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Heggedalsposten er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlemsblad/
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Heggedalsposten er et prosjekt innenfor Heggedal nærmiljøsentral. Bladet trykkes av UnitedPress Tipografija 
i Latvia, og distribueres i Heggedal, Hallenskog, Askerbørskogen, Gullhella, samt deler av Blakstad og Vollen. 
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Du kan også bli venn med Heggedalsposten på Facebook.

Redaksjonen for bladet ble avsluttet 24. november.

Annonsepriser 2016:
Prisene gjelder for ferdigmateriell. Hvis 
Heggedals-posten skal produsere annon-
sen, må vi beregne et produksjonstillegg 
avhengig av arbeidets omfang.
1/8 side   kr.  1.000,-
1/4 side   kr.  1.650,-
1/2 side   kr.  2.750,-
1/1 side   kr.  6.000,-
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tilfeller avvise annonsører.  

Abonnere?   Du kan abonnere på Heggedalsposten, og få den til-
sendt 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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Vinteren er her og det nærmer seg jul
Igjen går et år mot slutten. Det skjer for tiden mange forand-
ringer i Heggedal. Heggedalsområdet har de siste årene hatt 
en rivende utvikling. Flere nye bedrifter og forretninger er 
blitt etablert. Det er viktig at vi bruker de lokale mulighetene 
vi har - hvorfor ikke benytte anledningen til å handle julega-
ver i Heggedal i år?

Vinteren er en fin tid - jeg er i hvert fall veldig glad i vinteren. 
Nå er også snøkanonene i gang med å produsere snø i ski-
anleggene ved Eidsletta og i Vardåsen. I år er rundløpa ved 
Eidsletta forlenget med én kilometer, ned mot parkerings-
plassen på Gullhella stasjon. Vi er heldige som har et så flott 
løypetilbud både for langrenn og slalåm, så nært!  Mange 
gleder seg nok til å komme seg ut på ski. 

På Heggedalspostens Facebookgruppe blir det delt mange 
flotte bilder. For at dere som ikke er på Facebook også skal 
få se disse, velger vi å publisere noen av 
bildene her i bladet. Om du har et flott 
vinterbilde fra nærmiljøet kan du dele det 
på Heggedalspostens Facebookgruppe.

På vegne av redaksjonen for Hegge-
dalsposten ønsker jeg dere alle en riktig 
god jul og et godt nytt år.
Anders Lie Hagen

Utgivelser i 2016:
Nummer     Stoffrist:  Distribusjon
Nr. 1        3. jan 19. - 24. jan
Nr. 2        2. mars   8. - 13. mars
Nr. 3        9. mai  24. - 29. mai
Nr. 4        8. aug  24. - 28. aug
Nr. 5        26. sept  11. - 16. okt
Nr. 6        14. nov  29.nov. - 4. des

Redaksjonen for Heggedalsposten er:
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral (post@iheggedal.no)
Ole-Herman Bjor, Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Irene Johansen, økonomi (ire-j2@online.no) 
Terje Martinsen, historiker (te-m4@online.no) 
Laila Samuelsen (Lssamuel@online.no)
Dag Henning Sæther (d-hen-sa@online.no)
Stein D. Berge (stein.berge153@gmail.com)
Anders Lie Hagen, ungdomsred. (anderslhag@hotmail.com)
Marit Røgeberg, annonseansvarlig (marit.rogeberg@gmail.com)
Elisabeth Schjølberg (elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no)
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Heggedal og omegn historielag har 
fått eget rom i innbyggertorget. Her 
samler vi bilder, protokoller og ellers 
ulikt skriftlig materiale. Under en 
dugnad dukket det blant annet opp 
et avisutklipp og noen håndskrevne 
notater om Pauline Kristiansen. Gamle 
heggedøler vil huske henne som en av 
de eldste i Heggedal. Pauline ble født 
på Strømnes på Askerbørskogen i 1888 
og døde på Nyhus 102 år gammel.

Hun ble gift med Ole Kristiansen som var snekker på 
Heggedal Trevarefabrikk i mange år. Han var opprin-
nelig fra Eidsvoll og ti år eldre enn Pauline. Folke-
tellingen fra 1910 viser at Pauline og Ole bodde på 
Solberghagen på Askerbørskauen og at Ole var snek-
ker ved Dikemark asyl. Eldstesønnen, Kåre, var født 
året før. Men de bodde ikke alene i Solberghagen. Der 
bodde også 56 år gamle Olava Ottersen som stelte i 
huset for ytterligere tre personer som hadde leid seg 
inn, en betongstøper og to steinpukkere. 

Ole må forresten ha vært en dyktig snekker, for etter 
at han kom til ”Trevar’n”, lagde han både prekestolen 
til Heggedal kapell og innredningen i dukkestua til 
prinsessene på Skaugum, Ragnhild og Astrid. Sønnen, 
Sverre, har fortalt at da familien fl yttet til småbruket 
Nyhus ved Røykenveien i 1929 (=opprinnelig en av 
husmannsplassene under Heggedal hovedgård) vokste 
det tusenfryd overalt. Den tidligere eieren hadde nem-
lig vært gartner. Mens Ole var på ”Trevar’n”, stelte 
Pauline hjemme hvor jord skulle dyrkes, dyr stelles 
og en etter hvert stor barnefl okk oppdras. Sønnen for-
talte at barna måtte gå med matspann med varm mat 
ned til fabrikken i middagspausen.

Da Pauline fylte 100 år i 1988, skrev Budstikka at 
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Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Pauline Kristiansen
(Foto Dag Tufte/Budstikka)

hun var bygdas eldste, og at dagen ble feiret på Gjel-
lum med seks barn, 12 barnebarn og 22 oldebarn til 
stede. Ingen av dem kom langveisfra, for ”Pauline har 
klart å holde familien samlet rundt Heggedal”, som 
Budstikka skrev. Hundreåringen var fortsatt aktiv i 
lokalmiljøet, blant annet i Blindeforeningen og Pen-
sjonistforeningen. Hun var kjent for sitt gode humør. 
Selv husker jeg henne fra festligheter på Gjellum på 
1950-tallet hvor hun opptrådte som skøyteløperen 
”Hjallis” - i blå trikot, med djevlelue i rødt, hvitt og 
blått og med spenstige ”skøytetak” rundt på danse-
gulvet.

Pauline var glad i å skrive, og hun hadde glimt i 
øyet. Til sin egen 100-årsdag skrev hun for eksempel 
denne sangen:
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Bondivann mot Asker

Til meg selv på min 100-årsdag
Mel.: Jeg er havren...

Jeg er Pauline og jeg har fødselsdag
Ja, det vil jeg ikke løpe fra
Derfor har jeg sendt til deg et bud:
”Kom og se hvor deilig jeg ser ut”

Kan det ses at jeg er hundre år
Her jeg i min ynde – stilig står
Er jeg ikke stadig ung og fl ott?
Alle si’r jeg holder meg så godt

Om de andre her ved dette bord
Vil jeg gjerne si no’n ord
Bedre mennesker man fi nner ei
Hvis man kanskje bare unntar meg

Jeg vil nevne turer her og nå
Som jeg titt og ofte reiser på.
Danser, skriver dikt og koser meg
Så de har et minne i fra meg.

For familien økte år for år
Ja, man skal jo høste som man sår
Skjønne barn og barnebarn jeg har
Men oldebarn fra meg luven tar

Og i hver en  ledig stund jeg har
Bingoen villig frem jeg tar
Hekling var min store lidenskap
Men med åra synet dabbet av

I den siste tid i frykt jeg gikk
For at ingen hyldningssang jeg fi kk
Som vil nevne meg på verdig vis
Gode ord og tanker til min pris

Her av frykt for andres glemsomhet
Diktet selv i all besjedenhet
Syng den varmt og vakkert – kun for meg
Alle mener – det fortjener jeg

Nå skal alle her ved dette bord stå
Skåle for jeg lenge leve må
Hev din røst, jeg elsker jubelklang
Som for meg har lytt så mang en gang

                    Deres ærbødige Pauline

Pauline med barnebarna på 100-års dagen.

Slik skriver en 100-åring!

Brudebilde av Pauline og Ole Kristiansen.

Slik skriver en 100-åring!

Heggedalsposten4

3-5 Historisk HP 2015-6.indd   4 24.11.2015   19:44:43



Til Mor
Mel.: Delig er den himmel blå

Kjære mor på hundre år
Kjekk du som en ungdom går
Ennå varmt ditt hjerte banker 
Enn du går i unge tanker
Kjære eiegode mor
For oss alle er du stor

Og i dag vi takke vil
For ditt gode, varme smil
Når et våkent moderøye,
Fulgte oss i leken nøye
Hvor du av din milde sjel
Ga oss ni vår rike del

Takk for disse barneår
Takk for hjemmets sol og vår
Hjemmets gode ånd vi lærte
Sprang i fra ditt moderhjerte
Der forsto å trylle frem
Hyggen i vårt barndomshjem

Ennå varmt ditt hjerte slår
For din slekt og deres kår
Bestemor står alltid rede
Til å ofre seg med glede
Og med glød og energi
Står du alltid barna bi

Vi vil gjerne takke deg
For alt godt på livets vei
Ingen har fortjent sin lykke
Slik som du som hjemmets smykke
Hilset vær med disse ord,
Kjære, snille gode mor

I alle år bodde Pauline sammen med sønnen Halvard. Vi 
husker Halvard med six-pencen på snei på trehjuls mot-
orsykkelen med varekasse. Han kjørte rundt i distriktet 
og leverte aviser i postkassene, fra Askerbørskauen til 
Stokkerdelet. Halvard var uhyggelig sterk i den friske 
armen sin. Jeg husker han lempet store sekker med koks 
med den ene hånda si. Med vedhogsten sørget han for 
at mor Pauline alltid hadde ved nok. Halvard er eneste 
gjenlevende av de ni barna til Pauline og Ole Kristian-
sen. Han nærmer seg 90 år, men fremdeles er han å se på 
sin elektriske firehjulssykkel.

Pauline hadde ingen grunn til å frykte det som står 
i de to nest siste versene. Barna skrev nemlig en 
hylningssang til mor. Her kommer den:

Pauline blir æresmedlem i Heggedal pensjonist-
forening

Pauline sammen med 8 av sine 9 
barn.

Pauline hadde mer problemer med hørselen enn med synet 
og leste både Budstikka og Drammens tidene og Buskerud 
blad helt til det siste. Likevel var hun allerede før krigen 
aktiv i Blindesaksforeningen i Heggedal. Utsnitt fra bladet 
Blindesaken 1988.
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Gang- og sykkelveien ved Gui Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg
Øvrige illustrasjoner: Statens vegvesen 

Det går fremover, og til våren åpnes 
den nye gang/sykkelveien (g/s-veien) 
langs Røykenveien, men hvordan skal 
det egentlig bli? Det som blir en for-
skjell for alle bilister, er «standarden» 
på trafikk-kontrollene. Her blir det lys, 
og mye bedre plass. Vi antar at både 
politiet og Statens vegvesen har sett 
frem til dette, men for oss andre betyr 
det kanskje ikke all verden om det er 
flomlys der vi blir stoppet? Uansett: 
dette blir kombinerte bussholdeplas-
ser og plasser for trafikk-kontroll, og 
vises på tegningen nedenfor. 

Tegningen som vi har fått av Statens 
vegvesen, viser også at det blir litt en-
klere å kjøre ut av Tåsengata. Med ny 
plassering mer vinkelrett på Røyken-
veien, er det enklere å få oversikt over 
trafikkbildet og tryggere å kjøre ut i 
hoved veien – også for folk med stiv 
nakke.

Veiutbygging innebærer alltid at noen 
blir berørt, så også i dette prosjektet. 
Ned bakkene i retning bensinstasjo-
nen ser du en betongmur.  Eiendom-

men på oversiden har mistet sin kjøre-
atkomst til Røykenveien og har fått ny 
via Løvhaugen. Muren er anlagt for 
å gi bedre snumuligheter for renova-
sjon og post på denne eiendommen. 
Du vil også kunne se at det rett over-
for muren anlegges en g/s-vei som gir 
forbindelse mellom Røykenveien og 
Løvhaugen. Det er prosjektleder An-
ders Mjell som kan fortelle dette. 

Tidligere i høst kunne vi registrere at 
det til stadighet var fuktighet i Røy-
kenveien på nedsiden av Tåsengata. 
Statens vegvesen har ifølge Mjell 
iverksatt tiltak, slik at dette ikke skal 
være noe problem nå som kulda er i 
ferd med å sette inn. 

Du har sikkert også lagt merke til at 
det lenge har vært lagret store meng-
der stein langs veien. Den er plassert 
omtrent der den Tåsengata vil bli flyt-
tet til. En del av dette har vært benyt-
tet til bakfylling bak betongmuren. 
Kortreist stein med andre ord. 

Prosjektet er et eksempel på at det 

ofte er mange forhold man prøver å få 
«ryddet opp i» også når relativt enkle 
veiprosjekter skal gjennomføres. Pro-
sjektet er et g/s-prosjekt, men samti-
dig gjøres det justeringer i innkjørin-
ger og busslommer, alle tre tiltak som 
gir bedre trafikksikkerhet. I tillegg er 
det gjort en betydelig jobb med dre-
neringen i hele prosjektområdet, dette 
er årsaken til graving ute på jordet på 
nedsiden av Tåsengata, som vi kunne 
se tidligere 

Figuren viser oversikt over de to nye kombinerte busslommer/kontrollstasjoner og ny 
innkjøring fra Tåsengata. Guibekken er mot høyre på figuren. 

Kortreist stein! Stein som er sprengt vekk 
i skjæringen, er mellomlagret ved siden 
av Røykenveien, der den nye innkjøringen 
fra Tåsengata. Steinen brukes i grøfter – 
og bak betongmuren.

Det blir mulig for gående og syklende å ta 
opp til Løvhaugen gjennom denne avstik-
keren fra gang-/sykkelveien.

Røykenveien 283, 1389 Heggedal - ved Shell-stasjonen

* Autorisert bilverksted
* EU-kontroll
* Service
* Reparasjoner
* Bil / glass-skader
* AC-service

Tlf.: 66 90 30 51
Mob.: 934 89 898
post@realbil.com
www.real-bil.no

Santokh Singh og Geir Kirkhorn

Heggedalsveien 304, Heggeodden
Tlf. 66 79 66 00  -  www.SiamSushi.no    

Her finner du alt  i sushi og asiatiske retter 
for takeaway, samt egen restaurantmeny.

Velkommen til Sushi og asiatisk mat

Åpningstider: tirsdag - søndag 14-21

Følg oss på Facebook

Heggedalsposten6
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Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg
Øvrige illustrasjoner: Statens vegvesen 

Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg       Illustrasjoner: Jernbaneverket 

2016 – Nytt år med sommerstille på Heggedal stasjon
Status i prosjekt «Heggedal stasjon – samtidig innkjør»

Det er enkelt å forstå at samtidig innkjør har noe for seg. 
Slik situasjonen er i dag, er det alltid et tog som må vente 
en stund på Heggedal stasjon – det ene toget kjører inn – 
og det andre toget må vente godt utenfor stasjonen i 60 
sekunder før det kan kjøre inn, kun et tog kan være i beve-
gelse om gangen på stasjonen. 

Det vil også i fremtiden være avganger ved Heggedal sta-
sjon hver halvtime, som vi har hatt det siden desember 
2012. Men planen er å redusere reisetiden til Asker med 2 
minutter og kanskje vel så viktig – å skape et togtilbud som 
er mer robust. Det er det det heter i fagspråket. Omdøpt i 
daglig tale, skal dette bety færre forsinkelser og kansel-
leringer. Dessuten skal det være god plass til lengre tog.

Det høres enkelt ut: 2 minutter! For å få til dette, er det 
imidlertid mye som skal skje i 2016. Det skal saneres en 
planovergang – den ligger ca 170m fra Heggedal stasjon i 
retning Hallenskog, noe som bidrar til at togene kan holde 

høyere hastighet. Det skal bygges lengre sikkerhetssoner 
på hver side av stasjonen, 150 meter i hver retning. Dette 
betyr at stasjonsområdet med 2 spor, skal utvides med til 
sammen 300 meter, da trenger man ikke vente så mye som 
60 sekunder før neste tog kjører inn på stasjonen. I tillegg 
skal det gjøres endringer som gjør at togene kan passere 
sporvekslerne i litt større hastighet, og vi får lengre per-
ronger. 

Det er nå i prinsippet klart for neste fase av dette prosjek-
tet. Det betyr i praksis «buss for tog» sommeren 2016. Er-
landsen beroliger, i alle fall oss som går på toget i Hegge-
dal: «I hoveddelen av buss for tog perioden vil togene snu 
på Heggedal». 

Ikke alt skal vente til sommeren ifølge Erlandsen som av-
slutter: «Bommene på den gamle planovergangen/Hegge-
dalsveien som nå er stengt, blir tatt ned i løpet av kort tid.»

Sommeren 2016 vil Heggedal stasjon være endestasjon i store 
deler av «buss-for tog»-perioden. Da settes det opp midlerti-
dige endebutter på stasjonen.

Figuren viser de planlagte arbeidene på Hallenskogsiden av 
Heggedal stasjon sommeren 2016. Plattformen skal forlenges 
til litt forbi den nye veibrua. I byggegropen skal krysningsspor 
forlenges, en planovergang skal fjernes og nye sporvekslere 
monteres.

I retning Hallenskog skal krysningssporet forlenges med 150 
meter, plattformen skal forlenges og en planovergang skal 
fjernes.  Den befinner seg rett bak den lille «bua» du skimter så 
vidt i bildet

I forrige utgave av Heggedalsposten var åpningen av parkeringsplassen og nedlegging av planover-
gang ved Heggedal stasjon viet oppmerksomhet.  Disse arbeidene var del av samarbeidsprosjektet 
«Heggedal stasjon – samtidig innkjør» mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen.  Hensikten med 
dette prosjektet er å øke robustheten på rutetilbudet på Spikkestadbanen.  Det er Pawel S Erlandsen, 
Seniorarkitekt i Jernbaneverket som kan fortelle dette.

Heggedalsposten 7
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HEGGEDAL MENIGHET

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

HELLIG TRE KONGERS FEST  
– MENIGHETENS JULETREFEST

Hold av datoen 3. januar, da blir det menighetens juletrefest kl. 15.00 på Gjel-
lum. Mer informasjon kommer på menighetens facebook side og hjemmesi-
den. 

Artur Nese Nytt menighetsråd

Jeg møter Artur Nese, en trofast bru-
ker av menighetens tilbud for senio-
rer, på mitt kontor. Ute har den første 
snøen kommet, men inne er det godt 
og varmt. Artur var lærer og rektor på 
en liten barneskole i Lier i sitt yrkes-
aktive liv og har en klingende nynorsk 
dialekt. Han har bodd i Heggedal i to 
perioder og det var da han kom tilbake 
til Heggedal i 2009 at han begynte å 
gå på Kirkefrokosten.

 - Det var da jeg følte meg som se-
nior, sier han lurt. Han er ikke så opp-
tatt av om man er gammel eller ung. 
– Så lenge helsa holder, så er alderen 
bare et tall. Artur har ikke hørt at noen 
sier at de er for unge til å gå på Kirke-
frokosten, men ser at hovedtyngden av 
dem som kommer er pensjonister, og 
pensjonister som har vært pensjonis-
ter en stund. Det er også flest kvinner, 
så han synes godt at det kan komme 
flere menn!  - Kanskje navnet på tilta-
ket er misvisende – det er jo tross alt 
Kirkelunsj når man starter kl. 11.30 og 
holder på til kl. 13.30…

- Vi har det veldig gøy på samlin-
gene våre. Praten sitter løst og det er 
mye humor. Jeg har i hvert fall aldri 
blitt skremt bort, så dette er et godt til-
bud for oss seniorer.

Artur er aktiv på nettet og synes 
hjemmesiden til menigheten har blitt 
mye bedre de siste årene. Her ligger 
det mye informasjon som er nyttig 
uansett alder. Når jeg spør om han 
kunne tenke seg flere tilbud for senio-
rer, så kommer det kjapt: - Hva med en 
seniorgudstjeneste med salmer som vi 
lærte på skolen og poesi-innslag?

En aktiv pensjonist reiser seg for å 
gå videre i dagen. Nå står biblioteket 

for tur og lån av en ny bok. Kanskje 
han senere skal hjem og tenke ut en 
ny quiz til neste Kirkefrokost? For det 
er ikke så rent sjeldent at Artur har en 
quiz på lur når vi møtes en mandag 
i måneden. Sist Kirkefrokosten var 
samlet hadde Artur laget en natursti 
med poster hvor vi egentlig skulle 
bevege oss fra post til post, men hans 
pedagogiske grep var å sende postene 
rundt bordet. Mye enklere, ikke minst 
siden trærne utenfor Heggetun ikke er 
der lenger grunnet utenomhusarbeid 
og hvor skulle han henge postene da?

Marianne S

Søndag 1. november ble det nye menighetsrådet (MR) som er valgt for pe-
rioden 2015-2019 presentert og bedt for i gudstjenesten. Etter gudstjenesten 
konstituerte de seg og dette er resultatet:
• Leder for MR – valgt for 1 år – Kjell Vidar Jørgensen
• Nestleder for MR – valgt for 1 år – Ragnhild Øvland
• Fellesrådsrepresentant – valgt for 4 år – Svein Arne Nesset
• Vara for fellesrådsrep. – valgt for 4 år – Simen Westegaard Larsen

Flaskeaksjon
8. desember

Vil du gi bort noen panteflasker til 
støtte for:
• Nytt orgel i Heggedal kirke
• Team Heggedal – tur til 

Praha (støtte til ungdom)
Lapper deles ut på forhånd i aktuelle 
områder.
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HEGGEDAL MENIGHET

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Seniorarbeid
• Nyttårsfest 7. januar 2016 kl 18.00
Torsdag 7. januar kl. 18.00 inviterer Heggedal menig-
hets seniorarbeid til nyttårsfest på Hovedgården. Årets 
taler er «gamlepresten», Toralf Dehli, som kåserer over 
temaet: Blir man klokere med alderen? Det blir serve-
ring av snitter og kaker, sang av familien Haugland-
Nilsen, åresalg og gang rundt juletreet. Ta kontakt med 
menighetskontoret ved behov for skyss, tlf. 66 90 71 80 
(tirsdag-torsdag 10-14).Ta kontakt med menighetskon-
toret ved behov for skyss, tlf. 66 90 71 80

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

Barn
• Søndagsskolen – bibelfortellinger og aktiviteter for 

alle barn parallelt med gudstjenesten. Det er søn-
dagsskole følgende søndager:17.1, 24.1 og 14.2

• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, 
mandager kl 18.00-18.45.

• TweenSing – kor for barn 5.-7.
trinn, tirsdager kl 14.15-15.30.

• Speider – mandager kl 18-19.30 på Heggetun
• Akedag etter gudstjenesten 17.1
• Tårnagenthelg for 2.og 3.klassinger: 7.2

Ungdom og kon fi rmanter
• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 19-21.30
• Konfi rmantsamling tirsdag 19. januar kl 19.00
• Kick Off Team Heggedal, tur til Nord-

markskapellet 15.-17. januar
• MILK-kurs for fjorårskonfi rmanter: 12. ja-

nuar og 8. mars kl. 18-19.30. Weekend på 
Nordmarkskapellet 12.-14. februar 2016.

• Kveldsmesse 20. desember, 31. januar og 28. februar. 
Kontaktperson ungdom: Bodil Kvangarsnes, tlf 
66907183, epost: bodil.kvangarsnes@asker.kirken.no

Gudstjenester
• 6.12  kl 11.00 Gudstjeneste
• 13.12  kl 11.00 Gudstjeneste. 

Kirkekaffe på hovedgården
• 20.12  kl 19.30 Kveldsmesse. 

Kirkekaffe på Heggetun 
• 24.12 kl 13, 14.30 og 16.00 Julaftensgudstjeneste
• 25.12 kl 13.00 Høytidsgudstjeneste
• 3.1 kl 15.00 Hellig tre kongersfest

 på Gjellum grendehus
• 10.1  kl 11.00 Gudstjeneste
• 24.1  kl 11.00 Gudstjeneste
• 31.1  kl 19.30 Kveldsmesse
• 7.2  kl 11.00 Familiegudstjeneste,

Tårnagenter, fastelavn
• 14.2  kl 11.00 Gudstjeneste
• 21.2  kl 11.00 Gudstjeneste
• 28.2  kl 19.30 Kveldsmesse

• Torsdag 10. desember kl. 19.30 – Julekonsert med 
New Voices og Heggedal TweenSing kr. 100/50.

• Fredag 11. desember kl. 9 og kl. 10.30 Advents-
samling for Heggedal skole i Vardåsen kirke.

• Søndag 13. desember kl. 12 Lucia-arrangement
på Hovedgården.

• Onsdag 16. desember Krybbevandring for 
barnehagene i soknet.

• Søndag 20. desember kl. 19.30 Kveldsmesse med julepreg.
•  OBS NYE TIDER! JULAFTEN kl. 13, 14.30 og 16!
•   1. juledag kl. 13.

JULEN I 
HEGGEDAL
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BILDER DELT PÅ HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOKGRUPPE

Bli med i Facebookgruppen 
“Heggedalsposten”, og del 
dine bilder fra nærmiljøet. 

Fra Rødsåsen i morges.
Foto: Arnfi nn Hakkebo

Heggedal fra Trollstein.
Foto: Karl Einar Fjellheim

På vei fra Gullhellla til Heggedal. Utsikt fra toget.
Foto: Erika Meilutė

Byggekrana ved Heggedal skole i morges... 
Bygging av luftslott på gang.

Foto: Enno Swets

Dykkere i Kistefossdammen, 
må til når rør skal legges under 

vann. Foto: Anja Cecilie Solvik 

Det begynner og bli lyst og fi nt 
rundt Damvokterboligen.
Foto: Terje Reier Gundersen

Heter det Fabrikkdammen eller Kistefossdammen?
Foto: Terje Reier Gundersen

Gresset er alltid grønnere 
på den andre siden.

Foto: Andreas von Rozycki

Heggedalsposten10
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Bærekraftige Liv i
Heggedal og Asker

Tekst og design
Stein Dyre 

Berge 
Prosjektleder
T: 6679 7075 

mail: 
stein.berge153 
@gmail.com

Stor, felles klimadag lørdag 23. jan. 2016

DET NASJONALE OG GLOBALE HJØRNE
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*  Gatefellesskap i Australia - kjempeartig!     ca 20 min
         https://www.youtube.com/watch?v=C1WSkXWSJac

*  Grønnsaker erstatter blomster i Nord-England. ca 13 min 
         http://on.ted.com/Warhurst

*  Dyrke planter i vinduer i New York, Manhatten:  
         https://youtu.be/Svm5Czaf82k       ca 8 min
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En klimafi lm for de som ønsker ”rå” info om mulig klima-fremtid (det advares mot sterke utsagn):  
http://klimakino.klimautfordringen .org/2014/12/04/climate-change-is-simple-david-roberts-remix-med-norske-undertekster/
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BL-Heggedal/Asker og BL-Røyken er sant 
Som du leser over, er samarbeidet mellom BL-Røyken og 
BL-Heggedal og Asler, kommet inn i faste former, ved at 
vi nå arrangerer klimadag med klimaskole sammen.  Neste 
klimadag blir etter sommeren 2016.  Og ambisjonen er en 
klimadag i halvåret.  I tillegg er det aktuelt med en som-
mer-klimadag, slik vi hadde i sommer.  

   Klimadagen er en del av den landsomfattende Klimafestivalen §112. 
Den legges til Slemmestad sentrum, i kirkebygget.  Den starter med 

registrering og kaffe/te kl 9.30 og varer til kl 16.  Alle klima- og miljø-
interesserte i regionen (Asker og Røyken, og folk fra hele Østlandet), 
samles og forteller hverandre om de store og små prosjekter som er i

gang, innen klima- og miljø-arbeid, som egen dyrking av ren mat, salg 
av kortreiste landbruksprodukter / bondens marked, eplepressing, rep 

av klær, miljø-vennlige hus og transport, private miljø-regler m.m.          

 - ALLE VELKOMMEN - 

Grunnlovens §112 er nylig 
vedtatt av Stortinget, og dette 
er vår klima-grunnlov, som 
starter med: Enhver har rett 
til et miljø som sikrer helsen, 
og til en natur der produk-
sjonsevne og mangfold 
bevares. Naturens ressurser 
skal disponeres ut fra en 
langsiktig og allsidig betrakt-
ning som ivaretar denne rett 
også for etterslekten.

Programmet starter kl 10, 
med Jacob Bomann-Larsen, 
norges natur-økonom, som på 
en faglig, grundig og over-
bevisende måte, presenterer 
en alternativ, økonomisk 
tenkning, som er bærekraftig, 
i motsetning til den rådende 
tenkning, som er døende. 
Du er velkommen til å stille 
spørsmål etter foredraget.
Dette er dagens klimaskole.

Ca kl 11, og i løpet av 1 1/2 
time, fortelles det om 10-talls 
klima-prosjekter, inkludert 
presentasjon av deltagerne. 

Lunch kl 12.30 med beta-
suppe og brød.  I lunchen 
sitter vi rundt småbord, i det 
samme lokalet.  Hvert bord 
har sitt tema, som korre-
sponderer med de fremlagte 
klima-prosjektene og fore-
draget om natur-økonomi.  
Hver deltager fi nner ”sitt 
bord”, eller setter seg sammen 
med andre de vil snakke med. 
Etter lunchen blir det et 
kultur-innslag på 30-40 min.

Ca kl 14 setter vi oss igjen 
rundt fl ere tema-bord, hvor 
alle deltagere får anledning til 
snakke med de ansvarlige for 
hvert klima-prosjekt.  I tillegg 
satser vi også på å få med 
noen lokale miljø-politikere, 
som du også kan snakke med.   

Før vi avslutter kl 16, skal vi 
ha en 10-15 min fi lm, som vil  
inspirere og gløde oss.
Og før vi avslutter, tar vi en 
kort oppsumering av noen  
temaer, med spørsmål og 
kommentarer fra deltagerne.     
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Disse miljø-fi lmene må du se?

Her er et utvalg av de som er med i komiteen for klimadagen i Slem-
mestad lørdag 23. jan. 2016.  Fra venstre øverst: Farhad Shabestari, 

Arne Kittang og leder av BL-Røyken: Martin Koks. Fra venstre 
nederst: Bente Eliassen, Anne-Marie Hogstad og Synnøve Brevik.

Alle bor i Røyken, og de er en del av Bærekraftig Liv (BL) i Røyken.  
Stein, som tok bildet, er leder for BL-Heggedal og Asker, og repre-

senterer dette området (og Østlandet) i komiteen.  
 Bildet er tatt i det lokalet som klimadagen skal holdes i. 

Vi har ny rekord i år, med nærmere 500 liter eplesaft, langt 
over “busjett”.  Mer enn 100 liter ble “gjeste-pressing”.  Vi 
lærer stadig noe nytt, med rask nedkjøling av den opp-
varmede saften, og helt fulle kanner, slik at saften holder 
seg lenge.  Og ballongene med 70 liter eple-hetvin står og 
bobler i en passende oppvarmet kjellerbod.
Vi fi kk også et fl ott 2-siders oppslag i Askeravisa, og et 
større oppslag i riksavisa; Vårt Land.
Nå har denne “kjeller-pressa”, fått så mye oppmerksom-
het, at fl ere er i gang med kopier.  En kamerat av Stein har 
allerede fått kjøpt brukt på nettet, tilsvarende hagekvern 
og sentrifuge, og “posen” til sentrifugen fi kk han av Stein.   

DET LOKALE HJØRNE 
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EplePress
Eplepressing i 2015 ble en kjempe-suksess! 

er kjempe-gøy

navnelapper til allekr 50 pr voksen
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Heggedal nærmiljøsentral, Askers bil-
dende kunstnere (ABK) og Heggedal 
og omegn Historielag har en avtale 
med Asker kommune om å ta ansvaret 
for driften av Damvokterboligen i 15 
år. Uteområdet brukes også av Asker 
Trialklubb, som har ei løype inn i den 
gamle Fossekneika hoppbakke. Dam-
vokterboligen er nå malt, og det er 
hogd ut skog rundt huset på dugnad. 
Det er blitt lyst og fint rundt bygnin-
gen, og målet er at Damvokterboligen 
etter hvert skal være synlig fra Heg-
gedal sentrum. 

1946-1948” fra Statistisk Sentralbyrå 
hadde Heggedal Ullvarefabrikk A/S 
et kraftverk i Kistefossen med 10 me-
ter fallhøyde, to vannturbiner på til 
sammen 158 kW, to generatorer og 
en transformator fra 230 til 5000 Volt. 
Årsproduksjonen var i 1946 150.000 
kWh, i 1947 64.500 kWh, og i 1948 
147.000 kW. (1947 var et år med ek-
stremt lite nedbør). 

Hva skal vi med et gammelt 
kraftverk?
Det blir som med Damvokterboli-
gen. Nå er Heggedal sentrum under 
etablering, med flere boliger, og om-
rådet rundt Kistefossdammen vil bli 
stadig mer attraktivt og brukt. Derfor 
ble Damvokterboligen bevart. I første 
omgang er det viktigste å ta vare på de 
kulturminnene som er igjen. Og der 
er Kistefossen viktig. Utviklingen av 
industristedet Heggedal fra 1875 og 
utover er bygd på vannkraftressursene 
i Verkenselva og Grodalselva. 

Foreløpig er planen å grave ut det som 
er igjen av kraftverksbygningen, sta-

ble de store komponentene tilbake på 
plass, sikre området, og bygge et tak 
over. Det er sendt søknad til Kultur-
minnefondet om tilskudd til tak. Tur-
biner og generatorer er verdt et besøk, 
og det er interessant bare å se hvor-
dan et lite kraftverk ble bygd opp for 
100 år siden. Prinsippene er de samme 
som i moderne kraftverk. Men nye 
kraftverk er innebygd, og alt er skjult. 
I disse gamle anleggene står alt åpent, 
og vi kan se hvilken vei vannet går. 
Reguleringer er mekaniske og aks-
ler, svinghjul og generatorer står helt 
åpent. Da er det enkelt å forklare og 
forstå hvordan et kraftverk fungerer. 
Vi får et inntrykk av dimensjonene, 
og samtidig kan vi huske at de store 
vannkraftverkene i Norge har 1000 
ganger så stor effekt. 

Vi kan også drømme om å få turbine-
ne til å gå rundt – og faktisk produsere 
strøm. Foreløpig sitter alt bom fast. 
Rustne aksler og lagre må løsnes og 
mye må skiftes ut. Alle kobberviklin-
ger er fjernet fra generatoren, og hele 

Da Asker kommune skulle planere sletta nedenfor damvokterboligen i 
oktober, var planen å løfte opp den gamle turbinen som i alle år så vidt 
hadde vært synlig over bakken. Men gravemaskinen klarte ikke å flytte 
på den. Turbinen sto fast på fundamentet der den alltid hadde stått. Vi-
dere graving avdekket deler av generatorer, regulatorer og tavler. Og en 
meter under bakkenivå kom det flislagte golvet i den gamle kraftverks-
bygningen til syne. Kraftverket blir nå gravd ut – for hånd.

Kistefoss Kraftverk “frem fra glemselen”

Kistefoss Kraftverk lå rett nedenfor 
demningen. Da kraftverksbygningen 
ble revet rundt 1980, ble veggene re-
vet ned til bakkenivå. Kraftverket ble 
delvis demontert og delene lagt ned 
på golvet før det fylt jord over. For-
målet var å utvide sletta til hoppbak-
ken “Fossekneika”, som imidlertid ble 
nedlagt kort tid etter.

Demningen i Kistefossen ble bygd 
av Viking Gummivarefabrikk i 1911. 
Heggedal Ullvarefabrikk kjøpte fa-
brikken og kraftverket i 1921. Det ble 
bygd ut med en ny turbin i 1938/39, 
og kraftverket var i drift til ullvarefa-
brikken ble lagt ned i 1958.

I følge “Norges elektrisitetsverker 

Kraftverksbygningen ca. 1980, kort tid før 
den ble revet. Knekken  i taket viser hvor 
tilbygget for turbin nummer to begynner.  
Foto.: Paul Erik Karlsen

Damvokterboligen er malt, og området er 
ryddet - alt gjort på dugnad. Asker kommu-
ne skal nå sette inn nye vinduer og dører.

Til høyre: Sjefsgraver Eivind Walberg tidlig i utgravningene, ved siden av svinghjulet 
til den eldste generatoren. Turbinhuset helt til høyre på bildet. Til venstre: Statoren til 
den eldste generatoren løftes på plass. Den veier ca. 1,5 tonn.

Av Dag Henning Sæther
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styringssystemet er ødelagt. Turbinrø-
ret fra demningen er borte, og åpnin-
gen i demningen er murt igjen. Men 
hovedkomponentene i turbiner og ge-
neratorer er der.

Det er ingen enkel sak å restaurere og 
drive et gammelt kraftverk. Skal det 
bli økonomi i småskala energiproduk-
sjon, krever det et moderne anlegg 
som drives automatisk, uten tilsyn. 

På Dikemark står et nesten identisk 
gammel kraftverk i Verkenselva. Der 
er alt intakt, men Dikemark kraftverk 
er ikke i drift. 

Dikemark kraftverk
Dikemark kraftverk ble bygd i 1903/04 
for Dikemark sykehus, med en effekt 
på 40 kW. I 1920-26 ble kraftstasjonen 
ombygd til to maskiner på til sammen 
ca. 150 kW. En gang på 1960-tal-
let ble det ene aggregatet demontert. 
Anlegget var da bare sporadisk i drift, 
som nødstrømsaggregat for Dikemark 
sykehus. Men kraftverksbygning, 
dam og rørledning var intakt. I 2002 
tok vannkraft-entusiasten Clarence 
Yggeseth (1919-2009) opp tanken 

om å sette kraftverket i drift igjen. 
Bygningen ble pusset opp, og anleg-
get åpnet til 100-årsjubileet i 2004. 
Det var prøvedrift en periode, men 
prosjektet var avhengig av entusiasme 
og interesse. Det ble diskutert å opp-

rette en stiftelse med sykehuset, Asker 
museum, Asker kommune (v/skoleeta-
ten), Energiselskapet Asker og Bærum 
og fylket som mulige interessenter. 
I dag står kraftverket stille, og forval-
tes av Dikemark-museet.

Budstikka 10. september 2004. Kraftverket på Dikemark ble åpnet for publikum til 
100-årsjubileet, og hadde da vært i prøvedrift noen måneder. Bildet til høyre viser 
Clarence Yggeseth inne i kraftstasjonen. Innfelt: Kraftverksbygningen.

Dayspa i Asker
Hos Sparkling kan du senke skuldrene og 
unne deg litt luksus og velvære i hverdagen.  
Kom gjerne sammen med noen, og dere får 
eget sparom med kurbad og egen terapeut.

Behandling alle dager kl 09:00 - 21:00  
etter avtale.

Heggedal  -  Heggeodden, Asker  -  Risenga svømmehall 

Bestill din time på sparklingspa.no eller kontakt oss på tel 922 88 907

Heggedalsposten 13
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Sosiale Entrepenører (SE) gir også resultater i Heggedal
Gammel Nok formidler jobber til oss som er 50+, på kommersiell basis, 
for kortere og lengre oppdrag av alle typer, og gjerne slik at vi etterhvert 
kan få faste stillinger, når det byr seg.  Dette unike formidlingsselskapet 
ble startet i 2012 av heggedølingen Truls Nordby Johansen, og de har 
allerede 9 ansatte, hvorav 4 er bosatt i Heggedal - inkludert Truls.  De 
gangene jeg har besøkt dem, lyser begeistringen lang vei, ikke bare fra de 
ansatte, men også fra de som tar oppdrag hos Gammel Nok, og som stik-
ker innom på nettverksmøtene, for å få en prat og en kopp kaffe.  

De har hyggelige og lyse lokaler sentralt på Dikemark, i Villaveien 1.  
Det som gjør dette selskapet unikt og attraktivt, er de mange muligheter 
alle 50+ har, for å få jobber.  Enten det dreier seg om noen timer hos en 
trengende eldre, eller det ønskes en krevende fag- eller lederstilling.  
Seriøsiteten vises hos de sterke, faglig ansatte, og at deres motivasjon er 
langt mer enn å tjene penger.  Det viser også SE-prisen  på 1/2 mill. 

Per Gunnar er en av seniorene på en  
malerjobb, med logoen til Gammel Nok   

på ryggen.                          Foto: GN

Grunnlegger og styreleder av Gammel Nok;  
Truls Nordby Johansen fra Heggedal.   

                                                   Foto: Stein

Truls har en far som ufrivillig mistet 
jobben sin, etter å ha passert 60 år.  Det 
fikk Truls til å reagere på dagens praksis 
og (u)kultur, om å fase ut seniorer altfor 
tidlig, uavhengig av hvilke faktiske  
kvalifikasjoner den enkelte senior har.   
Han, sammen med sine ansatte, har kjørt 
et tøft løp fra 2012 til idag, for å bygge 
opp denne bedriften.  
Enhver bedrift må ha et godt økonomisk 
fundament, men det er konseptet han 
brenner for.  Han er stolt av det Gammel 
Nok er blitt, under hans hånd.  Dette 
konseptet er unikt, ikke bare i Norge, 
men også i Sverige.  Det styret han har 
satt sammen er i stjerne-klassen, og han 
har alle muligheter, til å være med på å 
snu ukulturen i dagens senior-praksis.  

Kristin tenner også på 
spørsmålet, om hvorfor 
hun jobber i Gammel Nok, 
som leder for ”Vekst” 
(se neste side).  Hun har 
jobbet i mange år som 
HR-direktør for et stort, 
internasjonalt selskap. 
Kristin er opptatt av at 
deltakelse i arbeidslivet er 
godt, både for hver enkelt 
og for samfunnet. Hun 
jobber for å snu en trend, 
hvor seniorer settes opp 
mot yngre i arbeidslivet. 
Det er nemlig ikke slik 
at de erfarne tar jobbene 
fra de unge. Med stigende 
levealder må vi må rett og 
slett forstå at vi trenger 
alle gode krefter i sving, 
og at vi på tvers av gene-
rasjoner må jobbe sammen 
for å opprettholde velferd 
for alle.  Uten seniorenes 
bidrag blir ikke Norge 
bærekraftig i fremtiden. 

Hvorfor jobber dere i Gammel Nok?

Gammel Nok åpner opp for frivilligheten, også 
i Heggedal, ved å gi hjelp til å komme i kontakt 
med seniorer som ønsker frivillig engasjement.  
Mange seniorer har fortsatt behov og lyst til å 
bruke sin kompetanse, også på prosjekter som 
ikke er betalt.  En måte å gjøre dette på er å 
komme på nettverksamlingene til Gammel Nok, 
og fortelle om alle de aktiviteter og prosjekter 
som drives i Heggedal.  Heggedalsposten viser 
bredden og høyden i det yrene organisasjons- 
livet vi har i Heggedal, og alle muligetene som 
er for seniorer, alment som faglig.      

Line er blid som en lerke, 
og hun er hjelpsomheten 
selv.  Etter å ha jobbet 
10 år som markedssjef i 
Xerox, er hun i full gang 
med å bidra til at folk som 
står utenfor arbeidslivet, 
får nye muligheter.

Det er ikke tvil om hva 
Mats svarer på spørs- 
målet.  Dette er langt mer 
enn en jobb, hvor han 
også tjener sine penger.  
Dette er noe han brenner 
for.  Han har samme  
målet som Truls; Å få flest 
mulig av deres seniorer ut 
i meningsfullt arbeid.  

Mats Øverbye (39) er leder 
for ”Praktisk bistand”, og 

han bor i Heggedal.  
                     Foto: Stein 

Line Øverbye (43) jobber 
med markedet, sosiale  
medier og rådgivning,  
og hun bor i Heggedal.   
                     Foto: Stein 

Kristin Molvik Botnmark  
(48) er leder for ”Vekst”,  
og hun bor i Heggedal.  

Tekst, design og enkelte bilder; Stein Dyre Berge
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Sosiale Entrepenører (SE) gir også resultater i Heggedal
Gammel Nok vant årets SE-pris på 1/2 mill kr, og 
denne ble utdelt i Operaen 3/11-2015 i forbindelse med 
SE-konferansen.  Dette er 6. året prisen deles ut, og 
det var 76 påmeldte, og av disse  ble 5 nominert.  Alle 
tilbød ulike former for arbeidsformidling, for folk som 
faller utenfor det vanlige arbeidslivet (bl. a. Kirkens 
Bymisjon med lønnede alternativer til rus, prostitusjon 
og kriminalitet).  I 2013 vant Epleslang AS, som er noe 
kjent hos oss i Heggedal.  

Prisen deles ut av selskapet FERD med undertekst; So-
siale Entrepenører.  De investerer i selskaper, tilsvaren-
de de som blir nominert, og dette er forretningsmessig 
basert.  Men kravet er at bedriftene må jobbe innenfor 
en klar sosial og samfunnsmessig ramme.

De fleste som jobber i Gammel Nok er med på bildet, som 
ble tatt ved overrekkelsen i Operaen 3/11-2015. Gründer 
Truls holder i sjekken på kr 500.000.                   Foto: GN

Gammelnok sine bidrag er livsfaseorientert, 
og delt inn i 4 enheter, som gjensidig  
befrukter hverandre: 
*  Vekst, ledes av Kristin M Botnmark.  
    Støtte til bedrifter og personer i omstilling, med spesielt 
     fokus på livsløpsstrategi og seniorressurser. Her tilbys  
     konsulentbistand, opplæring og karriererådgivning.  

*  Proff, ledes av Anne-Katrine Udjus.   
    Hjelp til rekrutering og bemanning i bedrifter og  
     organisasjoner.  Dette omfatter de fleste fagområder  
     knyttet til proff-markedet som kontor, butikk, IT mm. 

*  Praktisk bistand, ledes av Mats Øverby.  
    Hjelp i hjemmet eller andre steder. Ulike typer hånd- 
     verk som snekring, maling, muring og reperasjoner, og   
     tjenester som vasking, vinduspuss, barnepass mm.  

*  Omsorg; Tjenester knyttet til omsorg for enslige 
     eldre, aktivitetstilbud for personer som har demens og 
     bistand til å klare seg selv lenger.

En solskinnshistorie

Inger Maria Berle (90 år) og hjelper; Eva Wendelborg (55 år)         
                                                                                               Foto: Stein

Alle på Gammel Nok kaller Inger Maria fru Wennberg.  Hun er 
enke, og hun er fast kunde hos Gammel Nok, og kjenner mange 
av hjelperne.  Fru Wennberg er svært selvhjulpen, men noe hun 
må ha hjelp til.   
En lørdag formiddag i fellesferien i år, ringte fru Wennberg, for 
å få haste-hjelp til flere hus-ting.  Det var Truls som tok tlf, og 
en time etter kom Eva fra Nedre Eiker og brukte resten av lør-
dagen til å ordne alle hus-tingene.  Dette gledet og imponerte fru 
Wennberg stort.  Hun fortalte histoien, når hun og Eva tilfeldigvis 
besøkte Gammel Nok fredag 6/11, ved feiringen av prisen på 1/2 
mill kr.  Og smilet til fru Wennberg, viser tydelig hvordan hun 
verdsetter sin hjelper Eva.        

Fru Wennberg forteller også om en annen hjelper hos Gam-
mel Nok, som også var tilstede på denne feiringen; En smilende, 
hyggelig mann.  Oppdraget er å gå gjennom alle fru Wennbergs 
store bunker med papirer gjennom 60 år, for å hjelpe henne med å 
sortere det viktige, fra det som skal kastes.  Det er tydelig at hun 
også setter stor på denne hjelperen, som den hyggelige mannen 
han er.  Når jeg spør henne om ikke hjelperne hennes koster litt 
mye, så sier hun at det er verdt hver krone, også fordi de er så 
flinke.   

Slike ordninger må være noe for Asker kommune, når det gjelder 
visse tjenester, som ytes til de eldre. 

Ordfører Lene Conradi besøkte nylig Gamel Nok, sammen 
med folk fra Asker Næringsråd.                               Foto: GN

Askeravisen (ukeavis) har hver måned; Ordførerens hjørne. 
I avisen for nov. 2015, nr 36, på side 31, skriver Lene Con-
radi om dette besøket på Gammel Nok.  Hun ble inspirert 
av denne bedriftens brede arbeidsformidling, av kun senio-
rer.  Siden starten i des. 2012 har de allerede etablert seg 
med langt mer enn 1.000 ressurssterke seniorer.   
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LIONS CLUB
 

Presidenten har ordet 
Tekst: Jan Erik Ruud, President  LC Heggedal 
Foto:   Kjell E. Nilsen 

Et nytt Lionsår har startet. Ja det høres kanskje rart ut, men 
et Lionsår starter 1. juli. Joda - vi har gjort noe etter 1. juli. Vi 
har hatt 2 medlemsmøter og ikke minst så har vi fått 4 nye 
medlemmer. Det er veldig bra og det er vi utrolig stolte av. 
Men til dere som leser dette og tenker dette kanskje er noe 
for meg: Treffe noen andre mennesker, gjøre noe 
meningsfylt, ta en dugnad i ny og ne. Ta kontakt med oss da 
vel. 

Kulturdagene i Heggedal blir arrangert hvert år på Heggedal 
Hovedgård 1. helgen i juni. Dette er vårt største arrangement. 
Til kulturdagene som går over to dager må vi ha hjelp av våre 
damer. De står på og selger kaker, pølser og lapskaus, lodd 
og blomster. Dette setter vi stor pris på og vi feirer dette med 
Ladies Night. I år var vi på Gjellum.  (se bilde 4). Ny president 
skal settes inn med en egen seremoni og etter hvert skal han 
holde en tale og fortelle om hva som vil skje i året som 
kommer. (se bilde 2) og (3) 
Under middagen tar vi også opp nye medlemmer med en flott 
seremoni og de får da synlige bevis på at de er medlemmer i 
vår klubb. Dessverre var det to som meldte forfall til dette ved 
denne anledningen, men de blir tatt opp senere.( Se bilde 5). 
 
Den høyeste utmerkelsen du kan få i Lions er Melvin Jones. 
Atle Jarl Holsen mottok denne prisen vel fortjent. 21 år etter 
han begynte i Lions Heggedal har han rukket å sitte 3 perioder 
som president, han har  også vært distriktsguvernør, og hatt 
flere verv i klubben. Det var et rørt medlem som mottok 
prisen.( Se bilde 6) 
Så var middagen over og nydelig kake ble servert.(Se 
bilde 1). 

Forhåndsmelding til pensjonistene i Heggedal:  
Onsdag 10. februar 2016, kl. 19.00 er det nok en gang Pensjonisttreff på Heggedal Hovedgård.  

Møt opp og treff gamle kjente i trivelige omgivelser. LC Heggedal spanderer smørbrød, kaffe, dansemusikk ++ 
Nærmere informasjon kommer på nyåret. 

Bilde 1 

Bilde 2 

Bilde 3 

Bilde 4 Bilde 5 Bilde 6 
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Noen ganger får vi i Heggedals-
posten tips om spennende personer 
som bor i bygda vår. ”Dere må 
besøke den blide, åpne og hyggelige  
fyren som nå driver Oslofjordka-
féen i Vollen”, fi kk vi tips om. 

En søndag besøker jeg derfor 
Nicholas Moustaka i kaféen i Vollen. 
Kaféen hans er i Oslofjordmuseets 
fl otte lokaler, med utsikt over byg-
geplassen som skal forvandles til en 
ny marina fremfor museet. I kafeen 
selger Nicholas bagetter, kaker, is og 
økologisk kaffe. Nicholas har også 
sin egen spesialitet; supper. - Jeg 
lager fl ere typer hjemmelagde supper. 
Alle suppene er laget helt fra bunnen 
av med ekte råvarer. De mest popu-
lære er gresskarsuppe, tomatsuppe og 
linsesuppe. Sistnevnte har blitt kalt 
«candy-soup» av noen barn. - Det er 
ikke så mange steder i nærmiljøet 
som serverer supper som er laget 
helt fra bunnen av, forteller han. På 
spørsmål om han bruker oppskrift, 
rister han på hodet. – Nei, jeg følger 
ingen oppskrift. Derfor blir suppene 
aldri helt like. Jeg prøver også å lage 
noen supper som er for gluten- og 
laktoseintolerante.

Nicholas er født og oppvokst i 
London. Der drev foreldre hans en 
egen restaurant. – Som ung likte jeg 
å hjelpe til i restauranten deres. Jeg 
trives med å stå på kjøkkenet. Etter 
hvert startet jeg min egen kafé i 
London.

Det er ikke bare matlaging som den 
blide kafeverten er glad i. - Jeg elsker 
å reise rundt og besøke nye steder. 
Det var på en reise i Guatemala jeg 

17Heggedalsposten

traff min norske kone. Etter 50 år 
i England fl yttet jeg til Norge. Vi 
valgte å bosette oss i Heggedal. 
Her bor jeg nå med kone og to barn.

Tross årene i Norge, har ikke 
Nicholas lært seg norsk. - Det har 
vært vanskelig å lære seg norsk. Dere 
nordmenn er jo så gode i engelsk, ler 
han. 

I ett år drev Nicholas og kona ka-
féserveringen på Gupu i Vestmarka. 
- Da vi startet serveringen på Gupu, 
introduserte jeg suppene mine der. 
Den første tiden var ikke suppene så 
populære. Når nordmenn er på tur 
vil de bare ha kake og kaffe. Etter en 
stund fi kk folk smaken på suppene, 
og de ble veldig populære. Folk kom 
til Gupu bare for å smake suppene, 
forteller Nicholas. Undertegnede kan 
bekrefte at suppene er veldig gode 
– jeg prøvesmakte både linsesuppe 
og tomatsuppe under mitt besøk i 
kaféen til Nicholas.

Hver søndag denne høsten har det 
vært egne aktiviteter for barn på 
Oslofjordmuseet. Da kommer det 
mange familier på besøk til kaféen. 

Den blide kaféverten Nicholas fra Heggedal driver 
kaféen ved Oslofjordmuseet.

Fra London til Heggedal
Nicholas fra Heggedal driver Oslofjordkaféen
Nicholas Moustaka (59) fra London fl yttet til Heggedal for 9 år siden. 
I London drev han sin egen kafé. I mai 2015 overtok Nicholas driften av 
kaféen ved Oslofjordmuseet i Vollen.

Åpningstider:Åpningstider:
onsdag – fredagonsdag – fredag

kl. 11 – 15kl. 11 – 15

lørdag – søndaglørdag – søndag
kl. 10.30 – 16kl. 10.30 – 16

- Mange foreldrene synes det er mor-
somt når barna kan snakke engelsk 
med meg. Og jeg prøver jo også å 
snakke litt norsk med barna.
Nicholas håper fl ere fi nner veien til 
kaféen på museet i Vollen. – Mange 
vet ikke at det er en kafé her. Man 
må ikke inn på selve museet for å 
besøke kaféen - den er helt uavhengig 
av museet, forklarer Nicholas entu-
siastisk. Han forteller også at kaféen 
kan sørge for bevertning ved selska-
per, møter og seminarer. 

– Mye av tiden min går med her 
i kaféen. Kafédriften er mer enn 
en jobb. Det er blitt en hobby. Mitt 
høyeste ønske er at folk går herifra 
med et smil om munnen, sier en blid 
Nicholas. Som avslutter besøket mitt 
med ”Welcome back!”

Tekst og foto: Anders Lie Hagen

20%
Kupongen gir 20% rabatt på kjøp i 

kaféen på Oslofjordmuseet. 
Ta med deg

rabattkupongen fra bladet.

20%
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Anja Cecilie Solvik jobber som billedkunstner og driver til 
daglig Pikene ved broen galleri og rammeverksted i Heggedal. 
Hun er også opptatt av at bygda skal beholde sin unikhet 
under og etter  utbyggingen – nærheten til hverandre, 
naturen og evnen til dra sammen.

De kommer en fredag. To litt nervøse ingeniører, hvis 
jobb er å sikre hus i forbindelse med sprengningsarbei-
det. Sammen fester de en måler på huset. Mandag er de 
i gang og siden har de vært der. Etter noen dager hadde 
de gravd et digert hull foran inngangen til galleriet.  Selv 
om jeg skjønner at dette kanskje kan bety slutten tuller 
jeg med gutta som graver med at de holder på med ett 
basseng til meg. 

”Heia Anja Heia ”Anja! Jeg er tretten år og deltar på 
mitt aller første svømmestevne. På tribunen sitter pappa og 
mamma og foreldrene til veldig mange av de andre delta-
kerne og de eldre svømmerne. Jeg står på pallen med dirren-
de ben, badehetten strammer over tinningen, hodet koker, 
svømmebrillene dugger og badedrakten fra Arena er litt for 
stor. Jeg er kvalm og redd. En stemme sier:  ”På plass….. 
pang! Vi stuper uti og svømmer det forteste vi greier.  Jeg har 
problemer allerede, svømmebrillene tar inn vann, jeg kaver 
i vannet. Jeg må greie det tenker jeg , jeg skal. Distansen er 
50 meter crawl og vi nærmer oss 25 meter, altså en lengde. 
De andre snur og tar fatt på siste lengden. Jeg har enda ikke 
lært å snu på sånn stilig vis, med salto under vann. ”Just do 
it”, tenker jeg, inni den kokende badehetta og på svært lite 
stilig vis deiser jeg i kanten etter en halv snurr. Jeg fekter 
som en gal med armene, kommer meg rundt, og sparker 

A
n

ja
s 

si
d

e Heiagjeng!

Anja Cecilie Solvik

Vi er inneklemt, galleriet, mener jeg. Rundt oss på alle kanter 
bygges det. Karer med hørselvern, vernehjelm og rullings i 
munnviken graver, sprenger løfter og senker…

ifra med en fot. Jeg crawler, men kommer knapt av flekken, 
men jeg nekter å gi meg og jeg fortsetter. Kaver, svømmer 
gulper og gisper, som en hund til havs. Plutselig er jeg under 
vann, det bobler rundt meg, jeg fortsetter å tråkke i vannet. 
Er så vidt opp over vannflaten for å puste. Kavingen vil in-
gen ende ta. De på tribunen står og heier. De er røde i fjeset 
og skriker: ”Heia Anja heia Anja.” Det prikker i hodet, 
ringer for ørene, jeg gulper klor og det svimler for meg. 

Da hører jeg svømmetreneren min, Jarl Sager rope, bryt, 
Anja, BRYT!  I sidesynet ser jeg at han står i stigen nede i 
vannet, han lener seg utover og strekker hånden ut i vannet 
over banen. Jeg er noen meter fra hånden hans, det er dob-
belt så langt til kanten… jeg lar meg plukke opp. ”Jeg har 
deg, sier han.” Med sterk hånd løftes jeg opp og over på våte 
fliser. Der blir jeg stående. Jeg har tynne ben, litt kulemage 
og er lut i ryggen. 

”Så så”, sier han, mens han legger den store varme ar-
men om skuldrene mine: ”Rett deg opp i ryggen du, jenta 
mi, noen ganger er det greit å bryte. Og når du er klar, så 
kan du alltids prøve igjen.

Det er tøft å etablere seg i en bygd i endring. Vi som 
bor her gleder oss over utviklingen, men den midlerti-
dige fasen er tøff. Og sakte, men sikkert kan det bety at 
de få bedrifter som allerede har etablert seg i Heggedal 
forsvinner. Mange kommer innom bare for å si: ”Heia 
Anja! Vi heier på deg. Hold ut det blir bedre.” Ja tenker 
jeg. Og nekter å bryte, ansetter nye folk som blir med 
å tråkker vannet videre. Spiser min lunsj på Kaffe og 
Kanari. Hvor kaffen er varm og Trine byr på en klem. 
Kjøper grønnsaker, ost og smør på Bakkal (og egg fra et 
lite rede) Bestiller Sushi, hudpleie og hårklipp, handler 
kremer og stikker innom nærmiljøsentralen. Mens jeg 
tenker Det er ikke nok å bare heie, man må strekke ut 
en hånd og hjelpe hverandre opp.

Ps. Dette er det siste innlegget mitt i Heggedalsposten for en 
stund. Jeg vil takke de som heier på Pikene ved broen og på 
meg. Det betyr utrolig mye. Og jeg vil gjerne takke alle som 
kommer innom galleriet og er med på å dra oss opp. Ofte så 
er det de samme folka.

Heggedalsposten18
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der håret ditt har betydning

Vi ønsker alle en
riktig god jul og godt nytt år

6 dyktige frisører
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hos cut. i Heggedal!

Cut AS
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1389 Heggedal
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09.00 - 20.00 på hverdager
Åpent hver lørdag

Telefon: 94 79 27 88
post@cutfrisor.no
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HAIREXTENSION   •   NEGLEDESIGN   •   VIPPE EXTENSIONS
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Rundtur på stier og veier
fra Gullhella over Borgen, ned til Bondivann 
stasjon og langs Bondivannet på tilbaketuren.

Vi går inn i en tid med 
varierende vær så tur-
mulighetene i skog og mark 
blir gjerne begrenset før vi 
kan ta skiene fatt.  
Turen jeg nå beskriver går 
på mye brukte stier med 
mulighet for å velge veier 
dersom forholdene skulle 
bli helt håpløse.

Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Anders Lie Hagen

Turen starter fra parkerings-
plassen på Eidsletta der 
juletresalget til Heggedal 

Idrettslag pleier å være. Vi går opp 
Gamle Røykenveien til første vei til 
venstre, Kodalsveien. Dette er en 
blindvei, men går over til sti når du 
har passert det siste huset. Ta til 
venstre og du kommer ned til 
Gullhella Stasjon. Det er rekkverk 
den siste biten, som er kjekk å ty til 
når det blir glatt.

Vi krysser jernbanesporet og følger 
stien som også er en lysløype som 
går til Dikemark, og passerer
Vardåsen Skisenter. Her går det en 

Flott plankesti på våte 
parter av lysløypa mot 
Dikemark.
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Kodalsveien på Gullhella.

Sti med rekkverk mot Gullhella stasjon.
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Tekst og foto: Laila Samuelsen 
Layout: Anders Lie Hagen

vei opp til Borgen som er mulig å gå hvis man ønsker 
å korte ned turen. Veien går opp til Trettestykket som 
er en vei du kan følge ned til Borgenveien og Rimi-
butikken.

Men turen jeg her beskriver, følger stien videre.  
Tidligere kunne dette være en myrlendt og våt sti å 
gå, men nå er det lagt planker hele veien som gjør at 
du kan gå tørrskodd med joggesko. Men anbefaler 
piggsko eller sko med brodder når det fryser til på 
bakken. Følg lysløypetraseen opp en bratt bakke og 
videre til du kommer frem til et stikryss som er skiltet 
Bondivann stasjon. Følg den inn til høyre. Da har du 
Gjøkhaugen på høyre side. Stien kommer frem innerst 
i Askeladdveien. Rett før du kommer frem til veien 
går det en sti opp til høyre. Den fører opp til Gjøkhau-
gen, og bare noen meter lenger fremme er den en fin, 
åpen plass og raste på. Bare en fuglekasse oppe i et 
tre og rester av en bålplass forteller at her har det vært 
folk før, og det stemmer. For noen år siden var det et 
yrende liv her, for da var det en utebarnehage som 
holdt til der.  De hadde en stor, flott lavvo der, men 
den har de nok tatt med seg til et annet sted.

Adventstiden er rett rundt hjørnet så da er det ekstra 
koselig å gå på småveiene i boligområder. Det er lett 
å komme i julestemning når adventslys er tent både 
ute og inne i boligene du går forbi. Når du kommer 
ut fra stien, runder du mot høyre og kommer inne i 
Askeladdveien. Bare noen meter lenger fremme tar du 
til høyre inn Smørbukk-veien som er en blindvei.  In-
nerst i veien går det en sti videre, og bare noen meter 
lenger fremme er du innerst i Barlindbekken. Denne 
går videre til Trettestykket, men vi tar en sti ned til 
venstre, innerst ved snuplassen, skiltet «Utsikten». 

21Heggedalsposten

1

2

10

11

Kodalsveien på Gullhella.
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Du ser da en fin utsiktsplass foran deg, og der kan du 
nyte flott utsikt utover fjorden og inn mot Oslo. Du 
er nå innerst i Kari Trestakks vei. Følg veien til Tret-
testykket og denne videre nedover, forbi Rønningen 
skole og til Borgenveien. Det er også mulig å gå en 
sti videre nedover fra Utsikten.  Denne kommer ned 
ved Rønningen skole, men er ganske bratt.

Kryss Borgenveien og rund til venstre langs Rimi-
bygningen og ned til miljøstasjonen du da ser foran 
deg.  Gå til venstre for denne og du kommer ned 
på en sti som går ned til Bondivatn Stasjon. Det er 
rekkverk på de bratteste stedene og det kan sikkert 
være kjekt å holde i når veiene blir isete.

Før du kommer til stasjonen, ser du det nye leilig-
hetskomplekset Bondistranda med 208 leiligheter, på 
den andre siden av vannet. Boligområdet ligger flott 
til ved vannet med brygger og badeplasser.  Vi går 
over jernbanebrua og brua over Bondivann, følger en 
fin strandpromenade langs Bondivannet, og kommer 
frem til Røykenveien ved Kapsel’n og Bondibrua der 
Askerelva krysser Røykenveien.

Foliefabrikken A/S eller Kapsel’n som den ble kalt, 
er en ærverdig gammel fabrikk som ble etablert 
i 1883 under navnet Christiania Kapselfabrikk. 
Der produserte de tuber, kapsler og stanniolfolier. 
Fabrikken ga arbeid til mange damer også, og der 
var det også enkle arbeidsoppgaver som barn kunne 
gjøre. Det var derfor flere barn som jobbet der de 
dagene de ikke var på skolen.  På den tiden gikk 
barna på skolen kun annenhver dag. Billig arbeids-
kraft var de også. Fabrikken fylte 100 år i 1983 og da 
det nesten 200 ansatte der. Men bare 3 år senere ble 
dessverre fabrikken nedlagt, og fra 1990 ble bygnin-
gen leiet ut.

Askerelva starter på Mikkelsbonn i Vestmarka, ren-
ner via Semsvannet, ned til Asker sentrum og derfra 
til Bondivann, og munner ut i Blakstadbukta. Elva er 
godt og vel 17 kilometer lang.

Istedenfor å krysse Røykenveien og følge gangveien 
til Gullhella, går vi til høyre og opp unnarennet til 
den gamle hoppbakken, Granerudbakken. Det er litt 
bratt, men fin sti. Hvor lenge bakken var i virksom-
het, vet jeg ikke, men bildet fra 2003 viser at stillaset 
fortsatt står, men sannsynligvis ubrukelig. 

Stikryss ved Jutemyr mot Borgen.

Utsikten fra Kari 
Trestakks vei.

Bondivann stasjon.

Bondistranda ved Bondivann.
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På bildet fra 1999 ligger det snø i 
ovarennet, men veldig ruskete i un-
narennet, så det var kanskje allerede 
slutt da?

På toppen av bakken kan du jo 
unne deg en pust i bakken, og nyte 
utsikten før du går videre, frem til 
boligfeltet Korpåsen på Gullhella og 
derfra går du veien ned til venstre, 
tar til venstre i Norddalsveien før du 
svinger til høyre opp Gamle Røy-
kenvei og tilbake til parkeringsplas-
sen.

Dette er en fin rundtur på cirka 10-
12 kilometer, med muligheter for å 
avkorte litt her og der eller velge vei 
for sti dersom værforholdene eller 
lyst tilsier det.

God Tur! 

Granerud-
bakken 
ligger øde 
og forlatt 
9. februar 
1999. 

Foto:  
Budstikkas 
arkiv

Unnarennet 
på Granrud-
bakken er 
blitt lager-
plass for 
fyllmasse, 
6. mai 
2003.

Foto:  
Freddy Nilsen

Korpåsen.
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Borch Fagerhaug Elektro AS
Åmotveien 44, 1389 Heggedal

  * Rehabilitering
  * Nybygg
  * Brannforebyggende El-kontroll

Kontakt oss på mobil 415 51 001 eller 
epost oborch@online.no

Wettre gårdsbrød

Vår historie…

Strøket 6, Asker
Telefonbestilling: 66 78 12 30
Man-fre 7.30-18 Lør 8-16
Utvidede åpningstider og
søndagsåpent i desember!
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Historielagets program i januar:
Resten av vårprogrammet presenteres i 
Heggedalspostens januar-nummer

Mandag 25. januar kl. 13.00: 
Fortellerverksted på Innbyggertorget. 
Tema: Kværna.

Onsdag 27. januar kl. 18.00-21:00 
Historielagets fotogruppe inviterer til fotokveld. 
Ta med gamle og nye bilder. 
Vi skanner bilder på stedet, og registrerer alle 
opplysninger. Vi legger også fram noen gamle 
bilder der vi mangler navn på personer eller annen 
informasjon.

Torsdag 21. januar kl. 19.00 på Innbyggertorget: 
”Om innvandring til Heggedal i et historisk 
perspektiv” - foredrag v/Terje Martinsen
(arr.: Heggedal seniorsenter)

Klenodium fra Kistefossen Kraftverk
Fra en av våre medlemmer - Sverre Hella - har 
historielaget fått dette vakre måleinstrumentet, 
som har tilhørt damvokter Karlsen i Kistefoss. Det 
er blant annet et voltmeter til å kontrollere gene-
ratorspenningen. Men det har andre funksjoner 
som vi ikke kjenner - ennå.

Har du et gammelt hjemme-
brentapparat til overs? 
Fortellerverkstedet 30. november hadde tema 
“Hjemmebrenning og annen hjemmeproduksjon”. 
Historielaget vil gjerne ta vare på et gammelt 
hjemmebrentapparat før alle er borte. Vi tar gjerne 
et primitivt og dårlig apparat, da det ikke kommer 
til å bli brukt. Gaven kan gis anonymt.

Historielagets fotogruppe. F.v.: Jan Hauge, Thor Hauge, 
Olav Furdal (leder) og Terje Reier Gundersen. Dag Hen-
ning Sæther deltar fra styret

ÅRETS 
LOKALE 
JULEPRESANG!
Tændstikka 2015 kr. 150,-
Tændstikka 2014 kr. 100,-
Tændstikka 2015 + 2014 kr. 200,-
Årgangene 2010-2013 kr. 50,- pr. stk
Selges utenfor KIWI lørdag 12. des. 12-16,
og på Heggedal innbyggertorg (biblioteket)

Med artikler om:
- Kværnabygningen
- Et selvmord på Askerbørskauen i 1714
- “Nytteveksten” - Øvre Bråta
- Korps i Heggedal før 1940
- Heggedal Musikkorps 1945-67
- Grodal mølle- og sagbruk
- Kistefossen Kraftverk 
- “Veifar mot fjorden” - Dalveien

Hjelp oss å ta vare på vårlokalhistorie – 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

Heggedalsposten24
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Tekst: Alf-Egil Lahn
Layout: Anders Lie Hagen

November og desember er travle 
måneder for korpset, med 
mange hyggelige opplevelser.

Årets høstkonsert fant sted lørdag 
14. november i Asker kulturhus. 
Over 80 musikanter sørget for et fl ott 
show, som inkluderte både tante Sofi e 
og Reodor Felgen, samt fl ere andre 
kjente fi gurer fra både Kardemomme 
by og Flåklypa. For aspirantene var 
dette første konsert, og det er impo-
nerende å se hvor mye de har lært på 
kun tre måneder. Både skuespill og 
spennende bilder, fi lm og effekter var 
det korpserne selv som sto for. Til og 
med til månen fi kk vi være med! Har 
du lyst å høre en smakebit? Lørdag 
21. november spilte hovedkorpset 
deler av høstkonsertens repertoar på 
Underholdningskampen, konkurran-
sespilling i regi av Oslo Brass Band. 
Avslutningsnummeret, et fengende 
stykke som musikantene spiller på 
gehør, ligger tilgjengelig via korpsets 
hjemmeside.

Julegrantenning 1. søndag i advent 
hører med, og korpset besøkte i år 
hele fem steder. Som vanlig spiller 
vi på menighetens julemarked ved 
Heggedal kirke, samt Barnas Hus 
på Gullhella. Nytt i år var at vi også 
spilte for beboere på Gullhella bo- og 
aktivitetssenter. I tillegg lagde vi jule-
stemning i to sameier, Heggeodden 

Høstens loppemarked i oktober var godt 
besøkt. Musikantene hjalp også til, her 
Magnus Ørdal Tumyr (f.v.), Johannes 
Holden, Marie Louise Korsmo og 
Kristin Elise Fjell Kamhaug.

Loppelageret i Kloppedalen er åpent 18-21 
hver torsdag (utenom skoleferier)

Korpset på nettet: hbs.skolemusikk.no

Kontaktinfo: Alf-Egil Lahn, styreleder, 
tlf. 458 64 164, alfegillahn@gmail.com

Heggedal og Blakstad skolekorps 
er på Facebook. Lik siden vår og få 
siste nytt om konserter, aktiviteter 
og mye annet vårt musikalske 
fellesskap kan by på!
facebook.com/hbskolekorps

Hovedkorpset spilte alt fra klassiske verk 
til diskorytmer, på skolekorpsets konsert 
i november.

Tekst: Alf-Egil Lahn

Strålende høstkonsert i kulturhuset

og Rødsgrenda. Julegrantenningen 
er en koselig tradisjon, og med 
musikanter i nisseantrekk er det 
umulig ikke å glede seg til jul.

Neste mulighet til å høre hoved-
korpset, er nyttårskonserten i Asker 
kulturhus 17. januar 2016, vel møtt!

Emil Hvesser (t.v.) og Ole Andreas 
Årøen på hovedkorpsets 

tradisjonelle overnattingstur til 
Blåfjellhytta.

Over 40 juniorer og aspiranter var på 
scenen under høstkonserten. For 
korpsets aspiranter var dette første 
konsert.
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Nærmiljøleder´n
Aktivitetene tar seg opp på Innbyggertorget

Først ut (med omtale av) er 
kunstgruppa Art, en gjeng 

med ivrige (amatør)malere som sam-
les hver mandag for – nettopp – å 
male sammen. Malerne benytter et ca 
60m2  stort rom i Innbyggertorgets 2. 
etasje, med mye lys og litt varierende 
varme. Motivene som fremkommer 
er vidt forskjellige, klassisk figura-
tive, naturbilder, lettere abstrahert 
og det den enkelte egentlig er ivrigst 
på. Altså litt forskjellig.  På grunn av 
prinsippet om flerbruk av alle arealer 
på Innbyggertorget må malerne rydde 
vekk mellom hver gang – bortsett fra 
ferdige verk som henger på veggen. 
Malerne er 5-7 fremmøtte hver man-
dag, som leier lokalet etter ”seniorak-
tivitetsprinsippet” altså en 15-kroning 
per deltaker per gang. Malerne stiller 
også ut sine verk – og har deltatt på 
Dikemark, Asker kulturhus, Kul-
turdagene, Strøket 9 i Asker og flere 
andre ”gallerier”. De sier selv at med 
sin interesse for malerkunst – ”da har 
man det godt”.  Gruppen har for tiden 
ingen lærer, men alle er vel egentlig 
det – og alle er gode til å hjelpe de 
andre – eller kritisere som det sikkert 
heter; I mellom maleøktene diskuteres 
og løses verdens problemer i mer ge-
nerelle termer enn om valg av farger, 
men det er så langt ikke registrert ube-
hagelig høylytte merknader av ikke-
kunstnerisk Art.
Rommet er stort og mulighetene er 
mange – og det er plass til flere i grup-
pa. Ta kontakt med Nærmiljøsentralen 
som formidler interessen videre. 
”Du trenger ikke være verdensmester 
– bare du greier deg”, som Ragnhild 
sier.

Innimellom er det så travelt at vi ikke klarer å ”booke” 
alle aktivitetene, men sørger for mindre kollisjoner 
mellom grupper og aktiviteter. Og innimellom er det 
helt tomt i huset...(men jeg minner om at vi åpnet så 
sent som i mars 2015;)
Innbyggertorget er et prøve (og feile)prosjekt frem 
til vi flytter inn i nytt hus en gang i 2018? Derfor er 
det viktig at vi prøver ut bruken av lokalene og om-
givelsene på en utfordrende måte – for å strekke 

litt grenser. Har du ideer eller behov som kanskje 
kan dekkes av lokaler eller tjenester eller maskiner 
vi disponerer på Innbyggertorget? Da tar du kontakt 
med Per på Nærmiljøsentralen, post@iheggedal.no. 
Så finner vi et rom, en tid og en løsning sammen. I 
dette nummeret av Heggedalsposten forteller vi litt 
om noe av det som skjer på og ved huset – og om 
du savner dine ”prosjekter” eller aktiviteter skriver 
du litt til meg.                                                  PerS

Art

Ragnhild Gisle

Ragnhild Larsen

Sylvi Larsen

LettPalett Øyvind Larsen

PaintersAtWork

Kirsten Blix

Tekst og bilder: Per Sletaune
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Vi møtes utenfor Seniorsenteret (Innbyggertorget), på baksiden av 
Kiwi, hver mandag kl. 11 
Er det kaldt og uggent vær, eller snø og is, så går vi ca. 1 ½ times tur 
i nærområdet, og avslutter med kaffe og hyggelig prat på Innbygger-
torget, men når solen skinner og snøen er borte, tar vi med oss mat i 
sekken og tar turer i skog og mark.
På bildet er vi på tur over Svartvannsåsen og Blåfjella
Ta gjerne kontakt med Laila Samuelsen på tlf. 915 66 932, eller bare 
møt opp og bli med på tur.

Gladtrimmen

Heggedal SeniorDans er en nystartet danse-gruppe.
Vi danser hver onsdag fra kl. 11 – 13.30 inklusiv en halv times matpause 
i hyggelig lag. Det er plass til mange flere, så er du glad i å danse, så 
ikke nøl med å ta turen til Innbyggertorget i Heggedal (inngang på bak-
siden av Kiwi-bygget, en trapp opp).
Du må gjerne komme alene.  Vi deler vi oss i røde og blå dansere, så her 
får alle danse. Seniordans er en egen dansestil med mange morsomme 
danser, par-danser, ringdanser, gruppedanser og Line-danser. 
Dans er en kjempefin mulighet til å holde seg i form. Her får du brukt 
hele kroppen, og hodet med, uten store belastninger.  Fin musikk og 
hyggelig lag. 
Er det noe du lurer på så ring gjerne til instruktør og danseleder
Laila Samuelsen på tlf. 915 66 932 - Lssamuel@online.no

Heggedal SeniorDans

Her er det plass til mange flere! Dans er gøy!

Sammen på sykkel 
– planlegg turen allerede nå!

Tekst og bilder: Per Sletaune

Nærmiljøsentralens styreleder prøver seg

Akershusnettverket for Frivilligsen-
traler søkte i høst Gjensidigestiftelsen 
ved “sammen på sykkel” om støtte 
til elektriske sykler med passasjer 
”vogn”. Heggedal Nærmiljøsentral 
har vært heldig og blitt trukket ut og 
fått en kjempefin sykkel. Den er blitt 

hentet på Aurskog- Høland frivillig-
sentral; på tilhenger – siden sykkeltu-
ren hadde blitt lang..
Her ser du vår styreleder Sverre som 
tar prøveturen etter ankomst Heg-
gedal. Nå er det bare å glede seg til 
våren, da skal vi ut på tur. Vi ønsker 
forslag til bruksområder og kanskje 
vi kan klare å få til en liten støttedug-
nad så vi kan kjøpe en til. Kunne være 
moro å reise flere sammen på sykkel.
”Sammen på sykkel” er et tilbud til 
de som ellers ikke ville komme seg ut 
på sykkel (og kanskje ikke i det hele 
tatt komme seg ut) sammen med en 
”syklist”. Muligheten er til for alle 
som bor i nærmiljøet – og kan tenke 
seg en luftetur – kanskje bare bort i 
Trans´matorn?
For å få til dette prosjektet trenger vi 
”syklister”, som kan tenke seg en liten 
tur med en ny venn ”på bagga” – el-
ler i en mer standsmessig rickshaw. Ta 

kontakt med Nærmiljøsentralen alle-
rede nå – for en uforglemmelig opple-
velse neste vår!Under transport

Tekst og bilder: Laila Samuelsen
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Film og Videokonvertering I hjertet av Heggedal
gjennom  30 år

Har du smalfilmer-video-lysbilder,
 kan vi overføre disse til Dvd/harddisk.

Beøk oss I 4. Etg I Sentrumsgården og se samtidig vår
filmutstilling I Heggedalsbakken 6 (over Kiwi)

Kunnskap gjennom 30 år 

Tlf: 66 79 45 45
Eller gå inn på våre nettsider:

www.jadu.no

Heggedalsbakken 6
1389 Heggedal

SMALFILM-VIDEO

Et fremtidsrettet, klimavennlig bygg
Kistefossdammen barnehage er et forbildeprosjekt i Futu-
reBuilt-programmet. Dette er et partnerskap mellom kom-
munene i Oslo-regionen og en rekke offentlige og private 
instanser (www.futurebuilt.no). Målet er å vise at det er 
mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur 
med høy kvalitet. Et forbildeprosjekt skal ha 50 prosent 
lavere klimagassutslipp enn vanlig praksis når det gjelder 
både transport, energibruk og materialbruk. Disse målene 
gjelder også for Kistefosdammen barnehage.
Transport: Mindre biltrafikk
Det er et mål at flest mulig velger å gå, sykle eller reise 
kollektivt fremfor å kjøre bil til barnehagen. Derfor skal 
Kistefossdammen barnehage bygges med: 
- gode forhold for parkering av sykler og sykkelvogner rett 
ved hovedinngangen 
- gode dusj- og garderobefasiliteter for de ansatte
Det er utført en reisevaneundersøkelse blant foreldre og 
ansatte i en nærliggende barnehage. Kommunen skal job-
be sammen med foreldre og ansatte for å motivere til økt 
gange, sykling og bruk av kollektivtransport. 
Energibruk
- Barnehagen skal bygges som et «plusshus» som gene-
rerer mer energi enn den forbruker i gjennomsnitt per år. 

Kistefossdammen ligger an til å bli det første offentlige 
plusshuset i Norge!
- 100 % av energiforbruket skal dekkes av lokal fornybar 
energi. Energikildene er bergvarme og solceller
Materialer
- Barnehagen bygges så langt som mulig med byggema-
terialer som har lave utslipp av klimagasser fra råvarer og 
produksjon
- Blant annet skal vi benytte mest mulig trevirke fordi tre 
er en fornybar ressurs og trematerialer generelt har lave 
klimagassutslipp forbundet med produksjonen.   Vi bruker 
så lite stål og betong som mulig da de har et høyt klimag-
assutslipp fra råvarer og produksjon. 
Kistefossdammen barnehage blir et pilot-
prosjekt på flere måter. Det energieffektive bygget som 
bygges av klimavennlige materialer reduserer utslipp fra 
Asker kommunes drift. I tillegg vil redusert bilbruk fra 
byggets brukere bidra til å redusere utslipp fra transport 
i Askersamfunnet. Dette er tema som kommunen jobber 
med på mange måter for å oppnå målene i vår Energi- og 
klimaplan.

Kistefossdammen barnehage

Kilde: Asker kommunes presentasjon på “nabomøte” 
18. november.
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Julegavetips til alle!

Heggedal Apotek
Heggedalsveien 304, 1389  Heggedal
Åpningstider: man-fre 9-17 lør 10-15

55,-
FRA

129,-

159,-
379,-

55,-
FRA 209,-
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I november arrangerte Hovedgården ungdomsskole 
aksjonsdager. Elevene samlet inn penger til et godt 
formål. Ungdomsskolen har nemlig en egen 
fadderskole i Kenya; ”Oasis of Hope”.
Aksjonsdagene var todelt. Den ene dagen lærte elevene om 
ulikheter og urettferdighet. De spilte et samarbeidspill, kalt 
”verdensspillet”. Elevene ble delt i lag som representerte hvert 
sitt land, og fi kk utdelt ressurser deretter. Spillet viste hvordan 
ressursene i verden fordeles mellom land.

Den andre dagen jobbet elevene selv for å tjene penger til 
deres fadderskole i Kenya. Innsamlingsaksjonen ga i alt over 

50 000 kroner.

Ungdomsjournalist Kristian Halle har 
intervjuet noen elever i 10. klasse på 

ungdomsskolen om prosjektet.
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Aksjonsdager ved Hovedgården ungdomsskole

Vithulan Sindre Puvitharan (t.v.)
- Jeg synes det er bra at vi samler inn 
penger til fadderskolen vår.
Aksjonsdagene har gitt meg erfarin-
ger som jeg kan få bruk for senere i 
livet. Jeg har lært at det alltid vil være 
urettferdig mellom rike og fattige 
land. Noen land har for eksempel 
mange ressurser, men mangler 
maskiner for å få tak i ressursene.

Noen elever spiller ”verdensspillet”.

Tekst og foto:
Kristian Halle, 15 år
kahalle@gmail.com

Ulirk Bugge (t.h.)
- Askjonsdagene er morsommere enn 
vanlige dager, fordi vi gjør aktiviteter 
som har læring i seg, men samtidig 
er veldig morsomt. Jeg vet at prosjek-
tet støtter en skole for fattige barn i 
Afrika, der vi også hjelper barna ved 
å gi dem mat. Jeg har lært at verden 
er urettferdig når det gjelder 
fattigdom.

Thea Kvinnegard
- Jeg synes det har vært gøy. Det er 
bra at vi gir pengene til noen som vi 
vet litt mer om, enn bare et eller an-
net tilfeldig prosjekt hvert år. ”Ver-
densspillet” var morsomt og interes-
sant fordi der fi kk vi se hvordan noen 
land hadde det lettere, mens andre 
land sleit en del mer. Hadde 
ressursene blitt fordelt rettferdig ville 
det vært nok til alle. 

- ”Oasis of Hope” er en skole for de 
som ikke har råd til å gå på van-
lig skole. Her får elevene en slags 
frokost hver dag, og lunsj 2-3 ganger 
i uken. Denne skolen ble opprettet på 
grunn av mye fattigdom i dette 
området. Hvis barna ikke har råd til 
å gå på skole, får de sjeldent jobb. 
Og da blir det enda vanskeligere å 
forsørge fremtidig familie. 
Jeg syntes det er et veldig bra 
prosjekt, og det gir oss et slags 
innblikk i hvordan det er der borte, 
og gir oss muligheter til å gi en 
synlig hjelp til de barna der.

Henriette Oudmayer
- Jeg synes aksjonsdagene var 
spennende og veldig givende! 
”Oasis of Hope” er et lavterskeltilbud 
for barn i Kenya. I Kenya er det kun 
de med en god del penger som får 
mulighet til undervisning. Utdanning 
er et av de aller viktigste tiltakene 
mot fattigdomsbekjempelse, og det 
er nettopp derfor tiltak som ”Oasis of 
Hope” er skikkelig viktig.
Arbeidet på aksjonsdagene setter 
ting litt i perspektiv. Det er lett å ta 
skolegang for gitt, da den er gratis 
og obligatorisk, men dette prosjektet 
får meg til å innse viktigheten. Det 
er ikke alle som er like heldige som 
meg.

deres fadderskole i Kenya. Innsamlingsaksjonen ga i alt over 

Layout:
Anders Lie Hagen
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En konsertkveld for liten og stor
Aksjonskonserten 2015
Tirsdag 8. desember Kl. 17-21 på Kaliber Ungdomsklubb i Samarbeid 
med Hovedgården ungdomsskole og Hovedgården Kulturforum.

I år slår vi sammen aksjonskonserten og 
klubbens årlige julekonsert, Luciarock, til ett stort 
arrangement hvor alle inntekter, fra dørsalg, kafé 
og salg av hjemmelagede julegaver går uavkortet 
til Hovedgårdens fadderskole; Oasis of Hope. 

Planleggingen og arrangering  er en felles inn-
sats fra ungdom og voksne ved HUS og Kaliber. 
Elevene ved skolen står for alt fra underhold-
ning, teknikk, salg og organisering. Det vil bli to 
konserter på samme kveld slik at fl est mulig får 
anledning til å få med seg begivenheten. 

Ungdomsklubben Kaliber
Ungdomsklubben i Heggedal, Kaliber, ligger ved Hovedgården ungdomsskole. 

Vi serverer gratis mat til skolens ungdommer mandag til torsdag etter 
skoletid og har åpent med serveringstilbud hver dag i midttimen. 

Her kan du spille biljard og bordtennis, spille musikk og playstation eller slappe 
av i klubbens spa-rom. Det er mange ungdommer som jobber frivillig på 
klubben både i kaféen, som DJ’er med lyd på scenen, som fotografer og 
med å arrangere kino-visninger og konkurranser. I tillegg arrangerer vi 

kulturaktiviteter som musikk undervisning og salsa-kurs 
i samarbeid med Hovedgården Kulturforum.

Første konsert begynner kl 17.00 med informa-
sjon om fadderskolen og prosjektet av Eli Signe 
og Regine i 10. klasse. Konfransierer Elias (10. 
trinn) og Phillip (8. trinn) vil ledes oss gjennom de 
to konsertene hvor vi får høre musikk fra band og 
elever ved skolen. 

Etter første konsert vil det bli en pause med salg 
i cafeen og julemarkedet inne på klubben. Neste 
konsert begynner cirka kl. 19.30. 

Velkommen til alle store og små i Heggedal! 

Ansvarlig for programmet 
og teksten er: Lisa Lærum Åslund
Lisa.Laerum.Aslund@asker.kommune.no

                         

Ungdomsklubben Kaliber

30-31 UNG-sider 6-2015.indd   31 24.11.2015   19:38:16



        HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER        &  STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD

Heggedal Hovedgård inviterer til 

Julemarked 
Søndag 6. desember kl. 12 – 18 

 
Åpen kafe både ute og inne. 

Her blir det salg av kaker, vafler, kaffe, brus og 
juletallerken med ribbe, medisterkaker og julepølse. 

Ta med familie/venner og spis søndagsmiddagen på 
Hovedgården, handle julegaver og oppleve en god 

julestemning. 

Velkommen 

Det blir salg av strikke og heklevarer, julekort, 
julebakst, smykker, hudpleie og mye annet. 
Det blir salg av strikke og heklevarer, julekort, 
julebakst, smykker, hudpleie og mye annet.

Heggedalsposten32
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        HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER        &  STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD

 Heggedal hovedgårds venner og Heggedal menighet inviterer ti l

Luciafeiring 
på Heggedal hovedgård

søndag 13. desember kl. 12:00 ti l kl.14:00. 
GRATIS ENTRE  

Heggetroll barnekor underholder
Det serveres lussekatt er - kaff e og brus

LODDSALG - Mange fi ne gevinster.
Kirkekaff en vil holdes på Hovedgården denne søndagen

Trevaren 9, 1389 Heggedal - 66 79 62 65
Heggedal sentrum, det gule huset, “beauty-kjelleren”

Clinic Michelle
Hudpleiesalong
Hudpleier Michelle Nuth

tilbyr hudpleie, hårfjerning med voks og farging 
av vipper og bryn, vippe extension og manikyr

Frisør
Anne Grethe Thune

Frisør
Anne Grethe Thune

SENTRUMS FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572 - 66 79 71 09

Mandag - fredag 09.00 - 16.00
Kveldstid og lørdager etter avtale

Dameklær: Alt kr. 200 uansett førpris

Nå er Sentrum Frisør, Pepita Frisør og 
Clinic Michelle i samme lokale

Besøk Heggedals kunstgal ler i  og få en dei l ig 
kunstopplevelse. Grafikk, maleri  og keramikk av 
god kval i tet.  Juleutst i l l ing starter lørdag 28. 
november. Kunst er en gave som varer

Bevar din kunst med r ikt ig innramming. Vår Bevar din kunst med r ikt ig innramming. Vår 
rammemaker rammer inn trykk, foto, spei l  og 
malerier med kval i tetsmaterialer t i l  en lav pris. 
Ring: 402 27 082.

Heggedal sentrum, Trevaren 9, 1389 Heggedal      
www.pikenevedbroen.com    www.trygge-rammer.no

Tirsdag 10.00 - 16.00
Onsdag 10.00 - 16.00
Torsdag 10.00 - 17.00

Fredag 11.00 - 15.00
Lørdag 12.00 - 15.00
Søndag 12.00 - 15.00

Heggedalsposten 33
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OPPLÆRING PÅ MANUELL OG AUTOMAT

Jul hos

Bakkal
Bakkal er en nyåpnet hyggelig butikk på 

Heggeodden, som dufter av deilig frukt og grønt, 
krydder, oliven, ost, kaffe og te. Her fi nner du 
matvarer av høy kvalitet og gaveartikler med 

lekker design. Vi er den smaksrike butikken for 
julehandel, fi rma- og vertinnegaver! 

Man-fre 10-18. Lør 10-17.
Søndagsåpent i desember

Tlf.: 930 59 223   -  Følg oss på facebook
Velkommen!

Heggedalsbakken 3

Vi blir tvangsfl yttet. Huset skal rives!

Alt skal selges
Butikkinventar m/disker, reoler m/glasskap/
skuffer. Alt elektrisk, strømskinner m/spot, 

varmovner, lyskilder m.v. Juleutstyr. 

OBS! Loppesalg fra fl ere dødsbo:
Malerier av kjente kunstnere. Skrivemaskin 
1930 mod., 3 radiokabinetter, symaskiner, 

100-vis av gjenstander.

Desember åpent 10.00-17.00 og 18.30-21.00
lørdag 10.00-13.00

Forbehold om endret åpningstider.
Tlf.: 66 79 68 18. Kontant salg.

66 79 68 18
901 24 432

HEGGEDAL ELEKTRO
ALT INNEN ELEKTROINSTALLASJON

* Servicebiler
* Gulvvarme

* Nyanlegg
* Downlights

* Sikringsskap
* El-kontroll

Butikk med belysning, elektrisk materiell, lyskilder, 
småapparater, rep. av lamper.

Heggedalsbakken 3, 1389 Heggedal



Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige
pakkeløsninger. Vi har kjøretimer dag og kveld.
Gratis henting og bringing til kjøretimer.
Bærum - Asker - Røyken 
Kjøretimer dag kr. 500,- / kveld kr. 600,-
Oppstart trafi kalt grunnkurs 
man. 18. januar kl. 18.00 - kr. 2500,-
Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00
Tlf.: 404 14 008  www.heggedal-trafi kkskole.no

Energiglas

   

Energiglas

   

Oksidé AS, 
Postboks 14,1380 Heggedal

post@okside.no
www.okside.no

Glasseksperten
Et glassklart valg

Hvordan ser du ut egentlig?
Duggete vinduer?

Vi skifter glasset 
for deg og du
sparer energi!

Telefon: 90 50 20 90

ALT I GLASS- 
ARBEIDE
Vi har flyttet 
til Heggedal

Heggedalsposten34
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Som en ”kickstart” på langrennssesongen arrangerte 
Lang-rennsgruppa i HIL også i år ”Vardåsen Opp”. I år 
hadde vi laget en ny vri og invitert alle våre naboklubber. 

Dikemark IF, Vollen Ungdomslag og Asker Skiklubb stilte 
med fl ere løpere i tillegg til våre egne. Totalt var det over 
80 som fullførte den harde løypa. De yngste løperne star-

tet i bunnen av slalåmbakken og løp hele veien til toppen, mens de 
eldste fi kk bryne seg på en sløyfe nede ved Gullhella stasjon, før 
de løp videre opp lysløypa og opp til toppen. Den lengste løypa 
var på totalt 1.750m med en høydeforskjell på 200m. Vinnertiden 
ble på sterke 09:55! 

Det ble en vellykket kveld med svette og slit, men også masse 
glede over å mestre en så utfordrende løype! Vi avsluttet det hele 
med kaker og saft, og det var nok mange barn og unge som sov 
ekstra godt den natten etter en strålende innsats i bakken!

Tusen takk til kommunen som sørget for lys i slalåmbakken og til 
de ansvarlige for varmestua, som vi fi kk låne. Takk også til alle 
dere andre som bidro til at dette ble et vellykket arrangement – vi 
gjentar suksessen neste år!

Tekst: Gry L. Brustad, Foto: Tone Skjellestad

Gruppe 1 jubler på toppen av Vardåsen

Langrennsgruppas 
juletresalg

Tradisjonen tro selger Langrenns-
gruppa i HIL juletrær i år også!  

Salget vil i år kun foregå fra plassen uten-
for Kiwi. Vi håper så mange som mulig 
vil stikke innom, slå av en prat og gjøre 
en god handel! Pengene går uavkortet til 
Langrennsgruppa og deres tilbud til barn 
og ungdom.

Vardåsen opp
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Partytelt til leie på 
Blåfjellhytta 

Utvidet parkeringsplass 
Blåfjellhytta har vært heldig og 

fått tilkjørt ca. 15 billass med 
stein, dette er lagt ut på begge 

sider av nedre parkeringsplass. I tillegg 
har det blitt gruset og planert. Det betyr 
i praksis at plassen nå er blitt dobbelt så 
stor. Vi oppfordrer bilistene til å parkere 
på en slik måte at flest mulig biler får 

plass. Med riktig parkering kan vi nå ta 
imot ca. 15-20 biler. 

Styret håper også at alle brukere av 
parkeringsplassen legger igjen kr. 20,- 
for symbolsk støtte til vegutgiftene.

Tekst og foto: Morten Eriksson

Blåfjellhytta har vært så heldig og få 
”gamle” grønne og hvite partytelt 

av Heggedal Lions. 2x6m og 1x9m 
partytelt med sidevegger. Når du leier 
Blåfjellhytta eller Lille Blå, kan vi nå 
også tilby leie av partytelt.

Se vår hjemmeside for info og pris 
www.blaafjellhytta.no

Tekst og foto: Morten Eriksson

Pensjonistbesøk på Blåfjellhytta  
Onsdag 14.oktober var det formiddagstreff med 16 pensjonister på 
Blåfjellhytta. 

En av initiativtakerne, Åse Westengen, tok kontakt med undertegnede med fore-
spørsel om vi kunne åpne hytta for ”gamle Heggedalstravere”. De var en gjeng 
på ca. 13-15 som ønsket å besøke hytta og mimre om gamle dager. Mange av de 

har gode minner fra skiturer og fester på Blåfjellhytta i sin ungdom.

Gjengen hadde med seg ferske julekaker fra Heggedal Bakeri og kaffeposer. Hyttestyr-
et tok imot gjengen med åpne armer, og det ble satt stor pris på at det var fyr i peisen og 
god service. Masse gode historier ble fortalt rundt bordet, og latteren satt løst. Gjengen 
ble sittende i flere timer og undertegnede tror de koste seg.

Pensjonistene er velkommen igjen til ny ”mimring" med kaffe & julekake, også i 2016.

Tekst og foto: Morten Eriksson

Leie Blåfjellhytta eller 
Lille Blå? 

Ønsker du å arrangere et familiesels-
kap, holde barnedåp, konfirmasjon 

eller en firmafest, hvorfor ikke arrangere 
det på Blåfjellhytta!     

Peisestue med plass til 45 gjester, fyr i 
peisen, utsikt over Indre Oslofjord, over-
natting til 30, og 30 mål ”lekestue” – hvor 
i Asker finner du maken?

Ønsker du det mer intimt og utfordrende, 
kan vi anbefale Lille Blå, med plass til 
20 gjester rundt bålpannen. Stor grill 
ute og plass til 20. Se reven vandre over 
myra, eller skue opp mot hønsehauken 
som svever på himmelen. Sitt ute under 
åpen himmel og fortell spøkelseshistorier 
mens det lyser opp fra ilden på grillen.

Gode parkeringsmuligheter.

Untitled-6   36 24.11.2015   20:04:02



HEGGEDAL IDRETTSLAG

Heggedal IL vil takke deg som har registrert Heggedal IL som mottaker av din grasrot-
andel. Det totalte beløpet HIL har mottatt av Grastrotandelen siden mars 2009 er 
kr 571.161. 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).

Heggedalsposten 37

Følg oss på facebook!

HEGGEDAL IDRETTSLAG

Leder:  Tom Hermansen 906 89 574 tom_hermansen@hotmail.com
Nestleder:  Torgeir Kroken 913 40 310 t-bjarne@online.no
Leder fotball:  Torolf Bjerkem 456 08 049 tbjerkem@gmail.com
Friidrett:  Susanne Haugenes-Bourrie 452 83 028 susanne.haugenesbourrie@gmail.com
Allidrett:  Sigurd Haakonsen 951 09 835 sigurd_haakonsen@hotmail.com
Langrenn:  Vidar Johansen 414 66 400 vidar73@gmail.com 
Trim og trening:  Laila Samuelsen 915 66 932 Lssamuel@online.no
Blåfjellhytta:  Morten Eriksson 920 39 935 erikssonmorten13@gmail.com
Utleie Gjellum:  gjellum@heggedalil.no

Jenter 2003 
fotball

Bank fra A til Å

Heggedals jenter født i 2003 har 
gjennomført en strålende sesong og 
avsluttet hovedsesongen med turner-
ing i Langesund, helgen 24. og 25. 
oktober.  

Til sammen har 16 jenter født i 2003 
vært med i årets kamper. Jentene har 
i år hatt to 7`er-lag i seriespillet og 

spilt til sammen 20 seriekamper.  J2003 har 
et meget bra samarbeid med 2004-årgangen 
og fl ere av jentene som er året yngre har ho-
spitert hos 2003-laget i løpet av sesongen. 
De to årgangene har også hatt fl ere treninger 
sammen. Vi håper dette gode samarbeidet 
fortsetter så jentene får et godt tilbud i 
Heggedal også når vi etter hvert skal over 
på 9`er og 11`er-fotball. 

Heggedals fotballjenter i 2003-årgangen har 
et meget godt miljø og det er fl ere å takke 
her. Trenerne, Toffe Bjerkem og Marte 
Kristoffersen, har en helt unik evne til å 
inkludere og se alle jentene, og dette har bi-
dratt til at ikke en eneste jente har sluttet å 
spille fotball de siste 3-4 årene. Det skader 
heller ikke at begge også har meget god 
trenerkompetanse. Hans-Petter Gundersen 
styrer det administrative på en fortreffelig 
måte, og Kate Campbell Vedeler har gjort en 
strålende jobb som leder av cup-styret i.f.m. 
Heggedalscupen. Når man i tillegg har en 
svært sosial og fotballglad foreldregruppe 
som møter opp på bortimot alt av kamper er 
dette en gjeng å bli glad og stolt av. 

Jentene fortsetter å trene utover vinteren og har til sammen 4 økter i uka for de aller ivrigste. 
Dette inkluderer også jenteakademiet som har trening på tvers av årsklasser hver søndag  
kl 18 på Gjellum.

Hovedsesongen ble som nevnt avsluttet med turnering i Langesund siste helgen i oktober. 
Jentene stilte med to 5`er lag og gjorde en fantastisk god fi gur. Det sosiale var minst like 
viktig på denne turen. Vi bodde på hotell og koste oss skikkelig, både jenter og foreldre. Vi 
hadde til og med ordnet det slik at klokken ble stilt en time tilbake denne helgen, så vi fi kk 
en bonustime. En fantastisk fl ott avslutningstur rundet av en sesong som har gitt mange 
gode minner.

Tekst og foto: Øyvind Tvilde

Fra Skjærgårdscupen i Langesund. I front: Hedda Stien
1.rad: Astri Vik Urdal, Anna Gundersen, Nora Skatvold, Tiril F. Christensen, Una Bjerkem
Bak: Marte Kristoffersen, Celina Kvale, Anna Heggtveit Vethe, Jenny Eggum Tvilde, Selma L. Thorvaldsen, 
Sunniva Handeland, Otilie Brynsmo og Torolf Bjerkem
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min vei til heggedal
Tekst: Elisabeth Schjølberg, foto: Anja Solvik

Navn: Kine Beate Øynes
Bor på Dikemark
Alder: 31 år

«DET VAR SOM EN DRØM….
… Jeg fl yttet hit sist sommer og i hele 
sommer badet vi – sammen med sva-
nene – i vannene ved Dikemark. Her 
kan man virkelig fi nne roen». Det er 

En liten midtsommerdrøm – for oss over 
30 er den rett rundt «svingen»

Kine Beate Øynes brenner for kunst i 
hverdagen og gleder seg over å ha mulig-
heten for å bringe kunsten til oss.

nesten så man kan høre en bie surre 
og man tenker: sommeren er til å leve 
med den óg, når Kine Beate Øynes 
forteller om sin første sommer i Heg-
gedal. 
Det er historier som fører Kine til 
Heggedal – og veien er nesten en his-
torie i seg selv. For det var en gang 
ei jente fra Arendal. Hun fi kk et ka-
mera og begynte på vandringen som 
førte henne langt og lenger enn langt, 
både nord og øst og vest og til foto-
fagskolen i Trondheim. Hun visste det 
ikke da hun kom dit, at det var som 
historieforteller hun vandret – men det 
så kollegene hennes. Som i alle histo-
rier, skulle Kine prøves – og prøven 
førte henne til Anja og Heggedal – det 
skulle bli et portrett av Anja. 
Året var 2010 og opplevelsen var 
«Himmelblå», forteller Kine. Hegge-
dalsånden ble, forteller Kine, fotogra-
fering, åpen dør og folk kom og gikk. 
Selv om det tok noen år, var det lett å 
bestemme seg for å fl ytte til Heggedal 

– med alle muligheter for å fi nne en 
ro, og samtidig muligheten til å ta seg 
en bytur. 
I Heggedal skal Kine fortsatt bidra til 
at det fortelles historier. Som daglig 
leder ved «Pikene ved broen» er det 
imidlertid andre historiefortellere som 
presenteres, i form av grafi kk, maleri 
og keramikk. I. desember ble juleut-
stillingen åpnet, den er åpen daglig. 
Egne fotoprosjekter forgår etter galle-
riets stengetid. Hun har fortsatt å følge 
mennesker – for tiden Lama Ole Ny-
dahl, Lolland i Danmark.

Vi trenger fl ere bud!

Heggedalsposten skrives og distribueres av frivillige.
Det er over 30 bud som deler ut bladet.

Vi trenger fl ere som kan være med å levere Heggedalsposten i nærmiljøet. 
Mange bud tar utleveringen som en trimtur. Man kan også være fl ere om en rute. 

Vi har nå 5 ledige budruter. Tre av budrutene er i Vollen-området og to på Bjerkås.
Er du interessert og ønsker å vite mer, send en mail til budsjef Stein: 

stein.berge153@gmail.com     

  Bli med du også! 

sposten skrives og distribueres av frivillige.
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PC Doktoren i Heggedal
TREIG PC?  Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

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

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV

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

• Løsing av små og store     
  dataproblem

• Fjerning av virus 

• Trådløst nettverk

• Flytting av data mellom    
  gammel og ny PC 

• ISDN, ADSL og IP telefoni

• Oppgradering 

• Salg av ny PC 

Mandag - fredag 7-23     Lørdag 8-21

Skreddersydd    
solavskjerming

Heggedalsveien 350
1389 Heggedal

Skreddersydd solavskjerming
Norsol avd. Asker

Tlf. 66 79 77 00 - asker@norsol.no
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