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Om løfter og sånt
Da Heggedal Handels- og Næringsforening en valghøst tid-

lig på nittitallet arrangerte Heggedalsdager, sto kommunepo-
litikerne på rekke og rad på scenen i sentrum og lovte dyrt og 
hellig. De lovte at Heggedal nå endelig skulle “på kartet” og at 
de skulle få fart på utviklingen av Heggedal sentrum. Nå har 
det gått tjue år, og servicetilbudet – det være seg kommunalt 
eller privat – er ikke blitt bedre. Snarere tvert i mot. Da vi flyttet 
til Heggedal for nesten 30 år siden, var det fire kolonialbutikker 
her, sportsbutikk, byggevarehandel, to banker og postkontor 
med postansatte i alle fire lukene. Kinoen var riktignok nettopp 
blitt borte, men biblioteket, da det kom i ‘84, var åpent seks 
dager i uka, fra morgen til kveld.

Mye har blitt borte. Men nå skjer det altså saker og ting. 
Private utbyggere (ingen nevnt, ingen glemt) og Jernbanever-
ket har begynt å svinge spadene, og er i ferd med å oppfylle 
politikernes mer enn tjue år gamle løfter. Vi gleder oss til å se 
sentrum “ferdig” utbygd. Og mens vi venter, kan vi også glede 
oss over mer og mindre lokale ildsjelers frivillige innsats for et 
kulturelt rikere lokalsamfunn. Her er nok å ta tak i for de fleste 
utover høsten: Galleri Pikene ved broen har forlengst invitert 
til fotokonkurransen Portraits of Heggedal, hvor påmeldings-
fristen er utsatt til 15. oktober for å få enda fler deltakere med. 
Venneforeningen til Oslofjordmuseet, som bygges i Vollen, har 
årsmøte på Asker museum 23. oktober, og det er ennå ikke for 
sent å melde seg inn for å bli med der. Heggedal og Omegn 
Historielag inviterer til tur til Lier Bygdetun den 11. oktober, og 
til fortellerverksted på Seniorsenteret den 29. oktober. Første 
helgen i november arrangerer Blakstad Lions sin årlige kunst- 
og håndverksmesse i Asker Kulturhus, og “største” utstiller er 
Fabrikken Kunstfagskole fra Heggedal. Løp og kjøp!

Frode Th. Omdahl

Abonnere?
Du kan abonnere på Heggedalsposten, og 
få den tilsendt pr. post. Det koster kr. 300,- 
pr. år, som kan innbetales til bladets konto 
2220.16.01332. 
Husk å oppgi navn og adresse!
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Sætre 
Kjeksfabrik
Artikkel fra Dagbladet 29. april 1898, 

med illustrasjoner fra  
“The Illustrated London News” 1874

Sætre Kjeksfabrik bidro sterkt til å gjøre Heggedal til 
et kjent industristed rundt forrige århundreskifte, og tok 
med Sætre-navnet ut i verden. Men det finnes lite ma-
teriale om fabrikken fra perioden da den lå i Heggedal. 
Beskrivelsene i Sætre Kjeksfabriks jubileumsbok ”De 
første hundre år” fra 1983 er stor i stor grad basert på 
en artikkel i Dagbladet fra 1898, og en i Teknisk Uke-
blad fra 1888. Her gjengis Dagbladets artikkel - i original 
språkdrakt. Den beskriver fabrikken etter at den ble bygd 
opp igjen etter brannen i 1887. I mangel av bilder har vi 
hentet illustrasjoner fra ”The Illustrated London News” 

fra 5. desember 1874. Illustrasjonene ville uten tvil passet 
best til en beskrivelse av den opprinnelige produksjonen, 
fra 1883 til 1887. Maskinene til den første fabrikken var 
i stor grad konstruert av Røhr selv, mens artikkelen fra 
Teknisk ukeblad forteller at den nyoppbygde fabrikken 
fra 1887 hadde maskiner innkjøpt fra England, USA og 
Tyskland. Dagbladets artikkel forteller om en mer auto-
matisert prosess enn illustrasjonene viser.

Sætre Kjeksfabrik brant på nytt i 1907. Den flyttet da 
til Oslo, og seinere til Kolbotn. I dag foregår ingen pro-
duksjon i Norge.

Det er ikke overhændig mange Aar 
siden, man her i landet kun kjendte 
engelske Kjæks. Som Appelsiner var 
italiensk Vare og Kaviar Russisk, 
saa var Kjæks engelsk som sit Navn, 
og Hentley & Palmer beherskede 
Markedet i Norge som i Afrika.
I 70-Aarene prøvde en vevsom Mand 
i Drammen at starte den første nor-
ske Kjæksfabrik, og siden den Tid 
har Bedriften vokset, rigtignok saare 
langsomt, men i Vækst er den dog, og 
adskillelige Kjæksfabriker har i Aare-
nes løb rejst seg Landet over. En af de 
betydeligste er Sætres Kjæksfabrik, 
Heggedal i Asker.

fører hen. Fabriken begynte sin Virk-
somhed i 1883, ejet af et Interessese-
skab og ledet af den samme Mand, der 
havde gjort det første Forsøg paa dette 
Strøg, Hr. Røhr. I 87 nedbrendte Byg-
ningerne, men oppførtes samme Aar i 
utvidet Skikkelse, og i 1897 overgik 
den hele bedrift til et Aktieselskab 
med en indskudt Kapital af 160,000 
Kr. og med Hr. Røhr som Disponent. 
Nu beskjæftiger Fabriken omkring 40 
Arbejdere, Kvinder de fleste, produ-
cerer paa det nærmeste alle de Kjæks-
sorter, Engelskmændene forsynte os 
med, og har stigende Omsætning ut-
over det ganske Land. Dette er i korte 
Træk Fabrikens ydre Historie; den kan 
jo forsaavidt være interessant nok, for 
dens nærmeste. Men for Udenforstaa-
ende er Kjæksens Historie unægtelig 

mer fængslende end Kjæksfabrikens. 
Hvis De vil være med, skal vi følge en 
Kjæks’s Levnetsløb, omend ikke helt 
“fra Vuggen til Graven”, saa dog fra 
dens første Begyndelse indtil det Øje-
blik, da den er blit en fuldt udviklet, 
velstegt og velpakket Kjæks.
I “Forraadskamrene” i anden Etage 
staar tæt i tæt alle de gode Sager, som 
kræves til Kjæksene, - Mel og Sukker 
og Krydderier, - det afvejes med pinlig 
Nøjaktighet og i den blanding, Kjæk-
senes Finhed fordrer det. Men Mel, 
Sukker, Æg og Krydderier osv., kjære, 
kjendte Sager altsammen, er ikke ale-
ne nok til at frembringe Kjæks; dertil 
kræves ogsaa de saakaldte “Drifts-
stoffe”. De gir Kjæksen den porøse 
Haardhed, der adskiller dem fra van-
ligt Brød. Disse Driftsstoffe er Fa-Ingrediensene blandes

Trommelblandere

Ved Heggedal Station 
holder der paa at gro op 
en liden By; Mejerier, 
Trævarefabrik, Kjæks-
fabrik er i stadig Virk-
somhed, og naar som 
Istrafikken kommer til, 
som i Vinter, da er der et 
Liv som paa en Markeds-
plads. Ved Gjellumvan-
det, nogle  Minuters 
Vej fra Stationen, ligger 
Sætres Kjæksfabrik, en 
statelig rød Bygning, el-
ler rettere Bygningskom-
pleks, hvortil et sidespor 
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brikhemmelighed, - hver Fabrik har 
sine, som den ved Aarrekkers Ekspe-
rimentering har naaet frem til og som 
den vaager over, lig en Drage over sin 
skjulte Skat.
Fra Forraadskamrene, hvor Ingredien-
serne vejes og Melet sigtes for sidste 
Gang, glider den mekaniske Blanding, 
som det heder i Fysiken, ad Tromler 
ned til første Etage, hvor den skal gaa 
over til kemisk forbindelse. Den nød-
vendige Melk tilsettes, - Fabriken har 
sitt eget velstelte Fjøs med 12 Kjer(?), 
- og Dejgen æltes ca. 3 Kvarters Tid 
i store Æltemaskiner. Hver Dejg paa 
100 Kilo. Dette er første stadium af 
Kjæksens Udviklingshistorie. Og her 
staar den ved et Skille, - ikke ulig det, 
der i et Guttebarns Liv indtræder ved 
Opflytningen til 4de Middel. Skal 
man gaa Latin- eller Engelsk-linjen? 
For Kjæksens Vedkommende lyder 
Spørsmaalet: Skal man gaa i Kutte-
maskinen eller i Sprøjtemaskinen? Og 
som man i gamle Dage sa: “Gutten er 
forstandig og lærenem, han skal gaa 
Latinlinjen” – eller “han er dum som 
et Stut”, lad ham bli Realist”, saa be-
ror ogsaa her Linjevalget paa Dejgens 
Art; Den, der er gjort blød, blir sprøj-
tet, den fastere blir kuttet.
Lad os først følge den Dejg, som gaar 
i Kuttemaskinen.

tyndtvalsede Dejg hen til Stemplerne, 
“Udstikkerne”, - de hugger ned i den 
langsomt glidende Masse, trykker 
ind og skjærer ud flade Kjæks i alle 
former og med alle  mulige Typer og 
Dekorationer. Ved en saare enkel og 
sindrig Mekanisme førs naa den gjen-
nemhullede Dejgflade bort, gaar i Val-
semaskinen paany, mens de adstukne 
Kjæks fortsetter sin Fart, nu hvilende 
paa et endeløst rullende Jernnet. De 
glider ind i en 6 Meter lang kontinuer-
ligt bagende Ovn, gjennom hvilken de 
langsomt bevæges fremad. 4 – 5 Mi-
nutter tar Farten, - saa kommer de tør-
re Kjæks fuldfærdige ud, ramler ned 

der former dem til Kranser og Slør, 
hvorpaa de glider ind i Stegovnen, 
som de passerer i 4 – 5 minutter. Men 
saa som de er av blødere Masse, kan 
de ikke som sine tørre Brødre rulle 
varme ned i Beholderne, de vilde isaa-
fald klappe sammen. Derfor kjøles de 
først af 2 Vifter, og kolde, duftende og 
fornemme ruller Kranser og Vinkjeks 
ned i Kammerne. I egne Rom laves 
alslags Makrondeig i store Mortere 
og klattes ved  Haandsprøjter ud paa 
Stegeplader. I andre “pyntes” enkelte 
Sorter Kjæks, dekoreres med Sukker-
zirater i søde Former og Farver, - og 
saa samles alle Arter i Pakningssa-
lene. Der gaar Vejen ned i Kasser og 
Blikbokser, derefter ud i den vide, 
vide Verden, - som Vinkjæks og mi-

Valseverk

Kuttemaskin - utstikker

Den ferdigæltede deig valses, først 
i grovere Valsemaskiner, der gir den 
et Udseende som mest af alt minder 
omtygt, glat Klæde; derefter kjævles 
den finere og finere mellom andre 
Valser, indtil den omsider sættes ind 
i den store Kuttemaskine, - Udstik-
kemaskinen, som den ogsaa kaldes. 
Enhver, der har staat i et Avistrykkeri, 
vil føle seg på kjendt Grund, naar han 
staar foran saadan en Maskine: Som 
det endeløse Trykpapir glider den 

Kjeksen går inn i ovnen. Bildet viser 
manuell mating, mens Dagbladets artik-
kel sier at kjeksen gikk direkte inn i ovnen 
på Sætre.

i Beholder og samles i 
Kasser, for pr. Hejs at 
føres til de store Pak-
ningsrom. Der møder 
de sine Kolleger, de 
som i sin Tid valgte 
at gaa den finere Vej, 
gjennem Sprøjtemas-
kinen. I Principet er 
denne Linje noksaa 
lig den foregaaende. 
Kun blir den blødere 
Dejg selvfølgelig ikke 
valset, men ved hjelp 
av Skruer og Stempler 

trykkes eller sprøjtes den ud gjennem 
hullede Former. Der fremkommer 
altsaa Strimler av blød Dejg, og de 
afskjæres ved Hjelp af et Afkapnings-
apparat, der automatisk beveger seg 
frem og tilbage. De afkappede Strim-
lers Længde bestemmes ved den Tid, 
Apparatet bruger til sin Frem- og Til-
bagemarsch; ti Strimlerne udsprøjtes 
uophørlig, med jevn og langsom Fart. 
Paa et underlag av Messingtraad føres 
nu disse Strimler hen til et par Spiger, 
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Kjeksen pakkes

Kilder: 
Dagbladet, årgang 1898,   
Nasjonalbibliotekets samling.
London Illustrated News,  
5. desember 1874  
(i Terje Martinsens eie)

Artiklen er hentet fra Heggedal 
og omegn Historielags årbok 
2011.

Kjeksen pyntes

xed superior, som Milk- og Havre-, 
som Kneipp- og Nicrac, og hvad de 
heder allesammen, - Sætre Kjæksfab-
rik producerer for Tiden 75 forskjel-
lige Sorter. En ny pakningsmetode, 
Fabriken netop i disse Dage bragt i 
Anvendelse, er Kjæks i 1/4 Kilopo-
ser; en særdeles appetitlig Pakelag, 
der sparer Kjæksen for megen uhel-
dig Haandspaaleggelse, ingen Hender 
kommer den direkte nær, fra den gaar 
fra Fabriken, indtil den kommer paa 
Konsumentens Bord. Fra deigen gaar 
i Maskinen, indtil Etiketten er klæbet 
paa den pakkede Kasse, er det omtrent 
udelukkende Kvindehænder, der i 
Forbindelse med Maskiner leverer alt 
Arbeide med Kjæksene. Mandskraft 
anvender Fabriken væsentlig kun til 
sine Underbrug. Ti foruden Kjæks-
fabriken huser Sætres røde Mure et 
Maskinverksted, hvor samtlige Fabri-
kens Maskiner er arbejdede, hvor Re-
parationer foretages, og Forbedringer 
prøves og udpenses, et Sagbrug og 
Snedkerverksted, hvor dens Trækas-

lyse Loft, der benyttes som Lagerrom, 
og hvor “Kraften” ledes ind, - fra en 
Turbin ca. 300 Meter borte, - saa har 
vi set alle Fabrikens Rum og alle de 
Udviklingsstadier, Sætres Kjæks gjen-
nemgaar.
Til Slutning: Av Fabrikens Produkter er 
det Kneipp- og Milk-Kjæks, der spil-
ler Hovedrollen, - og endu større vil 
vel disse Kjækssorters udbredelse bli, 
naar de Oplag af engelske Kjæks, der 
blev tat hjem før det ældste Toldpaa-
læg, er udsolgt. Gjennem Fremstilling 
af disse billigere Sorter, der ved Pro-
duksjonskostnadernes forsvindende 
Størrelse og ved Varernes udmærkede 
Beskaffenhed gladelig kan ta Striden 
op med de engelske Konkurrenter, vil 
Sætre Fabrik i Spidsen for Landets an-
dre kjæksfabriker i en ikke altfor fjern 
Fremtid kunne gjennomføre det stolte 
Program at gjøre den sunde, nærende 
Kjæks til almindelig Menneskeføde, 
mens den nu kun er Luksusføde.

ser forarbejdes, et Blikkenslagerværk-
sted, hvor dens Blikbokser af alle Sor-
ter fabrikeres. Læg dertil Fjøset, og 
man vil forstaa, at Sætres Kjæksfabrik 
er ganske  overordentlig selvhjulpen, 
det er kun Etiketterne, der laves uden-
for dens Hus, ellers henter den blot de 
nødvendige Raastoffe udenfra.
Har vi saa kastet et Blik paa det store, 

Sætre Kjeksfabrik, ca. år 1900. Foto: Asker Biblioteks samling

Dag Henning Sæther
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Toralf Dehli begynte som kapellan i Heggedal i august 1975. 
Da flyttet han også inn i den røde prestegården ved kanten av 
Gjellumvannet og har bodd der siden. Heggedal var da en del av 
Østenstad menighet som nettopp var blitt skilt ut fra Asker sokn 
og som enda ikke hadde fått noen kirke. 

Etter fullført studium ved Universitetet i Oslo var jeg som en 
del av verneplikten marineprest ett år i Ramsund. På land gikk 
det greit! Deretter ble jeg bedt om å være ungdomsprest i Follo 
og var der i nesten tre år. Dette var en menighetsfinansiert stilling 
og plutselig hadde menigheten ikke lenger penger til lønn og jeg 
trengte sårt en ny stilling. Kapellanstilling i Heggedal var det 
eneste som da var ledig i nærområdet. Mine foreldre hadde hytte 
i Hallenskog, over Hengefossen, så jeg visste litt om området. 
Jeg skrev søknad, men hadde egentlig ikke lyst til å begynne. 
Det viste seg at jeg var eneste søker og kunne derfor regne med 
å bli tilbudt stillingen. Flere ringte meg og fortalte at nå var det 
ledig i Heggedal – men nei jeg trodde ikke jeg ville og ba til Gud 
om i alle fall å få et tegn. Omslaget kom da jeg var på et møte i 
Enebakk. Da jeg grep fatt i en av de rundt nitti sangbøkene som 
var lagt fram og slo den opp var det stemplet at den tilhørte Heg-
gedal. Jeg gikk gjennom bunken – det var den eneste. Jeg har 
”Treklang”-boka enda. Dette så jeg som et tegn på at jeg skulle 
til Heggedal og det har blitt fin tid. Så Gud fortalte meg at jeg 
skulle begynne, men han har ikke fortalt meg hvor lenge…

– Prestens stilling i samfunnet har vel endret seg mye i din 
tid som prest?

– Ja, det har den. Da jeg begynte ble jeg embetsmann, ut-
nevnt av Kongen i Statsråd. Nå er det Bispedømmet som tilsetter 
prestene i en mer fristilt kirke så rollen har endret seg markant. 
Men vi utvikler oss jo også som mennesker, og jeg er nok en 
annen i dag enn da jeg nettopp var ferdig med studiene. Opprin-
nelig ville jeg ikke vie fraskilte, men en kveld, mens jeg hadde 
kontor hjemme, fikk jeg besøk. En mann fortalte at han hadde 
vært gift i to uker. Nå, etter 15 år, hadde han funnet en ny ven-
ninne og ønsket å gifte seg. Det førte til at jeg måtte tenke gjen-
nom mitt standpunkt om ekteskap på nytt, og nå ble det ja. Jeg 
hadde nok viet mange som ikke hadde hatt et formelt forhold, 
men som hadde hatt en mye mer uryddig bakgrunn. Senere fikk 
jeg selv oppleve hvor vanskelig det kan være i et samliv og ble 
skilt. Storm P. sier: ”Livet er ikke lett – prøv det den som vil”.

– Du har stor interesse for dyr! Mange husker sikkert at du 
har hatt eselet Esmeralda inne i Heggedal kirke i forbindelse 
med adventsfeiringen.

– Ja, dyr er viktig. I uthuset i prestegården har jeg hatt både 
høner og kaniner. En kortere periode hadde jeg også et par kopp-
lam som kom fra Buttingsrud. Jeg liker også å ri selv om det 

Toralf Dehli i 70!
Soknepresten i Heggedal, Toralf Dehli, runder 70 år i midten av oktober. Siste ordinære 
tjeneste før han blir pensjonist er 28. oktober etter nærmere 38 år i Heggedal. Det blir naturlig 
nok en Countrymesse.

ikke blir ofte. Ellers følger jeg med på fuglelivet i sivet nedenfor 
huset. Nå om dagen er det et toppdykerpar som holder til her. 
For noen år siden observerte jeg en rørdrum – det er en meget 
sjelden fugl.

– Du har stor interesse for musikk. Det er vel nyttig i ditt 
arbeid også?

– Jeg er vel altetende når det gjelder musikk. Om morgenen 
og kvelden liker jeg klassisk, bluegrass og country når jeg kjører 
bil. Når jeg hugger ved har jeg allsang med Sputnik. Jeg liker å 
spille selv - mest piano, men også litt på gitar, mandolin og kor-
nett. Noen ganger har jeg også kåsert om Mozart. Dessuten var 
jeg plateanmeldelser for ukebladet Familien i en tiårs tid.

Etter at jeg kom til Heggedal/Østenstad startet jeg sammen 
med menigheten opp Ten Sing-koret Pappas barn. Ten Sing var 
ganske nytt på den tiden. Jeg oppdaget dette først ved et TT-treff 
i Sandefjord i 1968. Der var det nystartede Bergen Ten Sing og 
de representerte en ny musikkform i Norge som fenget.

Pappas barn ble sentral i konfirmantarbeidet i menigheten 
og mange har fått sin debut både som sanger og instrumentalist 
gjennom dette arbeidet.  Mange husker enda Morten Harket i 
rollen som Judas i menighetssalen i Østenstad kirke. Fremdeles 
er en musikal en sentral del av konfirmantarbeidet både i Østen-
stad og Heggedal. Her inngår også drama, dans og teknisk arbeid 

Ole-Herman Bjor
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så de fleste finner noe de liker.

– Ungdomsarbeid har vært en stor del av tjenesten din gjen-
nom alle år. Nå er du snart 70 og skal bli pensjonist. Føler du 
ikke at aldersforskjellen blir for stor?

– Jeg er helt avhengig av å ha gode medarbeidere. Her i Heg-
gedal menighet har vi et team som fungerer svært godt sammen. 
Min kone, Erna, har vært og er en uvurderlig støtte – med in-
spirasjon og helt nødvendig korreksjon – også innen ungdoms-
arbeidet. Hun har hatt mange grupper som dramaleder og mye 
ansvar innen ledertrening. Ungdom kan være både slitsomme og 
irriterende. Jeg bruker å si at jeg holder på så lenge irritasjonen 
over dem er mindre enn kjærligheten til dem.

Nå i sommer hadde vi leir for konfirmantene i Sverige. Vi ser 
at ca 75% av de som var konfirmanter ønsker å være med på leir 
året etter. Også i år var vi rundt 80 stykker. Det er mange fra en 
liten bygd som Heggedal, og det er få menigheter som opplever 
tilsvarende! Ungdom kommer jo som nye bølger hvert år. Barne- 
og ungdomsarbeid er ikke noe en har – det er noe en driver. For 
slikt arbeid tror jeg det er viktig med voksent nærvær og tid! Da 
jeg var ung betydde Speider’n mye for meg. Jeg vokste opp i 
Oslo og var med i ti år som KFUM-speider i Møllergata fra jeg 
var 12. Jeg har enda kontakt med min gamle patruljefører.

– Begravelser blir også en del av prestetjenesten.

– Allerede under utdannelsen lærte jeg at hver begravelse er 
den viktigste. Jeg prøver å forholde meg til det. Jeg opplever ofte 

begravelser som svært meningsfulle – også når det virker mest 
meningsløst. 

– Nå nærmer tiden seg da din stilling opphører. Hvordan har 
det vært?

Jeg synes selv tiden har gått fort og kunne tenke meg å for-
sette et år til, men slik er ikke systemet. Menighetsrådet har 
imidlertid søkt og fått innvilget at jeg kan vikariere i stillingen 
inntil den blir besatt. Tilsetting av ny sokneprest vi skje en av de 
nærmeste dagene.

Min CV innholder ikke mange punkter. Jeg var jo ganske ung 
da jeg kom til Heggedal/Østenstad og her har jeg blitt – det taler 
for seg selv. Den første tiden jobbet jeg tett med Thor Wagle som 
da var sokneprest. Han virket som min mentor og var nok med 
på å sette kursen. Nei – det har stort sett vært ett tjenestested. 
Ikke har jeg jobbet utenlands og ikke har jeg vært i en krigssone. 
Det nærmeste må vel ha vært striden om 17. mai feiringen her i 
Heggedal! 

Heggedal har alltid hatt en relativt liten sentral menighets-
kjerne. I England beskrives ofte menigheten som som et teppe. 
Det teppet som beskriver Heggedal er nok ikke så stort, men det 
har veldig lange frynser – utover hele bygda.

– Hvilken plass har Gud i ditt liv?

– Han er bassen i orkesteret – grunnlaget for livet mitt. Bas-
sen er helt nødvendig, den merkes ikke alltid, selv om den er der. 
Men hvis den blir borte ....

Kommunikasjon er viktig for Toralf Dehli. Det kan oppnås 
ved å henvende seg direkte til tilhørerne eller ved å bruke 
rekvisitter som buktalerdukke eller som til høyre eselet 
Esmeralda.
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Heggedal og omegn Historielag

Torsdag 11. oktober 18.30 
Besøk på Lier Bygdetun, 
Lier Historielags samlinger 
Adresse: Paradisbakkene 29, Lier
Oppmøte på bygdetunet 18.30, eller 
18.00 på parkeringsplassen bak Kiwi 
hvis du vil være med på fellestransport.
Turen er gratis - og åpen for alle.

Hjelp oss å ta vare på vår 
lokalhistorie – bli medlem!
Medlemsskap koster kr. 150.- pr. 
år, inkludert årbok. Innbetaling 

med navn og adresse til: 
Heggedal og omegn Historielag, 

Boks 96, 1380 Heggedal
Kontonr.: 1503.13.55653

Over: Regn og takarbeider hører ikke 
sammen. F.v.: Terje Martinsen, Karl Erik 
Underland og Trygve Flatebø.
T.v.: Ferdig for dagen. Halve dugnadsgjen-
gen foran Bekkestua. F.v.: Arne Sæther, Karl 
Erik Underland og Trygve Flatebø

Dugnadene på ”Bekkestua” er igang
Historielaget har begynt arbeidet med å sette i stand ”Bekkestua”, ei lita hytte i 
Underlandsåsen som ble brukt av motstandsgrupper under krigen. Asker kom-
mune støtter arbeidet, ved å betale det meste av materialene, og transport opp 
til hytta. 
Første dugnad var lørdag 22. september. Da ble den gamle pappen og deler av 
takkonstruksjonen fjernet. Så skal taktro repareres før ny papp blir lagt. 
Siste dugnadshelg er 6.-7. oktober, med ferdigstilling av tak og reparasjon av 
en skadet yttervegg. 

Ta kontakt på 977 40 617 eller mail
til d-hen-sa@online.no, hvis du har
lyst og anledning til å delta.

Lier Bygdetun eies, og drives av Stiftelsen Lier Bygdetun, som ble 
etablert i 1990 av Lier Historielag og Lier kommune. 
Bygdetunet ligger i ”Paradisbakkene”, en del av den gamle kongeveien 
mellom Drammen og Kristiania. Tunet inneholder bl.a. de gamle byg-
ningene Vivelstad skole, Heg Gjestgiveri og stabburet fra Foss Gård. I 
disse dager flyttes ”Helgerudbygningen”, et av Liers eldste hus, til byg-
detunet. Bygdetunet ble valgt som Lier kommunes tusenårssted.

Les mer på www.lier-bygdetun.no, og www.lier.historielag.org.

Fra venstre: Heg Gjestgiveri, Helgerudgården og Vivelstad skole.

+ bilde fra taket

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

Mandag 26. november kl. 13.00 
Fortellerverksted 
på seniorsenteret. Tema: TELEFON-
SENTRALEN OG POSTKONTORET

Heder og ære!
På Historielagets quiz på Kulturdagene 
på Heggedal Hovedgård 2.-3. juni 
2012 kom det inn 23 besvarelser. Med 
10 spørsmål var de beste deltakerne:
9 rette:  Gunnar Aasegg
8 rette:  Olav Furdal
 Odd Lars Vanberg
 Martin Haugen

Onsdag 15. nov kl. 19.00 
Åpent møte på Heggedal bibliotek
Slektsforskning

Organisasjonen ”DIS-Norge, Slekt og 
Data” har som formål er å skape et lands-
omfattende forum for slekts- og personhis-
torie, spre kunnskap og stimulere slekts-
forskningen i Norge. Databehandling og 
Internett brukes som hjelpemiddel.
DIS-Asker har ca. 200 medlemmer, og ble 
stiftet i mai 2011. Laget jobber for å gi 
medlemmene et godt tilbud av møter, kurs 
og andre aktiviteter.

Foredrag v/leder i DIS-Asker, 
Harald Sørgaard Djupvik

Presentasjon av historielagets 
årbok 2012
Kort presentasjon av noen av artiklene i 
årets årbok.

Øvrige poster på høstens program:

Heggedalsposten8

08 Historielaget 5-2012.indd   8 2012-09-25   22:17:54



Lions CLub

sommerdugnad på 
Heggedal Hovedgård

Lions Club Heggedal har i sommer 
utført vedlikeholdsarbeid ved Heggedal 
Hovedgård på dugnad. Hovedgården 
hadde et stort behov for vedlikeholdsarbeid 
på samtlige vinduer i hovedbygningen og 
Lions Club Heggedal påtok seg jobben.

Arbeidet besto i vask, skraping, pussing, flikking, 
grunning + minimum to strøk maling av 23 stk doble 
hengslede vinduer. Beregnet arbeidstid ca 9 timer 
for hvert vindu, som skulle bli ca. 207 arbeidstimer 
totalt. Dette var i utgangspunktet en stor arbeisopp-
gave for en Lionsklubb med underkant av 30 medlem-
mer. Men til tross for ferietid og ikke minst ganske 
ustabile værforhold ble jobben utført. Været var nok 

Av: Jarle Byggjordet 

Ferdig resultat, pusset og nymalt vindu.  
Foto:  Kjell E. Nilsen

Hovedbygningen Heggedal Hovedgård.  
Foto: Kjell E. Nilsen

Kaffepause. Fra venstre Dgl. leder på Hovedgården Svein Sivertsen,  
Eldar Atterås, Bjarne Bakkene og Odd Magne Bakken.  
Foto:  Ingeborg Skaaret

den største utfordringen i planleggingsarbeidet etter-
som utvendig malingsarbeid og regnvær passer svært 
dårlig sammen, og sommerværet har i år vært svært 
varierende. Men med stor innsatsvile og fleksibilitet 
av mange Lionsmedlemmer gjennom hele sommeren, 
har Lions Club Heggedal utført en flott jobb som kan 
glede Heggedals befolkning i mange år.
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Rimi på plass - igjen
En presentasjon av Rimi på Gjellum

Dagens butikksjef, Thomas 
Hvesser, hadde sitt første “pro-
fesjonelle” møte med butikken 
allerede i 1990. Da hadde han som 
fjortenåring arbeidsuke her mens 
han gikk på ungdomsskolen. Etter 
arbeidsuken begynte Hvesser å 
jobbe deltid i butikken. I august 
1993 overtok Rimi butikkdriften. 
Daværende butikksjef Nils Petter 
Abrahamnsen involverte Hvesser i 
driften, og arbeidsgleden ble enda 
større. (Abrahamsen sitter forøvr-
ig i dag sentralt i administrasjonen 
i ICA Norge.) Da Abrahamsen 

Ved Heggedals eneste lyskryss ligger Heggedals eldste – og nyeste – kolonialhandel. 
Eldste eksisterende – hva huset angår. Nyeste – fordi Rimi ble ombygget og skiftet 
navn fra ICA Nær til Rimi den åttende desember i fjor. Men det har vært kolonial-
forretning i huset siden kjøpmann Nils O.Dokken bygde butikk der i 1964. Gunnar 
Gravalid overtok rundt 1975, utvidet butikken i 1979, og la på andre etasje i 1984. 
Gravalid drev under eget navn, først parallelt med butikken i gamle Rustad Meieri i 
noen få år, til han tidlig på 90-tallet gikk inn i matvarekjeden Fokus. Etter et  par år 
leide han ut lokalene til Rimi, som har drevet butikk der siden 1993. 

fl yttet til butikken på Bærums 
Verk i 1997, ble Hvesser med 
dit. Siden 1999 har Hvesser vært 
butikksjef i Rimi-kjeden og drevet 
butikker i Slemmestad, Drammen, 
Hønefoss og Valler, før han kom 
“tilbake til start” ifjor høst. 

Butikkinnredningen
En av de tingene som i første 
rekke særpreger nye Rimi, sier 
Hvesser, er butikkinnredningene. 
De er laget for at kundene skal 
ha best mulig oversikt og kunne 
orientere seg best mulig. Her 
fi nner du for eksempel ikke hyller 
helt opp til taket for å gi butikken 
ekstra lagerplass. Lyse og oversik-
tlige lokaler er noe Rimi vektleg-
ger, med lave reoler og store frukt/
grønt- og brødavdelinger som 
skaper et luftig og åpent inntrykk. 

Raskt og rimelig
På handlerunden starter man med 
tunge drikkevarer (nederst i vog-
nen) og avslutter med frysevarer 
(som ikke tiner på resten av han-
dlerunden). Handlerunden skal 
være rask og rimelig.  Den siste 
ombyggingen av butikken, som var 
mye mer omfattende enn bare å 
bytte skilter, fant sted i november/
desember i fjor, og butikken frem-
sto i ny “drakt” den 8. desember 

2011.  Og dette har gitt merkbare 
resultater, også omsetningsmessig. 

Omsetningsøkning
I perioden januar til juli økte 
omsetningen fra 2011 til i år med 
omkring 20 prosent, og bare i 
august kunne en registrere en 
omsetningsøkning fra i fjor til i år 
på hele 40 %!
Rene, ryddige lokaler med mye 
lys og plass sammen med et 
utvidet vareutvalg har tydeligvis 
appellert til både gamle og nye 
kunder. For her er nemlig mer enn 
150 varer utover Rimis standard-
sortiment, kommet på plass blant 
annet etter kundenes egne ønsker. 
I tillegg til ekstra stort vareutvalg 
byr Rimi på et par ekstratjenester: 
Medisinutsalg – også utleverinig 
av reseptmedisiner – og utlevering 
av pakkepost sendt med MyPack. 

Lokal konkurranse
Med to kjedeforretninger i 
Heggedal og en tredje like ved, 
på Gullhella, er det lett å tro at 
konkurransen om matvarekundene 
blir tøff. Det blir gjerne småting 
som avgjør hvor folk skal handle. 
I kampen om kundene har Rimi-
funnet frem til noen småtriks som 
så langt har virket: De kjører 
tidvis tilbud som er uslåelige, og 
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Presentasjonen er laget av 
Heggedalsposten og betalt av 
Rimi. Tekst og bilder: Frode Th. 
Omdahl 

de trekker folk. Å dele ut kodekort 
til de som vil kjøpe billetter til 
Justin Bieber-konserten var en 
ting, og de har solgt deodoranter 
for en krone stykket. Men i det 
daglige er det nok kundenes totale 
opplevelse av vareutvalg, priser 
og service som er avgjørende. Og 
når butikkens innstilling er at man 
ikke skal hvile på laurbærene, 
men stadig forbedre seg, så kan 
det vel ikke bli bedre?

Før dagens forretningsbygg ble oppført, lå låven på øvre Gjellum gård her.

Apotek 1 i Asker har medisin-
utsalg på RIMI.

Rimis brødtorg er imponerende. Her er noe for enhver smak.

Lyse og oversiktlige lokaler gjør at du kan handle raskt og 
rimelig på Rimi.
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Pengene skal brukes til:
- Etterforske menneskerettighetsbrudd og tilby under-
visning
- Støtte menneskerettsforkjempere som forsvarer 
ytringsfriheten
- Gjennomføre aksjoner for at overgripere gir seg og blir 
stilt for retten
- Fremme rettighetene til kvinner og minoriteter og mot-
arbeide innføring av lover som diskriminerer
- Gjennomføre kampanjer for at multinasjonale selska-
per respekterer menneskerettigheter
- Intensivere arbeidet med å avdekke voldtekter i krigs-
områder og jobbe for at kvinner får oppreisning
- Reformere rettssystemer i Midtøsten og jobbe for å få 
løslatt ulovlig fengslede

TV-aksjonen 2012
Søndag 21. oktober kl. 16.00
For å nå alle husstandene i Heggedal 
trenger vi din hjelp!
Sett av datoen og meld deg som bøssebærer 
på www.blimed.no , på tlf. 02025 - eller kontakt 
Laila Samuelsen på tlf. 915 66 932 eller 
email: Lssamuel@online.no

Som bøssebærer bidrar du med hjelp til 
ytringsfrihet og trygghet, mot overgrep og urettferdighet 
i verden.  Pengene som blir samlet inn vil derfor bety 
uendelig mye for hundretusenvis av mennesker over 
hele verden.

Har du ikke anledning til å gå med bøsse så er ditt bi-
drag kjærkomment når en av våre bøssebærere ringer 
på døren din den 21. oktober.  Husk å ha kontanter klar. 
Vi håper på et godt resultat fra bygda vår og takker for 
alle bidrag.

Hilsen Laila Samuelsen
lokal innsamlingsleder i Heggedal
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Bøsser og lister klare 
til aksjon

Unge bøssebærere i 2011

Laila Samuelsen - 
innsamlingsleder i 
Heggedal i mange år

På stand i Asker lørdag 22. september: Jon Peder Egenæs, ge-
neralsekretær i Amnesty Intarnational Norge og Bjørg Ytre-Eide 
- Amnesty Norge sin representant i kommunekomiteen i Asker
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Heggedal NærmiljøseNtral

Heggedal Stasjon
Når vi spør Jernbaneverket om hvor-

dan det går med utbygging av stasjonen 
får vi svaret: ” Gang- og sykkelbroen er 
midlertidig åpnet for gående. Den må 
stenges i perioder på grunn av gjenstå-
ende arbeider. Dette vil bli skiltet i god 
tid. Den delen av gang- og sykkelbroen 
som går mellom plattformene skal være 
ferdig i løpet av oktober.

Det gjenstår blant annet arbeider 
med montering av leskur og benker, 
sykkelstativ, monitor og annet utstyr på 
plattform. Dette monteres i september 
og oktober.

Ellers jobber vi med å grave ned en 
høyspentkabel i Gamle Heggedalsvei. 
Denne skal forsyne stasjonsområdet 
med strøm. Gangveien i Gamle Hegge-
dalsvei er derfor stengt.”

Heggedal sentrum og “omegn” - en oppdatering

”Prosjekt Heggedal” 
- som er et felles initiativ med bidragsy-
tere fra kommunen og nærmiljøet, ruller 
videre. Det forventes et saksfremlegg i 
formannskapet i oktober/november. 
Forslag til samlokalisering av funksjo-
ner, tjenester og arealer – sammen med 
tanker om organisering - legges da frem 
for det folkevalgte Asker. 

Mange har vært og vil bli involvert 
– som sist i åpent møte på Heggedal 
bibliotek, med mer enn 50 fremmøtte 
heggedøler med stort engasjement. Tor 
Arne Midtbø, Espen Tandberg, Lisbeth 
Fjeldly og Per Sletaune representerte 
prosjektet – og la fram foreløpige funn 
og anbefalinger. 

Heggedalsposten følger opp med 
fyldigere informasjon når prosjektrap-
porten foreligger. Det blir samlokalise-
ring, det blir et innendørs ”torg” – i et 
helt nytt hus med byggestart neste år.

Gang/sykkelvei langs 
Røykenveien fra Gui til 
Løvhaugen

Internett er både artig og litt skum-
melt; her fant jeg informasjon fra Sta-
tens vegvesen Region øst, ”Forslag til 
statsbudsjett 2008 for Akershus”; med 
blant annet posten:  Fordeling av mid-
ler til øvrige riksveger i Akershus, av-
snitt 2.3, Gang- og sykkelveger, Rv 167 
Løvhaugen – Guiveien: 8,3 millioner. 
Hmm. .....

11. september (2012) skrev Bud-
stikka:

”Det skal anlegges 800 meter med ny 
gang- og sykkelvei langs Røykenveien, 
men Statens Vegvesen har fortsatt ikke 
alle kontrakter i boks.

- Ikke alle kontrakter er ferdig for-
handlet, sier prosjektansvarlig i Statens 
Vegvesen, Anders Mjell.

- Det er noen grunneiere og et sameie 
vi fortsatt forhandler med, men vi tror 
på en snarlig løsning, fortsetter Mjell.

Utsettelsen har dyttet prosjektet så 
langt frem i tid at det blir lite hensikts-
messig med start nå.

- Vi ville uansett ikke begynt på det-
te prosjektet i vinter, selv om alle kon-
traktene hadde vært i orden. Nå håper vi 
å kunne starte i mars/april, sier Anders 
Mjell.

Statens Vegvesen regnet da med 
byggestart i november. Nå ser det ut til 
at gående og syklende må vente til neste 
år før de får eget sted å ferdes.”

Heggedalsposten følger saken vi-
dere – og antar at de opprinnelige 8,3 
millioner har vokst litt før vi ser gang-
veien ferdig.

Heggodden
JM bygger videre på Heggodden. De 

som kjører (obs fartsgrensene) gjennom 
Heggedal sentrum vil kunne se at hus 
C er reist med alle etasjer. Her pågår 
taktekking og innvendige tømrerarbei-
der. I de nærmeste ukene vil også hus 
D, nærmest vannet, reises med sine 3 
etasjer. JM holder fremdriften, og inn-
flytting vil foregå i perioden april til 
august neste sommer. Det er besluttet 
byggestart av trinn II, og her ligger de 
litt foran skjemaet siden utgraving til 
garasjeanlegget allerede er gjort. Fer-
digstillelse av trinn II vil være i perio-
den november 2013 til april 2014.

Sentrum
Tandberg Eiendom skal bebygge sen-

trum (og mer til) i Heggedal – og opp-
start blir neste år – i 2013. Resultatene 
fra ”prosjekt Heggedal” skal flytte inn i 
sentrum – og vi er naturlig nok spente 
på fremdrift og sluttprodukt!

JM har hittil solgt 55 leilig-
heter, men ønsker seg fortsatt 
mange flere kjøpere. Vi tror det 
kommer til å bli veldig trivelig 
å bo på odden – stikk innom for 
en titt! Tekst: Per Sletaune  Foto: D.H.Sæther
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Heggedal NærmiljøseNtral

Nærmiljøleder ´n
Innimellom blir jeg spurt om hva 

nærmiljøsentralen egentlig gjør og 
er – og det er vel kanskje et betime-
lig spørsmål – innimellom. Så derfor; 
Nærmiljøsentralen ble etablert som en 
forening for 2,5 år siden, er registrert 
som en ”FOR-virksomhet” i Brønn-
øysundregisteret (forening), og har 
for tiden to ansatte. Driften finansi-
eres gjennom tilskudd fra Kulturde-
partementet og fra Asker kommune, 
hvor departementet betaler ca 2/3 og 
kommunen resten.  I tillegg søkes 

det stadig om tilskudd, både til ansatt 
nummer to og ikke minst til aktivite-
ter og prosjekter. Ikke alltid like hel-
dig utfall på disse søknadene – men vi 
gir ikke opp! 

I styret for foreningen Heggedal 
Nærmiljøsentral sitter representanter 
fra bibliotek, seniormiljøet, menighe-
ten, Lions Club, Heggedal Vel, ung-
domsklubben, idrettslaget og kulturli-
vet i Heggedal. Årsmøtet i foreningen 
vedtar en årsplan for nærmiljøsentra-
len – som styret passer på å følge opp 
igjennom året – og daglig leder med 
ansatt(e) utfører arbeidet – i samar-
beid med styret og andre frivillige. 

Hensikten med virksomheten er 
flerdelt, men en viktig oppgave er å 
motivere til mer frivillighet, mer sam-
arbeid på tvers av frivillige organi-
sasjoner og etablere gode relasjoner 

mellom frivillige, kommunen og det 
lokale næringslivet. Bistand til og på-
drivervirksomhet overfor lag og foren-
inger for å ta i bruk tilskuddsportalen 
og frivillighetsportalen i kommunen er 
viktig, det samme er ”prosjekt Hegge-
dal” hvor vi sammen med kommunen 
forsøker å legge en plan for vårt nye 
sentrum – med kommunale, frivillige 
og næringsinteresser samlet under de 
samme takene. 

Akkurat nå er det TV aksjonen 
som står øverst på agendaen; under-
tegnede leder kommunens komite 
i kampen om å samle inn mest mu-
lig penger til Amnesty – og slå Bæ-
rum i forhold til antall kroner per 
innbygger. Støtt opp om aksjonen,  
”Stå opp for urett”!

PerS

Program og nærmere omtale finner du selvfølgelig på www.iheggedal.no

Ny tilsynsvakt på Hovedgården ungdomsskole

Leksehjelp på biblioteket
Hver mandag, mellom klokken 1415 og 1615 
sitter to flinke leksehjelpere klar til å hjelpe deg 
med akkurat dine lekser. Om du går på skole i 
Heggedal – på Hovedgården, Solberg eller Heg-
gedal skole – kom innom biblioteket for en nyt-
tig time med leksehjelp. John Magnus og Sajja-

God åpning for mandagskveldene: 

3. september fikk nær 100 heggedøler oppleve 
bandene  ”Robert Vendetta and The Moonlight 
Stiffs” (bilder nede til høyre) fra Lambertseter, 
tett fulgt av ”våre egne” Dr. Emils laboratorium 
(bilder til høyre). Stor stemning og full innsats fra 
scenen. En ubetinget suksess!

dieh (bildet) som går på Hovedgården ungdomsskole kan det meste – og lærer deg 
gjerne det de kan!

Irene Johansen har vært tilsynsvakt på Hovedgården, men 
synes vinteren kommer litt tidlig i Norge – og overlater 
nå stafettpinnen til den noe yngre garde. Stian Røstgård 
(bildet) overtar jobben etter Irene – og skal passe på at alt 
går ordentlig for seg når det er aktiviteter på skolen om 
kveldene.

Heggedalsposten 
trenger flere bud!
Noen av våre trofaste

 bud har pensjonert seg,
 og vi trenger nye bud til: 

- Vollenveien 
(Gjellum til Heggedal sentrum) 

og 
- Torpfjellet/Høymyrfjellet.

Ca. 1 times jobb pr gang.
Ingen lønn, 

men evig heder og takk!

Henv. Nærmiljøsentralen
952 73 504 / 

post@iheggedal.no

Heggedalsposten14
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Heggedal NærmiljøseNtral

Mandag kveld i Heggedal!
Arrangementer som forhåpentligvis gjør mandagskvelden enda triveligere. 

Mandag 19. nov. kl. 17.30 på Heggedal bibliotek: 

Albrecht Eika: 
”Krigen med de mange sidene”

Mandag 15. okt. kl. 17.30 på Heggedal bibliotek: 

Morten Langhoff:
”Van Gogh og Gaugin”
Vincent Van Gogh er en av his-
toriens mest kjente kunstnere og 
mange av maleriene er blitt ikoner 
i kunsthistorien til tross for at han 
bare var aktiv kunstner i åtte år. 
Selvmordet var et faktum i 1890 
etter å ha skåret av seg øret. Ingen 
skjønte noe av bildene hans…

Med tilbakeblikk på 2. verdenskrig bretter det seg ut et uhyg-
gelig bilde. Vi minnes de mange millioner drepte - soldater, 
sivilister med kvinner og barn. Og vi tenker på de mange onde 
menneskene - verst var vel Adolf Hitler. Men det er ikke slik 
at alle tyskere er onde, mens motstanderne bare er gode. Mye 
av det som skjedde var resultater av tilfeldigheter og beret-
ningene om hva som skjedde har skiftet mye. Finnes det en 
absolutt sannhet?
Vil innsikten i det som skjedde mellom 1939-1945 hjelpe oss 
til bedre å forstå dagens konfl ikter i urolige områder i verden, 
og har norsk politikk en plass i vårt bilde av en urolig verden 

full av ondskap og urettferdig-
het?
Albrecht Eika belyser fl ere aspek-
ter ved det som skjedde i krigen. 
Han har selv sittet i konsentra-
sjonsleir.

Heggedalsposten 15
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Turen starter  rett nord 
for Shellstasjonen, der 
Guiveien tar av fra Røyken-
veien. På toppen av bakken 
ligger Gui gård (bilde 1) inn 
til høyre. Følg Guiveien rett 
fram, forbi Sandveien som 
tar av til høyre, og gå til 
venstre i neste kryss. Etter 
ca 150 meter, ved blindvei-
skiltet, går det en tydelig sti 
inn til høyre, inn i en liten 
skog (bilde 2). Her er det ty-
delig spor etter hestetråkk, 
og stien kan være litt sølete 
noen steder, så sørg for å ha 
gode sko!

Stien munner ut i en li-
ten vei, Marieroveien – tid-
ligere Guiveien.  Her får 
du straks et fl ott utsyn over 
Gui-jordene eller det så-
kalte ”Guivarvet” (bilde 3).  
Her krysser skiløypa om 
vinteren, og over til ven-
stre skimtes slalombakken i 
Vardåsen. 

 I bakgrunnen til høyre 
ser du småbruket Guienga. 
Følg veien rett fram. Etter 
kort tid kommer en liten vei 
opp fra venstre, og herfra 

kan vi  følge blåmerking 
av turløypa som Vollen vel 
har sørget for. Småbruket 
Mariero ligger noen hun-
dre meter unna, men ses 
ikke fra vår turløype. Du 
fortsetter altså rett fram, 
og ved benken og det store 
treet (bilde 5) går stien over 
jordet, over mot Århustop-
pen (bilde 6 og 8). Her kan 
du lese et skilt om området 
du da står midt inne i, blant 
annet om gravrøysa som 
ligger en liten avstikker 
opp til  venstre (selve År-
hustoppen).  Fortsett stien 
gjennom skogen til du igjen 
kommer ut på en liten vei. 
Hold rett fram. Turveien 
krysser veien Jonasmyra 
og går over i Heslebergtop-
pen (her kan du se Jordfalds 
båt inntil veien til venstre, 
se bilde 9).  Her er det fi nt 
og åpent å gå, med utsikt 
over bebyggelsen i Vollen 
(bilde 10).  Gisle skole kan 
ses på skrå over mot høyre 
(bilde 11), og rett ned til 
høyre skimtes det som var 
”Glimt”,  det gamle for-

Turen går fra Guibekken i Heggedal og ned 
til Vollen sentrum. Den går på småveier og 
stier, og gjennom et område i vårt nærmiljø 

som inneholder mye lokalhistorie. I tillegg til 
de historiske opplysningene du kan lese i til-
knytning til denne artikkelen, har Vollen vel 

blåmerket og skiltet deler av løypa og sørget 
for plaketter underveis med både historiske 
og geologiske opplysninger. Turen er 3 km, 

og lett å gå, så hvorfor ikke bruke beina neste 
gang du skal på Kafé Oscar?

Fra Guibekken til Kafé Oscar

1. Hovedbygningen på Store Gui. Gården har vært i familien 
Merckolls eie siden 1927.

2. Stien er en del av den 
gamle veien og munner ut i 
nåværende Marieroveien som 
har innkjøring fra Vollen-
veien.

3. Utsikt mot Vardåsen sett fra Guiberget. Om vinteren går skiløypa over 
jordene her.

Heggedalsposten16
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Turen går fra Guibekken i Heggedal og ned 
til Vollen sentrum. Den går på småveier og 
stier, og gjennom et område i vårt nærmiljø 

som inneholder mye lokalhistorie. I tillegg til 
de historiske opplysningene du kan lese i til-
knytning til denne artikkelen, har Vollen vel 

blåmerket og skiltet deler av løypa og sørget 
for plaketter underveis med både historiske 
og geologiske opplysninger. Turen er 3 km, 

og lett å gå, så hvorfor ikke bruke beina neste 
gang du skal på Kafé Oscar?

Fra Guibekken til Kafé Oscar

samlingshuset, som ligger 
inntil Stålengdammen (litt 
gjengrodd og vanskelig å få 
øye på).  Du passerer fl ere 
”info-skilt” og kommer et-
ter hvert over på en sti igjen 
som går gjennom tett og fi n 
løvskog og munner ut ved 
Hesleberg gartneri.  Her 
er nydelig utsikt mot nord: 
Kolsåstoppen og Holmen-
kollen (bilde 12). 

Følg veien nedover, nyt 
utsikten over fjorden, og 
ta til høyre der veien deler 
seg og etterhvert munner ut 
i Vollenveien. Herfra kan 
du rusle ned til Vollen sen-
trum, og eventuelt ta en vel-
fortjent kaffekopp på Kafe 
Oscar før du vender nesen 
hjem.  

Ha en hyggelig tur!

Tekst og foto; 
Toril Hennig,

mail: toril_hennig@
msn.com 

Historiske billedtekster; 
Terje Martinsen,

mail: 
te-m4@online.no 

4. Guiberget var tidligere en 
husmannsplass under Gui.

3. Utsikt mot Vardåsen sett fra Guiberget. Om vinteren går skiløypa over 
jordene her.

Turen går i hovedsak på den eldgamle veien mellom Gui og Vollen. I eldre tid strakte 
Guieiendommen seg ned til sjøen. Veien var i vanlig bruk fram til 1906 da ny Vollen-
vei sto ferdig. 
Navnet Gui er sammensatt av ordene Gud + vin. «vin» betyr eng/beitemark. De så-
kalte vin- gårdene stammer fra begynnelsen av vår tidsregning, men steinalderfunn, 
som for eksempel ei skaftehulløks fra Gui, tyder på enda eldre bosetting. Man antar 
at Gui er av de eldste gårdene i bygda.

5. Ved denne store asken  Marieroveien møter vi på Vollen vels 
merkete turvei. I bakgrunnen ser vi Århustoppen (148 m.o.h.) 
Toppen har navn etter plassen Århus, tidligere husmannsplass 
under Gui.

Heggedalsposten 17
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13. Nytt og gammelt i skjønn forening, her i Heslebergveien 22. Vollen er kjent for 
sine mange småbruk og frukt- og bærhager.

12. Herfra har man fantastisk utsikt innover mot Oslo. I bak-
grunnen ser vi Kolsåstoppen.

11. Gisle skole (1902 – 1992) ligger sør for Vollenveien. Skolen 
ble nedlagt da Arnestad skole sto ferdig. I dag holder Monte-
sorriskolen til i gamleskolen. Rett bak skolen ligger grende-
huset Vennely, bygd i 1918.

10. Utsikt over fjorden fra Heslebergtop-
pen. Hesleberg var tidligere eget bruk, 
men er nå stykket opp i mange eiendom-
mer.

9. Båten her i Heslebergtoppen 2 er ate-
lier for kunstneren Øyvind Jorfald.8. Gravrøys på Århustoppen. I tillegg 

til bronsealderrøysa ligger det tre yngre 
mindre gravhauger der.

7. Småbruket Guienga var tidligere plass 
under Gui.

6. På vei forbi Århustoppen. På toppen 
her ligger ei gravrøys fra bronsealderen, 
mellom 2500 – 3800 år gammel. Lokale 
høvdingdømmer oppsto i denne perioden. 
Store gravrøyser langs ferdselsårer og på 
utsiktspunkter demonstrerte makt.

14. Seilbåter utenfor Vollenbukta

God tur!
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Etter en lang og god sommerferie er 
korpset godt i gang med høstens ak-
tiviteter. Hovedkorpset og juniorene 
har allerede vært på oppstartseminar 
i august på Hornsjø høyfjellshotell 
nord for Lillehammer. Der ble det delt 
ut mye ny musikk som skal brukes på 
høstens storsatsing, showkonserten i 
Asker kulturhus søndag 28. oktober. 
I høst har korpset to nye dirigenter. 

og som er utpreget sosial. Faktisk er 
det så moro at neste gang er det ikke 
umulig at også foreldrene blir invitert 
til å være med. Det kan jo bli en artig 
konkurranse mellom barn og voksne!
En av mange opplevelser for våre 
musikanter er å få besøk når man 
konfi rmerer seg. Det er en god og fi n 
tradisjon at korpset kommer og spil-
ler på den store dagen. Så også i høst 

Heggedal og Blakstad skolekorps 
inviterer til

Showkonsert i Asker kulturhus 
søndag 28. oktober kl. 17.00

Samtlige musikanter, fra aspiranter til hovedkorps, presenterer 
en konsert inspirert av musikk fra dataspill - 

synliggjort med skuespill, lys og bilder!

Korpshøsten er her!
Korpsåret 2012/2013 vil være tradisjonelt, men også bringe med seg nye opp-
levelser for korpset vårt, både sosialt og musikalsk. 

Alex Snyder og Inge Horsberg Erik-
sen har ansvaret for alle aspirantene 
og juniorene.  Dette er en særdeles 
viktig jobb, grunnlaget for hele korp-
set ligger jo nettopp i en god og mor-
som aspirant og juniorperiode. 
Nettopp for aspiranter og juniorer 
er det viktig å ha aktiviteter i tillegg 
til det musikalske. I begynnelsen av 
september ble det arrangert bowling. 
Dette er en svært hyggelig og morsom 
aktivitet som er enkel å gjennomføre 

når en i trompetgruppa 
konfi rmerte seg. Dette 
er bare et eksempel på 
det mangfoldet som er 
i skolekorpset.
Et av de store høyde-
punktene i Heggedal 
denne høsten er vårt 
loppemarked som ar-
rangeres 13. og 14. 
oktober. Loppemarke-
det vårt er viden kjent 
for sitt store utvalg 
av lopper av ypperste 
kvalitet, gode service 
og høye stemning! En 

suksessfaktor er at korpset gjennom 
mange år har utviklet rutiner og ord-
ninger som gjør markedet svært ef-
fektivt og velorganisert. De alle fl este 
musikantene og de voksne har faste 
jobber hvert år. Da utvikler man god 
kompetanse innenfor hvert område 
som gjør arbeidet til en lek! Vi ønsker 
alle og enhver velkommen til loppe-
markedet og håper du fi nner noe du li-
ker. En tur innom kafeen for en matbit 
er også absolutt å anbefale.  

Loppelageret åpent hver torsdag
Loppelageret i Heggedal (Kloppeda-
len) er åpent kl. 18-21 hver torsdag. 
Etter loppemarkedet vil lageret igjen 
være åpent fra torsdag 18. oktober.

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

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

Husk loppemarked

i Heggedalshallen

13. og 14. oktober!

Uten mat og drikke duger musikanten ikke

Hjelpedirigent Trude kan også bowle

I dyp konsentrasjon, de siste poengene 
skal sankes!

Spilling på konfi rmasjonen til Benjamin Mortensen

Tekst og foto: 
Erik de Mora
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Friheim bygges ut

Friheim utvides, med nytt kjøkken og 
nytt inngangsparti. Asker Entreprenør 
er utførende, og bygget skal være fer-
dig til jul. Et tilbygg på ca. 30 m2 i 
to etasjer vil gi bedre lagringsplass, 
garderobeplass og to nye toaletter. 
Budsjettet er på 1,5 mill., men planen 
var opprinnelig et dobbelt så stort til-
bygg – til 3 mill. Imidlertid ville ikke 
Asker Kommune inngå en langsiktig 
leiekontrakt – utover 2016 – og der-
med ble planene redusert.

Harald Nik Johansen er leder av styret 
for Friheim, og viser fram et nesten 
ferdig kjøkken - dobbelt så stort som 
det gamle. På kjøkkenveggene skal 
Friheims og Heggedals historie vises 

Friheim er 111 år gammelt, og ble bygget som forsam-
lingslokale av Heggedal Arbeiderforening i 1901. Lo-
kalet sto i Heggedalsbakken – i yttersvingen ved Heg-
gedal kirke – til det ble revet i 1986. Materialene ble 
lagret, og Asker kommune stilte tomt til rådighet slik at 
bygningen kunne gjenreises, på Vikingjordet.  I 1993 
ble nye Friheim åpnet, og idag drives barnehage både i 
underetasjen og i salen. Friheim har vært både i privat 
og kommunalt eie underveis, men er i dag et “samvir-
keforetak”, eid av Fagforbundet i Asker, Asker Arbei-
derparti (inkl. AUF) og LO i Asker og Bærum.

fram. Mellom over- og underskap skal 
gamle bilder fra lokalmiljøet monteres 
bak glassplater, som pynt.
Tilbygg og kjøkken skal komme både 
barnehagedriften og andre leietakere 
tilgode. Med bedre lagerplass vil det 
være lettere å sette til side barneha-
gens utstyr og møbler når salen skal 
leies ut til andre formål. I dag kommer 
ca. 80% av inntektene fra barnehagen, 
som er avdeling “Vilje” av Vikingjor-
det barnehage. Men styret håper nå å 

øke utleien til lag, foreninger og pri-
vatpersoner.
Arkitekt for ombyggingen er Tore 
Staver.

Etter gjenreising på Vikingjordet i 1993

Styreleder Harald Nik Johansen ved byggegropa.

Nesten ferdig kjøkken. Det skinner i ny-
lakkerte benkeplater.

Øverst: Planløsningen for 1. etasje. Tilbygget er markert med rødt.
Nederst: Den nye fasaden mot øst (mot Åmotveien).

Friheim egner seg for 60 - 80 per-
soner. Kontakt: Odd Arne Norheim, 
tlf. 66 98 17 10 , mob.: 952 74 679,
oddarne.norheim@combitel.no

Tekst og (nye) bilder:  
Dag Henning Sæther
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Salgsutstilling 

 
HEGGEDAL HOVEDGÅRD 

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

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

Utstillere: 
 

     
       Thorstein Rittun                     Jon Bakken     Anne-Kari    Torill Nordraak  
             Bervell Eriksen 
 

      
              Abel Kiprotich Sawe                        Karin Elisabeth Eie                       Ellen Høkaas          

                                                                        
    Gratis entré                              Kaffe og hjemmebakte kaker fås kjøpt 
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Vi går mot der vi skal 
sove for natten.

Vi møtte også på noen uventede 
gjester...

Leirplassen

Hvert år drar 9. trinn på Hovedgården ungdomsskole 
på en overnattingstur. I år, som tidligere år, gikk turen 
til Flåbekk via Semsvannet og Tveiter gård. I år var det 
min tur til å dra!

Anders Lie Hagen (14 år). 

OVERNATTING

Torsdag formiddag den 13. sep-
tember møtte 63 våkne elever opp 
på parkeringsplassen ved NaKuHel 
som ligger ved Semsvannet. Væ-
ret var fint og vi var klare for å gå. 
Selve turen er innenfor lærerplanen 
i kroppsøving, dermed gikk vi ikke 
langt, før vi stoppet ved en slette 
og hadde diverse gruppearbeid.

Vi ble delt inn i tre grupper. Alle 
gruppene skulle innom orientering, 
båltenning og førstehjelp.

På orienteringen ble det satt ut 
poster som vi skulle finne. Vi gikk i 
mindre lag og fikk hvert våres kart. 
På båltenningsposten ble vi testet i 
om vi kunne tenne bål. Vi ble også 
her delt i mindre grupper og skulle 
lage et bål ved hjelp av det vi finner 
i naturen og fyrstikker. Førstehjelp 
var den siste posten, og her fikk vi 
lære om hvordan man skal behandle 
en skadet i naturen, legge i stabilt 
sideleie og hvordan frakte en per-
son som er skadet hjem igjen.

Vi var på denne plassen i et par 
timer, etter det begynte vi å gå til 
stedet vi skulle sove for natten, 
nemlig ved Flåbekk. Flåbekk er en 
plass litt ovenfor Tveiter gård. Her 
er det både bålplass, gapahuk og en 
åpen slette som vi fylte opp med 
telt og lavvoer.

Alle elevene var på forhånd blitt 
delt inn i telt-lag, der hvert telt-lag 
hadde med hvert sitt telt hjemme-
fra. Alle slo opp teltet sitt, og selv-
følgelig, som alltid er det noen som 
er ferdig etter noen minutter, mens 
andre holder på i timevis med å lure 
på hvordan man skal slå opp teltet. 
Uansett, i løpet av noen timer, sto 
så godt som alle telt oppe.

Været holdt seg ennå stabilt, 
men det begynte å dra på seg noen 
store, tunge, skyer over teltplassen. 
Vi hadde selv ansvar for å lage mat 
og her var det flere telt-lag som 
gikk sammen om et måltid. Taco, 
gryterett og pasta var noe som gikk 
igjen hos mange. Noen var noen ras-
kere ferdig med dette enn andre, og 
når noen var ferdig med å spise, var 
noen akkurat ferdig med å slå opp 
telt.

Utover kvelden begynte det å bli 
kaldere, men allikevel var vi heldige, 
for det var ganske varmt i forhold 
til det som er vanlig på denne tiden. 
Nærmere ni-tiden var alle ferdig 
med å spise, og noen hadde allerede 

begynt å grille marsmellows på bå-
let.

Bålet holdt seg varmt helt ut til 
langt på natten, og i teltene hørtes 
alt fra latter til prating. Noen satt 
også ute og spilte kort, mens andre 
satt rundt bålet.

Nærmere elleve-tiden begynte 
det og yre lett, men som det gamle 
ordtaket sier; «Ikke dårlig vær, 
bare dårlig klær».
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Anders Lie Hagen, Vegard 
Gulbrandsen og Tobias Langås 
Handeland slår opp telt.

Håvard Sutterud og Ole Martin 
Gundersen er allerede ferdige 
med å sette opp lavvoen.

Håvard Sutterud og Eirik 
Hillestad Midtskogsseter tenner 
bål sammen med en lærer.

Senere på kvelden, som nå be-
gynte å gå mot natt, ble det arran-
gert «nattvandring» med noen av 
lærerne. Vi som ble med på dette 
gikk innover i skogen, som nå var litt 
gjørmete og fuktig. Vi gikk til en 
gammel hytte, som blant annet ble 
brukt til innspilling av fi lmen «Mor-
mor og de åtte ungene». Der hadde 
en lærer, eller kanskje et spøkelse… 

satt ut en fakkel. Vi satte oss ned og 
lærerne fortalte skumle historier.

Vi gikk tilbake igjen, og som for-
ventet var de fl este fortsatt oppe 
i leieren. Det blir ikke satt noen 
grense på leggetid, men etter hvert 
går en etter en i seng, faktisk helt 
frivillig. Rundt to-tiden begynte det 
å bli stille…

Neste morgen var det lett regn 
i luften. Noen satt allerede oppe da 
jeg sto opp, rundt syv-tiden – men 
det viste seg vel at noen av dem ikke 
hadde sovet i det hele tatt.

Noen spiste frokost, andre spis-
te godteri, og omsider fi kk alle pak-
ket ned de fuktige teltene. Etter å 
ha ventet til det verste regnet had-
de gitt seg, begynte vi å gå tilbake 
mot Tveiter går, der vi avsluttet vår 
tur.

Jeg tror det var 63 trøtte krop-
per som gikk til sengs den fredags-
kvelden, og jeg er overbevist om at 
de fl este har lært noe nytt på denne 
turen…

Takk for en fl ott tur, med fan-
tastiske lærere!

Heggedalsposten 23
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Fotballcup 
er et av 

høydepunktene i fotballseson-
gen. 3-4 kamper i løpet av noen 
timer er fysisk krevende. Noen lag 
slår vi, andre lag spiller vi jevnt med og 
enkelte lag er bedre enn oss. Vi feirer 
seierne, kjemper mot frustrasjonen over 
kamper som vi egentlig skulle ha vunnet, 
og aksepterer at noen lag var litt for god for 
oss. Alt på en og samme dag. Seier er viktig 
for guttene. Det gir stort spenn følelses-
messig også, både under og etter kampene. 
Vi deltok i VUL Cup 26. august for andre 
gang i år med 3 lag. VUL har et flott anlegg 
og de har bygd opp en erfaren stab som 
gjennomførte et meget bra arrangement. 
Guttene var spente og motiverte. Mange 
foreldre, søsken og andre møtte opp for å 
heie frem lagene. Banene var litt tunge etter 
alt regnet den siste tiden, men det hadde 
ikke noen betydning de første par kampene 
for de tre lagene. Energinivået var høyt, 
og med en innbytter på hvert lag rullerte 
spillerne på de forskjellige posisjonene slik 
at alle fikk prøvd det meste. Det var stort 
engasjement fra trenerne på sidelinjen med 
løpende instruksjoner og ros. I den tredje 

og fjerde kampen begynte de fleste å 
kjenne det i beina. Med relativt korte 
omganger så var det stor intensitet, 
innsats og oppofrelse hele tiden 
mens de var på banen. Resultatet 
ble en god miks av seire, uav-
gjort og tap for våre 3 lag. 

Avslutningen av dagen 
vår på Vollen, ble toppet 
med utdeling av premier. Når 
spillerne hadde fått premien var 
de fleste skuffelser over uavg-
jorte og tapte kamper glemt, og 
alle var fornøyde. Vi har hatt en god 
start på høstsesongen. På en cupdag 
som dette, ser vi som trenere og ledere at 
alle enkeltspillere har personlig fremgang. 
Spillerne står frem som vesentlige bidrags-
ytere enten med nye finter eller andre bidrag 
i spillet og på laget. Vi bruker treningene 
til finpuss av teknikk og motivasjon for å 
stimulere til ytterligere fremgang for hver 
enkelt og gruppen som helhet. Vi skal prøve 
å delta på en cup til, før året er omme. Det 
er en veldig fin gjeng å være sammen med. 
Det er spennende å følge de på trening 
hver uke, og se deres utvikling både som 
idrettsutøvere og personer. 

Skrevet av Erik Kyllo.

Fra venstre mot høyre:
Liggende foran: Sebastian 
Hauglin, Espen Andreassen
1. rekke på kne: Kristoffer 
Martnes, Jonas Kalve,  
Philip Coquelin, Tobias 
Svensson, Nicklas Rustand, 
Nicolay Winge.
2. rekke stående:  
Andrè Stavran, Maaz  
Mughal, Robert Kyllo, Tobias 
Øverbye, Homair Gohar,  
Emmik Remen, Emil  
Hvesser, Vetle Korslund, 
Peter Vevatne, Oscar  
Berggaard.
Bakerst lagleder og  
trenere: Erik Kyllo, Mats 
Øverbye, Geir Stavran, 
Thomas Korslund.
de som ikke kunne delta 
på VUl Cup i år var: Emil 
Tjelle og Marius Shalalvand. 
De er ikke med på bildet.
 

Bilde tatt av 
Moeen S. Mughal

Fotball i Heggedal
gutter 2002

drar på treningsleir til 
Barcelona en uke i høstferien. 
Gutter 97 består av spillere fra 
G 98-97 og 4 spillere fra G 96. 

Guttene har spart og jobbet lenge 
for denne turen.

Med seg har de blant annet 
hovedtreneren Henry Maier som 

har vært trener fra gutta 
var små.

gutter 1997

har nå startet med 
trening hver onsdag 
kl 17-18 på Heggedal 

skole.

Jenter 2005

FotBall i Heggedal
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Høsten 2010 
startet 2004-kullet 
organisert fotball-
trening i forlengelse 
av allidretten til Hil. 
Svein Roar Aandal tok på seg 
hovedansvaret for laget, og 
bruker all sin lange erfaring 
innen aldersbestemt fotball 
fra krets-nivå til å utvikle 
de unge håpefulle. Han har 
blant annet trent spillere som 
Thomas Rogne (Celtic og 
Norges A-lands-lag) og Joshua 
King (Manchester United og 
Norges U21 landslag). 
Vi er kjempeheldige som har 
en ressurs som Svein Roar 
som trener og i Heggedal IL! 
Pr.dags dato er det 25 gutter som er fordelt på 3 lag i kamper. 
Lagene spiller seriefotball og deltar i diverse cuper som Huringen 
cup, Vollen cup og selvsagt Heggedalscupen. 

Hver sesong rulleres spillerne på laget, slik at alle blir godt 
kjent med alle. De 3 lagene har spillere på mange forskjellige 
ferdighetsnivå, og det viktigste er å ha det GØY! Idrett skal være 
lystbetont og sosialt. Været har ikke noe å si. I øs pøs regnvær 
stiller alle som kan opp på trening og gjør sitt beste. Det viser litt 
av den gleden og det samholdet denne gjengen fra 2004-kullet 
har. Vi får også nye spillere gjennom sesongen. De blir tatt i mot 
med åpne armer av spillere, trenere og foreldre. Vi har fortsatt 
plass til flere spillere så hvis noen født i 2004 lurer på å starte 
med fotball, er det bare å møte på kunstgresset på Heggedal 
skole torsdager kl 1715. 

I 2012-sesongen fortsetter vi med å lære regelverk og fair 
play. Vi bruker tid på å gå gjennom hva er avspark, hva er utspill 
fra keeper, innkast, corner, hva betyr fair play for oss på trening 
og i kamp. Her er det viktig at vi foreldre går foran med et godt 
eksempel og gir mye ros og oppmuntring. Har ikke vi foreldre 
noe positivt å si – så ikke si det. For trenerteamet er det viktig å 
fokusere på det positive. Spillerne skal ha lov til å gjøre feil når 
de prøver på ting i kamp og på trening. Spillerne skal være posi-
tive og dra hverandre opp. Guttene skal skryte av hverandre som 
sprer positivitet og trygghet i laget. Da kommer selvtilliten, og 
med selvtillit er det utrolig hva de kan klare. Vi øver også på an-
grep og hva det betyr for ballfører og medspillere, gjenvinning av 
ball, nærmeste forsvarsspiller og hele laget i forsvar. Vi har også 
startet keepertrening. Alle på laget skal gjennom grunnleggende 
keepertrening. Målet er å øke forståelsen for hvordan en keeper 
står i mål, både for å dyrke frem potensielle keepere og for at vi i 
angrep skal vite hvordan motstanderens keeper tenker og hva han 
vil gjøre. 

Målsettingen for 2012 er at laget sammen skal utnytte disse 
overnevnte momentene til fordel for eget lag i spillsituasjoner.
Deltagelse fra foreldre er en viktig del av driften av laget. Alle 
foreldre er gode på noe og kan bidra. Støtteapparat: Ved siden  

av Svein Roar som hovedtrener har vi to foreldre som er hjelpe-
trenere. Disse tre leder hvert sitt lag i kamper, og leder alle  
guttene på trening. Tre foreldre er lagledere som sender ut  
påminnelse om kamp og tar i mot forfall. Vi har tre foreldre som 
er eminente dommere på hjemmekamper som dømmer med stor 
grad av skjønn for å fremme læring. Vår sponsoransvarlige har 
allerede bidratt med avtaler som får penger i lagkassen og sparer 
foreldre for utgifter. Vi har også en økonomiansvarlig, en HIL 
cup ansvarlig og en Web-ansvarlig. 

Andre i støtteapparatet er foreldre som tar initiativ til aktiv-
iteter rundt laget som teknikktrening for løp, dopapapirsalg og 
andre ting. Sist men ikke minst har vi en sosialkomité som er 
kjempeflinke til å legge en sosial ramme rundt laget med over-
raskelser etter noen treninger, grill-avslutninger og mye annet. 
Tusen takk til alle foreldre til spillerne på Gutter 2004. Uten dere 
hadde vi ikke hatt noe lag. Heiagjengen på treninger og kamp er 
alltid stor, og det betyr litt ekstra å spille når mor, far eller andre 
kjente står på sidelinjen. 

Vi gleder oss til fortsettelsen med gjengen fra 2004-kullet og 
kanskje har A-landslaget noen med Heggedalsdialekt om 15 år?

Skrevet av Rune Berge - en del av trenerteamet.

gutter 2004

Venstre fra toppen: Teodor 
Godheim, Kristian Koopang, 
Emil Evensen, Trym Tangvold 
og Nikolai Berge.
Venstre rad 3: Jonathan 
Bjølgerud; Adrian Martinsen, 
Johannes Awe, Mats N 
Tyribakken, Stian Aandal, 
Ludvig Bakkejord-Brevik
Venstre rad 2: Theodor Eikeli, 
Sondre Kristiansen, Fredrik 
Elsebutangen, Sondre 
Bretten-Sandanbråten, Simen 
Kvamme, Markus Solheim, Oliver 
Ulsrud, Lucas Nilsen-Nygaard, 
Tobias H Finsveen,
Venstre rad 1– trenere: 
Kurt Bakkejord, Svein Roar 
Aandal, Rune Berge 
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Heggedal IL vil takke deg som har registrert Heggedal IL som mottaker av din 
grasrotandel. Hittil i år har HIL mottatt kr 31 878, mens det totalte beløpet HIL har 
mottatt siden oppstarten av Grastrotandelen er kr 283 271.  Ditt bidrag hjelper HIL 
med å oppfylle små og store drømmer. TUSEN TAKK!  
Har du ikke registrert HIL som mottaker av din  
Grasrotandel? Send SMS: GRASROTANDELEN  
979674791 til 2020 (gratis).
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Heggedal IL er på facebook 
Bli venn med oss!

Leder:  Tom Hermansen  906 89 574  tom_hermansen@hotmail.com
Nestleder:  Berit Marstein  924 10 202  berimar@online.no
Konst. leder fotball:  Rune Røising  911 92 436  mrrrune@online.no
Langrenn:  Vidar Johansen  414 66 400  vidar73@gmail.com
Bordtennis:  Katinka M. Kvale  957 70 893  s-kvale@online.no
Allidrett:  Aasmund Berg  982 68 929  aaonsaker@hotmail.com
Trim og trening:  Laila Samuelsen  915 66 932  lssamuels@online.no
Volleyball:  Gry Garlie  907 81 515  ggarlie@online.no
Blåfjellhytta:  Morten Eriksson  920 39 935  morten.mette@gmail.com
Utleie Gjellum:  gjellum@heggedalil.no

HEGGEDAL IDRETTSLAG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trim og trening er en sosial gruppe som har sommeraktiviteter og høstfest. 
Vi markerer jule- og sommeravslutning i hyggelig lag. For nærmere opplysninger, 
ta gjerne kontakt med:
Laila Samuelsen på tlf. 915 66 932 eller lssamuel@online.no

tirsdager: 
Kl 1900–2000 
Individuell ute-
trening. Jogging 
eller gåtur med eller 
uten staver.

Kl 2015–2115 
Innetrening med 
dyktig trener. Kort 
oppvarming før 
styrketrening med 
strikk eller vekter. 

torsdager:
Kl 1900–ca 2030 
Kun utetrening. 
Intervall-trening og 
en langtur i mnd.

Trim og trening på tur ved Stordammen.

KontaKt 
med KlUBBen

Vigdis Stølan – daglig leder 
Heggedal IL. 

Mobil: 95811116.
Kontortid på Gjellum:

Onsdag og fredag kl 1200-1400.
Torsdag 1700–2000. 

Her kan dere komme med gode 
ideer, få hjelp med web’en, 

søknader.

AKTIVITETER:
100 Års JUBileUm 
Heggedal il. 
Vi har nedtelling til vårt jubileum. HIL 
fyller 100 år i 2014! Ønsker du å være 
med i en arrangementskomite, ønsker 
du skrive litt historie, har du lyst å bidra? 
Ta kontakt: post@heggedalil.no.
 
idrettens dag
«Idrettens dag» flyttes fra 13.oktober 
til 3. november. Følg med på HIL sine 
hjemmesider for mer informasjon.

sUPPorterFest
Årets store happening: «Supporterfest 
i HIL» på Gjellum lørdag 3. november. 
Alle medlemmer er velkomne! Det er 
gratis inngang. Ta med mat og drikke. 
Påmeldingsfrist er 1. oktober, send 
påmelding til: post@heggedalil.no. Ban-
det «Five4U» spiller. Deres referanser 
er: "Musikken var fantastisk", "...også 
var jo musikken så bra", "bare kjente 
sanger og skikkelig trøkk".

nY nestleder
Ny nestleder i HIL er Berit Marstein. 
Gratulerer og velkommen!
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SMÅNYTT

Hver søndag får du kjøpt 
vafl er og noe å drikke 
fra kl. 12 til kl. 16.00  

Velkommen!

Blåfjellhytta

Invitasjon til åpning 
av ny utelekeplass! 

Barnas Hus er en privat barnehage, 
som startet opp i 1989 og endelig 
har vi fått til en skikkelig oppgra-
dering av vår utelekeplass. Dette vil 
vi feire skikkelig! 
Du er herved invitert til offi siell 
åpning. Åpningen vil fi nne sted i 
barnehagen (Bukkemyrveien 3, på 
Gullhella) onsdag 17 oktober kl. 
14. Det blir snorklipping, omvisn-
ing / lek, «champagne» og kake. 
Påmelding på epost: kontor@bar-
nashus.com eller pr tlf: 66761440, 
innen 10 oktober.

Håper du har lyst til å komme å 
besøke oss. Mer informasjon på: 
www.barnashus.com 

Hjertelig velkommen  fra barn og 
voksne på Barnas Hus!

Gla`dansen i Asker 
starter opp igjen onsdag 3.oktober  kl. 
19 på  Venskaben i Asker.
Ingunn og Harald spiller  gammeldans 
med trøkk,  mens Odd  og Genek spiller 
topp dansemusikk av alle andre slag. 
    Kommer du alene sørger Gla`dans-
compagniet for at du får danse! 
Salg av kaffe, kaker og mineralvann.
Inngang kr. 100  -  VEL MØTT!
   Gla`dansen fortsetter onsdag 7. no-

vember og onsdag 5. desember.
Hilsen Gla`danscompagniet
Tlf.: 99 79 77 30 - www.askerfolk.no

Jon Fosse: Det er Ales
Jon Fosse skriver veldig godt om følels-
er, savn, ensomhet, ja selve 
livet med alle dets aspekter 
belyses. Tekstene hans er 
fortettede, langsomme og 
inderlige. Jon Fosse skriver 
eksistensielt om vanskel-
ige temaer og rammen rundt 
denne fortellingen er den 
barske vestlandsnaturen – de 
voldsomme naturkreftene 
med havet som kan skifte fra 
blikkstille og idyllisk til nådeløst og 
uregjerlig.
    I romanen Det er Ales møter vi Signe. 

Huset hun bor i har tilhørt mannens 
slekt i generasjoner og for 
23 år siden forsvant mannen 
Asle på havet. Signes savn 
etter Asle er fremdeles sterkt 
og hun står ofte ved vinduet 
og minnes og ser etter ham. 
Teksten skifter mellom nåtid 
og fortid. Signes følelsesliv 
og sterke savn skildres på en 
utrolig god måte.
   Jeg vil absolutt anbefale bo-

ken. Jon Fosse skriver på nynorsk.
Erlend Eik 
Biliotekar Asker/Heggedal bibliotek

Under EM i friidrett for veteraner 
16.-25. august deltok Arne Sæther, 
Heggedal Friidrettsklubb, i klassen M 
80-84. Det ble hele fi re medaljer: Sølv 
i sleggekast og bronse i diskos, vekt-
kast og  i kastfemkamp. 

Etter EM har Sæther deltatt i NM i 
kastfemkamp i Tønsberg (gull), og i 
enkelt-øvelser i Stavanger (gull i kule 
og diskos) som avslutning på seson-
gen. I Stavanger deltok også klubbka-
meraten Kjetil Heiland Sørensen (55), 
som tok gull i kule i M 55.

Premieutdeling i slegge, EM:
Gull: Znedek Benek, Tsjekkia
Sølv: Arne Sæther, Norge
Bronse: Richard Rzehak, Tyskland

Fire EM-medaljer og fi re NM-gull til Heggedal Friidrettsklubb!

“Portraits of Heggedal”
Delta i høstens store fotokonkurranse i Heggedal!
Synes du det er morsomt med foto? Kjenner du noen som fortjener å for-
eviges? Delta i høstens store fotokonkurranse, ”Portraits of Heggedal”. Det 
blir fl otte premier for barn, ungdom og voksne: Fotokurs, kamera eller kikkert. 
Påmelding- og innleveringssfrist 15. oktober. (Ny frist)
På http://www.pikenevedbroen.com fi nner du mer info og konkurranseregler.

P I K E N E  V E D  B R O E N
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Heggedal MenigHet

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

Organist i Heggedal menighet, Grethe 
Laugerud, mener menigheten fortjener et 
bedre orgel

nytt orgel i Heggedal kirke?

Tween-sing
Tween-sing for alle i alderen 10-13 år har startet opp tirsda-

ger på Heggetun/kirken kl. 13.30-14.30. Leder for dette tiltaket 
er Marianne Solheim. Det serveres et enkelt fruktmåltid. Det vil 
også være mulig å komme rett etter skolen for å begynne med 
lekser, eller bli igjen en halvtime for å gjøre lekser. For nærmere 
informasjon, ta kontakt med Marianne Solheim på e-post mari-
anne.solheim@asker.kirken.no eller på telefon 66907187.

Klubb 10-13
Klubb 10-13 startet opp igjen fredag 14. september kl. 18-

20. Vi møtes utvalgte fredager på Heggetun, spiser sammen, 
har noen leker, spiller spill, gjør formingsaktiviteter og avslutter 
med en samling i kirken hvor vi tenner lys og ber sammen. For 
nærmere informasjon om dette, ta kontakt med Marianne Sol-
heim på e-post marianne.solheim@asker.kirken.no eller på tele-
fon 66907187. Veldig fint å få e-post adresser til de som ønsker å 
være med på dette. Det letter kontakten og informasjonsflyten.

6-års klubb
6-års klubben startet opp torsdag 13. september. Dette er et 

tilbud for alle som har begynt på skolen dette året. Vi møtes 6 
torsdager denne høsten på Heggedal skole kl. 14.30-15.30. På 
6-års klubben synger vi, får høre en fortelling fra Bibelen, spiser 
litt sammen og gjør aktiviteter/leker sammen. Den siste samlin-
gen er i kirken og alle som har begynt på skolen denne høsten 
har blitt invitert til en 6-års gudstjeneste 21. oktober kl. 11.00 
hvor de får utdelt 6-års bok. Påmelding og nærmere informasjon 
om dette, ta kontakt med Marianne Solheim på e-post marianne.
solheim@asker.kirken.no eller på telefon 66907187.

– Dagens Hammersam-orgel fra 1957 som jeg har 
hørt er det tredje i kirkens historie er vel ikke så gammelt. 
Hvorfor trengs det et nytt orgel i Heggedal kirke?

– Orgelet er ikke spesielt gammelt, men det er i ut-
gangspunktet ikke godt bygget. Det fører til mange pålite-
lighetsproblemer – av og til spiller det ikke – og av og til 
spiller det av seg selv. Lyden er liten og spiss. Orgelet er 
dessuten omlag ¼-tone for lavt stemt og det gjør samspil-
let med andre instrumenter vanskelig. Konstruksjonen gjør 
det vanskelig å stemme og sittestillingen er gal så det blir 
en dårlig arbeidsplass som kan gi belastningsskader. 

– Hva vil et nytt orgel bety for menigheten?
– En vil få et orgel som er bedre egnet til dagens bruk. 

Heggedal menighet fortjener et bedre instrument som kan 
gi vakrere musikk til de seremonier som foregår, enten det 
er gudstjenester, bryllup eller sørgemarkeringer. Kirke-
rommet har lite klang og det vil være fint med et instru-
ment som er bedre tilpasset dette. 

– Har dette blitt et akutt problem?
– Orgelet har vært drøftet gjennom mange år, men inntil 

Heggetun ble bygget var et bedre menighetshus menighe-
tens høyest prioriterte investering.

– Hvordan arbeides det med saken?
– Menighetsrådet har satt ned en orgelkomité som har 

fått i oppdrag å utrede en utskifting. Orgelet har enkelte 
kvaliteter som en kanskje kan ta vare på ved å gjenbruke 
noen av orgelpipene. Komiteen er i ferd med å engasjere 
en konsulent til å bistå i arbeidet. I tillegg til å utrede en 
utskifting vil de nok også be menigheten om økonomisk 
hjelp – for et orgel er en stor investering. Selv om en må 
forvente i hovedsak kommunal finansiering forventes det 
også at menigheten bidrar selv. Givertjenesten har allerede 
opprettet et fond for dette så nå er det fint om folk hjelper 
til!

– Trengs det godkjenning av riksantikvar og biskop 
for å skifte orgel?

– Heggedal kirke er fra 1931 og ikke så gammel at Riks-
antikvaren automatisk skal vurdere dette. Biskop Kvarme 
har allerede vurdert utskifting og uttaler: ”Det synes som 
om alle instanser i saken er entydige i sin vurdering; or-
gelet i Heggedal trenger utskifting. Biskopen vil av den 
grunn også godkjenne en prinsipiell utskifting og avhen-
delse av instrumentet.”

Ole-Herman Bjor

Organist i Heggedal menighet Grethe Laugerud.
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Heggedal MenigHet

Program Heggedal menighet

Dag Aktivitet Sted Opplysninger
OKTOBER

Søndag 7 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, Laugerud, dåp, nattverd
Søndag 14 11:00 Jazzmesse Kirken Dehli, Blended Horns, dåp
Søndag 21 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, Laugerud, dåp, nattverd, 6-års bok
Søndag 28 11:00 Countrymesse Kirken Dehli, Band, nattverd.  

Avskjedsgudstjenste for Toralf Dehli
NOVEMBER

Søndag 4 11:00 Allehelgensmesse Kirken Dehli, Laugerud, nattverd
Søndag 11 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, Laugerud, dåp, 4-års bok utdeling, Baby-sang
Søndag 18 11:00 Gudstjeneste Kirken Vikar, Bagstevold, dåp, nattverd
Søndag 25 19:30 Kveldsmesse Kirken Brennum, band, forsangere, Team Heggedal

Faste aktiviteter 
Team Heggedal: hver tirsdag kl. 19:00-21:30. 
Ungdomskor: annenhver tirsdag kl. 18-19. 
Heggetroll: tirsdag kl. 17:15-18:00. Middagsservering utvalgte tirsdager etter oppsatt plan. 
Baby-sang: onsdager kl. 11:30-13:30 på Heggetun.
Klubb 10-13:  utvalgte fredager kl. 18-20: 12. oktober, 16. november og 7. desember.
Salig blanding: øver torsdag kl. 19:00 - 22:00.
HK: tirsdag like uker kl. 19:30.
Kirkefrokost: (Seniorarbeid): kl. 11:30: 8. oktober, 5 november, 10 desember.
Fredagstreff: 19. oktober.

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

DEN NORSKE KIRKE

DEN NORSKE KIRKE 
Heggedal menighet

Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf:  66 90 71 80 

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

www.heggedalkirke.no

Country-messe i 
Heggedal kirke

Søndag 28. oktober kl. 11.00
Siste ordinære gudstjeneste med  

Toralf Dehli

Heggetroll
Heggetroll, menighetens barnekor, 

har startet opp igjen for semesteret 
med øvelser hver tirsdag i kirken fra 
kl. 17.15-18.00. Ledere for koret dette 
semesteret er Marianne Solheim og 
Tor Magne Handeland. Vi tar i mot nye 
medlemmer hele året og alderen er fra 
5 år til 10 år. For nærmere informasjon, 
ta kontakt med Marianne Solheim på 
e-post marianne.solheim@asker.kir-
ken.no eller på telefon 66907187.

Konfirmant i Heggedal 
høsten 2013?

Vi har akkurat nå avsluttet konfir-
mantkullet 2012 og er i gang med å 
planlegge neste kull. Første oppmøte 
er tirsdag 6. november kl. 19.00 hvor 
det er påmelding og informasjonsmøte 
for foreldre og nye konfirmanter. Det 
vil bli sendt ut brev til alle døpte, men 
ønskes det konfirmasjon i Heggedal og 
dere ikke mottar dette brevet fra oss, 
så møt opp. Søndag 9. desember har 
vi presentasjonsgudstjeneste av alle 
nye konfirmanter kl. 11.00. Konfirma-
sjonshelgen er satt til 7. og 8. septem-
ber. For nærmere informasjon, ta kon-
takt med Torbjørn Brennum på e-post 
brennum@gmail.com eller på telefon 
66907182.

Baby-sang
Baby-sang startet opp 22. august 

og har nå hatt 4 ganger. Dette er et flott 
tilbud for babyer med foreldre hvor vi 
synger kjente og kjære sanger, men læ-
rer også noen nye. Baby-sang er med 
i gudstjenesten 14. oktober og viser et 
lite utdrag av hva de gjør på samlinge-
ne sine. For nærmere informasjon om 
baby-sang, se våre hjemmesider www.
heggedalkirke.no eller ta kontakt med 
Grethe Laugerud på e-post laugerud@
gmail.com
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VELKOMMEN TIL DYRINGVEIEN - EN PERLE PÅ DIKEMARK!

DYRINGVEIEN PÅ DIKEMARK - UANTE MULIGHETER I ASKER!

- Et roli� bomiljø du vil trives i !

18 Rekkehus o� 24 selveierleili�heter i Asker

-Innfl �ttin� �llerede fr� oktober

I n�turskjønne om�ivelser rett ved id�lliske Verkensv�nnet,  
i Asker kommune p� Dikem�rk, li��er boli�prosjektet D�rin�veien. 
Prosjektet best�r �v 24 selveierleili�heter o� 18 rekkehus. Her er 
det l��t vekt p� �ode l�sforhold med �jennom��ende leili�heter. 
Rekkehusene o� leili�hetene er nøkkelferdi�e med bl.� inte�rerte 
hvitev�rer p� kjøkken. Boli�ene er under ferdi�stillin� med 
innfl �ttin� �llerede fr� oktober. 

Med skoler o� b�rneh��er i nærmiljøet o� Asker sentrum b�re 
10 min unn� h�r du det meste innen rekkevidde. Dikem�rk li��er 
p� historisk �runn med �ner helt tilb�ke til Vikin�etiden. Her h�r 
du u�nte turmuli�heter, sommer som vinter, med b�depl�ss o� 
fiskev�nn rett i nærheten. 

www.dikemark.no

www.dikemark.no

KONTAKT MEGLER: BYGGHERRE

EiendomsMegler 1 Asker
v/ Andreas Dahl
Mob: +47 907 50 039
Epost: ad@eiendomsmegler1.no

w
w

w
.v

oi
ce

.a
s

- priser fr� kr. 2.950.000,-
- priser fr� kr. 1.950.000,-

Adresse: 

Rekkehus 
Snart utsolgt 
i salgstrinn 1!

Leiligheter

35% solgt!
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Vi holder til i 
midlertidige lokaler vis á 

vis Kiwi i Heggedal. 
I oktober flytter vi 

tilbake til stasjonen. 
Da blir det kaffelatte, 

scones og nystekte 
boller.

Åpningstider: 
Mandag - fredag 11 - 19, 

lørdag 12 - 16. 
Tel. 951 46 143

Følg oss på Facebook:
Heggedal Stasjon

Kaffelatte
Dameklær

Interiør
Antikk

Vi holder til i 
midlertidige lokaler vis á 

vis Kiwi i Heggedal. 
I oktober flytter vi 

tilbake til stasjonen. 
Da blir det kaffelatte, 

scones og nystekte 
boller.

Åpningstider: 
Mandag - fredag 11 - 19, 

lørdag 12 - 16. 
Tel. 951 46 143

Følg oss på Facebook:
Heggedal Stasjon

Kaffelatte
Dameklær

Interiør
Antikk

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

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

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV

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

• Løsing av små og store     
  dataproblem

• Fjerning av virus 

• Trådløst nettverk

• Flytting av data mellom    
  gammel og ny PC 

• ISDN, ADSL og IP telefoni

• Oppgradering 

• Salg av ny PC 

Vi holder til i 
midlertidige lokaler vis á 

vis Kiwi i Heggedal. 
I oktober flytter vi 

tilbake til stasjonen. 
Da blir det kaffelatte, 

scones og nystekte 
boller.

Åpningstider: 
Mandag - fredag 11 - 19, 

lørdag 12 - 16. 
Tel. 951 46 143

Følg oss på Facebook:
Heggedal Stasjon

Kaffelatte
Dameklær

Interiør
Antikk
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