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Nå er det alvor….
Slik innleder Per Øystein Funderud sin artikkel om utbyggingen 
av Heggedal stasjon i dette nummeret. Det minner om den spesi-
elle følelsen ved første besøket på byggeplassen for eget hus, da 
snekkeren hadde fått opp reisverket, og omrisset av bygning ble 
tydelig. Det som dagen før var streker på en tegning, var nå et 
byggverk - som blir stående. Slik blir det. Det er ingen vei tilbake. 
”Skrekkblandet fryd” er et godt uttrykk.

Vi må nok innrømme at ønsket om å få en utbygging av Heggedal 
sentrum har vært og er så sterkt at vi har en nokså ukritisk hold-
ning til planene, og en sterkt utviklet frykt for å stille krav. ”Ikke 
gjør noe som kan sette utbyggingsprosjektet i fare”. De som er 
kritiske til hele utbyggingsprosjektet, har nok holdt det for seg 
selv. Det er stilt få krav til utbyggingen fra både politikere og 
lokalmiljøet, hvis vi sammenlikner med andre reguleringsplaner 
av denne størrelsen. En av utbyggerne som møtte Brukergruppa 
uttalte at det var veldig uvant å ha et prosjekt som hadde så sterk 
støtte i lokalmiljøet, og de visste liksom ikke riktig hvordan de 
skulle forholde seg til det.

Vi har ingen indikasjoner på at utbyggerne har utnyttet situasjo-
nen i urimelig grad, og vi satser alt på at utbyggere og lokalmiljø 
har felles interesse av å få et attraktivt og velfungerende sentrum. 
Tida vil vise om vi har vært for ”blåøyde”.

Men denne selvpålagte sensuren er ingen god situasjon. Et så 
viktig prosjekt må følges med et kritisk blikk. Det fortjener både 
prosjektet og våre etterkommere.

DHS

Heggedølingen Anders Lange
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Heggedølingen Anders Lange

La oss se nærmere på Anders Lange 
og hans tid i Heggedal. I 1954 ble 
eiendommen Trollstein på ca 22 mål 
lagt ut for salg. Der hadde Bjørn 
Hallèn drevet kennel siden slutten av 
40-åra. Før Lange kjøpte Trollstein 
og flyttet dit i 1954, hadde han drevet 
kennel i Oppegård. Samtidig var han 
sekretær i Norsk kennelklubb, og fra 
1948 utga han Hundeavisen, et blad 
for hundeeiere. På Trollstein fort-
satte kennelvirksomheten, men fra å 
være et blad for hundeinteresserte ble 
Hundeavisen mer og mer et organ for 
Langes politiske synspunkter. Formen 
på artiklene kunne være både grov og 
krass, slik at han fikk problemer med 
å få dem inn i de ordinære avisene. I 
og med at Hundeavisen snarere ble et 
organ for Langes egne synspunkter, 
endte det med at den skiftet navn til 
Anders Langes Avis i 1962.

Kennelen på Trollstein ble etter 
hvert rene dyreparken. Ikke bare 
hunder, men ku, gris, sauer, høner 
m.m. kunne observeres av folk i 
nabolaget. Alle dyra hadde egne 
navn. Ei kvige het for eksempel 
Maja – fordi hun var født i mai. En 
søye fikk navnet Fru Merckoll fordi 
sauen var kjøpt av Merckoll på Store 
Gui. En sint kalkunhane gikk under 
navnet Politimesteren. Og de gikk ute 
om vinteren. Dette resulterte i at noen 
meldte Lange til dyrebeskyttelsen. 
En delegasjon kom på inspeksjon. De 
ble traktert med kaffe og kaker av 
fru Lange – og lengre doseringer fra 
Anders Lange. Etter at det egentlige 
ærendet ble framført, sa Lange ”Jeg 

Når Lange gikk til ”Olsen i 
Guibekken” for å handle, hendte det 
at både ku, gris og sau fulgte med. 
Marie Olsen var ikke blid når en sau 
gjorde fra seg inne i butikken. Men da 
Anders ropte på kost og feiebrett og 
selv ordnet opp, smeltet hun.

Ved en annen anledning skulle 
Lange hente en hund i et bur på Hegge-
dal stasjon. Han kjørte til stasjonen, 
men da han gikk ut av bilen, flakset 

Alle kjenner Fremskrittspartiet, men ikke alle vet at grunn-
leggeren var Anders Lange fra Trollstein i Heggedal. Den 
gang het partiet Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av 
skatter, avgifter og offentlige inngrep. Partiet ble stiftet ved 
håndsopprekking på Saga kino i Oslo 8. april 1973

tror jeg har bedre kontakt med dyr enn 
det dere noen gang vil få”. Dermed 
ropte han navnet på grisen som ruslet 
rundt ute. Den kom fornøyd og gryn-
tende inn i stua, la hodet i fanget til 
Anders Lange og ventet på å bli klødd. 
Da takket representantene fra dyrebe-
skyttelsen for seg og dro hjem! Denne 
grisen het for øvrig Harry. Navnet 
hadde den fått fordi elektriker Harry 
Kise i 1956 hadde berget den fra en 
flom der flere grisunger druknet. 

Av Terje Martinsen

Anders Lange på Trollstein 1972

03 - 05 Anders Lange.indd   3 2010-08-10   00:59:39



postenHeggedals4

det ut ei høne. Folk på perrongen 
mente at nå skulle Lange få et alvorlig 
problem med å fange den. Men etter 
at han hadde lempet hundeburet inn 
i bilen, åpnet han døra til førerhuset, 
satte seg inn og ropte navnet på høna. 
Straks kom den flaksende og satte seg 
inn ved siden av Lange.

På 50-tallet skulle Lange prøve 
de nye elektriske halsbånd til hunder. 
Sønnen, Bernt, og naboen, Trygve 
Flatebø, skulle betjene senderen mens 
Lange selv fulgte bikkja for å se hvor 
lang avstand fra senderen dette virket 
på. Da testen var unnagjort, slengte 
Lange halsbåndet over sine nakne 
skuldre og satte seg på en benk ved 
veien for å tenne pipa. Da satte guttene 
på strømmen. Resultatet var at Lange 
beit munnstykket tvers av før han 
spratt opp og samtidig skremte vettet 
av en eldre kar som kom gående fra 
butikken med varer i begge hender. 
Kolonialvarer lå spredt utover, men 
Anders Lange bare lo – til guttenes 
lettelse.

Anders Lange likte å lese og han 
pleide å ligge og lese høyt på senga 
for kona, Karin. Ved en anledning 
syntes nok hun at høytlesing fra en av 
de store russiske klassikerne ble lang-
dryg og nevnte at hun var sulten og 

hadde lyst på kylling. Da 
spratt Anders opp, gikk 
ut og kverket en kylling 
som han så tilberedte og 
serverte.

Anders Lange var 
ellers ikke særlig prak-
tisk anlagt. Han var 
utdannet skogtekniker. 
Det var derfor kanskje 
ikke så rart at nærmeste 
nabo, Gotskalk Flatebø, 
undret seg da Lange 
hadde hogd tømmer på 
Trollstein og kommen-
terte at stubbene som sto 

igjen var mer enn meteren høye. Da 
svarte Lange: Bikkjene skal ha noe å 
pisse på! Tømmeret ble for øvrig fløtet 
over Gjellumvannet til ”Bråtensvin-
gen” i sentrum.

Lange hadde en liten varebil. En 
gang måtte den repareres på verkste-
det som lå på Ullvaretomta. Lange var 
svært misfornøyd med reparasjonen 
og kom for å klage. Bilmekanikeren 
var imidlertid ute et ærend og hadde 
satt lapp på døra: ”Er borte. Kommer 
snart igjen”. Anders Lange tok fram 
tømmerblyanten og skrev så: ”Har 
vært her. Kommer aldri igjen!”

Ellers var han kjent for å være rett-
skaffen. Da han for eksempel kollider-
te med Arne Flatebø ved en bakketopp 

på den trange veien ved Trollstein, 
spratt han ut og sa: ”Min skyld, Arne. 
Send den på verksted, jeg betaler!” 
Betalingsevnen kunne det nok tidvis 
være så som så med. Ved en anled-
ning hadde han kjøpt materialer på 
Heggedal Trevarefabrikk og kom for 
å betale med en sjekk – med følgende 
replikk til sjefen, Karl Pedersen: ”Ja, 
hvis det er dekning på denne, er det 
jeg som blir mest forbauset!”.

Anders Lange hadde røtter i Asker. 
Hans oldefar, Alexander Lange (1792-
1867) hadde vært sogneprest i bygda 
fra 1838 til 1861, og ordfører fra 1842 
til 1853.

Om han hadde arvet sitt politiske 
engasjement fra oldefaren skal være 
usagt, men han reiste land og strand 
rundt og holdt sine foredrag, ofte med 
sterk brodd mot styresmaktene.

Fra 1930 til 1938 var han sekretær 
i Fedrelandslaget. Dette var en orga-
nisasjon som sto langt til høyre i det 
politiske landskapet. Anders Lange 
hadde et hissig temperament. Etter 
et foredrag på Sørlandet der han gikk 
til verbalt angrep på Arbeiderpartiet, 
oppsto slagsmål hvor Lange fikk knust 
kjevebeinet. Dette skremte han likevel 
ikke fra å fortsette sin agitasjon. Han 
likte å være folketaler. Hans syns-
punkter kunne være ganske ekstreme 
og på kollisjonskurs med det som ble 

Grisen Harry og sønnen Jan med noen av hundene. 
Som liten var Jan så knyttet til hundene at han 
løftet på det ene beinet når han tisset, akkurat som 
hanbikkjene.

Fra kennelen på Trollstein ca 1960. På det meste kunne det være ca 200 
hunder i pensjon her. Bikkjeslagsmålene på Trollstein kunne høres over hele 
Heggedal.

Anders Sigurd Lange 
født 5. september 1904 i 
Oslo, død 18. oktober 1974 
i Bærum. 
Organisasjonsmann,  
redaktør og politiker. 
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Flere heggedalsgutter var hos Lange og passet dyr og gjorde forefallende 
arbeid, som Arne Gulbrandsen som sitter her sammen med Lange.

oppfattet som korrekt. Han var for 
eksempel tilhenger av apartheid-regi-
met i Sør-Afrika.

Fra Heggedal reiste han ofte til 
Youngstorget i Oslo og holdt sine 
foredrag til både begeistring og irrita-
sjon.

Ifølge Per Pedersen fra Heggedal, 
som var med på det berømte stiftelses-
møtet i Saga kino, ønsket ikke Lange 
egentlig å starte noe politisk parti – 
han var jo forbannet på politikere og 
partivesen. Men han ønsket å reise 
en protestbevegelse. I stedet ble det 
altså et nytt parti. Men da insisterte 
han på at det skulle bære hans navn, 
slik at han personlig kunne ta ansvar 
for meninger og handlinger – hvil-
ket han mente andre politikere ikke 
gjorde. Partiet var på mange måter et 
”enmannsparti” med friske utspill fra 
Lange. Partiorganisasjon hadde han 
derimot lite greie på eller sans for.

Beskjeden kan han ikke sies å ha 
vært. I 1972 søkte han for eksempel 
stillingen som kringkastingssjef etter 
Hans Jacob Ustvedt, men den fikk han 
som kjent ikke.

Derimot kom det som en stor over-
raskelse at han, sammen med tre andre 
ble valgt inn på Stortinget i 1973. Der 
trivdes han ikke. Han likte for eksem-
pel ikke Kåre Willoch – og Willoch 
likte ikke ham. Han kalte Willoch for 

Se klipp om Anders Lange som folketaler: 
 
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/407077

http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/407076

Hard i kjeften 
er Hunde-Andris, 
van med å vaske 
skurvete bikkjer. 
Sovande tingmenn 
vil skjelve i broka 
når Andris frå pallen 
les lusa or dei. 
--- 
Vit ei trengst 
for tingmann å verte.

I 1973 ga Leirfall og Hetland ut ”Soga om Korvald Kyrre og den store 
hundestriden”. Her ble Anders Lange karrikert og omtalt i sagastil.

Fordi Hundeavisen fikk mer og mer 
karakter av å være Anders Langes 
organ for egne synspunkter, skiftet 
han navn til Anders Langes Avis i 
1962.

”Norges eldste foster”. 
Anders Lange var en fargerik 

heggedøling i de tjue åra han bodde 
på Trollstein.

TM
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Nytt Hovedstyre - veien videre
Heggedal idrettslag satte i vinter ned en 
gruppe som skulle jobbe frem idretts-
lagets målbilde 2014 og komme med 
forslag til hvordan det nye styret skulle 
se ut. Forslag til nytt styre ble enstem-
mig valgt 23. mars og har nå fått noen 
måneder på seg i forhold til å ta grep 
om fremtiden. 

Målbilde 2014
Hovedmålsettingen til Heggedal 
idrettslag er å skape et godt idretts-
miljø der alle opplever å lykkes. Klub-
ben er en lokal klubb som gir et godt 
tilbud til alle. Det skal være gøy å drive 
idrett i Heggedal IL, hvor både aktive 
og supportere representerer klubben 
på en positiv måte.

”Der alle opplever å lykkes” er en 
svært ambisiøs målsetting, men vi sy-
nes det er viktig å synliggjøre at alle 
er like viktige, dvs aktive i ulike aldre 
og nivåer, støtteapparat, trenere og alle 
andre som er med på å skape idrettsla-
get. For å tydeliggjøre våre prioriteter 
frem til 2014 så har vi utviklet målset-
tingen videre med følgende delmål:

•  Gjellum grendehus er utviklet 
til å bli et populært samlingspunkt 
gjennom konkrete aktiviteter.
• Idrettslaget har god og forutsigbar 
økonomi gjennom løpende kontroll 
og sikker inntekt fra utstrakt utleie av 
Gjellum grendehus og Blåfjellhytta 
samt hovedsponsor på plass. I tillegg 
er idrettslaget i kontinuerlig vekst og 
har passert 1500 medlemmer.
•  Idrettslaget har en åpen og hel-
hetlig informasjonskanal på web, som 
gir alle løpende informasjon om all 
idrettsaktivitet i bygda samt er idretts-
laget informasjonskanal for alle aktive 
utøvere.
•  Idrettslaget er kjent for de 
tradisjonelle arrangementene; Hegge-
dalscupen, Fotballens dag, Idrettens 
dag, Sprintrenn på Gjellum og Jubile-
umsstafetten.
•  Idrettslaget har i tillegg til 
langrenn, fotball og volleyball etablert 
3 nye aktivitetsgrupper. Idrettslaget 
har ressurspersoner til å støtte idretts-
barnehagen på Gjellum samt SFO. 

•  Idrettslaget har en stor dug-
nadsgruppe som i tillegg til å støtte 
idrettslagets aktiviteter også bidrar 
aktivt i andre lokale initiativer som 
etablering og oppgradering av tur-/
sykkelstier, etablering av flere ballbin-
ger, aktiviteter på Gjellumvannet samt 
etablering av ny flerbrukshall.
•  Idrettslaget har velfungerende 
administrasjon og gode utdanningstil-
bud for alle trenere, lagledere og ak-
tive.
•  Idrettslaget har gjennom 
holdningsskapende arbeid lyktes med 
skape et omdømme som en klubb som 
er inkluderende og har aktive idretts-
utøvere som er opptatt av fair-play og 
oppfattes som forbilder for yngre med-
lemmer. 

Hva skal vi få til i 2010
Siden idrettslaget også i fremtiden vil 
være basert på de lokale dugnadskref-
tene, er det viktig at vi tar disse delmå-
lene både i forhold til hva som er rea-
listisk og etter vår mening viktigst. Vi 
vil derfor i 2010 prioritere følgende:
•  Vi skal i løpet av høsten få 
på plass en komplett web-løsning som 
gjør det mulig for oss å få kommuni-
sere godt både internt i idrettslaget og 
eksternt til de som er opptatt av idretts-
laget. Viktig element i dette blir også 
å få booking av Gjellum grendehus på 
nett, tilsvarende slik som vi allerede 
har på Blåfjellhytta. Dette tror vi både 
vil øke bruken av Gjellum samt være 
positivt for inntektssiden.
•  Idrettslaget har god økonomi, 
men har fortsatt et potensiale i for-
hold til å få inn utestående fordringer, 
gjelder både medlemskontingenter og 
leieinntekter, noe vi vil ha et sterkere 
fokus på fremover. Som en del av det å 
ha god økonomi må vi også ha god for-
valtning, som også vil være et satsings-
område i år. Et godt eksempel her vil 
være innvesteringene på Blåfjellhytta. 
Styret har i tråd med beslutningen på 
årsmøtet prioritert betydelige midler 
til utbedringer på Blåfjellhytte. Det vil 
minimum inkludere nytt tak på hytta, 
som det har vært behov for lenge, og så 
må vi se om vi også kan klare et nytt 

inngangspart med toalett. Viktig at vi 
investerer i idrettlagets eneste eien-
dom, som også har vist at det er gode 
mulighet for inntekter gjennom utleie 
til nesten alle typer arrangementer og 
åpen kiosk. Vi håper også å kunne gjø-
re en oppgradering på Gjellum, men 
den må nok vente til 2011 eller sener. 
Veldig avhengig av i hvilken grad vi 
lykkes med god drift og økte inntek-
ter.
•  Vi ønsker også å utvide tilbu-
det i forhold til antall grupper og det 
ser ut til at vi allerede i år skal få bord-
tennisgruppa på plass, takket være 
glimrende lokale initiativer. Vi har 
også etablert kontakt med ungdoms-
skolen som vi har stor tro på at skal ut-
vikle seg i positiv retning til fordel for 
både skolen, idrettslaget og ikke minst 
elevene.
•  På arrangementsiden så må 
vi lene oss til gruppene; Blåfjellhytta, 
langrennsgruppa og fotballgruppa til å 
gjennomføre de tradisjonelle arrange-
mentene.
•  Når det gjelder det holdnings-
skapende arbeidet, så vil vi bruke 
kommende hjemmeside aktivt og delta 
på høstens seminarrekke/kurs i regi av 
Asker idrettsråd (AIR). Her håper vi 
også på mange gode innspill som kan 
hjelpe oss fra ord til handling. Viktig at 
vi kan gjennomføre aktiviteter som er 
med på å skape de riktige holdningene 
og ikke minst en forståelse for hvorfor 
dette er viktig.
 Vi håper at dette vil være med 
på å bringe oss videre i riktig retning, 
litt skritt for skritt og at vi beholder fø-
lelsen av å lykkes. Håper også på en 
økt oppslutning om idrettslaget gjen-
nom medlemskap og økt deltakelse i 
alle gruppene, noe vi ikke kan få nok 
av – her er det plass til alle.

Tom Hermansen, leder hovedstyret
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Heggedal Idrettslag - klubben der alle lykkes!

Seniorfotballen tilbake på Gjellum

Torsdagskveld tidlig i august, torden-
skyene er i ferd med å drive bort, og 
en gjeng på 10-15 fotballspillere rus-
ler fra garderoben og ned til stadion. 
I dag er det to nye spillere på trening, 
Simen og Paul Robin, begge ’gamle’ 
Heggedalsspillere fra guttedagene.
    For vel 10 år siden hadde både Heg-
gedal og Vollen A-lag som slet med 
å stille lag i 5 divisjon. Klubbene ble 
enig om å slå sammen seniorsatsingen 
i et samarbeid mellom klubbene, men 
selv om HIL/VUL alltid spilte noen 
av hjemmekampene sine på Gjellum, 
så mistet vi det lokale engasjementet 
rundt laget (all ære til Sven fra Vol-
len, som gjennom 10 år jobbet hardt 
for at laget skulle være synlig som et 
lag for begge klubbene!). I 2006 star-
tet HIL/VUL opp et 2. lag i 8. div og 
i fjor høst ble det klart at dette laget, 
som hadde rykket opp til 5. div., igjen 
skulle bli et rent Heggedalslag.
    Med nykomponert trenerduo (Tor 
Steinheim, hovedtrener og Zishan 
Abbas, assistenttrener), en fin samling 
av ’gamle’ Heggedalsgutter, noen fra 
Vollen og en del tilflyttede spillere, 
ble det trent hardt og grundig gjen-
nom vinteren og våren. Ambisjonene 
var klare fra starten av: gutta vil opp 
et hakk til slik at vi igjen kan få lokal-

oppgjør mot Vollen i 4.div!
    Sesongen startet bra med seier i de 
tre første kampene, alt så ut til å gå 
veien, men da vi var klar til å skaffe 
oss en luke til de andre lagene fikk vi 
to tap på rad. Det er mulig spillerne 
trodde det skulle bli enkelt å komme 
seg gjennom denne 5. divisjonspul-
jen, men da kreves det innsats og fo-
kus både i trening og kamper. Trener 
Tor tok et møte med spillergruppa 
der det ble fokusert på innstilling og 
holdninger, og spillergruppa ga klar 
beskjed om at målet fortsatt var opp-
rykk. Samlingen ga tydeligvis resul-
tater, for etter dette har vi ikke tapt 
en eneste kamp, og kunne ta ferie på 
toppen av tabellen.
    Det er fortsatt litt feriepreg over 
treningen denne torsdagen, men det 
er enda en uke og et par treninger til 
før første seriekamp (borte mot Grei). 
Innsatsen til de som er her er det in-
genting å si på. Fleipen sitter løst un-
der oppvarmingen, selv om noen av 
smilene blir borte i de første løpsø-
velsene. I spilløvelsene viser gutta at 
de i alle fall ikke har problemer med å 
håndtere Jabulani (VM ballen). Over 
helgen er nok de fleste av spillerne til-
bake fra ferie slik at Simen og Paul 
Robin kan få trent sammen med hele 

gjengen som skal være med å få HIL 
opp i 4. divisjon!
    Nå står vi foran en spennende høst-
sesong, og stort sett annenhver tors-
dag er A-laget å se på Gjellum stadion 
(første hjemmekamp er 19. august 
mot Bøler). Det hadde vært hyggelig 
om enda flere heggedøler kunne ta 
turen til Gjellum på torsdagskveldene 
og hjelpe oss på veien mot et nytt opp-
rykk! 

Oppvarming. Fra venstre: Petter Steinheim, Zishan Abbas, Terje Vaaten, Daniel Christiansen, Bjørn Ø. Tufte og Daniel Vass-
bund.                

Trenerduoen i HILs A-lag: 
Tor Steinheim og Zishan Abbas.

Tekst og bilder: Øyvind Borhaug
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Blåfjellhytta
          Heggedal Idrettslag informerer

Store byggeprosjekter på Blåfjell-
hytta i 2010

Endelig blir taket på Blåfjellhytta opp-
gradert! I de siste årene har isdannel-
ser satt tydelig preg på taket, ødelagte 
takrenner, vindskier og avløpsrør etc. 
Dette skyldes varmetapet gjennom ta-
ket, noe som medfører kraftige isdan-
nelser som igjen ødelegger materialet 
på selve taket.
Etter en anbudsrunde med flere lokale 
tømrerfirma, er jobben tildelt tømrer-
ne Jacobsen & Nielsen.
Håndverkerne vil starte opp ca. 
1.september og har lovet å ferdigstille 
bygget inkl. et nytt tilbygg på sørveg-
gen innen 1.november 2010.
 Arbeidsoppgavene på hytta 
blir således:
- Rive dagens tak på hele hytta.
- Etterisolere og forsterke taket i pei-
sestua med en ståldrager med støtte-
bein ned til fjell under gulv.
Dagens innvendige tak vil ikke få 
endringer, med unntak av støttebeina 
som blir stående ned på hver side av 
salgsdisken.
- Nytt inngangsparti med sanitærrom. 
Her vil det bli kjørerampe, ny inn-
gangsdør som blir plassert på vestsi-
den, sanitærrom og gang. Et betydelig 
mer funksjonsvennlig inngangsparti, 
som skal gjøre det lettere også for rul-
lestolbrukere etc.

Planen er å grave ned en septiktank 
på nedsiden av hytta, slik at gjestene 
ved utleie i helgene kan benytte et 
toalett inne. Fremdriftsplanene her er 
ikke datofestet, men målet er satt til 
2011. Rørleggermester B. E. Kolsrud 
fra Båtstø vil sannsynlig ta rørlegger-
arbeidet.
 Disse tiltakene vil koste be-
tydelige beløp, derfor håper styret at 
enkeltpersoner, foreninger og bedrif-
ter kan støtte oss med pengegaver.
Heggedal Lions har tidligere donert 
kr. 35.000 øremerket taket, disse pen-
gene kommer godt med nå.
 Konto: 5138.63.00562 og 
merk gjerne TILBYGG 2010
 Alle som støtter oss er med 
i trekningen av et gratisopphold på 
hytta til en verdi av kr. 3250,-
 Et enstemmig hovedstyre i 
HIL står bak byggprosjektet.
 I byggeperioden vil det na-
turlig nok være en byggeplass rundt 
hytteveggene, men dette skal ikke gå 
utover leietakere og gjester. Vi håper 
at alle våre gjester viser forståelse for 
dette, og at dette ikke får uheldige 
konsekvenser for gjestene våre.
 Blåfjellhytta starter igjen opp 
med søndagsåpen hytte fra og med 5. 
september 2010 fra 1200 – 1600. Vel-
kommen til en opplevelse i Kjekstad-
marka.

Morten Eriksson, styreleder

Allidrett 
 
Høsten 2009 startet vi opp med et nytt 
”kull” for allidrett på Heggedal barne-
skole tirsdager kl 17 – 18. Antallet barn 
økte raskt fra fire–fem til over tretti. De 
fleste hadde en forelder til stede. 
Med aldersspenn fra ca tre til seks år, var 
det utfordrende å finne aktiviteter som 
var tilpasset hele gruppen. Treningstiden 
ble derfor utvidet med en time og det ble 
en naturlig fordeling hvor de yngste del-
tagerne var i en gruppe og de eldre i den 
andre. Dette mener vi bidro til at det en-
kelte barn i større grad fikk utfordringer 
som både sosialt og aktivitetsmessig var 
tilpasset eget nivå. 
Med bakgrunn i tanken om at idrett på 
dette nivået skal være lek og moro for å 
sikre videre lyst til aktivitet, valgte vi å 
legge opp til at barna i stor grad gjorde 
det de ønsket under en viss struktur. Det 
ble lagt til rette for forskjellige aktivite-
ter som: hoppe på ”tjukkas” med og uten 
trampoline, fotball, innebandy, tau, rin-
ger, hoppetau, balansegang på bommer. 
Det var voksne som fulgte opp og vei-
ledet deltagerne til stede på hver stasjon 
og bidro til utfordringer på den enkeltes 
premisser. Den enkelte time ble avsluttet 
med felles aktiviteter for hele gruppen. 
Bakgrunnen for dette var å samle grup-
pen og gi den en felles opplevelse og av-
slutning på timen. 

Vi starter opp igjen til høsten og ønsker 
nye og gamle deltagere velkommen til 
gymsalen på Heggedal skole tirsdager kl 
17 - 18!

Truls Nordby Johansen

Nå starter HIL Bordtennis 
HIL utvider sitt sportslige tilbud til barn 
og ungdom. En ny og spennende bord-
tennisgruppe vil bli etablert fra og med 
september 2010. Vi har hatt bordtennis-
gruppe i HIL tidligere, men denne har 
ikke vært aktiv på noen år. Etter å hatt 
landslagspiller og trener på besøk i som-
merens kulturhelg på Hovedgården og 
en vellykket PingPong sommersole, er vi 

klare til å ta det neste steget. 
Jørgen Gudbrandsen som har vært aktiv 
spiller på elitenivå vil ta seg av trener-
ansvaret, mens Zishan Abbas vil være 
leder for bordtennisgruppa. Oppstarten 
vil være i september og vi vil kunne 
bruke ungdomskolen/Heggedalshallen 
eller Gjellum, vi kommer tilbake med 
sted og dato. For alle som er interesserte 
ber vi dere kontakte Zishan Abbas helst 

på epost: zishanabbas@hotmail.com el-
ler mobiltelefon: 95285823. Alle som har 
kontaktet oss vil få e-post med nærmere 
info. 
Vi håper at mange melder seg inn og 
bidrar positivt til denne nye idretten i 
Heggedal.
Vi har også behov for hjelp på trenersi-
den, bare å kontakte oss!

Zishan/Jørgen

Leder:       Tom Hermansen           906 89 574   Tom.Hermansen@forsvarsbygg.no
Nestleder:  Gry E. Garlie  907 81 515 ggarlie@online.no
Fotball:  Hans P. Gundersen 992 08 211 hans-pgu@online.no
Langrenn: Terje K. Berntsen 994 36 459 t.k.berntsen@geo.uio.no
Allidrett: Truls N. Johansen 976 18 272 truls@friskmeldt.no
Trim & Trening: Laila Samuelsen 915 66 932 lssamuel@online.no
Blåfjellhytta: Morten Eriksson 920 39 935 morten.mette@gmail.com
Driftsstyret:  Vegar Kristoffersen 66 90 24 71
Banemester:  Simon Johansen 918 54 434  (Booking: Send SMS)
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Heggedal og
omegn Historielag

Hjelp oss å ta vare på 
vår lokalhistorie 

– bli medlem!
Medlemsskap koster 

kr. 100.- pr. år
Innbetaling med 

navn og adresse til: 
Heggedal og Omegn Historielag, 

Boks 96, 1380 Heggedal              
Kontonr.: 1503.13.55653

Inghill Johansen har funnet protokollen 
fra Heggedal Ungdomslag 1924-1927. 
Kjøpmann Richard Thoresen var broren 
til hennes farmor, og han var meget aktiv 
i det lokale foreningslivet.

”Damvokterboligen”. Huset er rikt deko-
rert av lokale kunstnere.

Tekst og foto: Dag Henning Sæther

Ved Kistefossen ligger et lite, gult 
hus som har vært bolig, men ble fra-
fl yttet for noen år siden. Det blir kalt 
”damvokterboligen”, men det har 
visstnok aldri bodd noen damvokter 
der. Flere organisasjoner har tidligere 
vist interesse for bygget, men det er nå 
ingen planer for framtidig bruk. Asker 
kommune har planer om riving, men 
Historielaget har signalisert overfor 
kommunen at vi er interessert i å bru-
ke det til lager inntil videre. 

Dessuten mener vi at det ikke er 
”lurt” å rive huset nå som Heggedal 
sentrum skal rustes opp. Turstien 
rundt Kistefossdammen kan bli en 
populær runde, og da vil huset ha en 
interessant plassering. Dessuten pus-
ler Historielaget med en idé om å få i 
gang igjen et lite kraftverk i Kistefos-
sen. 

Huset er på ca. 45 m2 i en og en 
halv etasje, og ble bygget ca. 1910. 
Området eies av Asker kommune.

”Damvokterboligen”

Slemmestad Cementmuseum ligger - sammen med biblioteket og geologisenteret -  i 
sementfabrikkens tidligere ”sekkefabrikk” i Slemmestad sentrum. Museet ble åpnet i 
1991. Her fi nnes fotografi er, gjenstander, protokoller og annen dokumentasjon som 
viser 100 års utvikling av sementproduksjon og den store betydningen fabrikken fi kk 
for Slemmestad og menneskene her.

Slemmestad Cementmuseum og geologisenteret

Heggedal og Omegn historielag inviterer til
Lokalhistorisk vandring med besøk på

Geologisenteret og Cementmuseet på Slemmestad
søndag 12. september kl. 12.30

Historielaget inviterer til besøk med omvisning på Geologisenteret og Ce-
mentmuseet på Slemmestad. Liv Holmesland, som er ansvarlig for museet, 
vil vise oss rundt. Etter omvisningen blir det en historisk vandring fra Slem-
mestad sentrum gjennom ”Oddemarka” opp til Kirkerudfjellet, og tilbake. 
Terje Martinsen og vår geolog Johan Naterstad vil lede oss gjennom turen. 
Kjenner vi dem rett, vil de gi hver sin forklaring på hvorfor dette er et interes-
sant område.
Omvisning og vandring vil ta ca. 2,5 timer. Ta med litt mat, det blir en spise-
pause på Kirkerudfjellet.
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Heggedal seniorsenter
Møteprogram høsten 2010
Medlemsmøtene er første onsdag i hver måned.
Møtene holdes på Seniorsenteret, og begynner kl.17.00.
Dato Program
Ons. 5.okt.   kl. 17.00 medl.møte.    Film/bilder
Ons. 3.nov.  kl. 17.00 medl.møte     Asker Seniorkor
Ons. 8.des.  kl. 17.00 julebord         Johnny & Genek        
Alle møtene holdes på Seniorsenteret

NYE MEDLEMMER HJERTELIG VELKOMMEN!

Møteprogram høsten 2010
Medlemsmøtene er første onsdag i hver måned.

Heggedal 
Pensjonistforening
Heggedal 
Pensjonistforening

Heggedal Helselag
Møteprogram høsten 2010
Ons. 29. sept.  kl. 17.30    medl.møte
Ons. 27. okt.    kl. 17.30    medl.møte
Ons. 24. nov.   kl. 17.30    medl.møte
Ons. 15. des.   kl. 17.30    julebord
Medlemsmøtene holdes på Helselagshuset, mens
julebordet er på Seniorsenteret

Pensjonistforeningens høsttur 
1. - 5. september går til 

Haugesund
”Flor og Fjære”

Karmøy
Rosendal 

Drøyt 50 pensjonister fra Heggedal, Vollen og 
Bjerkås tar Rv 134 over Haukeli, og til Radisson 
Hotell i Haugesund. Dagstur til ”Flor og Fjære”, 

omvisning på historiske Karmøy, båttur, besøk på 
Haraldhaugen, boccia-mesterskap m.m.

Hjemtur om Rosendal baroni og over vakre 
Hardangervidda!

”GJELLUMLEKENE 2010”
tirsdag 31.august kl. 10 – 14

Idrettsdag for seniorer
Arrangeres for 12.gang, i samarbeid mellom
Heggedal Helselag, Heggedal Pensjonist-

forening og Heggedal seniorsenter.

35-40 eldre møtes til uhøytidelige konkurranser 
i boccia, pilkast, ringspill, ballkast, 

hesteskokast m.m. 
Det viktigste er å delta og å ha det gøy!

Deltakermedaljer til alle, og hhv. bronse-, sølv-
og gullmedalje for 3., 5. og 7. gangs deltakelse.

De som deltar for 10. gang, får diplom. 
Det koster 20 kr. å delta.

Denne dagen ”fl ytter” seniorsenteret til Gjellum. 
Det er kafeteria fra kl.09.30, og

middag (gryterett) kl.12.00.

Se oppslag på senteret.  

VELKOMMEN!

I forbindelse med Pikene ved bro-
ens 3 års jubileum, vil vi hedre gamle 
og nye gjester med en utstillingsfest. 
Bandet Jenny Be Good spiller og As-
keraden underholder. 

Fem utstillere viser arbeider fra 
tema ”korsett”. Marianne Karlsen, 
Marit Vidvei, Line Marsdal, Tonje Je-
vari og Anja Cecilie Solvik. 

Ta toget fra Oslo S klokka 1803 til 
Spikkestad. Gå av på Heggedal sta-
sjon. Fint om hver gjest kan gi et lite 
bidrag til matbordet (dugnadsånd i 
Heggedal). Sett av en stund, hvil deg 
i graset, hør musikk og gled deg noen 
timer med oss: Vi har holdt ut i tre 
år!!!

Se også www.pikenevedbroen.com

3-årsjubileum for ”Pikene ved broen”  -  20. august 
STED:  Vollenveien 190, Heggedal sentrum. Ved kulturfabrikken og elven. 100 m fra stasjonen.
TID:  Fredag 20. august kl. 19:00 - 24.00
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Åpningstider: Mandag 09.00-14.00,  tirsdag - fredag 08.30-15.00
Kafé, vafl er, smørbrød hver dag.   Middag tirsdag - fredag 13.00-14.00

VELKOMMEN TIL HEGGEDAL SENIORSENTER 
Daglig ansvarlig: Elisabeth Lystad               Kjøkkenansvarlig: Vigdis J. Hilleren

Heggedal seniorsenter  - i Heggedalsenteret, inngang på baksiden

FASTE KURS, GRUPPER OG AKTIVITETER:

Håndarbeidstradisjoner mandag kl. 10.00 - 12.30
Slektsforskning / kurs tirsdag kl. 11.00 - 13.00
Treskjæring tirsdag kl. 10.00 - 13.00
Turgruppen 
(start mars/april, se oppslag på senteret)

tirsdag kl. 10.00 - 11.30

Datakurs nybegynnere onsdag kl. 10.00 - 12.00
Datakurs - internett for voksne i hverdagen onsdag kl. 12.30 - 14.30
Allsang onsdag kl. 12.00 - 13.00
Dametrim torsdag kl. 10.00 - 11.00
Datakurs - foto / bildebehandling torsdag kl. 12.30 - 14.30
Bridge torsdag kl. 11.00 - 14.30
Treskjæring torsdag kl. 17.00 - 20.00
Bingo fredag kl. 12.00 - 13.00
”Hurra meg rundt”,  Boccia/ringspill/pilkast og 
Gjette-/spørrekonkurranse (vekselvis)

fredag kl. 11.00 - 12.00 
i ulike uker

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

Heggedal 
Pensjonistforening

Program høsten 2010
Høsttur til Brønnøya m/Rigmor-ferga. Omvisning v/Margit Nyhus
Presentasjon av Høstens program. Vi byr på kaffe og noe å bite i. Kl. 11-12.  
Gjellum-Iekene. Boccia, ballkast, etc. Salg av kaffe, kaker og gryterett. Vi 
starter kl. 10. Møt opp kl.09.30. Premieutdeling før middag.
Nabotreff. Invitasjon blir sendt i posten. Vi ønsker nye brukere velkommen. 
Vi serverer høstens Fårikålgryte. Arne Sæther spiller til allsang. Påmelding 
innen 16.09.  
Foredrag v/ordfører Lene Conradi: ”Asker - vår bygd og stolthet” kl. 11 -12.  
Eldres dag.
Kl. 11: Servering av lapskaus, kaffe og kake. 
Kl. 12.30. Foredrag v/Øyvind Thorsen: ” Helse og humor”  
JAZZ-kveld m/SWING & SWEET kl.18.00 Enkel servering mlvin og mineral-
vann. Dans for dem som ønsker det. Påmelding innen 14.okt.  
Salg av dameklær v/Anne og Livs Butikk. Moteoppvisning av pensjonistene kl. 11.  
Foredag og lysbilder v/Inger og Kjell Lyster: ”Karoline, Bjørnstjerne og 
Romsdalen” kl.11-12  
Underholdning med ”Den glade melodi” Blix og Nygaard. Kjente og kjære 
slagere gjennom tidene. Kl. 11.00 -12.00.  
Lutefi skmiddag m/tilbehør kl.13. Påmelding innen 9.nov.  
Foredrag v/Bjørg Andås Ohnstad kl. 11 -12: ”På tvers av kulturer. En reise til 
Istanbul”.
Juleavslutning m/pepperkaker og gløgg kl. 11.00. Allsang v/Arne Sæther. 

Tors. 12.aug
Ons. 18.aug.  
Tirs. 31.aug.
 
Ons. l5.sept.
Fred. 24.sept.  

Ons. 29.sept.  
Fre. 1.okt. 
 

Tirs.19.okt.  

Tors.21.okt.  
Ons. 10.nov.  

Ons. 17.nov.
  
Ons. 17.nov.  
Ons. 1.des. 
 
Fred. 17.des.

10. nov.

29. sept.

1. okt.

1. des.
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På selve St. Hans´ aften, den 23. 
juni, samlet mer enn 300 mennes-
ker seg i strålende ettermiddagssol 
i Kloppedalen for å markere dagen. 
Nærmiljøsentralen hadde fått flere 
henvendelser om å legge til rette for 
en familiefeiring av dagen, i et samlet 
nærmiljø. Et enkelt program, med ut-
fordrende aktiviteter og varme griller 
samt god visesang fra Aud 
Rogne var rammen rundt 
arrangementet. Resten sto 
deltakerne for, på en utmerket måte. 
Mye god mat gikk på grillene denne 
kvelden og heggedølene holdt ut til 
knotten tok oss alle etter hvert.

Litt læring skal vi ta med oss til 

neste års arrangement: Det kan kanskje være klokt om vi starter litt tidligere, 
ikke minst at vi tenner grillene tidligere, slik at alle sultne (både store og små) 
kan få grillet seg en matbit før det blir kveld. Det har også kommet tilbakemel-
dinger om at vi kanskje kunne ha hatt et mer barnevennlig program tidligere, 
for deretter å ha en ”voksen-kveld”. Annonsering av de forskjellige aktivite-

tene kunne også vært mer tydelig, selv om både skyting 
med luftgevær og spikerslag ble mer enn populære! 

I utgangspunktet ønsker Nærmiljøsentralen å gjennom-
føre et samlende familiearrangement, hvor den bærende 
ideen er at alle skal kunne delta hele kvelden; men evalue-
ring etter årets arrangement vil avgjøre hvilke tilpassinger 
vi gjør til neste år. Vi har bestilt samme vær til neste år – og 
håper på like god oppslutning!

Vellykket St.Hansfeiring i Kloppedalen! 

Spikerkonkurransen 
var populær

Konsertserie på Kulturfabrikken
I samarbeid med Kulturfabrikken, Øst-Norsk Vise-

forum, Asker Jazzklubb og lokale interesserte, arbeider 
Nærmiljøsentralen med en konsertserie på fabrikken. Det 
blir hovedvekt på jazz og viser, ”oppspedd” med foredrag 
og andre typer av innslag. Første arrangement blir søndag 
24. oktober. Da skal Skitthegga Swing ha en konsert som 
også inngår i ”Asker Jazzfestival”. Omtale kommer i neste 
nummer av Heggedalsposten.

Foto til kalender gir 500 ”raske”!
Nærmiljøsentralen vil gi ut en lokalkalender for 2011. 

Vi inviterer alle til å sende inn bilder med motiver fra Heg-
gedal og omegn: Små og store ting, sommer- og vinter-
bilder, store begivenheter eller rariteter. Vi vil bruke 12 
bilder, som hver belønnes med kr. 500,-. Bildene sendes 
til Nærmiljøsentralen: post@iheggedal.no.
Frist for innsendelse av bilder: 1. oktober.

Foreningene kan tjene gode penger på å selge kalende-
ren. Prisen ut blir kr. 100, og foreningene får 50% som for-
tjeneste. Interesserte må melde fra til Nærmiljøsentralen.
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15. juni 2010 ble Asker Frivillighetsutvalg konstituert. 
Som en av flere oppfølgingsoppgaver etter kommunesty-
rets behandling av frivillighetsmeldingen (kommunesty-
ret 4.5.2010, sak 25/10), ble frivillighetsutvalget konstitu-
ert 15. juni, i møte mellom kommunen og representanter 
for Frivilligsentralene/Nærmiljøsentralen i Asker, med 
utgangspunkt i følgende vedtak i kommunestyret:
”1. Frivillighetsmeldingen 2007 følges opp gjennom det 
ordinære styringssystemet hvor kommunens tiltak vur-
deres i forbindelse med temameldings- og handlingspro-
gramprosessen.
2. Asker kommunes frivillighetsutvalg opprettes beståen-
de av styreledere og daglig ledere av frivilligsentralene i 
kommunen, en representant for AIR, samt en
Det forutsettes at rådmannen/administrasjonens repre-
sentant påtar seg det koordinerende ansvaret som nevnt i 
frivillighetsmeldingen.
3. Rådmannen samarbeider med frivilligheten om en eva-

luering etter to år.”
Frivillighetsutvalget skal ha som hovedoppgave å være 
en pådriver i frivillighetsarbeidet og å legge til rette for 
og arrangere den årlige frivillighetskonferansen. Koor-
dineringen og sekretariatet for dette arbeidet legges til 
frivillighetsutvalget. Frivillighetskonferansen vil være en 
arena for samhandling og kommunikasjon for frivillig-
hetsarbeidet i Asker.
Frivillighetsutvalget er satt sammen slik for den første perioden:
Per Sletaune – leder (daglig leder Heggedal Nærmiljøsentral)
Kristin Bredal Berge – nestleder (daglig leder NaKuHel)
Heidi Thommessen – sekretær/koordinator (daglig leder Asker Fri-
villigsentral)
Ragnar Sand Fuglum (Kommunaldirektør for Kultur og Teknikk)
Harald Nik Johansen (styreleder Asker Frivilligsentral)
Tor Kristian Østeby (styreleder NaKuHel)
Marit Heimdal (Asker Idrettsråd)
Dag Henning Sæther (styreleder Heggedal Nærmiljøsentral)

Asker Frivillighetsutvalg

Vellykket St.Hansfeiring i Kloppedalen! 

Per Sletaune

Vår egen nærmiljøportal så dagens 
lys på forsommeren og er etter hvert 
besøkt av flere og flere heggedøler. 
Nærmiljøportalen er fortsatt i start-
gropa, riktignok allerede med innhold 
som forhåpentligvis er nyttig, men 
selve ideen betinger en kontinuerlig 
oppdatering og fornyelse. For at por-
talen skal bli interessant og ikke minst 
nyttig trenger vi bidrag fra alle som er 
opptatt av nærmiljøet i Heggedal – og 
som kan tenke seg å gi et bidrag. Nær-
miljøportalen skal favne alle interes-
ser og aldersgrupper, på samme måte 
som Nærmiljøsentralen skal.

Vi trenger noen som kan skrive 
noen artikler, noen som kan ta noen 
gode bilder og etter hvert en eller flere 
som mer eller mindre løpende kan 
bidra til at www.iheggedal.no blir et 
levende nettsted med godt besøk – 
fordi man finner god, lokal informa-
sjon som man har nytte av. Om du har 
en historie du vil fortelle, om du har 
noen bilder du vil vise frem eller om 
du kjenner noen som kan tenke seg å 
bidra – send en mail til Nærmiljøsen-
tralen! post@iheggedal.no

På initiativ fra Nærmiljøsentra-
len og Biblioteket i Heggedal vil vi 
sammen med Heggedal Skole i høst 
sette i gang et ”Lesevennprosjekt”, 
hvor Heggedal Skole deltar med lese-
re – og Seniorsenteret (og andre med 
tid og interesse!) deltar med lyttere.

I de siste årene har det 
gjennom internasjonale 
undersøkelser vært foku-
sert på at norske elever 
kommer dårlig ut i for-
hold til andre land når det 
gjelder leseferdigheter. 
Dette har myndighetene 
forsøkt å løse gjennom ny 
skolereform og nye lære-
planer. Reformen fokuse-
rer bl.a. annet på at lesing 
skal styrkes. Målet er at elevene må 
kunne utvikle seg til gode lesere i lø-
pet av småskoletrinnet, noe som vil 
lette skolegangen i det videre lærings-
forløpet.

Norge har ca 400 000 barn i alders- 
gruppa 6-12 år; dvs. den aldersgruppa 
hvor grunnlaget for leseferdigheter 
legges for resten av livet. Det er også 
nærmere 400 000 ”voksne” i alders-
gruppa mellom 67 og 80 år. Mange av 
disse er glade i å lese.

Kan man skape en forbindelseslinje 

mellom aktive eldre som er glad i å 
lese og barn som har lyst til å lære 
det? Vi tror at svaret er ja – og setter 
derfor i gang et “Lesevennprosjekt” 
denne høsten. Aktivitetene vil primært 
foregå på Heggedal Skole – innenfor 
skoletid eller innenfor “SFO-tid”.

Alle som har lyst til 
å være sammen med 
barn, er glad i å lese, og 
har lyst til å bruke litt av 
sin ledige tid til å kom-
binere disse to interes-
sene, kan bli lesevenn. 
Lesevennene skal ikke 
lære barna å lese, men 
barna trenger å øve seg 
på å lese for å bli glad i 
lesing, og her kommer 

lesevennene inn i bildet. De skal være 
gode lyttere, positive, oppmuntrende, 
og de kan hjelpe litt forsiktig hvis bar-
na står fast. Det kan også være lurt å 
prate med barna om det de har lest, det 
styrker forståelsen.

Om du har litt tid til overs og har 
lyst til å være lesevenn, kan du kon-
takte Nærmiljøsentralen på post@
iheggedal.no, eller bare stikke innom 
Nærmiljøsentralen for en prat!

Bli lesevenn!
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Ta denne turen - riv ut disse midtsidene og bruk de som veiviser og historieforteller - og gi oss gjerne dine opplevelser og betraktninger på mail!

Vikingjordet 
barnehage er 
utgangspunkt 
for turen. Par-
keringsplassen 
er barnehagen 
sin, men det 
er sikkert OK 
å parkere her 
når barne- 
hagen er 
stengt.

Start ved Vikingjordet barnehage (se bilde 1 
og 2), og følg anvisningene som gis i teksten 
til bilde 2. Når du begynner å gå på denne 
stien som går skrått oppover fra veien kom-
mer du til en «uteplass» med benk, bålplass og 
klatrestativ og husker. Stien «vår» fortsetter på 
andre siden av denne plassen, og er litt skjult 
akkurat i begynnelsen, men blir straks tydelig 
der den skråner svakt ned mot venstre (du skal 
ikke ta den stien som går rett til venstre, ned 
mot demningen). 

Du kommer raskt inn i en «tunnel» av hassel, 
og mye av turen er nettopp inne i slik tun-
neller - det oppleves litt spennende, og veldig 
frodig. Når du nærmer deg Grodalselva, dreier 
stien til høyre og går etterhvert litt oppover 
før du etter bortimot en kilometer kommer til 
et gjerde, (dette er forholdsvis nytt, tror det 
iblant går kuer i området). Her er også en stor 
stein med et skilt merket «Rødsåsen». Det er 
flere skilt av denne typen underveis, satt opp 
av Hovedgården ungdomskole, som har skiltet 
runden og bruker den som tur/trimløype. 

Vegetasjonen forandrer seg etter at du har 
passert gjerdet: Fra å gå i ganske ung løvskog 
med mye hassel, kommer du nå over i en eldre 
skog med gamle graner og fortsatt masse has-
sel. Dersom du er flink med nøttesanking, bør 
dette være en fin rute, (jeg har selv prøvd, men 
resultatet ble svært mislykket).  

Stien går svakt oppover, og du kommer et-
terhvert til en stor gran på høyre side av stien 
med et skilt med Hovedgården på. 10 meter 
etter dette tar du løypa av til høyre ( her er 
det ikke noe skilt). Her er det svært frodig! 
Etter et stykke krysser du et bekkeleie og det 
kommer en sti inn fra venstre - denne kommer 
fra Rødsåsen og bebyggelsen der. Du holder 
bare rett fram (dvs. stien dreier til venstre), og 
nå åpner terrenget seg opp med furuer og noe 
utsikt over til Bøveien. 

Så går det litt bratt nedover og inn i «ursko-
gen» igjen. Her tar en sti av til høyre. Følger 
du denne, vil du komme inn på beitemark- 
området til Rød gård. Denne stien går nær-
mere Rødsåstoppen, og i nærheten her er det 
en bratt utoverhengende bergvegg, en såkalt 
«heller»der arkeologer har fastslått at det var 
boplass for ca 2000 år siden! 

Men nå holder du rett fram og kommer  
etterhvert inn i en slags «allé» med grantrær 

Kartet er kopiert fra nettet, og løypa er merket vha. GPS.

Bilde 1

Bilde 8

Bilde 7

Bilde 5

Bilde 6

Åmotåsen

Rødsåsen

Vikingjordet barnehage 

Elva: Skitthegga

Nærmiljøtur i «urskog»

på begge sider. Etter et stykke ligger en tørrgran over stien, og 10 me-
ter etter dette, finner du skiltet «Hovedgården» på en gran til venstre,- 
men dette ser du ikke før du nesten har gått forbi. Her skal du ta inn 
til venstre (her er det også flott å utforske veien rett fram). Du kommer 
ganske snart til et nytt kryss, hold til venstre her også. Du er nå ute på 
en slags vei, i en flott gran-allé!! Her føler jeg historiens sus, for hva er 
denne veien brukt til?  

Denne turen gir en følelse av å befinne seg i urskogen, omgitt og om-
kranset av hassel og gran, på myke stier. Samt vandring i flotte gran- 

alleer. Det er spennende skog, og helt forskjellig fra den vi finner i  
Kjekstadmarka. Turen er ca 3-4 km lang og tar under en time å gå.

Bilde 1

Bilde 2

Dette er veien (Åmotåsen) på nedsiden og østsiden av 
barnehagen. Til høyre ser du litt av parkeingsplassen. 
Helt til venstre ser du et blått skilt som markerer ned-
gangen til den gruslagte GS-veien ned til Kistefoss-
dammen. Turstien starter 30-40 m overfor GS-veien, 
og da må du velge den øverste av de 2 stiene - den som 
skråner oppover. Den andre stien fører bort til barne-
hagens utested; ”Vikingeplassen”.

Bilde 3

Bilde 5

En «tunnel» 
av hassel, og 
mye av turen 
er nettopp 
inne i slik 
tunneller - det 
oppleves litt 
spennende, og 
veldig frodig

Fra å gå i 
ganske ung 
løvskog med 
mye hassel, 
kommer du nå 
over i en eldre 
skog med 
gamle graner 
og fortsatt 
masse hassel. 

Bilde 12

Bilde 11

P
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Tekst og foto;  
Toril Hennig,
mail: toril_ 

hennig@msn.com 

Ta denne turen - riv ut disse midtsidene og bruk de som veiviser og historieforteller - og gi oss gjerne dine opplevelser og betraktninger på mail! Design; Stein D Berge

Vår «egen» lokalhistoriker, Terje Martinsen, 
kan fortelle at dette området tidligere var 
beitemark og også dyrket mark. Skogen her er 
plantet på 50-tallet, og veiene er gamle tøm-
merveier, og kanskje også eldgamle ferdsels-
veier. Man kan finne flere rydningsrøyser i 
området, og på slutten av 1800-tallet sto det 
fortsatt en gammel husmannsplass her, rett 
ved «veien». Denne het «Sutåsløkka» og hørte 
til Rød gård. Kjellergropa kan fortsatt ses.  I 
området finnes også en bronsaldergrav, som 
tyder på bosetting her for 3- 3500 år siden.  

Følg veien til du kommer til neste skilt til 
Hovedgården – opp til venstre. Noen meter 
opp i bakken, skimter man en liten koie inn til 
høyre, eller kanskje en «Furtebu»? Noe forfal-
len, dessverre.  Gå så bakken til topps, og du 
kommer snart inn på samme sti du gikk på for 
en stund siden. Følg så samme vei – nesten 
helt tilbake. 

Idet stien svinger opp mot barnehagen igjen, 
følger du skiltet igjen, denne gangen til høyre 
nedover mot elva. Hold til venstre nede ved 
elva, og ta gjerne den lille avstikkeren til 
høyre før siste bakke opp til demningen. Da 
kan du nemlig ta Kistefossen i øyesyn, - i all 
sin «velde». Den er ganske flott, synes jeg. Vel 
oppe ved demningen, kan du følge gruslagt 
tursti til venstre tilbake til utgangspunktet.

For de med ekstra eventyrlyst og nyskjer-
righet, er det mye å utforske i området: Følg 
de forkjellige stiene og se hvor du kommer, 
prøv å finne gamle stier helt nede ved elva, og 
finn steingarden som markerer delet mellom 
Røyken og Asker: midt i Grodalselva!
               God tur!

Kartet er kopiert fra nettet, og løypa er merket vha. GPS.

Kistefossdammen

Bilde 4

Bilde 1

Bilde 2

Hovedgården
ungdomsskole

Kistefossen

Grodalselva 
som ender i Åros

Vikingjordet barnehage 

Heggedalsposten med den 7. turveien i Heggedal og omegn

på begge sider. Etter et stykke ligger en tørrgran over stien, og 10 me-
ter etter dette, finner du skiltet «Hovedgården» på en gran til venstre,- 
men dette ser du ikke før du nesten har gått forbi. Her skal du ta inn 
til venstre (her er det også flott å utforske veien rett fram). Du kommer 
ganske snart til et nytt kryss, hold til venstre her også. Du er nå ute på 
en slags vei, i en flott gran-allé!! Her føler jeg historiens sus, for hva er 
denne veien brukt til?  

Bilde 3

Grensen mellom 2 
kommuner og 

2 fylker

Bilde 4 Tunnelen av Hassel 
fortsetter. 

Bilde 6

Nå begynner det å lysne. Dette er det høyeste 
punktet på turen.

For noen flotte furutrær. . Bilde 7

Men nå holder du rett fram og kommer etterhvert inn 
i en slags «allé» med grantrær på begge sider. 

Bilde 8

Bilde 9

Bilde 10

Bilde 12

P
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Hold til venstre nede ved elva, og ta 
gjerne den lille avstikkeren til høyre 
før siste bakke opp til demningen. Da 
kan du nemlig ta Kistefossen i øyesyn, 
- i all sin «velde».

Nærmiljøtur i «urskog»
Bilde 9

Bilde 10

Etter et stykke ligger en tørrgran 
over stien, og 10 meter etter dette, 
finner du skiltet «Hovedgården» på 
en gran til venstre,- men dette ser 
du ikke før du nesten har gått forbi

Bilde 11

Bilde 12

Utsikt fra dem-
ningen utover 
Kistefossdam-
men. I bakgrun-
nen skimtes 
Fabrikken.

Dette er 
et av flere 
steder som 
er skiltet. 

Gullhella stasjon er nesten ferdig ombygd  
Vi regner dette som en forløper til nye Heggedal stasjon

Det er nok noen av Heggedalspostens lesere som har tatt i 
øyesyn den nye Gullhella jernbanestasjon.  Den holder 
kravene til de nye vognsettene (220 meter).  Noen husker også 
fra Budstikka, at de første togene som kom til den nye stasjo-
nen ikke fikk opp dørene, fordi avstanden mellom toget og den 
nye plattformen var for liten.  Så kom en imponerende maskin 
og justerte avstanden ved å endre på skinnegangen.  Årsaken 
skal visstnok være at hele plattformen hadde sunket!
Hensikten med å presentere Gullhella stasjon for HP’s lesere, 
er for at vi alle i Heggedal skal få en forsmak på hvordan nye 
Heggedal stasjon skal se ut.  Nå kan det være at Heggedal 
stasjon blir enda lengre enn Gullhella, kanskje så mye som 250 
meter.  Et annet spørsmål er antall parkeringsplasser.   Park- 
eringsplassen på Gullhella stasjon er økt noe, men det ser ut 
som det er plass mange ganger dette arealet, både nord og syd.     

Stasjonen har fått en universell 
utforming med en plattform som 

er 220 meter lang, nytt lerom 
for oss reisende, sykkelskur og 

utvidet parkeringsplass.

Platformen har fått en markert 
og god utforming, og vi som  

husker hvordan den gamle så ut, 
istemmer nok at dette represen-

terer en annen tidsalder! 

Toril turveier 7.indd   4 2010-08-10   22:44:43
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Nå er det alvor…….. 

Ny Heggedal stasjon med
nytt veisystem bygges i 2012 
Stasjonen kan legges ned….. 
Statens jernbanetilsyn som kontroll- og 
tilsynsmybndighet for jernbanevirksomhet i 
Norge, krever at Heggedal stasjon bygges om i 
løpet av 2012. Hvis dette ikke gjennomføres vil 
Heggedal stasjon måtte legges ned. 
Jernbaneverket har derfor utarbeidet en plan for 
ombygging som bl.a. innebærer justering av 
spor, forlengelse og heving av plattformer og en 
generell oppgradering av stasjonsområdet. Et 
annet viktig tiltak er fjerning av dagens 
plankryssing for gående mellom platformene.  

Gangbro over sporområdet
Dette skal løses med en ny gangbro over 
sporområdet. Denne skal både betjene de 
togreisende og være en viktig gang- og 
sykkelforbindelse på tvers av stasjonsområdet. 
Fra gangbroen og ned på plattformene 
planlegges både trapper og heiser.
På østsiden av stasjonsområdet skal gangbroen 
med trapper og ramper integreres i en av 
bygningene til Tandberg Eiendom. Gangbroen 
vil derfor prosjekteres og bygges i et samarbeid 
mellom Jernbaneverket, Tandberg Eiendom og 
Asker kommune. 

Bommene fjernes 
Et annet viktig prosjekt som nå har fått 
klarsignal er nytt veisystem rundt 
stasjonsområdet. Akershus fylkeskommune har 
bevilget de nødvendige midlene for bl.a. ny 
kjørebro over jernbanen slik at dagens 
plankryssing med bommer kan fjernes. Dette vil 
være bra for biltrafikken og et viktig tiltak for å 
oppnå regularitet på Spikkestadbanen. Det er 
Statens vegvesen som er ansvarlig for 
prosjektering og bygging av det nye veisystemet. 

Spikkestadbanen stenges på nytt i 2012 
For at disse arbeidene skal gjennomføres mest 
mulig effektivt og til minst mulig ulempe for de 
reisende skal utbyggerne samarbeide og  

koordinere gjennomføringen. Prosjektering vil 
pågå fra høsten 2010 til høsten 2011, mens selve 
gjennomføringen vil hovedsakelig foregå i 2012. 
Sluttføringen av veisystemet vil trolig også pågå 
utover i 2013.
Sommeren 2012 vurderes det å stenge 
Spikkestadbanen for å få en effektiv 
gjennomføring av spor- og plattformarbeidene 
samt brokryssingene over sporet. Stengning av 
banen vil gi en betydelig reduksjon i byggetiden 
og vurderes totalt sett å gi minst ulemper for de 
reisende.

Kollektivterminalen mangler fortsatt   
For at stasjonsområdet skal framstå som 
komplett mangler det fortsatt finansiering av 
kollektivterminalen. Det vil si opparbeidelsen av 
området mellom Skithegga og sporet på 
jernbaneområdets østside. Dette området skal gi 
plass for busstopp langs jernbaneplattformen, 
sykkelparkering og ca 50 parkeringsplasser for 
bil.
Inntil dette er på plass planlegges det at bussene 
midlertidig skal stoppe i dagens Åmotvei eller på 
grusplassen ved ”Fyrhuset”, øst for Åmotveien, 
som i dag eies av Tandberg eiendom.  

Kollektivterminalen mangler fortsatt finansiering 

Artikkelen er skrevet av Per Øystein Funderud som er Asker 
kommunes prosjektkoordinator for utbyggingen av Heggedal 
sentrum og stasjonsområdet med veisystem. 
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De siste par årene har Heggedal og 
Blakstad skolekorps hatt en eventyr-
lig tilgang på nye aspiranter.  Denne 
høsten har vi 28 nye musikanter, og 
dette er fl ere enn på svært lenge.  Den 
høye pågangen lover godt for korpsets 
framtid og viser at korps fortsatt er en 
populær aktivitet for barn og unge. 

Vi tror årsakene ligger i at korp-
sene i Asker har vært fl inkte til å vise 
seg fram de senere årene; ikke bare 
på 17. mai, men også på ulike konsert-
arrangementer, korpsstevner og spil-
linger i lokalmiljøet. Heggedal. Og 
Blakstad skolekorps har også hatt 
gode rekrutteringskonserter på skole-
ne. Korps er også gøy og sosialt, og vi 
håper mange av årets nye aspiranter 
vil få venner for livet i skolekorpset.

Korpset blir 
større!

Askers beste loppemarked vil gå av 
stabelen i Heggedalshallen helgen et-
ter høstferien.  Loppelageret er allere-
de (nesten) fullt av de fl otteste lopper, 
som venter på å fi nne nye eiere.
Loppelageret åpent hver torsdag 
kl. 18 - 21 fra 19. august

Loppelageret i Vollenveien 162, i 
Kloppedalen, vis-a-vis sandvolleyba-
nen ved Gjellumvannet, er åpent hver 
torsdag.  Bare i høstferien (7. oktober)  
er lageret stengt. 

Ring Loppetelefonen 936 97 763 i 
åpningstiden om du har spørsmål.

Høstens loppemarked 
16. - 17. oktober

Organisasjonsnummer:
993809349

32774993809349

HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Bra innsats i NM!
Som avslutning på et meget godt 

korpsår deltok Heggedal og Blakstad 
skolekorps i NM i Larvik 19. juni. 
Det var første gang vi deltok i NM, 
og til alt overmål var vi påmeldt både 
i marsjering og i janitsjar.  Med plas-
sering  som henholdsvis nr. 6 og nr. 7 
i de to klassene er vi meget fornøyd. 

Vår dirigent Erik Bergene sier: 

- Det var sterkt av oss å komme 
som ”nybegynnere” på NM og gjøre 
det så bra i 1. divisjon. Jeg mener 
bestemt av vi med vår deltagelse på 
Akershusmesterskapet og NM i år 
har vist at vi hører hjemme i det bes-
te selskap. Vi har jobbet veldig bra i 
hele år, og derfor var det ekstra stas 
at vi fi kk ut vårt aller beste akkurat 
på scenen i Larvik. For aldri har jeg 
hørt korpset bedre, og det sier noe 
om at dere har evnen til å fokusere 
når det gjelder”.

Samtidig med at hovedkorpset 
deltok  i NM var våre juniorer og 
aspiranter også i Larvik og hadde 
seminar. De hadde morsomme spil-
leøvelser og sosialt samvær med 
mye moro. Høydepunktet for de hel-
dige var nok å spille foran fl ere tu-
sen tilhørere i den store idrettshallen 
i Larvik på gallakonserten lørdag 
kveld! Direkte kjedelig var det nok 
heller ikke å være i Skien fritidspark 
dagen etter.

Hovedkorpset dro videre på som-
mertur til Rjukan der de hadde herlige 
dager med sosialt samvær og spilling 
i sentrum av Rjukan, samt i industri-
hallen på Vemork. På dette historiske 
stedet er etterklangstiden hele 9 sek-
under, og det var en stor utfordring 
å spille under slike forhold. Men det 
klarte våre musikere med glans, selv 
om de hadde tatt oppstilling opp til 
50-60 meter fra hverandre!

Til venstre: Ole Petter Hvesser spil-
ler i Industrihallen på Vemork

Under: Hovedkorpset holder kon-
sert i Rjukan sentrum

31. oktober er det Korpsgalla 
i Ullensaker. Det går ut på å sette 
sammen og spille et program som 
skal være underholdende, variert, 
gjerne med en rød tråd, og man får 

bedømming både for musikalsk 
fremførelse og underholdningsverdi. 
27. november deltar hoved-
korpset også på konsert med Asker 
musikkorps i Asker Kulturhus.

Høstens konsertplaner

La tippeoverskuddet ditt gå til korpset!

Korpset blir Bra innsats i NM!
- Det var sterkt av oss å komme 

Heggedal og Blakstad skolekorps

Heggedal og Blakstad skkorps 4-2010-III.indd   2 2010-08-10   11:09:38
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Godt resultat for Lions Kulturdager

Av SVEIN AURMARK

Kulturdagene 2010 markerte at det 
var 30 år siden ildsjelene Knut Skat-
tum og Jan Tore Johnsen dro i gang 
de første Kulturdagene på Heggedal 
Hovedgård i 1980. Er det noen heg-
gedøler som har bilder fra den gang, 
så kan de sendes til Heggedalsposten.

Et familiearrangement
Fra en noe beskjeden start, med 
hovedvekt på kunstutstillingen inne, 
har Kulturdagene vokst til å bli et 
familiearrangement sentrert rundt 
underholdning fra scenen ute på tunet, 
og utstillingsbodene ute, samt caféen  
”Løvebakken”.

I år investerte Lionsklubben mye i 
scenen og et nytt lydanlegg ble kjøpt 
inn i et spleiselag mellom Lions, 
Skitthegga og Nærmiljøsentralen. 
Videre ble scenen bygget ut med faste 
vegger, for å bedre akustikken.

- En av grunnene til at Kultur-
dagene trekker så mange mennesker 
som er så blide og fornøyde, er at det 
er et meget trivelig arrangement med 
underholdning fra scenen hver time, 
og hvor man kan kose seg i samvær 
med familie, naboer og venner. Og så 

er vi nesten alltid heldige med været; 
akkurat som det vanligvis er tåke på 
Holmenkoll-søndagen, og at det gjer-
ne regner under Færderen, så skinner 
sola vanligvis på Kulturdagene, sier 
hovedansarlig for dagene, Svein Mat-
hiassen.

De senere årene har Kulturdagene 
satset sterkt på de yngste; det begynte 
med Elias-båtene på Gjellumvannet, 
mens i år var det fortsettelse av riding, 
og Asker Skyteklubb stilte med luft-
pistol-skyting mot ballonger. Det var 
i år 4 hester, og med de hyggelige jen-
tene som geleidet hestene, ble det gått 
over 600 turer med barn i løpet av 
helgen 5 - 6 juni! Rideturene er gra-
tis for alle barn som kommer sammen 
med voksne til Kulturdagene.

Suksess for Entrepriaden
I år ville Lions Club Heggedal utvi-
de satsingen til også å omfatte elev-
ene på Hovedgården Ungdomskole. 
Sammen med Tekna og Ungt Entre-
prenørskap startet klubben hva som 
ble kalt ”Entrepriaden 2010” for å 
fremme kreativitet og interesse for 
realfag i skolene. Klubben inviterte til 

en kranbyggerkonkurranse hvor kun 
organiske materialer kunne benyt-
tes, og satte opp 3 premier, hver på 
5.000 kr; for beste presentasjon, for 
beste design og for største bæreevne 
i forhold til egen vekt. Under ledel-
se av sine dyktige faglærere dannet 
elevene i 8de klasse 13 lag som stilte 
med hver sin kran. Elevene utviste en 
utrolig innsats og entusiasme, og kom 
opp med krankonstruksjoner som var 
imponerende, fra det helt smekre til 
tungvekterne. 

Neste år vil Lionsklubben invitere 
åttendeklassene ved alle de 7 ung-
domskolene i Asker med på konkur-
ransen, og utfordringen blir da byg-
ging av broer i papir.

Tar i mot forslag og idéer
Planleggingen av neste års Kul-
turdager er allerede i gang. Meld 
dere gjerne inn på Facebook-siden 
til Kulturdagene (http://www.face-
book.com/home.php?#!/pages/
Kulturdagene-pa-Heggedal-Hoved-
gard/318069133785). Der tar vi gjer-
ne i mot forslag og idéer.

Den svenske kunstneren Peter Nilsson var hovedutstiller på 
årets kulturdager på Hovedgården. Foto: Kjell E. Nilsen

Entrepridaden, en teknologikonkurranse for ungdoms-
skoleelever, var årets nyhet på Kulturdagene. Elevene 
bygde mange fantasifulle kraner. Foto: Kjell E. Nilsen

Lions Club Heggedals Kulturdager på Hovedgården ga et godt resultat, som kommer både 
lokale, nasjonale og internasjonale veldedighetsprosjekter til gode. I år var det sterk kon-
kurranse med korpsdagene i Asker sentrum, men likevel kom det 852 besøkende, ned fra 
1.002 i fjor. Overskuddet ble på ca. kr. 70.000,- ned fra kr. 85.000 i fjor.
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COUNTRYMESSE
For 5. gang blir det countrymesse i Heggedal kirke 19. 
september kl. 12.00. Vårt eget Little Country Church 
band er med, i tillegg til lokale solister. Ta på cowboy-
antrekket og kom! Våpen må legges i våpenhuset un-
der gudstjenesten. Etterpå blir det konsert og marked 
på kirkebakken.

Klar for høstens program!
Det blir en utfordrende høst for Heggedal menighet:  
Heggetun er død! Lenge leve Heggetun!

Vi treffer daglig leder i Heggedal menighet, Marianne Sol-
heim, første dag etter ferien. Hun ble ansatt for et år siden 
som menighetspedagog. Siden årsskiftet har hun dels vært 
det og samtidig blitt daglig leder etter at tidligere leder ble 
pensjonert.

– Heggedal kirke har vært stengt i sommer – har dere 
hatt langferie?

Det har ikke vært gudstjenester i sommer – slik det 
heller ikke har væt de senere årene, men som vanlig har vi 
hatt konfirmantleir i sommer. Det er et stort arrangement 
med over 70 deltakere: 47 konfirmanter og over 20 unge 
ledere. Leiren var i Sverige. Først hadde vi en vandring 
og deretter en leir med mer aktiv konfirmantundervisning. 
Jeg tror de fleste opplevde leiren som positiv, fin stemning 
og mye fin ungdom. Været var også OK.

– 20 ledere høres mye ut.
Mange av fjordårets konfirmanter meldte seg på menig-

hetens lederkurs – MILK. Da er det også naturlig at de får 
anledning til å prøve seg som ledere. Vi ønsket å være 
positive til alle som ønsket å bli med. Dette kan også sees 
på som et aktivt ungdomsarbeid.

– Hva skjer nå etter leiren?
Nå først blir det intens øving med høstens musikal, 

”Burning Questions”. Den handler om mange av livets 
store spørsmål. Det blir premiere torsdag 2. september og 
øvrige forestillinger fredag og lørdag. Helgen etter blir det 
konfirmasjon – fem stykker på to dager.

– Hvordan er det med lokaler til øvelse?
Vi er vant til å ha dårlige lokaler, men denne høsten 

blir ekstra utfordrende både for musikal og andre aktivi-
teter. Etter at det i fjor høst ble besluttet å bygge på Heg-
getun var arbeidet i god gjenge før sommeren og vi håpet 
å kunne ta gammelt og nytt bygg i bruk tidlig på høsten. 
Deler av den gamle salen skulle rives for å gi plass til en 
ny og større. Under dette arbeidet ble det oppdaget store 
mugg- og råteskader på det tidligere bygget. Omfanget var 
så stort at fagpersonell anbefalte riving av hele det tidli-
gere bygget for å sikre et godt arbeidsmiljø. Vi som skal 
jobbe i bygget er glade for at det blir tatt et skikkelig tak 
for arbeidsmiljøet selv om finansieringen av arbeidet ennå 
ikke er løst. Nå har alle ansatte tatt med seg det mest nød-
vendige og etablert midlertidige arbeidsplasser i kirken. 
Jeg håper folk som vil treffe oss har forståelse for at vi blir 
litt mindre tilgjengelige enn vanlig.

– Får dette konsekvenser for programmet videre?
Vi håper å kunne gjennomføre et høstprogram som vi 

bruker. Noen spesielle utforinger blir det nok. Kanskje må 
vi legge ut plast i kirken om fireåringene skal få male. Vi 
startet opp en aktivitet for 10 – 13 åringer i mai som fikk 

stor tilslutning, her gjenstår å finne samlingslokale. Som 
vanlig på høsten skal vi ha Countrymesse. Det blir 19. sep-
tember med ”Little Country Curch band” og andre lokale 
krefter.

– Ryktet sier at staben i Heggedal menighet blir styrket 
til høsten!

Menigheten har engasjert Maria Arredondo i en 20 % 
prosjekt-stilling for ett år. Det tror vi blir veldig spennen-
de! Barnegospelgruppa Heggetroll fyller 20 år i høst. Det 
vil bli markert med en musikal i desember. Derfor er vi på 
jakt etter tidligere medlemmer av Heggetroll og ønsker at 
tidligere medlemmer tar kontakt med meg på mailadresse 
marianne.heggedal@asker.kirken.no.

Av høstens program vil jeg også nevne julemarkedet 
første søndag i advent. I år blir det 28. november. Og selv-
følgelig har vi søndagenes gudstjeneste som menighetens 
faste samlingspunkt. Normalt er dette de tre første hel-
gene i måneden og en kveldsmesse den siste søndagen. 
Velkommen til høstens aktiviteter!

Marianne Solheim
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Program Heggedal menighet

Dag Kl Aktivitet Sted Opplysninger
AUGUST

Søndag 8 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli/Nattverd
Søndag 15 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli/Dåp
Søndag 22 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli/Dåp
Tirsdag 24 17:00 Kappe-prøve og fotografering 

for konfirmanter.
Søndag 29 19:30 Kveldsmesse Kirken Dehli/Dåp av konfirmanter
Mandag 30 08:30 Sommertur Menighetens senior-

arbeid
Drøbak - Påmelding menighetskontoret

SEPTEMBER
Onsdag 1 18:00 Generalprøve musikal Kirken Burning Questions
Torsdag 2 19:00 Burning Questions Kirken Musikal

Fredag 3 19:00 Burning Questions Kirken Musikal

Lørdag 4 15:00 Burning Questions Kirken Musikal
Lørdag 11 11:00 Konfirmasjon Kirken
Lørdag 11 13:00 Konfirmasjon Kirken
Lørdag 11 15:00 Konfirmasjon Kirken
Søndag 12 11:00 Konfirmasjon Kirken
Søndag 12 13:00 Konfirmasjon Kirken
Søndag 12 12:00 Contrymesse Kirken Dehli/Little Country Church band/ ++++
Søndag 26 19:30 Kveldsmesse Kirken

OKTOBER
Søndag 3 11:00 Gudstjeneste Kirken Vikar/Dåp
Søndag 10 11:00 Gudstjeneste Kirken Nattverd
Lørdag 16 12:00 4-års bok samling Kl 12 - 14 Påmelding til menighetskontoret
Søndag 17 11:00 Barnegudstjeneste Kirken Dåp
Søndag 24 11:00 Gudstjeneste Kirken Utdeling av 4-årsbok
Søndag 31 19:30 Kveldsmesse Kirken

Faste aktiviteter 
Team Heggedal tirsdag kl. 19-21.30 (Første etter sommeren 17. august), Heggetroll tirsdag kl. 17-17:45 Ny tid! 
(Første etter sommeren 6. september)  Salig blanding starter med mandagsøvelser i Østenstad kirke fra 23 
august, prosjektet avsluttes med konsert med Brazz Brothers 12. september; HK tirsdag like uker kl. 19.30

Heggedal menighet
Postboks 76, 1380 Heggedal

Tlf:  66 90 71 80
e-post:

dagligleder.heggedal@asker.kirken.no
www.heggedalkirke.no

Støtt Heggedal menighet! 
Givertjenestens konto:

1644 15 39499

Babysang
starter opp igjen onsdag 8. sep-
tember kl. 11.00. Baby-sang er et 
kurs på 10 ganger for foreldre og 
barn i alderen 0-1 år. Påmelding 
til menighetskontoret.

Kirkeklubb 6-åringer
5 ganger fra og med uke 41. På-
melding til menighets-kontoret

4-års bok
deles ut helgen 23 - 24. oktober. 
På lørdagen har vi en samling 
med bibelfortelling, formingsak-
tivitet og lek. Påmelding til 
menighets-kontoret.

Klubb 10 – 13
15. oktober kl. 18-20 og 26. no-
vember kl. 18-20. Påmelding til 
menighetskontoret
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Engasjer deg i Heggedal - bli medlem i Heggedal Vel (HV) 
Støtt med kr 200 - til kontonr; 0533.02.25086.  Skriv navn og adresse.    

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

 

også i  
Trafikkutvalget ved Heggedal barneskole - i samarbeid med mange organisasjoner og bedrifter i Heggedal

Hold fartsgrensene
Heggedal

Nytt brukerråd for Heggedal; ”Fremtidens Heggedal”

K
jøpes på biblioteket for kr 50

Stein D Berge er 
leder av ”Frem-
tidens Heggedal”. 
Han er  66 år og 
jobber som gründer. 
Han er også bitt av 
basillen.  
Mobil: 986 95 680

Dette prosjektet med å holde fartsgrensene i Heggedal, 
vil inngå i pkt 7 i ”Fremtidens Heggedal”

Per-Ola Baalerud er 
nestleder i ”Frem-
tidens Heggedal”. 
Han er 38 år og 
jobber til daglig med 
investeringer. Han 
vil også jobbe for 
Heggedal.      Mail: 
 pob@baalerud.com

Arbeidsgruppen ”Fremtidens Hegge-
dal” er etablert som en undergruppe av 
Heggedal Vel og har som formål å sikre 
at befolkningen tas med på råd i det 
forestående arbeidet med utviklingen av 
Heggedal. 

Arbeidsgruppen er en videreføring av 
det arbeidet som ble utført i forbindelse 
med reguleringsplanen for Heggedal 
sentrum (”Brukerforumet”) samt ar-
beidsgruppene som vellet ledet i forbin-
delse med arealstrategien for Heggedal 
og områdene rundt (2006). 

Vellet har vært en aktiv pådriver og 
respektert bidragsyter i de ulike proses-
sene knyttet til planlegging og utbygging 
som har pågått i de senere årene, og har 
til hensikt å fortsette dette arbeidet i de 
neste 5-10 årene for å følge utviklingen 
videre i Heggedal.

Leder av Arbeidsgruppen - Stein D 
Berge og nestleder Per-Ola Baalerud 
ønsker å komme i kontakt med enkelt-
personer med egnet kompetanse og 
engasjement som ønsker å bidra aktivt 
i arbeidet med de ulike temaene som er 
aktuelle for Arbeidsgruppen. 

Det er planlagt syv ulike områder som 
følger:
1)    Den offentlige utbygging i Hegge-
dal sentrum av lokaler (som nærmiljø-
senter og utescene på torget) og områder 
til ulike formål (som torg, strandbredder 
og miljøgate). 

2)    Den private utbygging i Heggedal 
sentrum omfatter både offentlige lokaler 
(som bibliotek, nærmiljøsenter, eldre-
senter og helsestasjon), private lokaler 
(som forretninger, parkering, kontorer 
og boliger) og arealer (som gågater, stier, 
plasser og strandbredder). 
3)    Spesielt fokusere på vannveier/elver 
og strandbredder i Heggedal sentrum. 
4)   Øvrig utbygging i Heggedal og Hal-
lenskog – utenfor Sentrum.
5)    Utbygging av Heggedal stasjon 
med nytt veisystem – og opprustning av 
Spikkestadbanen.
6)    Forbedring av kollektivtranspor-
ten til og fra Heggedal – inkludert Ny 
Røykenvei.
7)    Trafi kksikkerhetsarbeid i Heggedal. 

Arbeidet med de ulike områdene vil 
variere i forhold til naturlig prioritet, 
offentlig saksgang, aktørbilde osv. men 
det vil være typisk – basert på drøftelser 
med aktørene, i Arbeidsgruppen og i 
Styret - at det utarbeides rapporter og 
uttalelser som innspill til de relevante 
parter i sakene – det være seg Asker 
Kommune, Statens Vegvesen, Jernbane-
verket eller private eiendomsaktører. 

Heggedal Vel fremstår som den sen-
trale lobbyorganisasjonen i Heggedal, 
og gjennom deltakelse i Arbeidsgruppen 
får du muligheten til å bidra aktivt til å 
skape det Heggedal du selv ønsker for 
fremtiden.   

Hvordan skal fremtidens Heggedal se ut? En mulig 
visjon for 

”Fremtidens 
Heggedal”.

1) Høy sikkerhet 
og  trivsel, lite støy 
og forurensning. 
2)  Høy kollektiv-
faktor med tilstrek-
kelig parkering for 
sykler og biler.
3)  Et godt nett av 
gang- og sykkel-
veier, og  gode og 
sikre kjøreveier.
4)  Gode nærmiljø-
butikker og offent-
lige tjenester.
5)  Lett adkomst 
og tilgang til natur-
opplevelser. 
6)  Gode nabo-
forhold og hjelp-
somhet.
7)  En engasjert 
lokalbefolkning 
med mange møte-
plasser.

Kan du tenke 
deg å være med i 
arbeidsgruppen:

”Fremtidens 
Heggedal”.

Du er sikkert i 
samme situasjon 
som de fl este av 
oss som jobber 
i frivillig arbeid 
i Heggedal. Vi 
har nok annet å 
gjøre med jobb, i 
familien og blant 
venner. Men vi er 
bitt av basillen; 
Tenk å være med 
på å gjøre vårt 
lokalsamfunn til et 
bedre sted å leve 
og bo - et meget 
inspirerende 
arbeid som overgår 
jobbene våre. La 
deg bite av den 
samme basillen!  

De fl este timene i døgnet oppholder 
vi oss hjemme - i vårt lokalsam-
funn.  Det betyr mye!

Info om status for 
Spikkestadbanen og 
Heggedal sentrum 
se side 16 og 17.

      Heggedal Vel informerer22 postenHeggedals
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Santokh Singh Telefon: 66903051
Mobil:    93489898
Fax:    66988036
post@realbil.com

REAL BIL AS
- Bilverksted
- Godkjent EU-kontroll
- Bildeler og rekvisita
- Service
- Reparasjoner

Vollenveien 133, 1389 Heggedal

Annonse i 
Budstikka, 

21. september 
1938
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Kursene foregår på Hovedgården Ungdomskole.  Spørsmål og påmelding til kurs og aktiviteter rettes 
direkte til kursleder. NB! Det er fremdeles mulig å melde seg på - selv om et kurs har begynt!

     et lokalt kurstilbud til barn og voksne i alle aldre  -  et lokalt kurstilbud til barn og voksne i alle aldre  -  et lokalt kurstilbud
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For informasjon, tlf.: 90950012 / 97511186 
Påmelding til: bandundervisningen@gmail.com
Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldinger.

Torsdager fra kl. 17.00 på bandrommet / klubben.
Oppstart torsdag 9. september.
Kursavgift kr. kr. 2.100,- for 10 kurstimer á 45 min.
Gratis bruk av instrument om du behøver det .
Du får:
- Oppfølging på gitar, bass, trommer med mer.
- Veiledning i samspill / arrangering for DITT band.
- Innspilling av CD.
- Spillejobb med DITT band på Klubben ved skolen.

“Bandundervisningen”  - et tilbud om veiledning / opplæring 
for dere som spiller i band eller ønsker å starte et band

Ola Skaare: Utøvende musiker og 
musikalsk veileder gjennom en årrekke. Har 
undervist på universiteter og høyskoler i 
Norge og utlandet.
Tommy Huseth: Utøvende musiker med 
pedagogisk bakgrunn. Har spilt i en rekke 
ulike band og prosjekter i inn og utland

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

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

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

Onsdager i trimrommet:
17.00-17.45   Kids I
17.45-18.30   Kids II 
18.30-19.30   Junior 9-12 år
18.30-20.00   Senior - over 13 år

Fredager i trimrommet:
17.00-17.45   Kids I / II
17.45-19.00   Junior/senior

Priser: 2 ukers startkurs kr. 490,- inkl. Taekwondo-drakt! Deretter fra kr.350/400/450 pr. mnd.
Oppvisning - informasjon - bevertning onsdag 1. september kl. 18.00

Tai Chi er et flere hundre år gammelt treningssystem som stam-
mer fra Kina. Det er både en kamp sport, en type meditasjon, og 
en ypperlig treningsform. I motsetning til bevegelser som bruker 
høy tempo og mye fart, utøves Tai Chi langsomt og uten musikk. 
Nybegynnerkurs passer for kvinner og menn i alle aldre. Kurset 
ledes av Ann Danaiya Usher, som har praktisert tai chi siden 1983.
Oppstart: Tirsdag 24. august
Sted: Arnestad skole, sentralhallen.
Kurstid: Tirsdager kl 19.00 - 20.30      
Pris: 1.800 kr (14 uker x 90 min)

Tai chi

Påmelding:  ann_danaiyausher@hotmail.com 
For informasjon: 47450549

Styrke. Balanse. Smidighet. Avspenning. 
Bli sterk og svett uten å hoppe!

Animasjons-film
Lær å lage tradisjonell, klassisk animasjonsfi lm! Grunnleggende 
teori, og produksjon under og foran kamera i forskjellige teknikker.
Torsdager 17.45 - 19.15 og 19.30 - 21.00
Oppstart torsdag 16. september.
Pris kr. 1900,- pr. semester (12 kurskvelder)
Instruktører: Elin Fagertun og Jon Spilde

For påmelding og mere info: Kulturskolen v/Gro Lystad, 
gro.lystad@asker.kommune.no tlf. 66 76 81 15 / 913 91 417

Helge-Workshop for voksne 30. - 31. oktober: 
Kontakt Elin på fagertun@me.com eller tlf. 410 41 007
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Ta kontakt med en av oss i styret for forslag eller ønsker: Hilde Skramsett, Hovedgården ungdomsskole, tlf 66 76 15 10, hilde.
skramsett@asker.kommune.no, Mona Pünther, Hovedgården ungdomsskole, tlf 66 76 15 10, mpunther@asker.kommune.no, Sue 
Remme (økonomi), tlf 901 53 409, sue.remme@abrevisjon.no, Tiril Andøl, tlf: 917 38 632, tiriland@broadpark.no, Dag Henning 
Sæther (programhefte), tlf 977 40 617, d-hen-sa@online.no

Kursene foregår på Hovedgården Ungdomskole.  Spørsmål og påmelding til kurs og aktiviteter rettes 
direkte til kursleder. NB! Det er fremdeles mulig å melde seg på - selv om et kurs har begynt!

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

Leksehjelp på Heggedal bibliotek
Trenger du hjelp med leksene, tilgang til PC eller bare et sted å sitte i 
fred?  Hver torsdag kl. 15.00  til 18.00  blir det leksehjelp på Heggedal 
bibliotek.  Gratis frukt.

Mandager fra kl. 16.00 til 19.00 kan du spille X-boks og Nintendo Wii på 
Heggedal bibliotek. Mange nye spill. Passer for 10-15 år.  

Spill på biblioteket

Tirsdag - oppstart 24. august
Tid  Klasse   Gruppe     Pedagog
16:45 -17:30 Minidans   2-4 år        Tiril
17:30 -18:15 Barnedans   4-5 år        Tiril
18:15 -19:00 Barnedans   5-6 år        Tiril

I Heggedal holder vi til i dansestudio på 
Hovedgården Ungdomskole.

Nye kurs på Dansesonen: Yoga, breakdance, klassisk og funk/hip hop. 
Se nettsiden for mer informasjon

Påmelding: www.dansesonen.no
Vi har familierabatt og gratis prøveklasser!

Torsdag - oppstart 26. august
Tid  Klasse   Gruppe     Pedagog
16:15 -17:15 Hip Hop    10-15 år      Thomas
17:15 -18:00 Hip Hop                5-7 år gutter      Thomas
18:00 -19.00 Hip Hop               2.-4. klasse Thomas

Mandag - oppstart 23. august
Tid  Klasse   Gruppe     Pedagog
16:15 -17:00 Jazzdans   1.-2. klasse    Louise
17:05 -17:55 Jazzdans   3.-4. klasse    Louise
18:00 -19:00 Hip hop / jazz   5.-7. klasse    Louise
19:00 -20:10         Dans/bodywork nivå 1 voksne      Louise
20:15 -21:15 Pilates nivå 1  voksne       Jorunn

Det er et levende dansemiljø i Heggedal, 
med morsomme danseklasser for alle!

Jazzdans er en fantastisk danseform og gir gode grunnleggende danseferdigheter. 
Dette er danseklasser med fart og danseglede til fengende musikk fra bl.a. High School 
Musikal, Hanna Montana og det siste fra hit-listene.
Hip hop har en røff og ledig dansestil. Danserne lærer de kuleste dansekombinasjoner 
til det siste innen hip hop- og rap musikk. Mange gutter deltar på hip hop. Det er kult og 
morsomt!
Minidans og Barnedans er morsomme danseklasser for de yngste. Barna danser til 
variert musikk og gjennom danselek stimuleres barnas kreativitet og fantasi samtidig 
som de jobber med rytmikk, motorikk og balanse. Dans utvikler barnas musikalitet og 
kroppsbevissthet.
Pilates er skånsom styrketrening for voksne med fokus på kjernemuskulatur. Treningen 
styrker din prestasjonsevne uten risiko for skader.

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

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD
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Franz Kafka:
”Prosessen” 
- som tegneserie!
Chantal Montellier(illustrasjoner)
og David Zane Mairowitz 
(manus og bearbeidelse) (2010)

Kafkas roman prosessen har fått en enorm innflytelse 
og hans mest berømte roman blir ofte lest som en lignelse 
over et absurd og ekstremt byråkrati. Mannen i historien 
blir bare plutselig arrestert ved at noen tropper opp hjem-
me hos ham, okkuperer hans hjem og sier at han er ar-
restert, men forbrytelsen forklares ikke for ham og selve 
prosessen finner aldri sted.

Fortellingen om Josef K. (hovedpersonen) kan også 
leses som en allegori over statlig kontroll, en forløper 
til Orwell’s 1984, der en uskyldig borger smått om senn 
vikles inn i en skjebnesvanger juridisk labyrint som er 
vanskelig om ikke umulig å komme ut av.

Romanen kan man også lese som en beskrivelse av en 
marerittaktig psykologisk drømmeverden drevet av Kaf-
kas frykt for sin dominerende far. Den både realistiske 
og meningsløse stilen skaper en mystisk og urovekkende 
atmosfære som lett gjenkjennes som ”Kafkask”.

Å bli utsatt for det Josef K blir utsatt for i romanen er 
både absurd og utenkelig i et system hvor rettferdighet og 
sannhet rår, men dessverre er ingen samfunn perfekte så 
det er ikke usannsynlig at slikt kan skje og har skjedd. 
J.fr de mange totalitære regimer som har vært og fortsatt 
eksisterer i verden.

Les og tolk selv. Unn deg en god lesestund. Passer for 
ungdom fra 13 år og oppover til voksen alder.

 GOD BOK!
med hilsen Erlend Eik, 
bibliotekar, Asker (og Heggedal) bibliotek

Biblioteket 
anbefaler:

Asker og Heggedal Warhammer og 
Brettspillklubb 

NM i kastfemkamp for 
veteraner - i Heggedal
 lørdag 28.august kl. 10.00 

Heggedal Friidrettsklubb arrangerer årets Norgesmes-
terskap i kastfemkamp for veteraner, på Heggedal kasta-
rena (banen ved Heggedalshallen). Det er 8. gang dette 
mesterskapet arrangeres i Heggedal, som er regnet som 
landets beste arrangører i kastfemkamp.

Veteraner, både kvinner og menn, 
konkurrerer i 5-årsklasser:         
K 35-39, K 40-44 osv., og til-
svarende for menn. Vi regner 
med ca 40 deltakere fra hele 
Sør-Norge. 

De 5 øvelsene er slegge - 
kulestøt - diskos – spyd og 
vektkast. Vektkast er en gam-
mel friidrettsøvelse, nær beslek-
tet med sleggekast, men redskapet 
er tyngre og kortere. 

Første pulje starter kl. 10.00, og arrangementet avslut-
tes med medaljeutdeling ca. kl. 16.00.

Publikum er hjertelig velkommen!
Gratis adgang.          Kafeteria. 

Arne Sæther   .
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.......er på torsdager mellom kl 15 og kl 18. 

Første lekshjelpdag er 2. september, og den fortsetter hver 
torsdag til og med 16. desember - bortsett fra 7. oktober (uke 

40, høstferie). Det blir gratis frukt å få.
 

Samtidig vil vi på Heggedal bibliotek komme med en opp-
fordring til folk som har tid til å yte noe på fritiden til å melde 
seg som leksehjelpere. Vi mangler leksehjelpere fra kl 15 så 
vi vil sette stor pris på om noen i lokalmiljøet melder seg til 

tjeneste. Språk, matematikk, naturfag er viktig, men folk med 
annen bakgrunn kan også melde seg. 

 
Vennlig hilsen oss som jobber på Heggedal bibliotek

”Prosessen”

Klubben inviterer til kurs og aktiviteter på Asker og 
Heggedal bibliotek denne høsten.

Introduksjonskurs 
Der kan man bli med å male spillbrikker og utkjempe 
slag på spillebordet. Kom og lær hvordan du skal male 
spillbrikker, og kan du litt fra før, kan du bli enda be-
dre. Led din egen hær med orker eller dverger eller 
andre hærer og møt en motstander til et realt slag. Vel 
møtt til en lærerik og sosial stund sammen med venner 
og andre som du kjenner:
Lørdag 4. september og lørdag 20. november 
kl. 11.00 på Heggedal bibliotek.
Lørdag 11. september og lørdag 13. november 
kl. 11.00 på Asker bibliotek. 

Lær å bygge terreng
Barna lære å bygge terreng sammen med noen voksne 
warhammer-outridere. Terrenget skal lages og brukes 
av Asker og Heggedal Warhammer og Brettspillklubb. 
Vel møtt til nyttige og lærerike workshoper:
Lørdag 23. oktober kl 11 - 16 på Asker bibliotek.
Lørdag 2. oktober og lørdag 4. desember kl 11 - 16 på 
Heggedal bibliotek.

Asker og Heggedal Warhammer 
og Brettspillklubb

Bruk biblioteket!
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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 

Lekker ny høstkolleksjon ventes i 
disse dager fra Container. 

Mye spennende strikk og deilig 
yttertøy - vesker i skinn, støvletter, 
skjerf, smykker og mye, mye mer.

Kaffe latte, varm skjokolade 
og eplekake med krem. 
Antikk, interiør, gaver.

Åpningstider: Mandag stengt, tirsd. - fred. 7 - 17, lørdag 10 - 16 og søndag 11 - 16. Tel. 95 45 44 14
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