Berger, Fossekleiva kultursenter 
og Berger Museum, på grensen mellom 
kommunene Sande og Svelvik. 
Her vil arbeider av i alt 107 kunstnere 
vises fra 11. til 21. september.
I dagene 13.–14. og 20.–21. september åp-
ner kunstnerne lokalt sine egne atelierer 
og visningssteder. 
Her kan du treffe kunstneren, få forklart 
prosessen bak arbeidene og gjøre et godt 
kjøp direkte. 

Kunstfabrikken Heggedal
Åmotveien 2

Åpningstider: 12.00 - 17.00 alle dager.

www.fabrikkensvenner.no   www.kunstrettvest.no    
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Tradisjonen tro inviterer vi til HØST-
FEST og vil veldig gjerne treffe nett-
opp DEG denne første søndagen i sep-
tember! Dette er en dag hvor vi møtes 
& feirer høstens grøde & hverandre! 
Det er også en anledning til å bli bedre 
kjent med SÅ ET FRØ og andre like-
sinnede i lokalmiljøet.
Programmet er fremdeles under snek-
ring når dette nummeret av Hegge-
dalsposten går i trykken. Vi kan alli-
kevel røpe:
• Miljøvernleder Bjørn Nordby kom-
mer og vil fortelle om Asker kommu-
nes miljøsatsing. Vi gleder oss!
• Lokale musikalske innslag
• Vi tenner bålfatene og serverer gra-
tis, rykende varm, velsmakende og 
nærende økologisk suppe. Selvsagt 
hjemmelagd fra bunnen.
• Vår gode nabo, galleriet Pikene ved 
broen, selger kaffe, te, saft og kaker.

Verksted for liten & stor: 
- Støpning av lekre fulgebad i sement 
under ledelse av Joanna Szybiak
- Tegneverksted for barn
• Asker birøkterlag kommer med 
gjennomsiktig bikube (vet du hvor-
dan en bikube ser ut innvendig?) og 

det blir anledning til å melde seg på 
birøkterkurs.
Grønt marked 
- Ragna Ribe Jørgensen, initiativtaker 
og daglig leder av BIBY = Nettverk 
vil selge utsøkt norsk honning, mange 
forskjellige sorter. Tro meg, den top-
per det jeg har smakt av  honningen 
på år. 
- Stein D. Berge deler ut/selger hjem-
mepresset eplesaft. 
- Salg av økologiske frø. 
- Hagebøker.  
- Mulig lokale grønnsaker og egg.

Vi håper så mange som mulig kan 
komme! Dette er en spennende mu-
lighet til å treffe folk i nærmiljøet og å 
lære mer om dyrking & miljø.

Med forbehold om endringer i pro-
grammet. Følg gjerne med på vår 
hjemmeside www.såetfrø.no eller 
abonner på vårt Nyhetsbrev for å få 
oppdatert program. Du kan også kon-
takte kristin@saaetfro.no .
Høstfesten arrangeres i samarbeid 
med Asker kommune, Pikene ved 
Broen, “Bærekraftig liv” og Heggedal 
Nærmiljøsentral

SÅ ET FRØ inviterer til 
HØSTFEST i Kistefosshagen 

Heggedal sentrum, 
søndag 7. september kl. 13.00 – 15.00

Tegn medlemskap i SÅ ET FRØ til en fordelaktig pris (faktura)
HUSK å kle deg etter været. Litt regn tåler vi. 

Om det høljer blir det nok avlyst. 
HUSK kontanter! Pikene ved broen tar også kort.

Medlem Heidi Spliten hjelper til med å plante i kassene ved Heggeodden.

Under: Kornblomster i Kistefosshagen

Over og under: Hyggelig medlemstreff i Kistefosshagen

Tid til kos under dugnad (rake ut skogsflis)

Utsikt fra balkongen til Kristin Ellefsen

Vinterkål i Kistefosshagen

Foto: Kristin Ma Ellefsen
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Om du har glemt det – Foreningen 
”SÅ ET FRØ for en bærekraftig frem-
tid” er et økologisk dyrkingsprosjekt 
som tilbyr medlemskap og tjenester 
for dyrking av spiselige grønne vek-
ster der du bor! I din hage, på din bal-
kong. Eller i Askers første offentlige 
kjøkkenhage, Kistefosshagen. Langs 
Heggedalsveien ved Heggeodden kan 
du også nyte kassenes grøde.
Flere barnehager har blitt medlemmer 
denne sesongen. Det nærer virkelig 
kropp og sjel å se små barnehender 
klargjøre pallekarmkassene: Så, plan-
te, vanne … forventingen til det som 
vil gro. 
Vi elsker å plukke våre egne toma-
ter, mais, kål i alle varianter, urter til 
te og i salater, gjerne med et fargerikt 
dryss av spiselige blomster. Salat. 
Purre. Jordbær uten sprøytemidler. 
Får du det i din nærbutikk? Nei … 
tenkte meg det. Sukkerertene klatrer 
villig  og skjenker oss knasende vi-
tamin- og mineralbomber. Blomster 
som kornblomst, honningurt eller 
agurkurt. ÅH! Hvor biene trives blant 
dem. Bugnende squashplanter setter 
fantasien i gang; finnes det flere måter 
å nyte dem på? Og slik overrasker vi 
våre venner med nye retter på matbor-
det. 
Medlemmene besøker hverandres ha-
ger for å hente inspirasjon, dele erfa-
ringer, utvikle nye ideer. ”Vandrende 
hager” kaller vi disse turene. 

KISTEFOSSHAGEN: 
Tandberg Eiendom har gitt SÅ ET 
FRØ midlertidig brukstillatelse til 
å disponere Kistefosshagen. TE har 
også sponset SÅ ET FRØ med fire 
flotte benker. Denne sesongen er 
Asker kommune vår hovedsponsor 
til etablering og drift av Kistefoss-
hagen.
Kistefosshagen ligger mellom gal-
leriet Pikene ved broen og Hegge-
dal Elektro, tvers over dammen for 
Asker Kunstfabrikk.

HEGGEODDEN 
HAGE: 
SÅ ET FRØ har på bestilling fra 
Asker kommune plassert ut åtte 
pallekarmkasser langs Heggedals-
veien, på motsatt side av Heggeod-
den boligsameie. Asker kommune 
ønsker forskjønnende tiltak i Heg-
gedal mens bygda er under utbyg-
ging. 
Nå flommer kassene over av spise-
lige grønne vekster i alle fasonger: 
squash, tomater, grønnkål, mynte, 
sukkererter, sellerirot, bladpersille, 
kornblomst, agurkurt, ringblomster 
og honningurt. Til stor glede for be-
boere og forbipasserende. Og bier. 
Disse kassene er også plassert ut i 
samforståelse med grunneier Tand-
berg Eiendom.

GRØNNE GLIMT FRA FØRSTE SESONG
Av Kristin Ma Ellefsen

SÅ ET FRØ for en bærekraftig fremtid

Vi har medlemstreff i Kistefosshagen. 
Ingen spørsmål for dumme. Alle har 
egne erfaringer og kunnskap å bidra 
med. Sist utbrøt et medlem entusias-
tisk: - Jeg lærer mer her enn av noen 
hagebok! 
Vi håper vi kan være til inspirasjon 
for mange til å komme i gang med 
enkel dyrking. Med supergod jord, 
økologiske kvalitetsfrø , planter og 
et stort og inspirerende nettverk kan 
selv du som hittil ikke har fått til mer 
enn gressløk lykkes. Eller du som har 
holdt på en stund, men som kanskje 
savner et fellesskap rundt det å dyrke. 
Det er jo alltid mer å lære. 
Og dette er bare starten. Heggedal er 
vår pilot og vår base. Vi har mange 
ideer og planer under utvikling som 
kan glede enda flere. Både i Asker og 
i andre kommuner. For høy og lav, 
kvinne som mann. For barn og for deg 
som ser høsten i øyet. 
Vi ønsker å være en møteplass, og 
derfor er vi svært stolte over det vi har 
skapt i Kistefosshagen denne somme-
ren. Ut av ”ingenmannsland” har vi 
etablert en offentlig park i Heggedal, 
med spiselige vekster og benker som 
gjør det enkelt å slå seg ned. Svaberg 
er skurt og skogsflis strødd over dum-
per og leire. Her kan du nyte utsikten 
utover Kistefossdammen. Plukke suk-
kererter og salat. Jordbær. Og snart vil 
tomatene være modne. Blant syngen-
de fugler og summende bier.

Foreningen SÅ ET FRØ 
ble etablert våren 2014. Initiert og 
ledes av Kristin Ma Ellefsen. 
I styret sitter foruten Kristin, Per 
Sletaune, Sissel Flesland, Ane Mari 
Aakernes og Ivar Frølich.
Vi tilbyr medlemskap og ulike tje-
nester for private, bedrifter,  barne-
hager og borettslag/sameier. 
For flere opplysninger se: 
www.såetfrø.no  og Facebooksiden 
https://www.facebook.com/saa-
etfro https://www.facebook.com/
groups/saetfrosvenner/ er en lukket 
gruppeside for våre medlemmer.

Over og under: Hyggelig medlemstreff i Kistefosshagen
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Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Langs en gammel ferdselsvei fra 
Dikemark til Heggedal
Fra Dikemark har man lett for å ta turen innover i Kjekstadmarka, men på denne 
turen blir dere bedre kjent med gårdene på Askerbørskauen og er innom flere 
veier i utkanten av Kjekstadmarka.  Hele tiden med utsikt til flotte Vardåsen 
med sine karakteristiske tre topper.    Jeg har fått med meg Terje Martinsen på 
turen, og dere som var med historielaget på tur i mai, vil kjenne igjen traséen 
fra den gamle ferdselsveien som her beskrives.  På denne turen får du med 
deg flere historiske severdigheter og mye vakker natur.

Tur-start fra Dikemark Sykehus 
Kjør inn mellom hovedbygningene og parker på P-
plassen før broen, eller ta buss til Dikemark Sykehus.  
Turen i sin helhet anbefales senhøstes eller tidlig vår 
før vegetasjonen blir høy og da helst før kuene er på 
beitet, så man slipper å krype under strømførende led-
ninger.

Men anbefaler absolutt deler av turen hele somme-
ren for det er lett å gå på stier og små gårdsveier, og 
ikke minst så er det hyggelig for barna å se på dyrene 
som beiter på jordene.  I tillegg er bare å nyte flott ut-
sikt til majestetiske Vardåsen og åpent landskap med 
flotte velstelte gårder.

Dikemark Gård
Rett over broen ligger 
den gamle ærverdige Di-
kemark Gård.  At den var 
stor i sin tid vitner den 
store flotte låvebygningen 
om.  Mange pasienter var 
heldige å få jobb på går-
den.

Dikemark Jernverk
På 1700-tallet var Dikemark det største tettstedet i 
Asker.    Dikemark Jernverket lå ved Dikemarkselva  
eller Verkenselva som den nå kalles, og hadde sin 
blomstringstid fra 1698 til 1804. Jernverket hadde 
veldig mange ansatte og var nok hovedårsaken til bo-
settingen.  Jernverket er nå borte, jevnet med jorden.  
Bare noen slagghauger langs Dikemark-elva vitner 
om dens eksistens.

Vannkraftverket på Dikemark
Dikemark Sykehus hadde sitt eget kraftverk.  Dette 
ble iverksatt i forbindelse med bygging av Dikemark 
Sykehus i 1905 som da fikk strøm fra eget kraftverk.  
Men da det senere ble tilgang på statelig strøm, ble 
kraftverket nedlagt, og forfalt mer og mer.  Men hel-
digvis er vannkraftverket nå restaurert, og er et histo-
risk minne fra en svunnen tid.  Stedet, som vi ikke kan 

se fra vår tur, er absolutt verd et besøk.

Vi går til venstre før låven og følger den brede og 
fine stien, som er en gammel driftsvei langs Dike-
markelva.  Litt lenger fremme går det en liten sti til 
venstre  (bare en liten avstikker)ned til elven, til en 

START
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Kopi fra Turkart for Kjekstadmarka

idyllisk liten plass.  Vi-
dere kommer du frem til 
en vei.  Ta denne til høyre 
og deretter til venstre inn 
Fossnesveien, og videre 
innover Strømnesveien.  
Forsett rett frem og opp 
traktorveien eller fegata 
som Terje Martinsen kalte den.

Strømnes Gård 
ligger flott til med vid 
utsikt over åker og eng 
og flotte Vardåsen midt i 
mot, som på en måte vir-
ker veldig mye nærmere 
enn det vi er vant med å 
se fra Heggedal.  Rett under Vardåsen ligger Hauger-
gårdene.  

Vi går videre til venstre ved Strømnes Gård, runder 
låven og går opp mot

Sebjørnsrud Gård 
Gården har mange dyr og er en av de svært få gårdene 
som driver med melkeproduksjon.

I enden av den lange låvebygningen går en svak 

sti som følger 
jord- og skog-
kanten, på 
nedsiden av et 
gammelt gjer-
de med tykke 
gjerdestolper.  
Her gikk det 
for mange år 
siden en kjerrevei, men nå er det bare en gjengrodd 
sti med strømgjerder som måtte forseres.  Stien er litt 
vanskelig å se i august på grunn av det høye gresset.   
Men gå langs jordkanten på nedsiden av de tykke, 
gamle gjerdestolpene med høye benløft et lite stykke, 
før du setter kursen nedover mot Plassen Gård som du 
da ser foran deg.  Veien du kommer innpå heter Se-
bjørnsrudveien.   Følg 
denne til høyre,  og 
ta til høyre igjen litt 
lenger fremme.  Der-
fra bærer det oppo-
ver i høyden.  Nesten 
på toppen går det en 
gårdsvei/sti  inn til 
venstre mot et gult 
hus.  Denne er sperret 

Heggedal 
stasjon
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for bilkjøring med 
betongklosser, men 
stien går forbi huset 
og videre opp mot 

Sletthellene
Dette er uventet 

og flott syn midt inne 
i skogen.  Et stort 
område med «dan-
segulv» i Røyken-
granitt.  Det pleier 
å renne en bekk der, 
men nå var det helt 
tørt.  Et fint sted å 
raste, så der ble det 
både kaffe og boller 
og hyggelig prat før 
vi gikk videre.  Terje pekte på de store steinblokkene 
som hadde  merker etter bor, og fortalte at her var det 
et stort og etterspurt steinbrudd en gang.  

Litt nedenfor Slettehellene ligger fortsatt rester av 
krana som ble brukt til å løfte de tunge steinblokkene 
over på kjerrene.  Steinblokkene ble fraktet fra stein-
bruddet til Heggedal stasjon med hest og kjerre, og 
det skal ikke mye fantasi til for å tenke seg hvordan 
de slet for å holde tilbake det tunge lasset nedover 
Kleiva.  En tung tømmerstokk ble presset mot hju-
lene, kunne Terje fortelle.

Røyken-granitten var en etterspurt vare som ble 
eksportert langt utover Norges grenser.  Dette fordi 
denne spesielle stenen er syrefast og tåler det meste.

Steinblokkene ble fraktet ned den rødmerkede sti-
en, men vi skal holde til høyre.  Da går du forbi en 
meget spesiell stein.  Dette var nok et bestillingspro-
dukt til et syretårn som tydeligvis ikke ble bra nok.  
Det lå nok veldig mange timers arbeid bak dette pro-
duktet for å få til de rette kantene, formen og hullene i 
denne steinen.  Men det ene hullet ser vi er ødelagt så 
det er nok grunnen til at den fortsatt ligger her, og er 
et godt gjemt minne fra en forgangen tid.

Stien vi følger ender i Skjellestadhagen og vi kom-
mer frem bak garasjen i nr. 53.  Litt vanskelig å se 
stien på denne tiden, om en vil starte fra den siden.  
Derfra tar vi til høyre.  I enden av veien følger vi en 
liten stistubb som ender innerst 
i Skjellestadåsen.  Denne veien 
kommer ut i Nyborgåsveien.  
Ta til høyre i Gml. Heggedals-
vei og ned Kleiva så er du på 
Heggedal Stasjon .

Turen tar ca. 2 timer, men 
med stopp for å nyte utsikten, 
se på severdigheter og raste litt, 
så går det fort en halv time ek-
stra.

God Tur!

Alternativ for kortere turer   

Turstart fra Dikemark
Følg beskrivelsen, men ta ned 
Strømnesveien.  Da kommer du 
tilbake på hovedveien og går mot 
Dikemark, men ta gjerne opp Villa-
veien og følger denne istedenfor å 
gå langs hovedveien.  Siste bak-
ken opp til sykehuset heter Bad-
stubakken, men omtales også som 
«Knivstikker’n». Tidligere var det 
høye trær på begge siden av veien, 
og veldig mørkt i bakken.   Men om 
navnet hadde sin rot i noe skum-
melt og kriminelt, vites ikke.

Turstart fra Heggedal stasjon
Gå opp Kleiva og Gml. Hegge-
dalsvei  frem til hovedveien.  Ta 
denne til venstre og opp Sebjørns-
rudveien.  Derfra opp til Sletthel-
lene og turen videre som beskrevet 
tidligere. 

Steinbruddet i Skjellestadåsen
Terje fortalte videre at dette steinbruddet hørte til 

Vestre Skjellestad, og hadde mellom 30 og 50 ansatte 
og var nok en både tung og knalltøff arbeidsplass.  
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Tekst: Erik de Mora
Foto: Trude Fjugstad og  
Markus Gamenius

Fra Heggedal skole 
via Skien og Mallorca 
til Gjellum grendehus

Loppelageret i Kloppedalen er åpent 
18-21 hver torsdag 

Neste loppemarked er 11.-12. okt.
Korpset på nettet: 
http://hbs.skolemusikk.no

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

Korpset skal de neste to årene bo på Gjellum 
mens vi venter på at den nye fl erfunksjons-
hallen bygges.
Sommerturer har alltid vært et høydepunkt for korpset, så 
også i år. Mens hovedkorpset i fjor var i Danmark reiste 
vi år mye lenger, faktisk til Mallorca, en ekte sydentur! 
Der bodde vi på et fi nt hotell rett ved stranden og badet 
og koste oss en hel uke. Mellom all badingen ble det plass 
til tre spilleoppdrag. Å marsjere og spille gjennom trange 
gater i Palma er en opplevelse, det er helt sikkert. 
Aspiranter og juniorer reiste til aspirantkorpsfestivalen i 
Skien. Der har vi vært mange ganger før, det er blitt en fi n 
tradisjon. Turen varer en helg og er ikke for langt unna. 
Alle musikanter og voksne bor på en skole og det er fullt 
opp med aktiviteter gjennom helgen slik at ingen kjeder 
seg. 

Høstsesongen startet helgen 22.-24. august.
Høsten for korpset startet for alvor i august hvor hoved-
korpset og juniorene reiste til Gavelstad Gjestegård i Vest-
fold. Der ventet en helg med mye ny og god musikk som 
skal danne grunnlaget for høstens repertoar. Men det er 
også tid til lek og moro. Oppstartseminaret er like viktig 
sosialt som musikalsk. Musikantene bruker mye tid på å 
bli kjent med hverandre på tvers av alder og skolekrets. I 
korpset er jo alle like viktige, hver og en musikant er med 

hele tiden. Vi har ingen på reservebenken. 
Korpset har denne høsten fått 15 nye aspiranter. Vi øn-
sker dere alle hjertelig velkommen til oss og håper dere 
får mange gode opplevelser her i korpset. Men vi trenger 
gjerne fl ere musikanter og det er ikke for sent å melde seg 
inn! Korps er gøy, lærerikt og gir deg utrolig mange fi ne 
opplevelser.  Dette korpsåret skal vi ha konsert i Asker 
kulturhus, nyttårskonsert, Regionmesterskap og mange 
andre små og store spilleoppdrag. Ingen øvelse er lik den 
forrige og som musikant hos oss får man både små og sto-
re utfordringer. Du fi nner kontaktinformasjonen nederst 
på denne siden.

Trommeslagere søkes! 
Vi ønsker oss fl ere nye trommeslagere i korpset. 
Å spille trommer er både gøy og utfordrende. Ring 
meg og sjekk ut muligheten for å bli med å lage 
”verdens beste trommegruppe”! 
Hilsen styreleder Erik, tlf. 916 27 849. 

Høstens loppemarked
Asker kommune ønsker ikke lenger å la oss bruke Heg-
gedalshallen til våre loppemarked. Gulvet i hallen tåler 
ikke lenger belastningen. Derfor må vi dessverre fl ytte 
Heggedals største arrangement ut av bygda og inn i As-
kerhallen. Loppemarkedet vårt regnes som et av de aller 
beste på østlandet, det sier hvert fall kundene våre. Derfor 
håper vi at heggedølingene vil være trofaste og ta turen til 
Askerhallen helgen 11.-12. oktober. Der vil vi gjøre vårt 
alle beste for at dere skal kunne gjøre en god handel, treffe 
mange hyggelige mennesker og nyte en god, nystekt vaffel 
i kafeen vår.
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Fra Friheims historie:
- Bygd i 1901 i svingen neden-
for Heggedal kirke, av fagfo-
reningene i Heggedal. Friheim 
er Askers eldste forsamlingslo-
kale.
- Bygget fikk en ansiktsløftning 
i 1929.
- Friheim’s glanstid var i mel-
lomkrigstida og de første 
åra etter krigen, med møter, 
foredrag, revyer og sang- og 
musikkøvelser.
- I 1952 ble Friheim solgt til 
Ingrid og Ernst Bjerknes, inne-
havere av Heggedal Bygg. Det 
ble da brukt til bolig og lager-
plass.
- Friheim ble overtatt av Asker 
kommune ca. 1975.
- I 1986 ble bygningen (tøm-
mer) tatt ned og lagret ved 
Heggedal Hovedgård.
- Friheim fikk tomt av Asker 
kommune på Vikingjordet, og 
gjenreisingen ble startet opp.
- I 1993 ble “Nye Friheim” 
innviet.
- Friheim er i dag et “samvirke-
foretak”, eid av Fagforbundet i 
Asker, Asker Arbeiderparti (inkl. 
AUF) og LO i Asker og Bærum.

20 år etter innvielsen av “Nye Friheim” på Viking-
jordet trengte lokalet modernisering. Etter omfat-
tende oppussing og påbygging kan Friheim nå til-
by lyse, trivelige lokaler med et moderne kjøkken 
og gode garderober i et romslig inngangsparti. 

Lokalet egner seg for selskaper opp til 50 per-
soner, og møter med inntil 75 personer. Prosjek-
tet har kostet 2,3 mill., og eierne håper nå på økt 
utleie til privatpersoner og foreninger.

Friheim utvidet og pusset opp

Etter gjenreising på Vikingjordet i 1993

Leiepriser:
Hverdag kr. 750,-
Fredag 1500,-
Lørdag 2500,-
Søndag 1000,-
Helg 3000,-
Rengjøring er inkludert, men 
leietaker skal rydde og gå over 
golvet med en svaber.

Bestilling / booking:
Kristin Sletten
90 21 60 89

Til v.: På det nye kjøkkenet er veggene over arbeids-
benkene prydet med gamle bilder fra Heggedal. 
Et av bildene er av det opprinnelige Friheim.

Friheim 2014 - med nytt inngangsparti

Trehvitt interiør er nå malt i lyse farger, og åpningen til den gamle scenen er lukket.

Styreleder Harald Nik Johansen i 
det nye inngangspartiet, som inne-

holder garderobe og toaletter

Tekst: Harald Nik Johansen/D.H.Sæther
Foto: Dag Henning Sæther
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Det fremtidige innbyggertorget 
i Heggedal skal samlokalisere de 
kommunale tjenestene bibliotek, 
seniorsenter og helsestasjon og fun-
gere som en møteplass for frivil-
ligheten. Samlokaliseringen skal gi 
gevinster som bedre samhandling 
og helhet i tjenestetilbudet og større 
samhandling mellom kommunale 
tjenester og frivillig arbeid.
Mens vi venter på sentrumsutbyg-
gingen, er biblioteket, seniorsente-
ret og nærmiljøsentralen enige om 
å lage et ”Innbyggertorg” innenfor 
de lokalene som vi i dag disponerer.
Dette er også etterspurt fra politisk 
hold. Vi tror det vil være klokt å 
komme i gang med en dialog omkring 
funksjoner, driftsmodeller, tjenester, 
og samhandling i et ”lett-innbygger-
torg” i dagens seniorsenter og biblio-
tek. Vi kan da høste noen viktige erfa-
ringer før den virkelige jobben tar til, 
frem mot innflytting i sentrum. 
Nærmiljøsentralen er bedt om å utar-
beide et prosjektforslag for det videre 

Velkommen til åpen kafe 
på Innbyggertorget

 (Også kjent som seniorsenteret..)
Åpen alle hverdager 9.00-14.00

For å øve litt på fremtiden, er seniorsenterets kafe åpen for alle fra i 
høst. Ingen aldersgrense - du kan uansett alder stikke innom for en 
kaffe eller en matbit.

Seniorsurf 9. september
Vi starter opp høsten med Senior-
surf-dag tirsdag 9. september. 
Denne dagen skal vi gi informasjon 
om nettbank, mobil, nettbrett og Ipad. 
Spesielt for deg som kanskje er nybe-
gynner – eller har lyst å begynne. 
Senior surf dagen starter klokken 
11:00 og varer til 14:00. 

Data nybegynnerkurs fra 
16. september
Vi avholder også et nybegynnerkurs 
innen data, og går igjennom temaer 
som: mus, tastatur, skru av og på, 
osv. 
Datoene for dette kurset er: Tirsdag 
16. september, torsdag 18. septem-
ber, tirsdag 23. september og torsdag 
25. september. Kurset starter 12:30 
og varer til 14:30. Nybegynnerkur-

PROGRAM FOR PC-KURS HØSTEN 2014 tirsdager frem til tirsdag 25. novem-
ber. fra klokken 12:30 til 14:30.  Det-
te kurset koster 350.- for 8 kursdager.

Heggedal Nærmiljøsentral
Anders Rytter

Anders Rytter er kursleder 
for datakursene

set er gratis!
Vi starter opp igjen rett etter høstfe-
rien, med nettbank og pc kurs.

Nettbankkurs fra 7. oktober
På nettbankkurset viser vi hvordan 
man logger seg inn i nettbanken sin, 
sjekker kontoer, betale regninger, 
overføre egne kontoer osv.
Nettbankkurset er tirsdag 7. oktober 
og 14. oktober, fra klokken 11:00 til 
12:00. Kurset er gratis!

PC-kurs fra 7. oktober
PC-kurset går vi igjennom grunnleg-
gende pc kunnskaper som: presenta-
sjonen av førstehjelp i pc. Microsoft 
Word og powerpoint, mail. Lage map-
per og undermapper, lagre dokumen-
ter, finne igjen det du har laget…
Kurset starter opp samme dag som 
nettbank kurset, 7. oktober og varer 8 

arbeidet med Innbyggertorget i sen-
trum, og utvikling av et ”Innbygger-
torg light” i dagens lokaler blir en del 
av dette prosjektet.
Mer informasjon kommer i Hegge-
dalsposten etterhvert, men seniorsen-
teret er allerede på hugget og åpner 
kafeen for alle fra i høst!
Allerede fra den første nærmiljøkon-
feransen som Nærmiljøsentralen ar-
rangerte ble det etterspurt en ”åpen 
kafe”. Og hver gang vi har spurt heg-
gedølene om hva som står høyt på øn-

skelista er kafeen svaret. Heggedals 
nye kafe er åpen alle hverdager mel-
lom 0900 og 1400. 
Den åpne kafeen vil forhåpentligvis 
også gjøre det enda hyggeligere for 
dagens kunder.

Innbyggertorg ”light” og 
åpen kafeteria

Også politikerne (her representert ved Kirsti Kierulf og 
Trygve Lia) har deltatt i nærmiljøkonferansene
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Som vi tidligere har omtalt i Hegge-
dalsposten har det siden høsten 2013 
vært arbeidet med ”Heggedal torg og 
park”, uteområdene i sentrum av nye 
Heggedal. Prosjektet presenterer i 
høst en forprosjektrapport som grunn-
lag for videre behandling og fremtidig 
planlegging - og ikke minst gjennom-
føring.

Informasjonen er hentet fra arbeids-
gruppa og fra forprosjektrapporten. 
Beskrivelser og tegninger er skisser 

Torg og park i Heggedal Prosjektområdet er sørvendt mot det 
åpne rommet Kistefossdammen dan-
ner, og med den historiske fabrikk-
bygningens fasade som et bakteppe. 
Utbyggingen på sentrumstomta vil 
også være med på å danne rammen 
rundt torget.

Sentrumstomta grenser nært til Tor-
get. Kommunens prosjekt og Tand-
berg Eiendoms sentrumsprosjekt skal 
bli godt integrert og grensen mellom 
”områdene” skal ikke være tydelig. 
Torget (torgets ramme) går inn på sen-
trumstomta og sitteelementet til sen-
trumstomta blir videreført ut på torget 
og svaberget. Videre detaljering, opp-
start, gjennomføring og byggeperiode 
av prosjektene vil samkjøres. Utfyl-
lingen til parken er (muligens) avhen-
gig av sprengstein fra sentrumstomta.

Stikkord om formål og utformingen 
av uteområdet:

En åpen plass rammet inn av trelunder 
med kirsebærtrær i grusdekke.

Torget skal være Heggedals offentlige 
byrom og samlingspunkt på dager 
som 17. mai, julegrantenninger og ste-
det hvor det arrangeres markeder som 
bondens marked el lignende. Det skal 
være rom og tid til både store og små 
arrangementer.

og forslag som skal behandles videre. 
Alf-Egil Lahn, Tobias Handeland og 
Per Sletaune fra Nærmiljøsentralen 
sitter i arbeidsgruppa.

Prosjektets mål er å skape et attraktivt 
byrom, en park og en god sammen-
knytning mellom sentrum, Kistefoss-
dammen og ungdomskolen/kirken. 
Forslagene tar utgangspunkt i stedet, 
de eksisterende elementene som be-
liggenheten og historien til Heggedal.

Prosjektet består av fire 
ulike hoveddeler:
• Et torg som skal fungere til hverdag 
og til fest. Fleksibelt og ikke for stort. 
Omkranset av kirsebærtrær plantet i 
lunder.
• En scene som både er et sted for 
opptredener og en plass for å leke og 
å utfolde seg.
• En park som skal brukes, og knytte 
kontakt mot vannet og fabrikkbygnin-
gen
• En brygge og tredekke som gir god 
tilgjengelighet for alle.
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Torg og park i Heggedal
åpent møte 24/9 kl. 19.00-21.00 

på ”Innbyggertorget” 
(også kjent som seniorsenteret)

For at vi i Heggedal både skal få presentert arbeidet så langt og ikke 
minst komme med våre innspill til en videre planlegging og utvikling 
av sentrum inviterer vi til åpent møte om ”Heggedal torg og park”. 
Vi innleder med en presentasjon av forprosjektet, 
planer og tanker for sentrum, for deretter å åpne for 
dialog og diskusjon.
Kommune, arkitekter og utbyggere kommer - kommer du?
 Arrangør: Asker kommune og Heggedal Nærmiljøsentral

I dekket skal det integreres et mønster/
belegg i en ramme som skal gjenspeile 
Heggedals historie, fabrikkhistorien i 
form av avtrykk av kalosjer, fyrstikker 
el l. Dette kan for eksempel utføres 
som et prosjekt i samarbeid mellom 
kunstnere og beboere. Det skal byg-
ges en scene som både er et sted for 
opptredener og en plass for å leke og 
utfolde seg. Det blir en park som skal 
brukes, og som knytter kontakten mot 
vannet og fabrikkbygningen. En bryg-
ge og tredekke som gir god tilgjenge-
lighet for alle blir det også.

Ingen høst uten noen hyggelige 
mandagskvelder i Heggedal.
Alle arrangementer starter kl.17.30

15/9 kommer Camilla Kuhn, som 
er barnebokforfatter og illustratør. 
Hun har utdannelse fra Central Saint 
Martins College of Art and Design i 
London, og lagde den første billedbo-

ken da det før-
ste barnet kom. 
Så kom det et 
barn til, og da 
ble det ny bok 
også. Men så 
bestemte hun 
seg for ikke å 
lage fl ere barn, 
bare fl ere bøker.

6/10 får vi 
besøk av Oslo 
Reptilpark, 
som har med 
seg spen-
nende reptiler (Krypdyr eller reptiler 
er vekselvarme, skjellkledde landle-
vende virveldyr). Og de som kommer 
kan sikkert svare på spørsmål som;
Hva spiser krokodillen?
Svelger slangene maten uten å 
tygge?
Hva er det beste Silkeapene vet?
Er det sant at Iguaner bare spiser 
frukt og grønt?
Og hvor mange sirisser kan en skjeg-
gagam spise?

20/10 er det 
tog som gjelder, 
både togets his-
torie i Heggedal 
– og kanskje litt 
”praktisk toging”.

10/11 kommer kunstner og kunst-
historiker Morten Langhoff tilbake, 
med foredraget ”100 år med bildende 
kunstnere i Asker” – et våkent blikk 
på tidligere 
og nålevende 
Asker-kunst-
nere.

15/12 synger Heggetroll med ven-
ner julen inn.

Høsten 2014

I tillegg vil vi vise ”månedens 
fi lm” – som annonseres på 
www.iheggedal.no - og på bi-
blioteket.
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Barnehagen lærer 
lokalhistorie
På Vilje og Friheim går barna på 
lokalhistorieturer og lærer om 
Heggedal før og nå.
Heggedal som før var ei industrib-
ygd, bærer fortsatt preg av dette 
da mange av de gamle bygningene 
fortsatt står der de gjorde. På turene 
har vi ofte kommet i kontakt med 
folk som har fortalt en liten historie 
fra da de var små, og hvordan det 
var å vokse opp i Heggedal i gamle 
dager. Dette er noe barna syntes er 
spennende og høre om. På turene tar 

vi oss god tid til å sette oss ned og 
la barna komme med sine spørsmål 
og tanker.
Ved å la barna bli kjent med histo-
rien til sitt nærmiljø, tror vi at det 
vil bidra til å skape tilhørighet og 
eierforhold til egen bygd. Vi håper 
med dette at barna vil ta del i, og få 
engasjement for å ta vare på bygda 
de vokser opp i.
Etter turene har barna tegnet noe de 
husker eller syntes var spennende.

Ved Åmot gård 

Ved hovedinngangen til Hovedgården.

Foran stabburet på Heggedal Hovedgård

På demningen over Kistefossen Med Damvokterboligen i bakgrunnen.

Tekst og foto: Vikingjordet Barnehage v/Bente Nordum

Over, under og til venstre: 
Vikingjordet barnehage, 
idrettsavdelingen, på besøk 
på Bekkestua 4. juni.

Heggedalsposten28

28 Barnehagene i 4-2014.indd   28 20.08.2014   09:20:07



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

Har du lyst til å vite mer om
hva vi driver med?
- ta gjerne kontakt:
Aslaug Halfdansen –
tlf. 66 79 79 73 / 994 23 327

Jorunn Ingebretsen –
tlf. 66 79 74 16 / 454 07 292

Møter og handlingsplan 
høsten 2014:
* Tirsdag 26. august kl 10-14
    “Gjellumlekene”. Se oppslag
    på seniorsenteret

Møter høsten 2014:
* Onsdag 24. september kl 17.30:
    medl.møte på Helselagshuset
* Onsdag 19. november kl 17.30:
    julemøte på seniorsenteret

LOKALT støtter Helselaget
* Premier til Transmator’n
* Dametrim på seniorsenteret
* Utstyr til seniorsenteret
* Turer for eldre
og ellers med bidrag til eldres helse 
og velferd

Vi gir tilskudd til 
Nasjonalforeningens prosjekter:
* Hjerteaksjonen
* Demens
* Tuberkulose

Aktiviteter på Heggedal seniorsenter:
Arbeidstua
Mandager kl.10-13:
Uke 34 - 18. aug.
Uke 36 -  1. sept.
Uke 38 - 15. sept.
Uke 40 - 29. sept.
Uke 42 - 13. okt.
Uke 44 - 27. okt.
Uke 46 - 10. nov.
Uke 48 - 24. nov.
Uke 50 -   8. des.
Treskjæring
Hver tirsdag kl. 10.00 – 13.00
Allsang
Hver onsdag kl. 12.00 – 13.00,
med musikk.
Kontaktperson: Ruth Sæther
Dametrim
Torsdag (NB!) kl. 10.00 – 11.00,
ledes av fysioterapeut.
Trimmen sponses av Helselaget.
Mandager stiller vi som kjøkkenhjelp 
på Seniorsentret.
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Vegard Gulbrandsen (16 år) fra Heg-
gedal er aktiv i orienteringssporten. 
Han er blant landets beste oriente-
ringsløpere i sin klasse. Nylig deltok 
Vegard med flotte resultater i Hoved-
løpet, som er et av Norges største 
orienteringsløp for ungdom. Denne 
høsten begynner Vegard i 1. klasse 
på Asker videregående skole.

- Hvor lenge har du holdt på 
med denne idretten?
- Helt siden jeg var 2 år har jeg vært 
med familien på orienteringsturer 
i skogen. Vi gikk ofte enkle orien-
teringsruter som var tilpasset oss 
barna. Etter hvert som jeg ble eldre 
har interessen fortsatt. I dag er jeg 
medlem av orienteringsgruppa i 
Asker Skiklubb. I tillegg trener jeg 
langrenn om vinteren.

- Hvorfor denne store interessen 
for orientering?
- Orientering er kjempegøy! Man 
kommer på andre steder enn man 
ellers ville besøkt. Det kombinerer 
flotte naturopplevelser med fysisk 
aktivitet og hjernetrim. Selv om 
orientering er en individuell idrett, er 
det også et veldig godt sosialt miljø 
på konkurranser og treninger.

- Hvor mye tid bruker du på denne 
idretten?
- Det går med en del tid til trening. 
Orienteringsgruppa i Asker Skiklubb 
har trening for alle aldersgrupper 
hver torsdag. Når vi trener rolig 
orientering løper vi en løype med 
forskjellige momenter vi fokuserer 
på; som kompass, kurver eller noe 
annet. Andre ganger har vi stafetter 
eller noe annet kreativt for å få mer   
konkurransepreg på treningen. Når  
                vi trener bruker vi de for-  
                 skjellige kartene rundt om 
                   i Asker.

- Deltar du ofte i konkurranser?
- I løpet av en sesong blir det også en 
del konkurranser. I sommer deltok 
jeg blant annet i et løp i Skåne i Sve-
rige. Jeg har også deltatt i konkurran-
ser i Danmark og i Sveits.
Den 8. - 13. august i år deltok jeg i 
Hovedløpet med o-landsleir i Verdal. 
Dette var en stor samling for o-ung-
dommer i alderen 14, 15 og 16 år. I 
Hovedløpet sprint 2014 kom jeg på 3. 
plass i min klasse (det deltok over 80 
ungdommer i denne klassen).

- Fornøyd med det?
- Jeg er fornøyd med plasseringen, 
men ikke med løpet mitt. Det ble en 
bom på starten. På langdistansen i år 
kom jeg på 4. plass, 50 sekunder bak 
en fra Fossum IF. 

- Hva er ditt beste oppnådde 
resultat?
- Det må være under Hovedløpet 
i 2013. Da vant jeg både sprint og 
langdistanse i min klasse, med over 
80 deltagere. Det var kjempemoro!

- Hva er startintervallene, og er 
det ikke lett å henge seg på den 
foran?
- Startintervallene mellom hver del-
taker er 1 minutt. Det er irriterende 
når noen henger seg på deg.  
Når man får utlevert kartet ved start 
gjelder det å ta et kjapt veivalg til 
første post. Det har hendt at noen blir 
diska fordi man har hengt seg på en 
annen o-løper.
Lengre distanser arrangeres av og til 
med fellesstart.  For å hindre at noen 
henger seg på, benyttes ”gafling”. 
Det vil si at rekkefølgen som postene 
på kartet skal besøkes, ikke er lik for 
alle løperne.

- Er dette en aktivitet du vil 
anbefale til andre?
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Vegard (16 år)  bor i Heggedal og er i Norgestoppen i orientering
Det er aktivitetsdag for 10. trinn på Hovedgården ungdomsskole. Vi skal bli vurdert i orientering. Læreren ber oss elever om å gå 

sammen i grupper på to og to. Vegard ser seg rundt - alle vil selvfølgelig være på lag med en av Norges beste 16 åringer i orientering.

Vegard deltar i kretsmesterskap i orientering i Lørenskog.         
Foto: Bjørn Willy Arntzen               

Her løper Vegard ultralangdistanse - ett av de lengste løpene som finnes i  
orientering.               Foto: Bjørn Willy Arntzen  

Teksten fortsetter på neste side
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Vegard (16 år)  bor i Heggedal og er i Norgestoppen i orientering
Det er aktivitetsdag for 10. trinn på Hovedgården ungdomsskole. Vi skal bli vurdert i orientering. Læreren ber oss elever om å gå 

sammen i grupper på to og to. Vegard ser seg rundt - alle vil selvfølgelig være på lag med en av Norges beste 16 åringer i orientering.
Tekst: Anders Lie  
Hagen, 16 år, 
mail: anderslhag@
hotmail.com

Vegard deltar i kretsmesterskap i orientering i Lørenskog.         
Foto: Bjørn Willy Arntzen               

Her løper Vegard ultralangdistanse - ett av de lengste løpene som finnes i  
orientering.               Foto: Bjørn Willy Arntzen  

Her løper Vegard nattorientering i mørke, ved hjelp av en hodelykt.  Postene  
er markert med refleks eller en lyskilde.         Foto: Bjørn-Willy Arntzen

- Absolutt! Orientering er for alle. I 
Asker Skiklubb sin orienteringsgrup-
pe er det både unge og godt voksne. 
For de som ikke ønsker å drive med 
orientering på konkurransenivå er 
Askeladden en fin mulighet.  
Askeladden er turorientering i 
nærområdene der hele familien kan 
delta. Jeg anbefaler alle å prøve.

- Har du noen ambisjoner for 
fremtiden?
- Det er vanskelig å satse på orien-
teringssporten som yrke. Likevel vil 
jeg nok alltid være aktiv i idretten. 
Neste år har jeg for første gang lov 
til å delta i offisielt NM i min klasse, 
der har jeg store ambisjoner.
__________________________

Til slutt vil jeg nevne at Vegard fikk 
være på ”alenelag” under oriente-
ringsrunden vi hadde på skolen  
tidligere i vår - og ingen av oss  
andre klassekamerater var i  
nærheten av å slå Mr. Gulbrandsen.

Sprint på Hovedløpet tidligere i høst.  
Vegard endte på 3. plass.       

Foto: Bjørn-Willy Arntzen

            Et løp på Nesodden tidligere i år.
      Foto: Bjørn-Willy Arntzen
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Heggedal Hovedgårds Venner
Venneforeningen har folket med seg!
Da venneforeningen fant at de ville forskjønne området 
ved gården, til glede for publikum, fant de ut at de ville 
plante noen Rhododendronbusker.  Det ble foreslått å 
innby venner og innbyggere til å bli med på dette pro-
sjektet gjennom å bidra til beplantningen, hvilket tyde-
ligvis var et populært forslag. 

Pr. i dag har vi mottatt støtte til ca 115-120 plan-
ter, et omfang som langt overskrider de forventninger 
vi i begynnelsen hadde til prosjektet, men desto hyg-
geligere. Det har imidlertid medført  at arbeidet med å 
plante har tatt noe lengre tid enn planlagt, men vi er i 
gang og håper at vi skal kunne få alle de gitt planter i 
jorda i løpet av året, hvis ikke planteutsalgene er tomme 
for planter.  Vi er jo også avhengige av å få forskjellige 
planter, med forskjellige farger og blomstringstid

Vi  takker alle bidragsytere, både personlige og for-
eninger for den støtte de har bidratt med. Vi minner Heggedalspostens lesere om at Heg-

gedal Hovedgård har kapasitet til å ta imot lei-
etagere til arrangementer/møter og da særlig i 
ukedagene.  For spørsmål kontakt oss gjerne 
pr. e-post: svei-si@online.no  eller pr. telefon   
66 90 64 92  /  92648631

VENNEFORENINGENS  tradisjonelle utstil-
ling finner sted på gården 25. og 26 oktober, 
begge dager fra kl 11 – 16.  Vi vil komme til-
bake med flere opplysninger i neste nummer av 
Heggedalsposten.

Tai chi
Styrke og balanse. Kraft og flyt. For kvinner og menn.

Arnestad skole på tirsdager:
kl 18.00 - 19.30: Tai chi 2
kl 19.30 - 21.00: Tai chi 1 (ny gruppe)

Gjellum grendehuset på torsdager:
kl 19.00 - 20.30: Tai chi viderekomne
kl 20.30 - 21.30: Lok hup

Oppstart for nybegynnere: tirsdag kl 19.30, 2 sept 2014 på Arnestad skole (sentralhallen). 
Instruktører for nybegynnerne: Bernt Devik og Kai Torgersen. 

Gratis prøvetime. For påmelding, ta gjerne kontakt med Ann Danaiya Usher: 47450549

Tai chi gjør kroppen smidig og sterk. Vi øver balanse og legger særlig vekt på å bevege kroppen på en sunn 
og god måte. Folk med ryggproblemer er velkomne til å prøve seg og for å se om dette er noe for dem.
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DET ER VALG AV MEGLER SOM AVGJØR PRISEN DU FÅR FOR BOLIGEN DIN.

NOEN GANGER I LIVET ER 

KUN DET BESTE GODT NOK

Noen valg er ekstra viktige for oss. 

Fordi salg av bolig gjerne er den viktigste 

handelen vi gjør i livet, er det avgjørende 

at du velger riktig når du skal investere 

i en eiendomsmegler. 

Proaktiv Asker, Bolig- og prosjektmegling, Smuget 1 B, Asker, Telefon: 47 68 44 00, E-post: asker@proaktiveiendom.no, www.proaktiveiendom.no
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Medium Stor 

16 Kombi 120,- 190,-
Kombiner din egen pizza
inntil 4 kjøttvarianter.

17 Husets spesial 120,- 190,-
Tomatsaus, ost, skinke, bacon, 
pepperoni, sjampinjong, biff, løk, paprika.

Pirog
18 Skinke pirog 45,- 90,-
Tomatsaus, ost og skinke.

19 Pepperoni pirog 50,- 95,-
Tomatsaus, ost og pepperoni.

20 Biff pirog 50,- 95,-
Tomatsaus, ost, biff,  sjampinjong, 
løk og paprika.

Kebab
21 Rullekebab 55,- 85,-

22 Kebab i pita 55,- 75,-

23 Kebab tallerken 119,-

24 Viking kebab (innbakt) 119,-

25 Pommes frites 30,-

Ekstra tilbehør
Salsa, béarnaise, hvitløksaus, tomatsaus, 
kebabsaus, ekstra ost, ekstra kjøtt 20,-
Ekstra grønnsaker. 10,-

Forfriskninger
Mineralvann 0,5L. 28,-
Mineralvann 1,5L. 38,-

Tillegg for Italiensk pizza 20,-

Telefon 66 98 90 00
www.PizzaEkspressen.no

Medium Stor 

1 Margarita 110,- 140,-
Tomatsaus og ost.

2 Polo 120,- 160,-
Tomatsaus, ost og skinke.

3 Hawai 120,- 160,-
Tomatsaus, ost, skinke og ananas.

4 Capricosa 120,- 160,-
Tomatsaus, ost, skinke og sjampinjong.

5 Pepperoni 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, pepperoni 
med løk og ananas.

6 Toscana 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, skinke,
sjampinjong, biff og løk.

7 Labella 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong,
kjøttboller, løk og paprika.

8 Mama Mia 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong,
marinert biff, løk, paprika og jalapenos.

9 Kylling spec. 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, marinert kylling
Oliven, mais og løk.

10 Hot taco 120,- 170,-
Salsa saus, ost, krydret kjøttdeig,
løk, paprika, jalapenos og tortillachips.

11 Verona 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, bacon, løk, og
tomat i skiver.

12 Mafioso 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, pepperoni,
kjøttbøller og løk.

13 Calzone 100,-
Tomatsaus, ost og skinke eller pepperoni (innbakt).

14 Vegataria 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong, paprika, 
ananas, mais, løk og tomat i skiver.

15 Kebab pizza 130,- 199,-
Tomatsaus, ost, kebab kjøtt, 
mais, frisksalat, løk, jalapenos og kebab saus.

Telefon 66 98 90 00
www.PizzaEkspressen.no
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HEGGEDALSENTERET

MENY

Åpningstider:
Åpent alle dager 14.00-22.00

VI ØNSKER DEM VELKOMMEN TIL 
VÅRT LOKALE DER VI HAR SITTEPLASSER
NOK FOR DEG OG DERES FAMILIE TIL EN

HYGGELIG PIZZA SERVERING.

Telefon: 66 98 90 00
Vollenveien 184
1389 HEGGEDAL

NB! Vi bruker ferske grønnsaker og
baker bunnene hver dag.

Se menyen vår:
www.PizzaEkspressen.no

Husk! stempelkort
Hver 10. store pizza er gratis!
Vi registrerer ikke tidligere bestillinger.

NB! Alle pizzaer kan lages med Italiensk
bunn (spør etter det).

Firma avtale?
For bedrifter kan vi tilby en firmaavtale
med egen firmakonto.
Da får dere alt på en faktura.
(Vi tar imot store lunsj bestillinger)
Vi gir 5-15% rabatt, avhengig av hvor mye
dere bestiller.

Leveringsgaranti
Vi leverer pizzaen hjem til deg innen en
time. Henting 20 min.
(værforbehold vinterstid).

Utkjøring
0-4 km. 55,-
4-8 km. 100,-

8-12 km. 150,-
Sjåføren veksler kun til nærmeste 500,-
Minste bestilling for utkjøring er 100,-
Nyhet! Vi har trådløs bankterminal
Gi oss beskjed om det ønskes terminal hjem.

Telefon: 66 98 90 00

Vollenveien 184
1389 HEGGEDAL

Ved Kiwi i Heggedal
Se menyen vår:

www.PizzaEkspressen.no
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Medium Stor 
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Medium Stor 

1 Margarita 110,- 140,-
Tomatsaus og ost.

2 Polo 120,- 160,-
Tomatsaus, ost og skinke.

3 Hawai 120,- 160,-
Tomatsaus, ost, skinke og ananas.

4 Capricosa 120,- 160,-
Tomatsaus, ost, skinke og sjampinjong.

5 Pepperoni 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, pepperoni 
med løk og ananas.

6 Toscana 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, skinke,
sjampinjong, biff og løk.

7 Labella 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong,
kjøttboller, løk og paprika.

8 Mama Mia 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong,
marinert biff, løk, paprika og jalapenos.

9 Kylling spec. 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, marinert kylling
Oliven, mais og løk.

10 Hot taco 120,- 170,-
Salsa saus, ost, krydret kjøttdeig,
løk, paprika, jalapenos og tortillachips.

11 Verona 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, bacon, løk, og
tomat i skiver.

12 Mafioso 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, pepperoni,
kjøttbøller og løk.

13 Calzone 100,-
Tomatsaus, ost og skinke eller pepperoni (innbakt).

14 Vegataria 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong, paprika, 
ananas, mais, løk og tomat i skiver.

15 Kebab pizza 130,- 199,-
Tomatsaus, ost, kebab kjøtt, 
mais, frisksalat, løk, jalapenos og kebab saus.
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16 Kombi 120,- 190,-
Kombiner din egen pizza
inntil 4 kjøttvarianter.

17 Husets spesial 120,- 190,-
Tomatsaus, ost, skinke, bacon, 
pepperoni, sjampinjong, biff, løk, paprika.

Pirog
18 Skinke pirog 45,- 90,-
Tomatsaus, ost og skinke.

19 Pepperoni pirog 50,- 95,-
Tomatsaus, ost og pepperoni.

20 Biff pirog 50,- 95,-
Tomatsaus, ost, biff,  sjampinjong, 
løk og paprika.

Kebab
21 Rullekebab 55,- 85,-

22 Kebab i pita 55,- 75,-

23 Kebab tallerken 119,-

24 Viking kebab (innbakt) 119,-

25 Pommes frites 30,-

Ekstra tilbehør
Salsa, béarnaise, hvitløksaus, tomatsaus, 
kebabsaus, ekstra ost, ekstra kjøtt 20,-
Ekstra grønnsaker. 10,-

Forfriskninger
Mineralvann 0,5L. 28,-
Mineralvann 1,5L. 38,-

Tillegg for Italiensk pizza 20,-

Telefon 66 98 90 00
www.PizzaEkspressen.no

Medium Stor 

1 Margarita 110,- 140,-
Tomatsaus og ost.

2 Polo 120,- 160,-
Tomatsaus, ost og skinke.

3 Hawai 120,- 160,-
Tomatsaus, ost, skinke og ananas.

4 Capricosa 120,- 160,-
Tomatsaus, ost, skinke og sjampinjong.

5 Pepperoni 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, pepperoni 
med løk og ananas.

6 Toscana 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, skinke,
sjampinjong, biff og løk.

7 Labella 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong,
kjøttboller, løk og paprika.

8 Mama Mia 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong,
marinert biff, løk, paprika og jalapenos.

9 Kylling spec. 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, marinert kylling
Oliven, mais og løk.

10 Hot taco 120,- 170,-
Salsa saus, ost, krydret kjøttdeig,
løk, paprika, jalapenos og tortillachips.

11 Verona 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, bacon, løk, og
tomat i skiver.

12 Mafioso 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, pepperoni,
kjøttbøller og løk.

13 Calzone 100,-
Tomatsaus, ost og skinke eller pepperoni (innbakt).

14 Vegataria 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong, paprika, 
ananas, mais, løk og tomat i skiver.

15 Kebab pizza 130,- 199,-
Tomatsaus, ost, kebab kjøtt, 
mais, frisksalat, løk, jalapenos og kebab saus.
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Husk! stempelkort
Hver 10. store pizza er gratis!
Vi registrerer ikke tidligere bestillinger.

Firma avtale?  For bedrifter kan vi tilby 
en firmaavtale med egen firmakonto. 
Da får dere alt på en faktura. (Vi tar imot 
store lunsj bestillinger). Vi gir 5-15% rab-
att, avhengig av hvor mye dere bestiller.

Leveringsgaranti
Vi leverer pizzaen hjem til deg innen 
en time. Henting 20 min. (værforbehold 
vinterstid).

Utkjøring
0-4 km. 55,-
4-8 km. 100,-
8-12 km. 150,-

Medium Stor 

16 Kombi 120,- 190,-
Kombiner din egen pizza
inntil 4 kjøttvarianter.

17 Husets spesial 120,- 190,-
Tomatsaus, ost, skinke, bacon, 
pepperoni, sjampinjong, biff, løk, paprika.

Pirog
18 Skinke pirog 45,- 90,-
Tomatsaus, ost og skinke.

19 Pepperoni pirog 50,- 95,-
Tomatsaus, ost og pepperoni.

20 Biff pirog 50,- 95,-
Tomatsaus, ost, biff,  sjampinjong, 
løk og paprika.

Kebab
21 Rullekebab 55,- 85,-

22 Kebab i pita 55,- 75,-

23 Kebab tallerken 119,-

24 Viking kebab (innbakt) 119,-

25 Pommes frites 30,-

Ekstra tilbehør
Salsa, béarnaise, hvitløksaus, tomatsaus, 
kebabsaus, ekstra ost, ekstra kjøtt 20,-
Ekstra grønnsaker. 10,-

Forfriskninger
Mineralvann 0,5L. 28,-
Mineralvann 1,5L. 38,-

Tillegg for Italiensk pizza 20,-

Telefon 66 98 90 00
www.PizzaEkspressen.no

Medium Stor 

1 Margarita 110,- 140,-
Tomatsaus og ost.

2 Polo 120,- 160,-
Tomatsaus, ost og skinke.

3 Hawai 120,- 160,-
Tomatsaus, ost, skinke og ananas.

4 Capricosa 120,- 160,-
Tomatsaus, ost, skinke og sjampinjong.

5 Pepperoni 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, pepperoni 
med løk og ananas.

6 Toscana 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, skinke,
sjampinjong, biff og løk.

7 Labella 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong,
kjøttboller, løk og paprika.

8 Mama Mia 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong,
marinert biff, løk, paprika og jalapenos.

9 Kylling spec. 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, marinert kylling
Oliven, mais og løk.

10 Hot taco 120,- 170,-
Salsa saus, ost, krydret kjøttdeig,
løk, paprika, jalapenos og tortillachips.

11 Verona 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, bacon, løk, og
tomat i skiver.

12 Mafioso 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, pepperoni,
kjøttbøller og løk.

13 Calzone 100,-
Tomatsaus, ost og skinke eller pepperoni (innbakt).

14 Vegataria 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong, paprika, 
ananas, mais, løk og tomat i skiver.

15 Kebab pizza 130,- 199,-
Tomatsaus, ost, kebab kjøtt, 
mais, frisksalat, løk, jalapenos og kebab saus.

Telefon 66 98 90 00
www.PizzaEkspressen.no

140319 Pizza Ekspressen-Meny_Layout 1  31.03.14  13.02  Side 2
Medium Stor 

16 Kombi 120,- 190,-
Kombiner din egen pizza
inntil 4 kjøttvarianter.

17 Husets spesial 120,- 190,-
Tomatsaus, ost, skinke, bacon, 
pepperoni, sjampinjong, biff, løk, paprika.

Pirog
18 Skinke pirog 45,- 90,-
Tomatsaus, ost og skinke.

19 Pepperoni pirog 50,- 95,-
Tomatsaus, ost og pepperoni.

20 Biff pirog 50,- 95,-
Tomatsaus, ost, biff,  sjampinjong, 
løk og paprika.

Kebab
21 Rullekebab 55,- 85,-

22 Kebab i pita 55,- 75,-

23 Kebab tallerken 119,-

24 Viking kebab (innbakt) 119,-

25 Pommes frites 30,-

Ekstra tilbehør
Salsa, béarnaise, hvitløksaus, tomatsaus, 
kebabsaus, ekstra ost, ekstra kjøtt 20,-
Ekstra grønnsaker. 10,-

Forfriskninger
Mineralvann 0,5L. 28,-
Mineralvann 1,5L. 38,-

Tillegg for Italiensk pizza 20,-

Telefon 66 98 90 00
www.PizzaEkspressen.no

Medium Stor 

1 Margarita 110,- 140,-
Tomatsaus og ost.

2 Polo 120,- 160,-
Tomatsaus, ost og skinke.

3 Hawai 120,- 160,-
Tomatsaus, ost, skinke og ananas.

4 Capricosa 120,- 160,-
Tomatsaus, ost, skinke og sjampinjong.

5 Pepperoni 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, pepperoni 
med løk og ananas.

6 Toscana 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, skinke,
sjampinjong, biff og løk.

7 Labella 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong,
kjøttboller, løk og paprika.

8 Mama Mia 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong,
marinert biff, løk, paprika og jalapenos.

9 Kylling spec. 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, marinert kylling
Oliven, mais og løk.

10 Hot taco 120,- 170,-
Salsa saus, ost, krydret kjøttdeig,
løk, paprika, jalapenos og tortillachips.

11 Verona 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, bacon, løk, og
tomat i skiver.

12 Mafioso 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, pepperoni,
kjøttbøller og løk.

13 Calzone 100,-
Tomatsaus, ost og skinke eller pepperoni (innbakt).

14 Vegataria 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong, paprika, 
ananas, mais, løk og tomat i skiver.

15 Kebab pizza 130,- 199,-
Tomatsaus, ost, kebab kjøtt, 
mais, frisksalat, løk, jalapenos og kebab saus.

Telefon 66 98 90 00
www.PizzaEkspressen.no

140319 Pizza Ekspressen-Meny_Layout 1  31.03.14  13.02  Side 2

Sjåføren veksler kun 
til nærmeste 500,-
Minste bestilling for 
utkjøring er 100,-
Nyhet! Vi har trådløs 
bankterminal
Gi oss beskjed om det 
ønskes terminal hjem.

Medium Stor 

16 Kombi 120,- 190,-
Kombiner din egen pizza
inntil 4 kjøttvarianter.

17 Husets spesial 120,- 190,-
Tomatsaus, ost, skinke, bacon, 
pepperoni, sjampinjong, biff, løk, paprika.

Pirog
18 Skinke pirog 45,- 90,-
Tomatsaus, ost og skinke.

19 Pepperoni pirog 50,- 95,-
Tomatsaus, ost og pepperoni.

20 Biff pirog 50,- 95,-
Tomatsaus, ost, biff,  sjampinjong, 
løk og paprika.

Kebab
21 Rullekebab 55,- 85,-

22 Kebab i pita 55,- 75,-

23 Kebab tallerken 119,-

24 Viking kebab (innbakt) 119,-

25 Pommes frites 30,-

Ekstra tilbehør
Salsa, béarnaise, hvitløksaus, tomatsaus, 
kebabsaus, ekstra ost, ekstra kjøtt 20,-
Ekstra grønnsaker. 10,-

Forfriskninger
Mineralvann 0,5L. 28,-
Mineralvann 1,5L. 38,-

Tillegg for Italiensk pizza 20,-

Telefon 66 98 90 00
www.PizzaEkspressen.no

Medium Stor 

1 Margarita 110,- 140,-
Tomatsaus og ost.

2 Polo 120,- 160,-
Tomatsaus, ost og skinke.

3 Hawai 120,- 160,-
Tomatsaus, ost, skinke og ananas.

4 Capricosa 120,- 160,-
Tomatsaus, ost, skinke og sjampinjong.

5 Pepperoni 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, pepperoni 
med løk og ananas.

6 Toscana 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, skinke,
sjampinjong, biff og løk.

7 Labella 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong,
kjøttboller, løk og paprika.

8 Mama Mia 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong,
marinert biff, løk, paprika og jalapenos.

9 Kylling spec. 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, marinert kylling
Oliven, mais og løk.

10 Hot taco 120,- 170,-
Salsa saus, ost, krydret kjøttdeig,
løk, paprika, jalapenos og tortillachips.

11 Verona 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, bacon, løk, og
tomat i skiver.

12 Mafioso 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, pepperoni,
kjøttbøller og løk.

13 Calzone 100,-
Tomatsaus, ost og skinke eller pepperoni (innbakt).

14 Vegataria 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong, paprika, 
ananas, mais, løk og tomat i skiver.

15 Kebab pizza 130,- 199,-
Tomatsaus, ost, kebab kjøtt, 
mais, frisksalat, løk, jalapenos og kebab saus.
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Medium Stor 

16 Kombi 120,- 190,-
Kombiner din egen pizza
inntil 4 kjøttvarianter.

17 Husets spesial 120,- 190,-
Tomatsaus, ost, skinke, bacon, 
pepperoni, sjampinjong, biff, løk, paprika.

Pirog
18 Skinke pirog 45,- 90,-
Tomatsaus, ost og skinke.

19 Pepperoni pirog 50,- 95,-
Tomatsaus, ost og pepperoni.

20 Biff pirog 50,- 95,-
Tomatsaus, ost, biff,  sjampinjong, 
løk og paprika.

Kebab
21 Rullekebab 55,- 85,-

22 Kebab i pita 55,- 75,-

23 Kebab tallerken 119,-

24 Viking kebab (innbakt) 119,-

25 Pommes frites 30,-

Ekstra tilbehør
Salsa, béarnaise, hvitløksaus, tomatsaus, 
kebabsaus, ekstra ost, ekstra kjøtt 20,-
Ekstra grønnsaker. 10,-

Forfriskninger
Mineralvann 0,5L. 28,-
Mineralvann 1,5L. 38,-

Tillegg for Italiensk pizza 20,-

Telefon 66 98 90 00
www.PizzaEkspressen.no

Medium Stor 

1 Margarita 110,- 140,-
Tomatsaus og ost.

2 Polo 120,- 160,-
Tomatsaus, ost og skinke.

3 Hawai 120,- 160,-
Tomatsaus, ost, skinke og ananas.

4 Capricosa 120,- 160,-
Tomatsaus, ost, skinke og sjampinjong.

5 Pepperoni 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, pepperoni 
med løk og ananas.

6 Toscana 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, skinke,
sjampinjong, biff og løk.

7 Labella 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong,
kjøttboller, løk og paprika.

8 Mama Mia 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong,
marinert biff, løk, paprika og jalapenos.

9 Kylling spec. 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, marinert kylling
Oliven, mais og løk.

10 Hot taco 120,- 170,-
Salsa saus, ost, krydret kjøttdeig,
løk, paprika, jalapenos og tortillachips.

11 Verona 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, bacon, løk, og
tomat i skiver.

12 Mafioso 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, pepperoni,
kjøttbøller og løk.

13 Calzone 100,-
Tomatsaus, ost og skinke eller pepperoni (innbakt).

14 Vegataria 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong, paprika, 
ananas, mais, løk og tomat i skiver.

15 Kebab pizza 130,- 199,-
Tomatsaus, ost, kebab kjøtt, 
mais, frisksalat, løk, jalapenos og kebab saus.
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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

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

Vi har dyktige pedagoger!

Minidans og Barnedans 
Morsomme danseklasser for de yngste. Barna danser til 
variert musikk og gjennom danselek stimuleres barnas 
kreativitet og fantasi samtidig som de jobber med rytmikk, 
motorikk og balanse. Vi jobber med grunnleggende ele-
menter fra klassisk ballett og jazzdans.
Hip hop kids gutter
Hip hop kids er kule danseklasser for de yngste. Barna 
lærer hip hop-kombinasjoner og danser til hip hop musikk. 
Vi jobber med enkel akrobatikk, balanse, koordinasjon og 
rytme.

Jazzdans
Jazzdansen gir gode grunnleggende danseferdigheter, 
sterk muskulatur og god bevegelighet, samt koordinasjon 
og kondisjon. Her får du musikk fra hitlistene, timer fulle av 
energi og mye danseglede!
Dansemix/zumba/styrke - voksne
Kondisjonstrening og dans til herlig latinske rytmer og 
inspirerende musikk. Lett å lære, effektiv trening og mor-
somme danseklasser.

I Heggedal holder vi til i dansestudio på 
Hovedgården ungdomsskole. 

Se vår timeplan for yoga, pilates, klassisk, tåspiss, 
showdans, juniorkompani, hip hop crew med mer.

Påmelding og informasjon: 
www.dansesonen.no

Vi har familierabatt og gratis prøveklasser

Mandag
Tid  Klasse  Gruppe Pedagog
16:30-17:15 Jazzdans 1.-2. klasse Magnhild
17:15-18:00 Jazzdans 3.-4. klasse Magnhild
18:00-19:00 Jazzdans 5.-7. klasse Magnhild
19:10-20:00 Musikaldans 5.-7. klasse Magnhild
20:00-21:00 Dansemix/zumba/styrke    voksne Magnhild
Tirsdag 
Tid  Klasse  Gruppe Pedagog
16:45-17:30 Minidans  2-4 år  Tiril
17:30-18:15 Barnedans 4 år  Tiril
18:15-19:00 Barnedans 5 år  Tiril
Torsdag 
Tid  Klasse  Gruppe Pedagog
16:30-17:15 Hip hop kids gutter 5-6 år  Linn Marie
17:15-18:00 Hip hop gutter og jenter 2.-4. klasse Linn Marie
18:00-18:50 Cheerdance 4.-6. klasse Linn Marie
18:50-19:45 Hip hop    5.-7. klasse Linn Marie
19:50-20:45 Hip hop dancehall ungdom + 7. klasse Linn Marie

Oppstart høstens kurs: 
Voksne: 18. august
Barn og ungdom: 25. august

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

Kurs i Heggedal høst 2014

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
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VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD
MIDTBYGDA  - SPIKKESTAD
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POLSK EKTEPAR SØKER 
OPPDRAG I HEGGEDALS-OMRÅDET

Jerry (51) & Betzy (46); deres engelske navn, tilbyr alle 
typer hjelp til ditt hus (rydding, vask, beis/maling, mindre rep), 
og til hage/innkjørsel (stell av hage, mindre anleggsarbeid 
mm.), som ikke krever fagbrev.  De har i 2 fulle somre job-
bet hos Randi og Stein D Berge (tlf 6679.7075), som er meget 
fornøyd, og de oppgis som referanse. De har jobbet 10 år i New 

York, og snakker derfor et meget 
godt engelsk.  Egne fi rma er under 
regi-strering.  Jerry & Betzy kan tref-
fes på mobil: 463 71 344, og e-mail:                  
    bwlodkowska@yahoo.com

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

Heggedals
posten

SENTRUMS FRISØR
Kristin Øverbye

Mandag - fredag 09.00 - 16.00
Kveldstid og lørdager etter avtale

Dameklær for høsten på plass.
50% på sommertøy

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

Heggedalsposten36
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Lat mann sitter og går! Jeg har lånt en av 
Asker kommunes el-sykler – det var gøy!

El-sykkel er gøy!

El-sykkelen er ikke et motorkjøretøy, men en sykkel 
med elektrisk motor som gir et ekstra puff når du sy-
kler. På slettene kjennes det ut som du har medvind og 
motbakkene virker ikke så bratte som tidligere. Uten 
at du selv sykler, får du ingen hjelp av motoren. Der-
for får du fremdeles mosjon av å sykle selv om belast-
ningen blir langt mindre enn for en ordinær sykkel. 
Det er dette som gjør den morsom å bruke.

I løpet av en uke i sommer  har jeg blant annet 
brukt sykkelen til og fra jobben tre dager – en strek-
ning på 13 km hver vei. Totalt har jeg i løpet av uken 
syklet 85 km. Når jeg kjører bil bruker jeg 20 minut-
ter til jobben. Med el-sykkelen brukte jeg 30 til 40 
minutter, litt avhengig av retningen på grunn av 150 
m høydeforskjell. Dette var med PC’en på 6 kg på 
ryggen. Været var strålende og er naturligvis med til 
å skape et godt inntrykk. Hvis det regner, antar jeg at 
du blir like våt som med en ordinær sykkel – i alle fall 
for væten som kommer utenfra!

El-sykler kan ha ulike utforminger. Min hadde en 
motor som virket på kjedet til bakhjulet. Navet bak 
hadde et navgir med 8 trinn. Både motoren og jeg 
hadde derved nytte av giret. Andre sykler har motoren 
plasser i navet til forhjulet, noe som nok kun bør bru-
kes på fast veidekke. 

På turen til og fra jobb på ca 25 km brukte jeg halv-
parten av batterikapasiteten. Siden batteriet må lades 
i en separat lader, er det ikke praktisk å ha denne med 
seg på tur for å lade underveis. Batteriet brukte noen 
timer til å gjenvinne formen, men drivstoffutgiftene 
kan du glemme, de var ca. 1 øre per kilometer.

Sykkelen var stødig med gode bremser. Hjelpe-
kraften opphører når hastigheten overstiger 25 km/h. 
Da virker sykkelen tung, noe den ikke gjorde ved la-
vere hastigheter. Alt i alt en god opplevelse som bør 
vurderes av alle som er som meg: ikke godt trent, men 
som synes det er fi nt med mosjon i moderate doser. 

Ole-Herman Bjor

Leie/låne
Både Heggedal nærmiljø sentral og Asker 
bibliotek leier/låner ut el-sykler til de som 
ønsker å prøve før de eventuelt anskaffer.

Bursdag? Konfirmasjon? 
Bryllup? Barnedåp?

Vennefest? Firmafest? 
Foreningsmøte?

Kom til Vollen!

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

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

Godt dansegulv. 
Gratis internett. Nytt lydanlegg.

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

Kontakt oss på post@vennely.no

VENNELY
GRENDEHUS

Vennelyveien 14, 1390 Vollen
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Det er mange fiskeglade i Heggedal, 
og Pål Gisle ble oppfordret til å skrive 
litt om utsetting av fisk i Heggedals-
posten. Han skulle sette ut ørret i Gjel-
lumvannet, og inviterte skolekamera-
ter og fotballaget til Eirik på ni år til å 
være med på det.
Asker jeger- og fiskerforening driver 
settefiskanlegget i Svartdalen ved 
Semsvannet. Der klekkes det 30 000 
fiskeegg hver vinter. Disse settes ut i 
vann i Asker når de er to eller tre som-
re gamle. Hver høst fanges det stam-
fisk som blir foreldre til noen tusen 
fiskeegg. Disse fiskene settes tilbake 
der de er fanget når de er strøket, altså 
tømt for rogn eller melke. I tillegg 
bor noen fisk fast i settefiskanlegget, 
og blir foreldre år etter år. Pål Gisle 
har tidligere hatt ansvar for settefisk-
anlegget. Neste gang du går rundt 
Semsvannet, kan du se fiskeanlegget 
og vite at der er det folk innom hver 
eneste dag, året rundt, for å sjekke at 
alt er som det skal.
Pål og Eirik hentet over 100 fisk fra 

forskjellige kar og fordelte i to 
sekker med vann som deretter ble 
fylt med oksygen og transportert 
til Gjellumstranda. Noen av fis-
kene ble klekket i forfjor og noen 
i fjor vinter. Det var en av denne 
fantastiske sommerens mange va-
kre dager, og stranda var full av 
små og store badegjester som flok-
ket seg rundt de store sekkene som 
lå i vannkanten.
Da fiskene skulle slippes ut sto en 
lang kø av spente barn som skulle 

få ta en fisk ut av posen og legge den 
pent ned i vannet. Barna var flinke til 
å behandle fiskene ordentlig, men da 
alle var satt ut, og mange ble liggende 
på bunnen ved land måtte vi passe på 
at de fikk være i fred. Ikke lett å være 
liten fisk som aldri har sett annet enn 
innsiden av karet sitt, og så bli sluppet 
ut i den store verden. Da kan det virke 
tryggest å holde seg på grunna. Etter 
hvert hadde hver eneste fisk svømt ut 
på dypere vann og lever forhåpentlig 
godt der nede, i alle fall frem til vin-
terens pilkekonkurranse på Gjellum-
vannet.
Martin på 5 ½ kunne fortelle at han 
har fisket makrell og at den var god 
å spise. Ørret har han også spist, men 
litt større enn de han fikk kjenne på 
her. Det var gøy å sette ut fisk. De er 
glatte og spreller. Linus på 9 år har 
akvarium hjemme, men har aldri sett 
så mange fisk på en gang som han så 
i dag. De har fine mønstre, og da han 
sto i vannet etter at fiskene ble sluppet 
ut, kom de bort og bet ham i tåa. Linus 
har fisket i saltvann mange ganger og 
fått både makrell og torsk.

Utsetting av ørret i Gjellumvannet
2. juli 2014

Tekst og foto: Anette Mahle Gisle

KNALLSTART FOR DET NYE APOTEKET I HEGGEDAL 
Torsdag 12. juni åpnet Heggedal apotek.

Apoteket hadde 350 besøkende første dag!

Tekst og design; Stein Dyre Berge

Fra venstre: Marie Ellingsen, 
Apoteker og daglig leder Kari 
Marie Førde og Lynda Ødegaard   

En fantastisk åpning, sier apoteker Kari 
Marie Førde til Heggedalsposten. 350 kunder 
første dag var langt over det vi hadde forven-
tet.  Åpningen av Heggedals første apotek 
ble markert med kaffe og marsipankake til 
kunden, samt gode rabatter på alle handels-
varer. Vi er veldig glad for alle de hyggelige 
tilbakemeldingene vi har fått fra blide og 
fornøyde kunder, sier Kari Marie.
- Noen skrøt av romslige og lyse lokaler. 
Andre uttrykte glede over å slippe å dra ut av 

bygda for å hente medisiner eller kjøpe andre 
apotekvarer, forteller hun.  Også i dagene og 
ukene etter åpningen har apoteket vært godt 
besøkt.  
- Så langt opplever vi at apoteket fyller et 
behov i Heggedal.  
- Vi satser på å bevare den hyggelige stem-
ningen vi opplevde under åpningen, samtidig 
som vi tilbyr faglig, korrekt informasjon til 
våre kunder, avslutter hun. 

Det var en fin opplevelse for små og 
store og mange barn og voksne hadde 
mye å fortelle og spørre om, og Pål 
svarte villig. Så kanskje kommer det 
mange frivillige hjelpere til fiskean-
legget her fra Heggedal om noen år?

Eirik Mahle Gisle og Pål Gisle henter 
opp ørret fra oppdrettsanlegget

 Sigurd Øverbye 
henter fisk fra 

posen

Martin Skred-
derstuen Rolland 
setter ut en ørret

Hovedpersonene finner seg til rette i sitt 
nye hjem

Heggedalsposten38

38 Smånytt og apotek-suksess.indd   38 19.08.2014   20:32:15



tanderg0409.indd   1 04.11.2009   16:43:20

tanderg0409.indd   1 04.11.2009   16:43:20

tanderg0409.indd   1 04.11.2009   16:43:20

66 90 76 00
22 43 40 00

30 - 31 Smånytt og annonse Tandberg.indd   3 2011-01-12   08:35:06



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

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

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV

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

• Løsing av små og store     
  dataproblem

• Fjerning av virus 

• Trådløst nettverk

• Flytting av data mellom    
  gammel og ny PC 

• ISDN, ADSL og IP telefoni

• Oppgradering 

• Salg av ny PC 

Gjellum Senter
Heggedalsveien 350 - Heggedal

Heggedal
Gjellum Tannlegesenter

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

www.heggedalstannlegen.no

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

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

Gjellum Frisør
Stina Akre Hopland

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

Tømrermester Truls Stokker
Telefon 910 06 543/901 49 880

truls@stokker.no

Sunline Solstudio
Åpent alle dager 09.00-23.00

Gravalid Service as
Telefon 922 53 357

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

www.rygg-rehab.no

Mandag - fredag 7-23
Lørdag 8-21

Gjellum Senter
Heggedalsveien 350 - Heggedal

Heggedal
Gjellum Tannlegesenter

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

www.heggedalstannlegen.no

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

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

Gjellum Frisør
Stina Akre Hopland

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

Tømrermester Truls Stokker
Telefon 910 06 543/901 49 880

truls@stokker.no

Sunline Solstudio
Åpent alle dager 09.00-23.00

Gravalid Service as
Telefon 922 53 357

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

www.rygg-rehab.no

Mandag - fredag 7-23
Lørdag 8-21

S&S arkitekter
arkitektur*interiør*utearealer

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

HELLE SJÅVÅG sivilarkitekt mnal
Tlf. 90 92 90 32
www.sjavag.no

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

Hagedesigner, Marit Næss Jørgensen   
tlf. 91 11 10 20                                                   
www.hageplanlegging.no

RYGG & REHAB as
Tlf. 02385

Akuttvakt: 4127 4471
www.rygg-rehab.no

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