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En ny epoke
Gravestarten i leirhaugen i sentrum 15.januar markerte 
sannsynligvis inngangen til en ny epoke for Heggedal. 
Fra å være en vanlig jordbruksbygd på Østlandet, 
utviklet Heggedal seg på slutten av 1800-tallet til et 
industristed med jernbanen som viktigste kommunikas-
jonsvei. Industrien forsvant like fort som den kom, men 
stedet overlevde som handelssted med et imponerende 
antall butikker. Utover på 50-tallet økte boligbyggin-
gen, akkurat som i resten av Asker. Og mens Heggedal 
tidligere hadde sterke bånd mot Røyken og Drammen, 
ble stedet i løpet av 60- og 70-tallet en del av ”sove-
kommunen Asker” -  en drabantby til Oslo.

Men økt innfl ytting klarte ikke å hindre at He-
ggedal ble rammet av “butikkdøden”. Med åpningen av 
CC i Drammen i 1973 (?) var den bilbaserte shoppin-
gen et faktum. De lokale småbutikkene tapte i konkur-
ransen, og et rikt utvalg av lokale butikker i Heggedal 
ble etterhvert redusert til to kolonialforretninger. Nå 
skal Heggedal igjen få sitt handelssentrum. Det blir 
spennende å se om det nye senteret klarer å hamle opp 
med konkurrentene.

Bortsett fra et meget begrenset togtilbud, er pen-
dlere i dag avhengige av bilen. Kommunikasjon er og 
blir en kritiske faktor for utviklingen av Heggedal, og 
Heggedalsposten kommer til å engasjere seg på dette 
området. Det står nå et slag om ny E18. Men uansett 
hvor mange kjørebaner det blir til Oslo, må vi regne 
med at pendling med bil også i framtida blir forbeholdt 
A-mennesker og de spesielt tålmodige.

Hvor skal Heggedalsposten distribueres? Forrige 
nummer ble trykt i 2500 eksemplarer, og delt ut i 
Heggedal og noen av nærområdene. Dette nummeret 
kommer i 3500 eksemplarer, og blir distribuert till alle 
områder der vel, menighet eller idrettslaget har med-
lemmer.

Vi vil snart komme opp med en egen nettside for 
Heggedalsposten, www.heggedalsposten.no. Der vil vi 
i første omgang legge ut avisene som “pdf-fi ler”, som 
kan leses og skrives ut. Inntil videre kan første nummer 
leses på nettstedet www.askerdagen.no under artikkelen 
om Heggedalsposten.

Redaksjonen for dette nummer av HEGGEDALSPOSTEN er:
Stein D Berge – Heggedal Vel (sdb@crust.no)
Terje Martinsen – kulturpersonlighet/historiker (bygdeboka@royken.kommune.no)
Ole-Hermann Bjor – Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Dag Henning Sæther – kulturuka i Heggedal (d-hen-sa@online.no)
Tone Wien – Askerbørskogen Vel (tonewien@gmail.com)
Odd Lars Vanberg – Heggedal Hovedgård Venner (catvanberg@c2i.net)
Irene Johansen – Heggedal Vel/økonomi (ire-j2@online.no)

Bidrag til bladet - 
for eksempel kr. 100,- 

- kan sendes til 
Heggedalpostens 

konto nr. 2220.16.01332
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Dato / tid Arrangement Arrangør Sted
Lør 3.mars kl. 19.00 Lux Aeterna - konsert med 3 ungdommer fra Rud 

videregående skoles musikklinje
Heggedal Kirke

Ons 7.mars - fre 9.mars,
alle dager kl. 18.00

“Wake up” - musical med 9.trinn ved Hovedgården 
Ungdomsskole

Hovedgården U,skole og 
H & Bl skolekorps

Kulturfabrikken

Ons 7.mars kl. 10.45 – 11.45.  ”Beredskapsarbeid”,  foredrag ved Målfrid Kvarteig Heggedal Seniorsenter Heggedal Seniorsenter
Lør 10.mars - søn 11.mars HeggedalsCup 2007 HIL fotball Heggedal Idrettshall
Ons 14.mars kl. 17.00-21.00 Bruktmarked sportsutstyr HIL Gjellum Grendehus
Lør 17.mars - søn 18.mars HeggedalsCup 2007 HIL fotball Heggedal Idrettshall
Ons 21.mars kl. 19.00 Folkemøte på Gjellum, og årsmøte for Heggedal Vel Heggedal Vel Gjellum Grendehus
Ons 21.mars kl. 19.00 Mustang - det bortgjemte kongeriket - foredrag H.Hovedgårds Venner Heggedal Hovedgård
Tor 22.mars HIL klubbmesterskap på ski HIL Langrennsgruppa Jordene ved Gui
Lør 24.mars - søn 25.mars HeggedalsCup 2007 HIL fotball Heggedal Idrettshall
Tir 27.mars kl. 19.00 Årsmøte i Heggedal Idrettslag HIL Gjellum Grendehus
Ons 28.mars kl. 10.45 – 12.00. ”Folk jeg kommer borti”, kåseri ved Halfdan Hegtun Heggedal Seniorsenter Heggedal Seniorsenter
Ons 28.mars kl 12.00. Påskelunsj.  Påmelding innen 22.mars.  Allsang Heggedal Seniorsenter Heggedal Seniorsenter
Ons 28.mars kl. 19.00 Årsmøte i Heggedal Hovedgårds Venner H.Hovedgårds Venner Heggedal Hovedgård
Ons 18.april kl. 19.00 Torbjørn Yggeseth om sin hopp-karriere, foredrag H.Hovedgårds Venner Heggedal Hovedgård

Lokal kalender for perioden mars - april 2007:

     Hvor er dette?
Konkurranse med premier

Det er ikke kommet inn noen svar på den forrige konkurransen med 12 
foto.  Send inn også svar på denne - å få premier (frist 2.april).  Det er 
3 premier for hver konkurranse og premiene er Ice-Crust produkter til 
en verdi av kr 50-350.  Nå er det 8 foto; 4 blå skilt med “Heggedal”, og 
4 orange veiskilt.  Gitt at de blå skiltene viser grensene for Heggedal 
- hvordan defi neres grensene for Heggedal ut fra disse blå skiltene?

HP  2-2007 -  Bilde nr 1

HP  2-2007 -  Bilde nr 5

HP  2-2007 -  Bilde nr 2

HP  2-2007 -  Bilde nr 6

HP  2-2007 -  Bilde nr 3

HP  2-2007 -  Bilde nr 7

HP  2-2007 -  Bilde nr 4

HP  2-2007 -  Bilde nr 8

Knut Rune Johansson avgår som leder med tungt hjerte!   
Jeg vil takke alle “heggedølinger” som har støttet meg i en vanskelig tid etter at jeg fi kk beskjeden om at 
jeg ikke lenger skulle være RE-leder i Vikingjordet og Heggedalskogen barnehager.  Støtten deres har 
virkelig VARMET!  Jeg har hatt en fantastisk tid sammen med dere i over 9 år. Jeg kommer til å ta med 
meg alt sammen videre.Dere her ei fantastisk “bygd” med fantastiske mennesker. FRAMTIDA er deres! 
Det er jo i Heggedal det skjer kommende år med tanke på utbygging og infrastruktur.  LYKKE TIL ALLE 
SAMMEN! Hilsen Rune

Neste kalender - for mai og juni - vil bl.a. dekke lokale arrangementer under “Kulturuken i Asker”, som foregår i 
perioden 4.-13.mai. Meld inn alle typer av arrangementer til d-hen-sa@online.no, el. tlf. 66 79 71 04.  

Dag Henning Sæther
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HEGGEDAL IDRETTSLAG – KLUBBEN DER ALLE LYKKES!    
Heggedalscupen 2007

    Tradisjonen tro arrangerer fotballgruppe Heggedals-
cupen tre helger i mars måned. Cupen foregår i Hegge-
dalshallen med følgende aldersgrupper de forskjellige 
helgene:

10. og 11. mars - 17. og 18. mars - 24. og 25. mars
Vi oppfordrer alle til å ta en tur innom cupen og se på 
bygdas unge i full utfoldelse.I tillegg kan man kose seg 
med vafl er, kaffe, kaker med mer. Gratis parkering og 
entre.
   Vårt loddsalg gir mange premier og er derfor blitt en 

viktig del av arrangementet -  så her er det bare å ta med 
lommeboken og støtte opp rundt barneidretten i bygda. 

Nytt av året er at man også har mulighet til å kjøpe ul-
lundertøy (Ullmax-produkter) til svært gode priser. 

Velkommen til Heggedalshallen!

Allidrett – behov for ressursperson!
Idrettslaget ha som målsetting å sette igang allidretts-

gruppe for barn i alderen 5. – 7. år fra kommende høst. I 
den sammenheng er vi avhengig av en person som kan ta 
på seg den faglige gjennomføringen av dette.

Er du interessert – ta kontakt med: 
Torgeir Kroken, tlf. 91340310.

Kort presentasjon av Langrennsgruppa

Her i Heggedal har vi en aktiv langrennsgruppe med 
i overkant av 80 barn på trening. Langrennsgruppa har et 
tilbud for de som vil lære seg langrennsteknikkene (klas-
sisk og friteknikk) og holde seg i form, men også for de 
som ønsker å gå skirenn og satse på denne sporten.

Det er trening en gang i uka for den yngste gruppa 
(3.-5. klasse) og to ganger i uka for de to eldste partiene. 
Om høsten er det barmarkstrening etterfulgt av in-
nendørs styrketrening. Så fort snøen kommer, er tren-
inga enten på Eidjordene eller på Solli.

Vi har dyktige trenere som vi er veldig stolte av. De 
har meget god kompetanse både innen trening av barn 
og i forhold til skiferdigheter.

Det er et godt sosialt miljø i skigruppa, med fl ere 
samlinger i løpet av sesongen. Det er barmarkssamling 
på Blåfjellhytta og Vasetsamling på ski for alle. For de 
eldtste er det i tillegg en rulleskisamling på høsten. Vi 

har terrengløp, klubbrenn, klubbmesterskap, pizzakveld, 
skiturdag, og klubbaften, bare for å nevne noe.

Liker du å gå på ski og ønsker å bli enda fl inkere te-
knisk, er kanskje langrennstrening noe for deg og komp-
isene dine. Møt opp på trening, eller ta kontakt med meg 
(tlf.: 67 49 13 08) hvis det er noe du lurer på.

    Hilsen Eva Lill

leder i langrennsgruppa;
Eva Lill Kvisle

 67 49 13 08 - 918 77 043

Trening og konkurranse fra 8 
år og oppover. Fellestreninger 

mandag og torsdag

Heggedal Idrettslag – klubben der alle lykkes!

Årsmøte i Heggedal IL

Det innkalles til årsmøte i 
Heggedal IL

tirsdag 27. mars 2007 
kl 1900

på Gjellum Grendehus.

Forslag som skal behandles på
årsmøte må være styret ihende

senest 3 uker før årsmøtet.

Forøvrig vises til lagets vedtekter.
Vel møtt!

Styret

Blåfjellhytta 
Skal du tilbringe påsken i Heggedal anbefaler vi at 

du tar turen til Blåfjellhytta skjærtorsdag. Hytta er åpen 
og tradisjonen tro vil det være aktiviteter og servering. 
Ta med deg familie og venner og nyt dagen ute i den 
fl otte naturen i nærområdet.  

God tur og vel møtt!
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BRUKT-MARKED
Mange andre idrettslag og organisasjoner gjør det – nå vil vi i HIL også ta initiativ til å etablere muligheter 
for bedre bruk og gjenbruk av sportsutstyr.

De fl este av oss har sportsutstyr som vi ikke lenger har bruk for eller som barna har vokst fra, og som 
er for godt til å kastes.  Videre har de aller fl este av oss ønske om å skaffe oss brukt utstyr som i mange 
tilfeller er like godt som nytt.
Derfor starter vi nå med bruktmarked. Vi satser på to markedsdager i året, en på våren og en på høsten.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER: 
STED: GJELLUM GRENDEHUS - TID: ONSDAG 14. MARS 2007 kl. 1700 – 2100

Det vil være enkel servering av kaffe, brus og kaker.

INNLEVERING AV BRUKT UTSTYR: 
Søndag 11. mars fra 1700 – 2100 og Tirsdag 13. mars fra 1700 – 2100

HIL avregner 30 % av salgssummen som arrangør, resterende tilfaller selger.  Eksempler på utstyr er skiutstyr, 
skøyter & utstyr, fotballstøvler, innebandy utstyr, overtrekksdresser, sykler, etc., etc.  Utstyr som leveres inn må være 
komplett og i brukbar stand.

For ytterligere info, kontakt Terje Bø - Mob. 90030914 - E-post: terje-boe@c2i.net

Vollen SprintCup 2007 i strålende sol

      Takket være VULs løypekjører, Thomas, ble Vollen 
Sprintcup, til tross for ukas mildvær, også i år arrangert 
under fl otte forhold.

180 barn i alderen 8-15 år stilte til start i dette pop-
ulære skirennet på gressletta ved Arnestad ungsomsskole 
i Vollen. Ca 40 barn fra Heggedals og Vollens langrenns-
grupper deltok.

Langrennsgruppene i Heggedal og Vollen samarbei-
der, tradisjonen tro, om Vollen Sprintcup. Her er dugnad-
sånd til tusen. Ivrige foreldre ”bygger” arena lørdagen og 
arrangerer renn søndagen. -Og alle stiller med kaker eller 
vaffelrøre og en full kaffekanne på renndagen.

Dette er et sprintrenn hvor barna starter i heat på 5-7 
løperer. I de yngste aldersklassene går alle to heat, og det 
er ingen rangering. Fra 11-årsklassen går beste halvdel 
videre til A- og B- semifi naler og A- og B-fi naler.

Alle får premie, og de aller fl este lar seg friste med 
velfortjente kaker og vafl er i kafeteriaen etter rennet. Det 
viktigste er ikke å vinne, men å delta og ha det gøy!

   Tekst og foto: Eva Lill Kvisle

Trygve og Ola
klasse 13 år gutter

     
    

  Erlend 
fra Heggedal i tet  

i 11-års klassen    

Sjur  
fra Heggedal stilte til 
start i 11-års klassen    

Klubbmesterskapet på ski!
Skigruppa arrangerer klubbmesterskapet på ski torsdag 22. 

mars på jordene ved Gui - hvis forholdene tilater det.  Forhånds-
påmelding til Eva Lill Kvisle - 67 49 13 08 - 918 77 043

Foto fra klubbmesterskapet 2006

Heggedal Idrettslag-HP nr 2.indd3   3 15.02.2007   08:24:21



postenpostenpostenHeggedals Side 6Heggedal Hovedgård informerer

Stiftelse med venner

STIFTELSEN er den organisasjon 
som driver Heggedal Hovedgård. 
Den består av et styre på 5 personer 
fra diverse foreninger og fra Asker 
Kommune. Det er en lønnet ansatt. 
Stiftelsen ble opprettet av kommunen 
da bevaringen var et faktum. Den 
står som eier av hovedbygningen og 
stabburet på gården, mens de øvrige 
bygningene er kommunale.

HEGGEDAL HOVEDGÅRDS 
VENNER ble stiftet på Gjellum i 
1969 som en forening som skulle 
arbeide for å få hovedgården be-
vart. Nå er den en støtteforening for 
Stiftelsen. 
Venneforeningen har påtatt seg opp-
gaven med å skaffe penger til innkjøp 
eller vedlikehold av møbler, tepper 
eller liknende til gården.
Dette gjøres dels ved medlemskon-
tingenten, dels ved arrangementer. I 
tillegg kommer dugnadsarbeid. Fore-
ningens styre på 9 personer og den 
viktige arrangementskomiteen jobber 
alle gratis. Foreningen har 2 reprsen-
tanter i STIFTELSENS styre.

Venneforeningen har per i dag 246 
medlemmer(adresser), og vi skulle 
gjerne hatt fl ere.
Medlemskapet koster Kr. 100.- pr. år. 
Det er verken fordeler eller forplik-
telser ved å være medlem - selv om 
vi gjerne ser at noen vil ta i et tak til 
beste for gården.

Du kan bli medlem ved å ringe 
kasserer Lykke Schøyen på tlf. 66 79 
75 79 eller sekretær Ruth Øverbye på 
tlf. 66 79 73 90.

Venneforeningens vårprogram på Hovedgården:
Onsdag 21.mars kl. 19.00 Mustang, det bortgjemte kongeriket i Nepal - en fottur på øde 

stier. Ved Asker-paret Grethe og Sigurd Bølling
Onsdag 28.mars kl. 19.00 Årsmøte i Venneforeningen
Onsdag 18.april kl. 19.00 Torbjørn Yggeseth forteller om sin karriere, både som aktiv ski-

hopper og som leder av hopp-komiteen i F.I.S.
Tirsdag 8.mai kl. 19.30 Odeon Jazz Kvartett spiller. Entre kr. 200,-. Nummererte plasser. 

Billetter og kaffesalg fra kl. 18.30.

For Venneforeningen:  Svein Erik Wilhelmsen og Odd Lars Vanberg.

Grethe og Sigurd Bølling ved 
Dhakmar, Nepal

Hva er forskjellen på             
STIFTELSEN HEGGEDAL             
HOVEDGÅRD og HEGGEDAL 
HOVEDGÅRDS VENNER ?

Heggedal Hovedgård.indd   2 15.02.2007   08:26:18
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Hvor kommer navnet Heggedal fra?
Fyrsteleddet i Heggedal er elvenamnet Hegga (Skithegga) - og har 
bakgrunn i at det veks og har vakse hegg her.  Namnet er over 1000 
år gammalt.  Det er skrive i Hæggiedalum ca. 1400. Det fi ns hundrevis 
av stadnamn på Hegg- rundt om i landet.        
     Botolv Helleland

Det er noe diskusjon om hva som kom først; elvenavnet eller navnet på treslaget.

Visste du at

 

Utendørs TV i Heggedal - opplevd av Svein Aurmark
Det må ha vært vinteren 1959/60. Far og jeg gikk fra Gullhella til He-
ggedal sentrum for å se på TV. Asker Radio- og Musikkhandel hadde 
annonsert at det ville være mulig å se prøvesending på fjernsyn. 
Apparatet var rigget opp på taket av forretningens varebil. Der sto vi 
og ganske mange andre med kulerunde øye og så en diskusjonspro-
gram om konfi rmasjon mellom Sverre Tinnå og Sigurd Lunde (som 
senere ble biskop). Ikke akkurat noen programmessig ”høydare” 
kanskje, men det gjorde tydeligvis inntrykk på meg.

HEGGEDAL SERVICESENTER AS
Vollenveien 133 - 1389 Heggedal
Tlf.: 66 78 50 20 -  Fax 66 79 80 20
Org.nr.: 885 772 722 MVA

..... get a grip on ice

Kjøpes i Heggedal hos ICA-Nær, 
på Gullhella hos REMA 1000 og i 
Asker hos Jernia og SKOJA 

*   Friksjonsbasert – ikke salt / smelting, og  
     markert bedre friksjon enn ved singel, 
     sand o.l. - ved tørr strøing.

*   Langt mer enn 1/100-dels volum og 
     1/3-dels vekt i forhold til singel.

*    Ved riktig bruk trekkes lite inn i huset, 
     og det gir ikke noe “klin”.  

*   Feies og spyles vekk til våren - 
     rett ut i blomsterbeddet / plenen.       
     Miljøvennlig – naturlige råstoffer. 

*   Også til sommerbruk – suger alle 
    typer væsker og væskesøl.  Har også
    fl ere andre året-rundt anvendelser.

*  Brukes på tørr is og kompakt snø, og  
    det har også mange andre anvendelser.
     
*  Forbruket er fra 40 m2 pr liter for glatt 
    is og ned til 5 m2 der overfl aten er
    svært ujevn.  Og dette betyr at du
    trenger langt mindre enn du tror.

*  1-liters boksen er utmerket som stø-
    redskap for små fl ater og bilhjul. 
    For større fl ater bruker du strøtraller. 

*  Start strøingen ved første alvorlige
    snøfall.  Ved smeltingen kommer det
    frem som ”sandpapir”.          

Ice-Crust er patentert, utviklet, og det leveres av Sorber & Cleaning Company SCC AS.
Selskapets adresse er Vollenveien 153 A, 1389 Heggedal, tlf. 6690 6595 / 986 95 680

Strømiddel for is og hard snø 

www.crust.no 

1 liter Strøboksen - kr 45,- 

10 liter spann - kr 20,- pr lite
r  

Heggedal Hovedgård.indd   3 15.02.2007   08:26:21



Bli medlem
Send kr 150,- i dag

til konto; 0533.02.25086

Husk å skrive navn og 
adresse    

Medlemmer
Send oss din mailadresse
til: heggedal_vel@jahoo.no

Vi vil bruke den til relevant info 
om Heggedal - ingen reklame. 

Hvorfor skal du bli medlem av Heggedal Vel (HV)?

1)   For en liten sum penger gir du ditt bidrag for å gjøre Heggedal til et bedre sted!
2)   For å få svar på dine spørsmål – og for å få støtte til ditt engasjement!

“Byggmester” Per Øystein Funderud

kommer på folkemøtet for å holde et 
innlegg om status for Asker kommunes 
utbyggingen av Heggedal sentrum. Han 
er åpen for alle typer spørsmål.

“Byggmester” Espen Tandberg

kommer også på folkemøtet for å si  oss  
hvordan deres videre planer nå er etter at 
gavingen startet på Kværnatomta (tomta i 
sentrum.  Kom å still spørsmål.

Velstyret består av frivillige og har derfor begrenset 
tilgang på tid og penger.  Men vi har det viktigste; entusi-
asme for stedet der vi bor.  Vi jobber for å skaffe oss mer 
kunnskap og bygge større nettverk av frivillige grupper 
og offentlige instanser. Slik står vi sammen for å hjelpe 
medlemmene med det de er opptatt av og for å formidle 
spørsmål til de rette innstanser. Vi jobber primært for 
våre medlemmer, og de sakene som opptar oss - opptar 
sikkert også deg – og de fl este i Heggedal.

Vi tror at følgende områder er mest aktuelle å 
jobbe med fremover:

Utbyggingen av Heggedal.  Jobbe for at fl est mulig i 
Heggedal får frem sine ønsker og synspunkter overfor de 
rette myndigheter, først med tanke på den storstilte ut-
byggingen av Heggedal sentrum, og videre utbyggingen 
av Heggedalsområdet. Dette går også på utbyggingen av 
bl.a. veinettet, kollektivtrafi kken, turveier og rekreasjon-
sområder for alle i Heggedalsområdet.

Trafi kksikkerhet på og ved veier, også sykkelveier. 
Dette betyr kartlegging (hastighet, ulykker og nestenu-
lykker på problematiske strekninger), være med på å 
fremme forslag sammen med skolene, Heggedal Idrett-

slag og andre engasjerte enheter. Og så følge opp gjen-
nomføringen av disse forslagene. Dette gjelder ikke bare 
bil- og motorisert trafi kk, men også sykkeltrafi kken som 
innebærer mange tilfeldigheter og lite regulering.

Støy og forurensning.  Mange av oss er plaget, spesielt 
av trafi kkstøy. Det kan også være spørsmål om andre 
typer forurensning.

Har du andre temaer - så får du hive deg på. Styret i 
HV er en inspirerende gjeng.  Vi befrukter hverandre 
- og det kan også skje med deg. 

Det koster pr idag - kun kr 100 pr år for en husstand og 
kr 75 for pensjonister.  Det er viktig å påpeke at Velet 
også er opptatt av ”de små sakene”. Man trenger ikke ha 
sterke meninger om store ting for å være medlem. Du 
er kanskje opptatt av trafi kken utenfor din dør, av den 
lokale lekeplassen, veilys, av turmuliugheter, Gjellum-
stranda, benker eller lignende? Dette er også saker som 
Heggedal Vel er et talerør for, overfor rette instanser.

Til vårt 90-årsjubileum ble det utarbeidet et 50-siders 
skrift om Heggedals historie. Nye medlemmer får det på 
forespørsel - så langt lageret rekker.

Vi inviterer til folkemøte og årsmøte på Gjellum onsdag 21. mars 2007 kl 19.00
Til folkemøtet kommer våre 2 nye ”byggmestre” i Heggedal:  Espen Tandberg og Per Øystein Funderud.  De gir hver sin status 
over arbeidet med planene for Heggedal sentrum – og de svarer på alle spørsmål.  Det er et år siden sist – vi trenger alle en 
oppdatering.  Les oversikten fra Heggedalsposten nr 1 – så er du godt forberedt.  Årsmøtet starter kl 21.00 – og varer ca en halv 
time.  Du trenger ikke være for – også å bli med på denne delen – vi har allerede fått ja fra de nye medlemmene i styret. 
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Et spørsmål til 5 sentrale personer i Heggedal.
Mange av oss har lyst og anledning til å engasjere oss i tillegg til jobb, familie 

og venner – og da tenkes det på et engasjement i vårt lokalsamfunn – her i 
Heggedal.  Hva vil du anbefale oss å ta tak i av utfordringer i vært nærmiljø?

Hvis jeg fi kk bestemme ville jeg bedt alle i Heggedal om å BRY SEG. Bry seg med hvordan andre har 
det.  Er det noe vi i våre dager trenger så er det ”nabokjerringa som titter bak gardinene”, som tidligere 
statminister Gro en gang sa. På skolen vil vi alltid trenge medmennesker som er villige til å hjelpe til 
-  i aktiviteter som for eksempel strikking, hekling og  tegning i midttimene. Hva med kakao og lekse-
hjelp etter skoletid.? Og for ikke å snakke om:snekring/maling i vårt nye skolehus, ”Damvokterboli-
gen.”  Vær velkommen til innsats på Hovedgården ungdomsskole – vi skal ta godt imot dere!

Leksehjelp – Vil du være med og berike elevenes læringsmiljø med ditt engasjement som frivillig 
leksehjelper for elever på barnetrinnet? Hvorfor leksehjelper? En del av elevene våre trenger hjelp 
fra nettopp deg i leksearbeidet sitt etter skoletid. Du er en voksen med lyst og mulighet til å bidra, er 
engasjert og trives med barn og unge. Vi lover deg fi ne opplevelser sammen med fl otte elever på Heg-
gedal skole. Vil du bli med og videreutvikle det gode samarbeidet mellom lokalmiljøet og skolen, så ta 
kontakt

Utfordringer i vårt nærmiljø: Meld deg inn i Lions. Plukk opp søppel på fortauet. Gå til gudstjeneste i 
din egen kirke. Bli medlem av Hovedgårdens venner. La barna bli speidere. Engasjer deg i idrettslaget. 
Vær aktiv i Pensjonistene. Lær dine barn aftenbønn. Kjemp for ny Røykenvei. Ta fadderansvaret ditt 
alvorlig. Vær en hyggelig nabo. Driv fram nytt Heggetun. Start babysang. Kom med 5-åringen til Heg-
getroll. Hold fartsgrensen. Våg å sette grenser for barn og unge. Rens Andersdammen på dugnad. Bruk 
evnen til å glede deg over alt som er godt. Vær stolt over å bo i Heggedal.       

Viktige utfordringer: Å styrke dagligmiljøet for barn og unge. Bruk tid på egne barn og deres venner, 
vær mentalt til stede, ha åpne hjem, prat, ta del i det som opptar dem! Det fi nnes tilbud fra idrett, 
kirke, kor, musikk, speider osv, men ledere er mangelvare. Hva med uformelle møter for klassefor-
eldre, fast tid og sted (for eksempel pub´en første torsdag i måneden?). Bli kjent, diskuter. Bibliote-
ket som sted for leksehjelp? Går fl ere sammen blir ikke jobben så stor.  For oss alle: Vær til stede i 
nærmiljøet, bruk tilbudene vi har. Bruk ”Vellet” og ”HeggedalsPosten” for ønsker og ideer.

La BARN og UNGDOM bli hørt! Spør dem hva de ønsker av spennende og opplevelsesrike muligheter 
i lokalmiljøet.  La barn og ungdom være med på å defi nere lokalmiljøet ved at de får utfolde seg krea-
tivt gjennom graffi ti og kunst på/i offentlige private bygg. Skateboardanlegg, musikkverksted, scene-
kunst med forestillinger, konserter med kjente og ukjente artister.  Da vil de få et eieforhold til stedet. 
Styr aktiviteten til barn og unge, IKKE NEKT de aktivitere som er meningsfulle for dem. La barn og 
ungdom få en friere tilgang til skoler og andre bygg i tillegg til ungdomsklubben. La de få utvikle deler 
av området rundt Gjellumvannet.

Rektor på Hovedgården ungdomsskole; Mona Pynter 
Telefon: 6675.4000  -  Mona.Punther@asker.kommune.no

Rektor på Heggedal barneskole; Kjersti Hage Stokke 
Telefon:  6675.4000  - kjersti.hage.stokke@asker.kommune.no 

Sogneprest i Heggedal menighet; Toralf Dehli - kirken midt i bygda
     Telefon: 6679.7009  - dehli@nsn.no 

Tidligere leder av Heggedal bibliotek; Åse Naterstad 
Telefon: 6679.7778 - j-nate@online.no 

Tidligere leder av barnehagene i Heggedal; Knut Rune Johansson  
    Telefon: 3279.0119 Knut.Rune.Johansson@asker.kommune.no 

Side 8 Heggedals Side 9HEGGEDAL VEL INFORMERER
posten

HV-nr2-2007 - 1-side.indd   3 15.02.2007   11:36:25



postenpostenpostenHeggedals Side 10ASKER KOMMUNE INFORMERER

Heggedal sentrum har første prioritert i forslag til ny kommuneplan     

Kommuneplanlegger i Asker 
kommune, Njål Nore, ser frem 
til en spennende utvikling av 
Heggedal sentrum.

Forslag til ny kommuneplan 2007-2020 legges ut til ettersyn i 
februar-mars. Heggedal sentrum er blinket ut som et satsing-
sområde for boliger, service og handel.

I planforslaget er tatt hensyn til 
mange av innspillene på de åpne 
møtene. Heggedølene kan nå sjekke 
om planen er i tråd med det de bidro 
med, sier kommuneplanlegger Njål 
Nore. Du kan fi nne den på Asker 
kommunes nettsider eller på Bibli-
oteket i Heggedal. 
    Nore peker på utvikling av et 
mangfoldig Heggedal sentrum som 
suksessfaktor for miljøet, for trans-
portsystemet og for hverdagslivet til 
ungdom, voksne og eldre. 

Et Heggedal sentrum som fun-
gerer godt for eldre.
    Vi vet at folk ønsker å bli gamle 
i Asker, og at de aller helst vil bo i 
de samme områder som de gjør nå. 
Mange ønsker å fl ytte til en enklere 
leilighet når barna har fl yttet ut, helst 
i gangavstand til butikk og service-
tilbud. Frem til 2016 vil antall in-
nbyggere over 50 år i Heggedal stige 
fra ca. 1000 i dag til vel 1300. Folk 
ønsker jo ikke å fl ytte når de nærmer 
seg 80 år, derfor er det viktig å 
komme i gang med en utvikling av 
Heggedal sentrum i god tid før den 
store eldrebølgen melder seg. Vi må 
skape et sentrum med en god bland-
ing av boliger og servicetilbud, sier 
Nore.

Ingen ny skole foreløpig.
Planen legger opp til at det blir 
bygget rundt 500 boliger de neste ti 
årene. Heggedal barneskole er nokså 
full i dag, og det kan bli noe man-
gel på kapasitet etter år 2010. Asker 
kommune skal i løpet av året utrede 
hvordan kapasiteten kan utvides. En 
ny barneskole i Heggedal vil først bli 
nødvendig når man eventuelt vedtar 
å bygge ut Underlandsåsen. På sikt 
vil det bli en tyngdeforskyvning av 
bebyggelsen i Heggedal mot vest. I 
forslag til ny kommuneplan legges 

det derfor opp til at en fremtidig 
barneskole bør bygges vest eller sør 
for sentrum. 

Halvtimesruter med toget
     Transportutfordringene er også 
store. En styrking av togtilbudet på 
Spikkestadbanen med hypigere av-
ganger og bedret regularitet, og med 
god kapasitet på innfartsparkerin-
gen, utgjør en viktig forutsetning for 
den ønskede utvikling av Heggedal 
sentrum og Heggedalsområdet. Jern-
baneverket la i desember 2006 frem 
en utredning av halvtimes frekvens 
på Spikkestadbanen. I rapporten 
pekes på kapasitetsutbedring Asker 
– Oslo, utbedring av signalanlegget 
på Skøyen, utbedringer av platt-
former og veikryssingen på He-
ggedal som viktige tiltak for å oppnå 
bedre regularitet. 
     Røyken, Asker, Akershus 
fylkeskommune, NSB og Jern-

baneverket har satt seg som mål at 
alle nødvendige tiltak for et godt 
togtilbud skal være på plass 1. 
januar 2012 da dobbeltsporet mel-
lom Drammen og Oslo skal være 
komplett. Askers viktigste bidrag 
er å utvikle Heggedal sentrum som 
et attraktivt målpunkt ved siden av 
stasjonen. 

1 Sentrumstomt 1 - 
    eller Kværnatomta  

2 Heggedalsenteret

3 Ny strand i Kiste-
    fossdammen 

4 Ny strand i Gjel
     lumvannet

5 Utbygging på 
    sentrumstomta

6 Heggeodden

7 Menighetssenter

8 Fabrikktomta

9 Fyrhusteateret

10 Ny gangbru

11 Nytt veisytem

12 Oppgradering av gammel bebyggelse

13 Oppgradering av elvebreddene
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HEGGEDAL SENTRUM
Nytt kollektivknutepunkt og veisystem i støpeskjeen

Ny gangbro over jernbanen. Det planlegges også ramper ned på perrongene

Borriggen som var i aksjon ved 
Heggedal stasjon.

Heggedal stasjon trenger en 
opprustning. Sammen med veisys-
temet rundt, har den store mangler 
både når det gjelder trafi kkavvik-
ling og sikkerhet. Førsteinntryk-
ket av Heggedal, som møter den 
togreisende, er heller ikke bra. 

Planer for nytt veisystem ble 
utarbeidet på 80-tallet. Disse 
tilfredsstiller ikke lenger dagens 
krav til en helhetlig løsning. 

Asker kommune har derfor 
startet arbeidet med en ny regule-
ringsplan for området. 
I dette arbeidet er gode løsninger 
for Heggedal stasjon som kollek-
tivknute-punkt viktige. 

Det skal legges til rette for godt 
samspill mellom buss og tog, god 
framkommelighet og tilgjengelig-
het for gående, syklende og funk-
sjons-hemmede, og gode parke-
ringsforhold for de togreisende. 

Heggedalsveien skal krysse 
jernbanen i bro. Broen planlegges 
sør for stasjonsområdet og høyde-
forskjellene i terrenget utnyttes for 
at broen skal framstå minst mulig 
dominerende. 

Rett nord for stasjonsbygningen 

Den nye reguleringsplanen skal 
legges ut til offentlig ettersyn og 

planlegges en gangbro som både 
vil betjene stasjonsområdet og 
som vil være den viktigste gang- 
og sykkelforbindelsen mellom 
områdene vest for stasjonen og 
Heggedal sentrum.

Planarbeidet som pågår bygger 
på helhetsplanen for Heggedal 
sentrum som ble presentert i 
første utgave av Heggedalsposten 
(midtsiden pkt 10 og 11). 

Konsulent-fi rmaet Sweco Grøner 
bistår kommunen i planleggin-
gen.  I begynnelsen av februar ble 
det gjennomført grunn-boringer. 
Disse viser blant annet at det sted-
vis er nærmere 40 meter til fjell.

behandles politisk. Målsetningen 
er en godkjent plan i løpet av 
2007.
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Gjengrodde stier, gamle veier, vinterveier, 
skiløyper og skibakker

På gjengrodde stier
For deg som ikke er vokst opp i Heg-
gedal og for deg som har kommet 
hit i voksen alder, kan det kanskje 
være greit å bli litt kjent med stedet 
og ”sjelen”? Undertegnede er født og 
oppvokst her, og det er faktisk også 
familien på morsida i de siste ti gene-
rasjonene – etter det vi har oversikt 
over, da. Dette betyr selvsagt ikke at 
jeg tilhører et privilegert mindretall, 
men det gjør meg faktisk litt bløt om 
hjertet å vite at her har forfedrene 
slitt for det daglige brød. 

Det var egentlig godt å vokse 
opp her på dette som var et typisk 
industristed i åra like etter krigen. 
Alle kjente alle – og ”alle var like”. 
Nåja, helt like var vi vel ikke. ”Noen 
var likere enn andre”, som grisen 
sier i romanen Animal Farm. En 
ting som har slått meg, er at ingen 
argumenterte spesielt sterkt for den 
private eiendomsretten. Kanskje var 
det fordi Asker kommune på den tida 
eide så godt som ”hele Heggedal”, 

Terje Martinsen tar for seg gamle ferdselsfar og veier sommer og vinter.
Odd Lars Vanberg skriver om skiløyper og skibakker i nyere tid.

ervervet fra Direktoratet for Fiendtlig 
Eiendom like etter krigen fordi den 
forrige eieren, Alf L. Whist, hadde 
vært minister i Quislings regjering. 
Whist hadde skaffet seg eiendom-
mene i Heggedal i den såkalte job-
betida under første verdenskrig. De 
omfattet foruten Heggedal Fabrikker 
i sentrum og ved Underland, også 
Hovedgården, Sætre og deler av Gjel-
lum.

Det fantes selvsagt private hus og 
eiendommer i massevis, men jeg kan 
aldri huske at vi som barn ble jaget 
bort, i hvert fall ikke vinterstid. Vi 
gikk stort sett hvor vi ville. Men vi 
hadde lært at ”spede spira lyt få stå”. 
Dyrka områder holdt vi oss unna, 
bortsett fra i skolens ”potetferie” om 
høsten. Da var det ”pliktarbeid” på 
gårdene for å få inn høstens avlinger.
 
De gamle veiene
I eldre tid gikk veiene gård – i – mel-
lom. Og fra Heggedal gikk fl ere 
veier ned til Oslofjorden, den gamle 
”riksvei nr. 1”. Inntil ”Nyveien” (= 
Vollenveien) fra Heggedal stasjon 
til Vollen kom omkring 1907, måtte 
man gå opp Heggedalsbakken og 
over Gjellumhagen (Røykenveien) 
for å komme til Gjellum. Det gikk 
også en skarve sti fra Nordjordet 
over ei klopp innerst i Kloppedalen 
og opp til Gjellumhagan. På Gjellum 
gård hadde de dessuten båt som ble 
brukt hvis man skulle til stasjons-
området. Fra Gjellum gikk det så en 
vei mot Gui og Eid og en vei forbi 

Skiløyper og hoppbakker er 
tegnet av Odd  Lars Vanberg og 
er basert på kart fra Asker og 
Bærum kartverk ved Leif Staver

Terje Martinsen
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Minst  ti reisende hver dag

Midt på 1800-tallet klagde for-
mannskapet i Røyken til Asker 
fordi Asker kommune ikke ville 
være med å bekoste vedlikeholdet 
på Røykenveien, enda det var 
”minst ti reisende hver dag – hver 
vei”. Dette var bønder fra Heg-
gedal som skulle til Drammen for 
å handle.

Vei sørover fra Heggedal 
gikk, som nevnt, fra Yggeset mot 
Rustad, men også fra Heggedal 
Hovedgård mot gårdene Stokker 
og Fossum rett over Røykende-
let, på nåværende Røykenvei og 
Gamle Røykenvei.

nåværende Gjellumlokalet, over 
Mysmerbekken (bekken som utgjør 
delet mellom Yggeset og Gjellum), 
videre over jordene – i delet mellom 
Nordre og Søndre Yggeset – fram 
til Yggesetgårdene.  Yggeset var på 
mange måter et stort veikryss. Her 
møttes veien fra Rustad som kom fra 
Bø i Røyken og veien fra Gjellum og 
Heggedal. En vei gikk videre nord-
over, gjennom Gui og videre innover 

mot Asker. Fra Gui gikk en vei ned 
til Vollenbukta. Fra Yggeset mot 
Vollen og Bjerkås gikk det to veier. 
En gikk over Yggesetjordene, forbi 
gravhaugene til Østern og derfra vi-
dere ned over Linlandet til Arnestad 
i Vollen. Den andre veien fra Yg-
geset mot sjøen gikk ”under” dagens 
fyllplass, via Bråtan og Bjerkås før 
den endte ved Sjøstrand, eller Ygge-
setstrand som den het på 1800-tallet, 

fordi dette var husmannsplass under 
Yggeset. Fra Rustadgrenda gikk 
det vei forbi Nedre Torp til Bjerkås. 
Den heter Dalsveien og kan fortsatt 
følges. Så sent som på 1950-tallet 
hendte det at ungdommer fra Hegge-
dal brukte disse ”snarveiene ” når de 
skulle til sjøen og bade.

Vinterveiene
I gamle dager – i hestens tidsalder 
– gikk faktisk transporten lettere om 
vinteren når det var sledeføre. Da 
slapp man søle og djupe hjulspor, og 
man kunne kjøre på isen. Noen har 
kanskje lagt merke til at det går en 
liten vei fra Guibekken ned til Gjel-
lumvannet. Den heter Vinterveien. 
I eldre tider gikk nemlig veien fra 
Vollen til Dikemark over isen på 
Gjellumvannet vinterstid. Det var 
blant annet her malm til jernverket 
på Dikemark ble fraktet på 1700-
tallet. Veien fortsatte opp kleivene, 
gjennom Vinnulstad og Hauger mot 
Dikemark.

Vinterveien mot Røyken – og 
Drammen – gikk fra Asker over 
Bondivannet og Gjellumvannet, vi-
dere gjennom Hallenskog mot Røy-
ken. Men også her irriterte formann-
skapet i Røyken seg over bøndene fra 
Heggedal som ikke ville være med å 
bekoste brøyting og vedlikehold av 
broer, klopper og liknende.

              Terje Martinsen

fordi dette var husmannsplass under 
Yggeset. Fra Rustadgrenda gikk 
det vei forbi Nedre Torp til Bjerkås. 
Den heter Dalsveien og kan fortsatt 
følges. Så sent som på 1950-tallet 
hendte det at ungdommer fra Hegge-
dal brukte disse ”snarveiene ” når de 
skulle til sjøen og bade.

Vinterveiene
I gamle dager – i hestens tidsalder 
– gikk faktisk transporten lettere om 
vinteren når det var sledeføre. Da 
slapp man søle og djupe hjulspor, og 
man kunne kjøre på isen. Noen har 
kanskje lagt merke til at det går en 
liten vei fra Guibekken ned til Gjel-
lumvannet. Den heter Vinterveien. 
I eldre tider gikk nemlig veien fra 
Vollen til Dikemark over isen på 
Gjellumvannet vinterstid. Det var 
blant annet her malm til jernverket 
på Dikemark ble fraktet på 1700-
tallet. Veien fortsatte opp kleivene, 
gjennom Vinnulstad og Hauger mot 
Dikemark.

Drammen – gikk fra Asker over 
Bondivannet og Gjellumvannet, vi-
dere gjennom Hallenskog mot Røy-
ken. Men også her irriterte formann-
skapet i Røyken seg over bøndene fra 
Heggedal som ikke ville være med å 
bekoste brøyting og vedlikehold av 
broer, klopper og liknende.
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Vi vet lite om bruken av ski i Heg-
gedal i eldre tider. En må vel anta 
at ski ble brukt som et nyttig fram-
komstmiddel om vinteren. Den gang 
var det mest sannsynlig at en fulgte 
de kjente far, stier og veier. Etter 
hvert som skiene ble brukt til sport 
og fritid, fi kk vi egne skiløyper. Fra 
1960-tallet er mange av dem maskin-
preparert.

Naturen i bygda gir oss variasjon i 
løypevalg, fl att på jordene og kupert 
i marka. La oss se på de mest brukte:

1) I krysset Røykenveien/Gamle 
Røykenvei har Vethe-familien laget 
en parkeringsplass (A) (Se kart for-
rige side). Herfra kan du velge fl ate 
løyper på jordene over Sandveien, 
Vollenveien, forbi Statens Forsøks-
gård, over Rustadveien,fram til 
Bøjordene  og til Sydskogen. Løypa 
har forresten i nord forbindelse til 
Østenstaddammen og Isveien.

2) Ønsker du kuperte løyper, har 
du kort vei fra samme startsted (A) 
ned til Gullhella Stasjon og inn i 
lysløypa som fører deg forbi Vardå-
sen Skisenter , over Jutemyr og fram 
til Vardåsen. Her krysser du Dike-
markveien og går over Ulvenvannet 
og inn i Kjekstadmarka.

3) Fra krysset Heggedalsveien 
og Gamle Heggedalsvei (B) starter 
løypa som tar deg opp over Sletthel-
lene fram til Breimåsan. Breimåsan 
kan du også nå fra Nyborgåsen og 
fra toppen av Gamle Heggedals-
vei (C). Fra Trongkleiv er det sterk 
stigning opp til ”Nedre Småvanna”.
Fra Breimåsan,for øvrig det høyeste 

punktet i Kjekstadmarka, 360 meter 
over havet, har du mange muligheter. 
Løypene er godt merket og du kan 
gå til Bertelsmyr,Fuglemyr, Heggsjø, 
ROS-hytta, Stuvstjønn, Skapertjønn 
og ikke minst til H.I.L.’s egen klubb-
hytte, Blåfjellhytta.

BLÅFJELLHYTTA  er åpen for 
servering hver søndag i vinterhalvår-
et. Og utsikten herfra er den fl otteste 
i hele marka. Er du ikke skigående, 
kan du lett nå hytta pr. bil og serve-
ringen er den samme !!!! 

4) For deg som vil velge ditt eget 
spor, anbefales den gamle turveien 
fra Hovedgården Idrettsplass (D) , 
over Kistefossen, langs vestsida av 
Grodalselva, sydover til Mølledam-
men og tilbake igjen på østsida av 
elva. Dette er en tursti som vi vil 
sterkt anbefale om sommeren.

Ikke minst fordi du her er på 
historisk grunn, ” Djerv”- stafetten 
gikk her i fl ere år i 1930- årene.

“Evig eies kun det tapte…..” skriver 
Henrik Ibsen i skuespillet ”Brand”, 
men det var vel neppe skibakkene i 
Heggedal han hadde i tankene.

Skiløypene er blitt fl ere og bedre, 
men skibakkene er borte, kanskje for 
alltid. Tenk at gjennom hele forrige 
århundre var det over 30 skibakker 
i bygda vår og i alle ble det en eller 
annen gang holdt skirenn.

LANGS GJELLUMVANNET i nord 
fant vi A.I.L.- bakken (a), Eidbakken 
(a), Løvhaugbakken, Store og Lille 
Sandbukta (b). I Eidbakken ble det 
en gang holdt kretsrenn for Asker og 
Bærum.

Sletta var ut på Gjellumvannet, 
men her ble det så mye overvann 
på isen at deltagerne ble kliss våte. 
Ifølge Nils Underland måtte alle 
skifte klær før neste omgang .

I Store Sandbukta ble det også 
holdt skoleskirenn. Oscar Yggeseth 
fortalte at han landet i bånn og brakk 
begge skiene og slo seg så kraftig at 
han hadde skolefri i en uke etterpå.

I SENTRUM hadde vi 
Bringebærsvevet(c), Oddenbakkene, 
Spinneribakken(d), Trans’mator’n 
(e), Friheimbakken (f) og Stabbur-
bakken (g). 85-årige Harry Søn-
sterød forteller at i 1930-årene var 
det populært med kostymerenn i 
Trans’mator’n. Arrangør var He-
ggedal Mannskor. En gang hadde 
Karl Hagen på Trevar’n laget 6 
meter lange ski. 5 mann fi kk plass 
på dem og alle for over hoppet. Det 
endte selvfølgelig med knall og fall. 
Speaker Martin Torply beordret 
alle til legebehandling hos ”Doktor 
Dygd”. Han foreskrev en sterk hjem-
mebrent fra jordmorkofferten sin.

I Stabburbakken skulle William 
Grinerud være lengdemåler. Han 
kom seg ikke raskt nok unna da Ric-
hard Thoresen hoppet. Begge gikk 
hulter til bulter nedover unnarennet.
De var begge butikkbetjenter og det 
sies at ingen av dem var i stand til å 
veie opp mel dagen derpå.

I Spinneribakken ned mot Kiste-
fossdammen holdt Uldvar’n en gang 
hopprenn. Lengste hopp ble belønnet 
med 1 fl aske konjakk. Ifølge Karsten 
Evensen tok Ola Gjellum ekstra fart, 
trakk opp og landet nesten på isen. 
Han vant fl aska.

I GRODALSOMRÅDET lå Store og 
Lille Fossekneika  (h)(1948-1995), 
Fossekollen (1921-1947) og Bødals-
bakken (i). Dette var større bakker 

Odd Lars Vanberg

SKILØYPER OG SKIBAKKER

Odden-bakkene, februar 1940. I 
bakgrunnen Odden 1 og Odden 2 
som ble oppført for ansatte på 
“Trevar’n” i h.h.v. 1914 og 1917.
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og her er det arrangert både krets-
renn, distriktsrenn og områderenn 
med deltagere av både olympiames-
tere, norgesmestere og holmenkoll-
vinnere.

Fossekollen var i 1920-årene en 
av de største hoppbakkene på Østlan-
det. Rundt 1930 kom storhopperen 
Sigmund Ruud på Heggedalsbesøk. 
Han var en venn av Knut Lunde, bror 
av Per Lunde som da var forpakter 
på Vinnulstad Gård. Etter besøket på 
gården, fant de ut at de skulle ta en 
tur ned i Fossekollen. Storhopperens 
besøk ryktes fort og alle skolebarna 
fi kk fri de siste timene for å se på 
hoppingen. Arne Granli var tilstede 
og forteller:

Sigmund Ruud hoppet bakken 
ned, ca. 50 meter og gikk kraftig 
rundt så lommebok, nøkler og lom-
metørkle lå spredt utover på sletta. 
Men jeg må ”reise kjerringa”, sa 
Sigmund, gikk opp igjen, hoppet like 
langt og sto. Gjett om han ble barnas 
helt !!

RUNDT GAMLE-OG NYBOLI-
GEN. Her lå Dalebakken, Charlot-
tenlundbakken, Elvebakken, Bjer-
kelibakken og Andersbakken (j). I 
Andersbakken holdt Uldvar’n sine 
årlige skirenn. Problemet her var at 
begynnelsen på tilløpet var så langt 
oppe i skogen at neste mann måtte 
starte mens løperen foran var på 
hoppet.

NYBORGÅSEN OG BLÅFJELL   1. 
og 2 dre Juledag var det alltid trening 
i Sørhella (k). Leif Nyborg ringte 
rundt og ba om samling i bakken. 
Alle kom de, Per Thyness, Georg 

Thrane, Gunder Gundersen, Ulf 
Gimle, Torbjørn og Arne, Trygve, 
Alf og Odd Lars, Helge og Øistein, 
Andreas og Knut, alle var vi der. Og 
kromtappen selv, Leif styrte og kom-
manderte.

Hans motto var: Husk, de største 
gleder i livet får du i hoppbakken, 
men dessverre også de største skuf-
felsene.

Var det lite snø i bygda, holdt 
Uldvar’n sitt årlige skirenn på Blå-
fjell. Etterpå var det premieutdeling 
og fest på Blåfjellhytta.

HALLENSKOG.   Underlandsbak-
ken (l) var Idrettslagets ”første bak-
ke”. Her ble holdt fl ere skirenn i tiden 
1910 – 1925. Faktisk var bakken i 
bruk så seint som fram til slutten av 
2 verdenskrig.  Vi skal heller ikke 
glemme Nordinbakken (m) ved Sæ-

tre, Fossumbakken og Furubakken 
(n) i Stokkerskogen. Ivrige guttesje-
ler bygde Furubakken til stor glede 
for alle i området. Så populært var 
skihopping en stund at det ble bygget 
hoppbakke på toppen av Vardåsen. 
Det gjaldt å starte sesongen tidlig og 
snøen kom først der oppe.

Østernbakken (o) ble bygget av 
Østerngutta og her møttes V.U.L.- og 
H.I.L- gutta til  trening.

Sist og ikke minst må nevnes 
lærer Gudbrand Thunes årlige hopp-
renn i Skolebakken (p) som lå rett 
ovenfor barneskolen. Han var den 
selvskrevne stildommer og brukte 
karakterene Utmerket, Godt og 
Mindre Godt og lærer Ola Løken var 
lengdemåler.

Alle bakkene fi kk navn, oppfi nn-
somheten var stor. Hva med Grishus-
bakken (q), Kratthølet (r), Slåihjæl-
bakken, Konkaven, etc….

Gjennom hele 1900-tallet var det 
skihopping om vinteren og fotball 
om sommeren.

Nostalgi vil vel mange si, ja vel, 
men det hører med til Heggedals 
nære fortid. I alle kneiker, skrånin-
ger, daler og på jorder ble det byg-
get hoppbakker. Og det førte jo til 
Norgesmester, Verdensmester og 
Holmenkollvinner!!!

Odd Lars Vanberg

Trans’mator’n – den gang skihopping var populært. Fra 1951 til 2001 ble 
det årlig arrangert hopprenn for barn.

Fossekneika.
Fra områdemesterkapet 
8. og 9. februar 1964.

Underlandsbakken fra innvielsen 30. januar1916 

Fossekneika.
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Det var fabrikken det hele begynte med.........

Espen Tandberg er nok den mest kjente av de tre 
brødrene Tandberg for askerbøringer fl est, men han 

påpeker tidlig at det er Tandberg Eiendom vi snakker 
med.
46-åringen er askerbøring, men ikke heggedøl (ennå?). 
Han gikk rett fra Økonomisk Gymnas og inn i familiebe-
driften - som har satt sitt preg på store deler av Asker.
For et par år siden ble Espen Tandberg  kåret til ”Årets 
Askerladd” for det de hadde oppnådd i Asker sentrum, og 
nylig ble fi rmaet tildelt årets ”Byggeskikkpris” for Agro-
gården i Asker sentrum.

Tandberg Eiendom er et lite eventyr som startet med 
morens gavebutikk ”Asker-Stallen” i Apotekergår-

den i 1968 - de samme lokalene som Peppes Pizza har i 
dag. 
I 1974 ble butikken til ”Asker-Potten” i Hovdegården, og 

senere ”På Sporet” i den gamle lagerbygningen på Asker 
stasjon.  
20 år etter at Asker-Potten måtte fl ytte ut kjøpte de Vek-
tergården tilbake, (tidligere Hovdegården som ble revet 
og erstattet med Vektergården på Asker Torv).  Med det 
nye dobbeltsporet ble deler av Vektergården så revet, og 
erstatningen – Torggården 

– det nye, originale glassbygget – er tatt i bruk i disse 
dager. I tillegg har Tandberg Eiendom en rekke andre 
bygninger i Asker og Oslo.

Fabrikken og tilhørende tomt var det første eien-
domskjøpet i Heggedal. Da de fi kk tilbud om å kjøpe 

fra Christiania Eiendomsselskap, så de raskt potesialet. 
Det var et gunstig kjøp. Eiendommen inkluderte halv-
parten av sentrumstomta, og da var veien kort til å kjøpe 
resten av sentrumstomta og  i tillegg Vestlandsgården/

          Kulturbyen Heggedal - et Grünerløkka på landet
Av Tone Wien

Denne fantastisk spennende, gamle bygningen ved Kistefoss-
dammen er full av historie. 

Espen Tandberg i Tandberg Eiendom starter møtet på kontoret sitt 
i Asker sentrum med å begeistret vise fram fl otte, gamle bilder fra 
den tiden fabrikken var fabrikk. Nå kalles den Kulturfabrikken, og 
vi skal i senere nummer av dette bladet komme tilbake til både gam-
mel og ny bruk.
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Sentrumsgården. 

Sentrumstomta er ferdig regulert, og her kommer den 
første bebyggelsen. Det blir gårder med forretninger 

på bakkeplan og leiligheter med det Tandberg sier er en 
fornuftig pris oppover i etasjene.
I disse dager er gravingen godt igang, og det skal bli full 
underetasje med parkeringsplasser på hele tomten. 
Mye av massene skal brukes til å fylle ut og skape torg/
strandlinje langs Kistefossdammen, og dette er noe kom-
munen nå arbeider med å få ferdigregulert.

Fyrhusteateret
Den reguleringen kommunen i dag arbeider med, 

inkluderer gangbrua over jernbanen. Denne reguleringen 
regner de med at er ferdig vedtatt i løpet av året, og gang-
brua skal da kunne komme på plass relativt raskt.
Det vil utløse/fremskynde arbeidet med fyrhuset som lig-
ger der brua vil ”lande”, og dette kan bli det aller første 
nye bygget som står ferdig.
Murbygningen og pipa blir stående, men utover det kom-
mer et nytt tilbygg i en litt røff og rå stil.
Bygningen skal romme saler for dans og ballett, scener og 
et treningssenter. 
Dette blir helt klart et spennende bygg. 

Vi må også innom det som mange tenker og lurer på: 
Er det sunt (og trygt?) med en så stor grunneier i 

Heggedal?
Den beste fasiten på om vi synes det Tandberg Eiendom 
gjør er bra for Asker, den mener Espen Tandberg vi tross 
alt fi nner om vi ser oss rundt på det de har oppnådd så 
langt.
Han er enig i at Tandberg Eiendom har mulighet til å 
”misbruke posisjonen” ved å kun tenke profi tt, og det ville 
ikke nødvendigvis være så heldig for utviklingen av ste-
det. Det er også noen åpenbare fordeler med situasjonen. 
Som èn stor grunneier har Tandberg Eiendom muligheten 
til å tenke helhetlig på en annen måte enn mange mindre 
aktører. De har muligheten til å ivareta og forskjønne 
selv om ikke hver enkelt lille bit bærer seg økonomisk, 
og vinne inn på at om omgivelsene blir fi ne, så vil også 
resten av verdiene stige. Denne muligheten de har nå til å 
nærmest bygge opp et tettsted fra bunnen av, er sjelden. 
Ønsket om - og gleden over - å kunne gjøre det bra, er 
tilsynelatende sterkt tilstede.

Prinsipper for stedsutvikling
Tandberg forsøker å forklare enkelte av prinsippene 

de legger til grunn for arbeidet.

- De ønsker kombinasjonen av gammelt og nytt i en for-
sterkende vekselvirkning.
- De vil løse opp kompakte kvartaler i gjennombrytende 
gatepartier, som gir opphav til mange hjørner. 
- De ønsker et levende gateplan preget av fl est mulige 

enkeltstående butikker, kafeer/spisesteder, gallerier og 
publikumsvennlige servicesteder som bibliotek.
- De ønsker å få stor grad av grøntanlegg, vannelementer 
og kunstnerisk utsmykning i eller nær bebyggelsen.  
- De ønsker å få kunst og kultur inn i sine bygg og anlegg 
der det lar seg gjøre, og skiller mellom det de kaller for 
rene kommersielle prosjekter, og prosjekter med klart 
lavere inntjening, der de får inn disse viktige elementene.
- De driver et selskap som selvsagt krever inntjening og 
overskudd, men når et visst minimum er sikret er deres 
glede å skape noe av verdi, slik dette er skissert over.

Hva om Tandberg Eiendom ikke kan fullføre? 
Enkelte har også en annen bekymring, (- i den grad 

sindige heggedøler lar seg bekymre).
Det er klart at Tandberg Eiendom er helt sentral i den 
utviklingen som er påbegynt i Heggedal i vinter.
Altså; Hva om det blir problemer underveis?
Espen Tandberg forsikrer Heggedalspostens utsendte 
medarbeidere om at den risikoen er forsvinnende liten. 

Fabrikktomta er en stor del av eiendommen, og var 
absolutt et gunstig kjøp – fra tiden før noen trodde det 
skulle skje noe i Heggedal. Hva angår sentrumstomta, så 
skal det bygges 100-150 leiligheter der, i en prisklasse 
og størrelse som gjør dem lettsolgte, (med hovedvekt på 
leiligheter fra ca 50 m2 til 70-80 m2 i størrelse - og fra ca 
1,6 til 2,8 mill i snitt pr. leilighet). Tandberg bygger ikke 
disse bygningene i raskere tempo enn at leilighetene blir 
solgt fortløpende, (men han sier at ting gjerne går fort 
når man først kommer i gang), så her kommer regnestyk-
ket til å gå opp underveis. 
På fabrikktomta blir det blanding av næringsbygg og ca 
50 leiligheter til. Også her vil bygninger settes opp i den 
hastigheten og rekkefølgen som de blir fylt.
Det største økonomiske løftet blir å bygge parkerings-
kjelleren på sentrumstomta, for den må tross alt stå 
ferdig før man kan bygge resten. Det forsikrer Espen 
Tandberg oss at de skal klare.
 Vi håper Tandberg Eiendoms visjon for Heggedal 
sentrum - en visjon om en perle av et småsted - blir en 
realitet.
Heggedalsposten har ambisjoner om å bestå lenge nok til 
at vi kan følge opp hele prosessen.

          Kulturbyen Heggedal - et Grünerløkka på landet

Fyrhusteateret
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 Årets 9.trinn ved Hovedgården ungdomsskole 
følger opp det som gjennom 8 år har utviklet seg til en 
solid tradisjon ved skolen, nemlig at de setter opp en 
egenprodusert forestilling til glede for skolen og bygda. 
For 3. år på rad settes forestillingen, i samarbeid med 
Tandberg eiendom, opp i Kulturfabrikkens lokaler i gamle 
Heggedals fabrikker.

”Å jobbe med med forestillingen er 
lærerikt og kjempesosialt”, uttaler Karoline Elisabeth 
Fjeldstad. På skolen pågår arbeidet for fullt, og sang- og 
bandøvinger, danseundervisning og manusskriving er blitt 
en del av hverdagen for alle elevene på 9.trinn.
”Å samarbeide med elever på tvers av de etablerte grup-
per og utenfor min vanlige vennegjeng er spennende 
og positivt. Vi sangere har det veldig trivelig sammen,” 
jubler Silje Eskeland Bjørkli med et stort smil.

Årets prosjekt er en nyvinning ved at det er eta-
blert Kulturbedriften07, som skal produsere vår forestill-

Onsdag 7/3 kl. 18.00 Torsdag 8/3 kl. 18.00  Fredag 9/3 kl. 18.00

Barn kr 50,-/Voksen kr 80,- /Vip kr 150,- (Beste plasser inkl. servering)
Møt opp eller bestill billetter på mail: kulturbedriften07@hotmail.com

Det er kafeteria før, under og etter forestillingen                       
(pølser, brus, kaffe, kaker +++) 

Les mer om oss på www.hovedgarden.gs.ah.no

Vi tar deg med på en tematisk reise gjennom konflikter som preger hverdagen vår

Plakat.indd   1 13-02-07   07:59:17

ing. Dette er en del av skolens engasjement med Ungt 
Entrepenørskap og vil gi elevene verdifull erfaring for 
fremtidig deltakelse i arbeidslivet. Bedriften har ca. 
70 ansatte, og det er gjennomført stillingsutlysninger, 
søknader, intervjuer og audition før alle elevene har fått 
sin rolle i organisasjonen. I bedriftens styre sitter repre-
sentanter for PR/infoavdelingen, kunstnerisk avdeling og 
teknisk avdeling, som alle består av fl ere underavdelin-
ger.  

Lærer Kathinka Blichfeldt forteller at alle 
elevene har vært med å forme forestillingens innhold.
- I fl ere ulike fag har elevene arbeidet med ulike emner 
som alle på en eller annet måte handler om konfl ikt - alt 
fra 1.verdenskrig til miljøutfordringer i dag.

Kulturbedriften07 har jobbet under arbeidstit-
telen ”konfl ikt og konfl iktløsning”, og den endelige 
tittelen på forestillingen ble, etter Omar Elghars fors-
lag, altså ”Wake up!”. Gjennom forestillingen  håper 
man å sette søkelys på små og store konfl ikter som kan 
prege vår hverdag. To fredsmeklere gir håp og er gjen-
nomgangsfi gurer i forestillingen, som i tillegg til dra-
mainnslag består av en rekke danse- og sangnumre.

Prosjektet har fått drahjelp fra Kulturskolen og dansepedagog Nina Grøholdt, som de siste ukene har hatt 
øvelser for samtlige elever på 9.trinn, beretter Blichfeldt. Jentene er i rute med sitt fellesnummer!

Forestillinger onsdag 7/3 kl. 18.00, torsdag 8/3 kl. 18.00 og fredag 9/3 kl. 18.00
Barn kr 50,-/Voksen kr 80,- /Vip kr 150,- (Beste plasser inkl. servering)
Møt opp eller bestill billetter på mail: kulturbedriften07@hotmail.com

Det er kafeteria før, under og etter forestillingen (pølser, brus, kaffe, kaker +++)
Les mer om oss på www.hovedgarden.gs.ah.no
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Kulturbedriften07’s 
egen logo er tegnet av 
Erik Wigen.

En annen sentral samarbeidspartner, er 
Ingunn Fjellang Sæther, som er forestillingens ka-
pellmester. Hun har arrangert det meste som spilles, 
og hun dirigerer storbandet som skal spille under 
forestillingene. Storbandet har sitt utspring i He-
ggedal og Blakstad skolekorps.

Den tekniske avdelingen består av 
scenebyggere og en lyd- og lysavdeling. Scenen er 
under bygging i skrivende stund, og lyd- og lysgjen-
gen prøver, feiler og utvikler seg mot det som skal gå 
knirkefritt om to-tre uker. Håkon Berg Kolsrud for-
teller at man lett kan bli svimmel av alle kilometrene 
med ledninger, men at man stadig får mer erfaring 
gjennom andre arrangement ved skolen. Håkon Berg 
Kolsrud, Daniel Lunder Husøy og Øystein Nordrum 
Solvang fra lyd- og lys avdelingen får nyttig erfaring 
under skolens allmøter. El Maestro Tore Jacobsen 
styrer gutta gjennom ledningsjungelen.

PR- og informasjonsavdelin-
gen jobber med å spre det glade budskap 
og forhåpentlig vis bringe inn nok midler 
til å dekke de andre avdelingenes behov 
for kabler, spiker, sminke og kostymer. 
Kenneth Lie Fundingsland, Thomas Inge-
bretsen og Joachim Karlsen jobber med 
å skaffe sponsorer. De har erfart at spon-
sorene ikke kommer løpende. 

Daglig leder av bedriften, Julius 
Matre, opplever en hektisk hverdag, men 
understreker at den allmenne oppfatningen 
blant elevene på 9.trinn er at resultatet av 
sene kvelders arbeidsinnsats kommer til å 
bli veldig bra. 

ING. E.SØNSTERØD AS
RÅDGIVENDE INGENIØRER

KOMMUNAL- OG SAMFERDSELSTEKNIKK
Kontor: Vollenveien 156 B - 1389 Heggedal

Telefon: 66 79 60 60     Fax: 66 90 72 24
Foretaksregisteret NO 936 754 295

E-post: sonsterod@c2i.net

- Jeg ønsker alle i Heggedal hjertelig velkommen til å 
overvære forestillingen vår i Kulturfabrikken i Heggedal! 
Vi gjør også oppmerksom på at Kulturbed-
riften 07 holder åpen kafeteria i forbindelse med fores-
tillingene. De som haster i vei direkte fra jobb er mer enn 
velkomne til å få seg en matbit her før showet ruller igang 
kl.18.00!

19-Hovedgården skole.indd   3 15.02.2007   08:31:25



postenpostenpostenHeggedals Side 20HEGGEDAL MENIGHET INFORMERER

Lars Martin Hol
 – ny prest i Heggedal

Lars Martin Hol er nettopp engasjert som kapellan for Heggedal 
menighet og skal arbeide sammen med sokneprest Toralf Dehli. Avtalen 
er foreløpig for inneværende år, men det er ønske om at engasjementet 
skal gå inn i en midlertidig stilling med ramme på tre år.

Vi møter Lars Martin Hol på Heg-
getun der han nettopp har avsluttet 
et planleggingsmøte sammen med 
daglig leder Gro Sandal og menig-
hetssekretær Lisbeth Dagestad.
Velkommen til Heggedal! Kan du si 
litt om dine arbeidsoppgaver?
Stillingen min er todelt og inneholder 
både prestearbeid og kateketarbeid. 
Prestedelen er fi nansiert av Oslo bi-
spedømme/staten mens kateketdelen 
blir fi nansiert fra Asker kirkelige fel-
lesråd. Jeg har fått spesielt ansvar for 
konfi rmantene og annet ungdomsar-
beid. jeg vil også stå for mer generelt 
arbeid som prest med høymesser og 
begravelser – alt bortsett fra vielser.
Hvorfor ikke vielser?
Jeg har nettopp avsluttet utdannelsen 
og er enda ikke ordinert som prest. 
Inntil dette er gjennomført har jeg 
ikke fullmakt til å foreta vielser. Jeg 

regner med at ordinasjonen vil skje i 
nær framtid.
Kan du fortelle litt om bakgrunnen 
din?
Jeg har vokst opp på Sinsen i Oslo og 
har tilknytning til menigheten der. 
Jeg har alltid hatt interesser for real-
fag og tenkte først å bli ingeniør. Jeg 
begynte derfor på Høyskolen i Oslo 
og bare litt gjenstår før jeg kan kalle 
meg teleingeniør. Men jeg fi kk etter 
hvert lyst til å studere kristendom 
og begynte på Kristendom grunnfag 
ved Menighetsfakultetet. Lysten til 
å studere videre i denne retningen 
vokste etter hvert og endte med at jeg 
gjennomførte cand.theol studiet.
Har du andre interesser?
Gjennom oppveksten var jeg glad i 
idrett. Ski og snøbrett synes jeg er 
fi nt. Ellers har jeg vært mest aktiv 
innen håndball. Nå er jeg ikke aktiv 

lenger, men setter stor pris på en tur 
i naturen. Jeg har også blitt interes-
sert i fi ske – spesielt fl uefi ske. Om 
det ikke gir så stor fangst er det en 
fi n avkopling. Ellers synger jeg i et 
gospelkor. Jeg begynte å spille tverr-
fl øyte i oppveksten, men var mer 
interessert i sport, og fl øytespillet ble 
kuttet ut. I dag angrer jeg nok litt på 
dette valget.
Hvordan opplever du presteyrket?
Det hele er jo ganske nytt for meg. 
Nærmere kjennskap har jeg vel bare 
fra praksisperiodene i Strindheim 
menighet i Trondheim. Jeg synes selv 
at presteyrket er et spesielt og “rart” 
yrke, men inntrykket så langt er 
positivt, og jeg gleder meg til å ta fatt 
på arbeidet i Heggedal.
Har du erfaring fra annet menighets-
arbeid?
På Sinsen var jeg med å starte en 
ungdomskafé. Sinsen kirke er en ar-
beidskirke fra 1970-årene. Her startet 
vi med å pusse opp bomberommet 
i kjelleren for å kunne bruke disse 
lokalene. Vi innredet også et lite ka-
pell i tilknytning til kafeen. Det var 
mye arbeid, men det ga god sosial 
kontakt. Etter at lokalene var ferdige 
kunne vi også invitere andre grupper 
i nærområdet, som grupper fra den 
kommunale kulturskolen. På samme 
måte som jeg har forstått er tilfelle 
for Heggedal, er alle sosiale gruppe-
ringer representert på Sinsen.

Lars Martin Hol vil ha nært samarbeid med sokneprest i Heggedal Toralf 
Dehli og vil ha hver tredje tjenesteuke

Kapellan Lars Martin Hol
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Hva synes du om det?
Jeg synes det er spennende, og jeg 
synes det er fi nt at alle befolknings-
grupperinger er representert. Kirken 
har vel tradisjonelt hatt best kontakt 
med det midtre sosiale skiktet. Det 
ligger en utfordring i å komme i kon-
takt med alle.
Du har nevnt sosial status – hva med 
kjønn?
Her er det vel et misforhold innen 
kirke- og menighetsliv. Selv om det 
nå har blitt mange kvinnelige teolo-
gistudenter, er fremdeles de fl este av 
dagens prester menn. Hvis vi derimot 
ser på de aktive menighetsgruppene, 
er kvinnene vesentlige tradisjonsbæ-
rere. Her ligger det to utfordringer: 
Gjøre kvinnenes innsats mer synlig 
og samtidig utforme troslivet slik at 
også menn kan føle tilhørighet.
Hvordan opplever du kirkens stilling 
i dag?
Samtidig som kirkens stilling har 
blitt gradvis svekket opplever jeg at 
interessen for religion og livssyn er 
økende. Jeg har selv deltatt på stand 
for Kirken på Alternativmessa og 

Gudstjenester 
Dag Tid Arrangement Sted Tillegg Merknad
Søndag 4. mars kl. 11:00 Gudstjeneste Heggedal kirke Nattverd Feltarbeidet
Søndag 11. mars kl. 11:00 Familiegudstjeneste Heggedal kirke Dåp Heggetroll synger
Søndag 18. mars kl. 11:00 Gudstjeneste Heggedal kirke Nattverd
Palmesøndag 1. april kl. 11:00 Gudstjeneste Heggedal kirke Dåp
Skjærtorsdag 5.april kl. 19:00 Fellesgudstjeneste Heggedal kirke Nattverd
Langfredag 6. april kl. 11:00 Fellesgudstjeneste Østenstad kirke
Påskedag 8. april kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste Heggedal kirke Dåp
Søndag 15. april kl. 11:00 Familiegudstjeneste Heggedal kirke Dåp ”Blomstergudstjeneste”
Søndag 29. april kl. 11:00 Gudstjeneste Heggedal kirke Nattverd
Søndag 6. mai kl. 11:00 Gudstjeneste Heggedal kirke Dåp
Søndag 13. mai kl. 11:00 Familiegudstjeneste Heggedal kirke (ute) ”Vårslepp” Heggetroll
Søndag 17. mai Gudstjeneste Heggedal hovedgård Heggetroll synger
Søndag 20. mai kl. 11:00 Gudstjeneste Heggedal kirke Nattverd
Pinsedag 27. mai kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste Heggedal kirke Dåp/Nattv

konstaterte at den hadde hele 25000 
besøkende. Jeg har i forbindelse med 
prestestudiet laget en avhandling 
rundt temaet gudsforståelse – både 
for mennesker med tilknytning til 
kirken og mennesker med tilknyt-
ning til alternative miljøer.
Hva synes du om kirkens høymesse?
Jeg er glad i den tradisjonelle høy-
messen, men jeg konstaterer at den 
kan virke fremmed for ungdom. 
Ungdom er glad i å oppleve ved å 
skape. Jeg håper vi i Heggedal kan få 
det til ved at ungdom deltar i å lage 
gudstjeneste – en gudstjeneste ikke 
bare for ungdom, men for alle. 
Jeg vet at en av dine første arbeids-
oppgaver var undervisning av det 
nye konfi rmantkullet. Hvordan opp-
levde du dette?
Det er 44 som har meldt seg til kon-

fi rmantundervisning. Disse er fordelt 
på fi re grupper og samles stort sett 
hver annen uke. Til sommeren er 
det planlagt leir 2. – 7. juli på Sjø-
holmen i Sverige slik som de to siste 
årene. Jeg opplever gruppene som 
fi ne og hyggelige, og jeg gleder meg 
til å arbeide videre. En oppgave for 
konfi rmantene blir å delta i Faste-
aksjonen. Aksjonen er som vanlig 
i regi av Kirkens nødhjelp. Temaet 
er “Forglemmegei” og er hjelp til 
mennesker i humanitære kriser som 
verden overser. Jeg håper alle tar vel 
i mot konfi rmantene når de kommer 
med bøssene like før påske.

Vi avslutter med å ønske Lars 
Martin velkommen til Heggedal og 
håper at han vil trives blant oss!

            Ole-Herman Bjor
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Heggedal menighet
Postboks 76

1380 Heggedal

Tlf:  66 90 71 80
Fax:  66 90 71 81

e-post:
dagligleder.heggedal@asker.

kirken.no

www.asker.kirken.no 
(velg Heggedal)

Daglig leder: Gro Sandal
Sokneprest: Toralf Dehli
Menighetsrådets leder:

Ole-Herman Bjor

Givertjenestens konto er: 
1644 15 39499

ReklameConsult
Messeutstyr
Reklameskilt

Tlf.: 66 75 92 50

Vollenveien 133
1389 Heggedal

Man-fre.: 08-17
Lør.: 10-14

Tlf.: 66 90 30 51
Mob.: 934 89 898

Påskemåltid
Skjærtorsdag 5. april klokken 
19:00 i Heggedal kirke blir det, som 
vanlig de senere årene, en spesiell 
gudstjeneste med servering av påske-
måltid.

Det er en fi n opplevelse å se 
kirken pyntet med langbord. 

Gratis adgang – kollekt til dek-
king av utgiftene.

Heggedal kirke pyntet til påskemåltd.

Skidag etter 
familiegudstjenes-
ten 11.mars – hvis 
snø.

Blomstergudstje-
neste 15. april

Vårslepp – 13. 
mai. Gudstje-
neste utendørs 
på kirkeområdet 
med etterfølgende 
underholdning og 
salg av forfrisk-
ninger. Del av 
Kulturuka i Asker. Vårslepp 2004

Husk!
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Katter skal visstnok ha ni liv. Heg-
gedal Barnekor har begynt på sitt 
tredje. Koret ble grunnlagt i 1944, 
som et av Norges første barnekor. 
Det hadde en pause fra 1956 til 1961 
og fra 1995 til 2006, men ble startet 
opp igjen sist høst av  Adele Gut-
tormsen Moe.

2.mars 1944 møtte 70 barn til korets 
første øvelse på ”Friheim”med stifter 
og dirigent Georg Magnussen. Heg-
gedal skole hadde da 150 elever. 
Magnussen overlot i 1950 taktstok-
ken til Alf Guttormsen - faren til 
Astrid. Når Astrid og Adele nå står 
foran barnekoret, er det som 2. og 
3.generasjons dirigenter fra familien 
Guttormsen!

Koret har gledet mange med fi n 
sang opp gjennom årene. I 1949 
sang barnekoret to ganger i NRK. I 
1972 vant koret i Akershus Fylke i 
”NRK’s konkurranse for barne- og 
ungdomskor”, og i 1973 ble koret nr.3 
i den samme konkurransen. 
Jubileumsberetningene forteller blant 
annet om sørlandstur sammen med 
fottballaget i -48, togtur til Gøteborg 

i -49, og seinere nærmest årlige turer 
til nære og fjerne mål. 

Barnekoret hadde en god periode på 
70- og 80-tallet. I 1975 ble det startet 
et ungdomskor av de eldste jentene, 
der de også fi kk med seg noen gutter. 
Mot slutten av 80-tallet begynte ned-
gangen for barnekoret. Ett år etter en 
optimistisk feiring av 50-årsjubileet 
i 1994, var det foreløpig slutt. Nå er 
de i gang igjen, og vi har allerede fått 
høre dem på en adventskonsert og en 
nyttårskonsert. 

Koret har ca16 medlemmer, og øver 
hver mandag på Heggedal skole. 
Barnekoret øver fra 16.30 til 17.30, og 
aspirantene fra 17.45 til 18.30.

Koret vil gjerne ha fl ere medlemmer. 
Møt opp på en øvelse, eller ta kontakt 
med Adele Guttormsen Moe på tlf. 
478 23 222

Vi ønsker kor og dirigent lykke til!

Heggedal Barnekor er i gang – igjen!

 Sangkoret Tonleik stammer fra Heggedal 
Barnekor. I 1951 forsøkte en gruppe 13-
åringer i barnekoret prøvde å danne et 
ungdomskor, men mislyktes. De voksne 
(foreldrene) slapp til, og dermed var Alf 
Guttormsen dirigent for et nytt kor - ”Sang-
koret Tonleik”. Alf Guttormsen dirigerte for 
øvrig også stedets tredje kor - Heggedal 
Mannskor.

Visste du at

Over: Ungdomskor, 
aspiranter og barnekor 
i 1984.
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