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Biblioteket i Heggedal har fått 
reduserte åpningstider. Reduks-
jonen er iverksatt av bibliotekets 
ledelse som følge av en generell 
lavere tildeling av midler fra Asker 
kommune. Selv om vi har forståelse 
for at enhver leders oppgave er å 
drive innenfor rammen som tildel-
te midler setter, fi nner vi det uak-
septabelt at en så uforholdsmessig 
stor del av reduksjonen for bibli-
otektjenesten blir tatt i Heggedal. 
Reduksjonen fra 1,7 til 1,2 årsverk 
fører til at åpningstiden reduseres 
fra 40 til 26 timer per uke – dette 
tilsvarer 35 %. Vi frykter at ved å 
gjøre tilbudet mindre attraktivt kan 
en i neste omgang benytte virk-
somhetsstatistikken for å begrunne 
full nedleggelse.
Et bibliotek i nærmiljøet er spesielt 
viktig for de som er minst mobile: 
barn, ungdom og eldre. Vi har 
også inntrykk av at biblioteket er 
en viktig resurs for nye nordmenn, 
enten det gjelder litteratur på norsk, 
på eget morsmål eller informasjon 
generelt.

I sine planer for utbyggingen 
av Heggedal sentrum har Espen 
Tandberg mange ganger nevnt 
hvor viktig han anser et bibliotek 
i sentrum og på gateplan for å 
være – som en sentral møteplass 
for folk fl est. Vi tror han har rett 
og håper at biblioteket i Heggedal 
ikke blir bygget ned eller fjernet 
før sentrumsutbyggingen kommer. 
Det er ikke mer enn seks år siden 
det fra politisk hold ble foreslått 
å legge ned bibliotekavdelingen 
i Heggedal. Selv om politikerne 
snudde før dette ble vedtatt, møtte 
likevel 500 personer opp i oktober 
2002 for å understreke bibliotekets 
betydning og slo bokstavelig talt 
ring rundt biblioteket. Den gang 
ble det understreket hvor viktig 
det var at biblioteket blir brukt. 
Den appellen bør gjelde fortsatt: 
Bruk biblioteket og støtt opp om 
de politikere som innser betydnin-
gen av et velfungerende bibliotek i 
nærmiljøet!

OHB

Redaksjonen for HEGGEDALSPOSTEN (fra venstre):
Stein D Berge, Heggedal Vel (stein.berge@c2i.net)
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Bruk! – eller mist?

Heggedalsposten takker for bidrag fra:
Fam.Bakken

Sigve Mauritzen
Sten Jensrud
Marit Hoff
Tom Nilsen

Garantert bra sluttresultat

FARGERIKE ASKER
RØYKENVEIEN 136 A, 1386 ASKER

Tlf. 66 78 10 01   Fax: 66 78 11 03
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På begynnelsen av 1900-tallet var det en gryende 
erkjennelse av at kunnskap ga makt. For arbeidere og 
arbeiderungdom som ikke hadde penger til skolegang ut 
over folkeskolen, gikk veien til kunnskap ofte gjennom 
bøkene.

I 1916 bestemte Heggedal Vel å opprette et bokutlån. 
Dette ble gjort til fi lial under hovedbiblioteket i Asker 
med lærer Gudbrand Thune som bibliotekar. Det var 
forresten Thune som hadde tatt initiativet, og vellet bidro 
med kr. 100 til bøker. Karl Grinerud syntes dette var så 
bra at han spyttet raust i med 10 kroner fra egen lomme. 
Heggedølene ble snart fl ittige lesere. På 1920-tallet var 
det registrert 836 låntakere. I en sjuårs-priode lånte disse 
26.654 bøker.

Biblioteket hadde tilhold i 2. etasje i Heggedal Meieri 
hvor det delte lokale med Asker Sparebanks fi lial. Både 
bokstammen og bokutlånet skilte seg fra de andre fi lia-
lene i Asker. I 1935 – det året Bibliotekloven ble innført 
- leste heggedølene for eksempel nesten bare skjønnlitte-
ratur. Av fi lialens 1305 bind var nemlig hele 1263 skjønn-
litteratur. Fagbøker var så godt som fraværende. Utlånet 
viser at av et samlet utlån på 2837 bøker, lånte heggedøle-
ne bare 61 fagbøker av ulike slag. Vi kan saktens lure på 
hvorfor det var slik. Kanskje skyldtes det at lærer Thune 
hadde kjøpt inn bøker som han visste småkårsfolk likte. 
Dette var i strid med innkjøpsordningen, men som Thune 
sa: ”Spent var jeg, men ikke et ord hørte jeg. De skjønte 
nok også at det var rett nødvendig hos et fabrikkstrøks 
publikum.”

Etter hvert økte både bokutvalget og utlånstider. 
Snart ble det for trangt i 2. etasje i Heggedal Meieri. I 
1964 foreslo rådmannen å sette opp ei Moelven-brakke , 
men dette ble ikke gjort. Derfor var Heggedal uten biblio-
tek fram til 1970 da den nye fi lialen på 130 m2 sto ferdig 
ved skolen. Samtidig ble Åse Naterstad ansatt som avde-
lingsbibliotekar. Den sterke folkeveksten gjorde at fi lialen 
snart ble for liten. Stor var derfor gleden blant heggedøler 
da Heggedal-senteret åpnet i 1985 og biblioteket fi kk 
hele 380 m2 i øverste etasje. Dette var nesten som for en 
revolusjon å regne. Ikke bare for publikum, men også for 
de ansatte. I 1998 kunne Budstikka meddele at Heggedal 
Bibliotek var tildelt ”Trivselsprisen”.

Men – heggedøler har alltid vært prisgitt kommunens 
prioriteringer. Derfor ble det ramaskrik og full mobilise-
ring da de i 1999 fi kk høre at kultursjefen foreslo å legge 
ned fi lialen i Heggedal til fordel for kinodriften i Asker 
sentrum. I 2002 var biblioteket igjen truet. Igjen var det 
forslag om nedleggelse. I Budstikka het det 16. oktober 
2002: ”Omtrent hele Heggedal hadde møtt frem for å slå 
ring om biblioteket. Knapt noen gang har det vært mer 
folkebibliotek enn det var i går.” En uke tidligere hadde 

FAU-lederen ved Heggedal skole skrevet til kommune-
politikerne hvor det blant annet het: ”Skolebibliotekene 
vil aldri kunne konkurrere med folkebibliotekene, da 
både faglig kompetanse og boktilfanget/ressursene er helt 
andre enn i det bibliotekfaglige profesjonelle folkebiblio-
teket. Hvordan skal våre barn bli gode lesere hvis man tar 
fra dem bøkene?”

Biblioteket ble skånet den gangen også, men den 
årvisse usikkerheten skapte utrygghet. Det er nå interes-
sant å merke seg at planene for det nye senteret i Heg-
gedal som Tandberg Eiendom har lagt fram, forutsetter et 
moderne bibliotek på gateplan.

Så får vi se hva kommunepolitikerne gjør!

Biblioteket vårt

Budstikka 16.oktober 2002

Terje Martinsen

Har du problemer med        
internett eller mail?

På biblioteket står en PC og 
venter på deg.

Bruk Heggedal Bibliotek!
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Nærmiljøkonferansen på Gjellum 27.september

Kunstfabrikken - nytt siden sist v/ 
Harald Skioldborg. Etter at ordfører Conradi foretok den 
offi sielle åpningen av utstillingslokalene i fabrikken 24. 
mai, har en gruppe kunstnere organisert driften av lo-
kalene. Investeringer i belysning og opphengsplater skal 
betales gjennom leie fra utstillere. Fabrikken sliter med å 
nå ut til publikum, også lokalt. I Askers ”Internasjonale 
uke” 8. -14. september hadde Mard Issa separatutstilling. 
Les mer på nettet: www.kunstfabrikken.info.

Nytt fra Heggedal Vel v/Stein D.Berge. 

• Vellet fi kk ikke bevilgninger fra Gjensidige til 
sitt store trafi kksikkerhetsprosjekt. Planen er nå å dra i 
gang en lokal aksjon der folk forplikter seg til å holde 
fartsgrensene – og vise det for eksempel med et klistre-
merke i bakruta (se Vellets sider forrige nummer).

• Vellet ønsker å rydde strandbredden av Gjellum-
vannet fra Kloppedalen mot badeplassen. Området gror 
igjen, men det er en viss diskusjon om det har status som 
verneverdig våtmarksområde.

• Stein viste en skisse av Byggholts planer for Heg-
geodden, som vil bli sendt inn som planforslag. Lavblok-
kene bryter sterkt med Tandbergs bebyggelsesplaner, 
og blokkene ligger så nær vannkanten at det må legges 
gangvei ute i Gjellumvannet.

• Stein viste også en presentasjon av Thons tomt 
syd for stasjonen. Asker kommune ser dette området som 
et tillegg til reguleringen av Heggedal sentrum.

Prosjektkoordinator for Heggedalsutbygginga 
- Per Øystein Funderud – ble spurt om tidsplanen 
for sentrumsprosjektet. Han håper at første utkast 
til reguleringsplan vil foreligge før nyttår. Regule-
ringsprosessen tar mer tid enn forutsatt, men han 
kunne trøste forsamlingen med at det er gjennom-
ført undersøkelser uten funn av fortidsminner i 
området.

25 representanter for organisasjoner i Heggedal og kommuneadministrasjonen møttes til nærmiljøkonferanse 
på Gjellum lørdag 27. september. Her følger et referat fra konferansen. De to viktigste punktene på dagsorden 
var bibliotek og frivillighetssentral i Heggedal. 

Harald Skioldborg orienterer om Kunstfabrikken

Tekst: Dag Henning Sæther
Foto: Ole-Herman Bjor

Nærmiljøkonferansen 27/9

Nærmiljøsenteret. Leder av menighetsrådet 
- Ole-Herman Bjor – trakk opp de historiske linjene for 
menighetshus i Heggedal, tilbake fra 1931. Bygget som 
nå planlegges, er resultatet av et politisk vedtak om nytt 
menighetssenter i 2004. I 2007 ble det etter en lokal 
diskusjon bestemt at forsamlingssalen skal bygges som et 
livssynsnøytralt lokale, noe formannskapet sluttet seg til. 
Med begrensede midler ligger det an til at forsamlingssal 
og møterom vil bli prioritert i det nye (nærmiljø)senteret, 
mens menigheten inntil videre fi nner en annen løsning på 
behovet for kontorplass, (påbygg på Heggetun).

Dag Henning Sæther redegjorde for en brukerun-
dersøkelse som nå blir sendt ut til alle aktuelle brukere 
av senteret, der behovet for forsamlingssal, tilleggsrom, 
møterom osv. skal samles inn. I tillegg skal forventet 
bruk kartlegges. Med svak kommuneøkonomi er det 
spesielt viktig å ha en god begrunnelse for prosjektet. Et 
forslag til utforming vil bli presentert på neste nærmiljø-
konferanse.
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- Urimelig å ta så stor del av kuttet i Heggedal.
- Greit å bruke Asker, der fi nnes det er bredt tilbud.- 
Søndagsåpent i Asker er et godt tilbud – ikke sett det 
opp mot Heggedal.
- Biblioteket er en åpen møteplass, og bygger ”sosial 
kapital”.
- Statistikken bør granskes: Dårlig tilbud på andre 
medier enn bøker (musikk) kan være noe av årsaken til 
utviklingen. Bokutlån fra bibliotek synker overalt.
- Tenke nytt – nye allianser og nye brukergrupper.
- Biblioteket må selv bidra til å gjøre seg mer attraktive.

Live Gulsrud (t.v.) og en litt bekymret fi lialsjef Beate Norgaard

Johan Naterstad var ikke fornøyd.

Med en reduksjon på 0,7 årsverk (35% - fra 2,0 til 
1,3 årsverk), tar nå Heggedal bibliotek en urimelig 
stor del av de pålagte nedskjæringene for biblio-
teksektoren i Asker. 
I tillegg til økonomi, begrunnes reduksjonene med 
synkende besøkstall. Stengt bibliotek 2 dager i uka 
vil ytterligere forsterke denne utviklingen.
Den negative utviklingen i besøkstall må også 
sees i lys av bibliotekets beskjedne tilbud av nye 
medier, blant annet meget begrenset tilbud på 
musikk. (Utlån av bøker er generelt synkende i de 
fl este bibliotek). 
Reduksjonene sies å være midlertidige, i påvente 
av en bedre lokalisering i det nye ”servicebygget” 

i sentrum. Vi frykter at lave besøkstall kan bli et 
avgjørende argument for nedleggelse før den tid.
Vi tar utviklingen i bibliotekets besøk og utlån 
alvorlig, og vil alle arbeide for å øke bruken av 
fi lialen i Heggedal. Biblioteket må på sin side sørge 
for at fi lialen har et bredt og attraktivt tilbud til alle 
aldersgrupper.
Oppbygging av et livskraftig Heggedal sentrum 
har høy prioritet. Der skal biblioteket ha en sentral 
rolle. En kraftig nedbygging av bibliotekstilbudet er 
et dårlig signal til lokalmiljøet, og bidrar til å skape 
usikkerhet om den politiske viljen til å følge opp 
utviklingen av sentrumsområdet.

Reduserte åpningstider ved Heggedal Bibliotek - stengt to dager i uka.

Nærmiljøkonferansen 27/9

Reduserte åpningstider ved Heggedal Bibliotek - hva blir det neste? 

Biblioteksjef Live Gulsrud hadde tatt veien inn i 
”løvens hule” for å redegjøre for nedskjæringene. I 2008 
skal alle kommunale sektorer i Asker redusere sine utgif-
ter med 5 %, og i 2009 ventes nye kutt. Asker bibliotek 
reduserer med to årsverk, ett i Heggedal fra august, og ett 
i Asker fra nyttår. Besøkstallene for Heggedal er syn-
kende, 17 % nedgang i august. Folk bruker biblioteket der 
de handler, og Heggedal bibliotek har en dårlig beliggen-
het. Barn/unge/skolesektoren er bevisst skånet. Heggedal 
har et meget godt tilbud sammenliknet med mange andre 
lokalbibliotek. 

Live spilte ballen tilbake til nærmiljøet, og oppfordret 
oss til å bruke biblioteket, også til møter (nøkkel lånes 
ut). På spørsmål om søndagsåpent i Asker, svarte hun at 
det var et stort besøk i de 4 timene på søndager.

I en engasjert diskusjon kom det fram ulike syns-
punkter: Heggedalsposten vil bidra til å gjøre vårt lokale bi-

bliotek attraktivt med jevnlige artikler om fi lialens tilbud 
og tjenester.

- Frykt for at dette er første skritt på vei mot nedleg-
gelse.

Etter nærmiljøkonferansen er det utarbeidet et forslag til en uttalelse om biblioteket, 
med utgangspunkt i diskusjonen på møtet (se under). Forslaget er sendt alle lokale orga-
nisasjoner, med oppfordring om å gi sin tilslutning.

04 - 07 Nærmiljøkonferansen-IIII.indd   3 01.10.2008   09:45:11



postenpostenpostenHeggedals6

             Departementet har utarbeidet et reglement 
for sentraler der det blant annet heter at de:
- skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for 
alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. 
- skal utvikles av menneskene som er knyttet til sen-
tralen. - skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for 
mennesker, foreninger/lag og det offentlige.
Sentralen skal ha eget styre og vedtekter. Den kan 
være kommunalt eid, være en forening, andelslag 
eller en stiftelse. Det stilles krav til rapportering og 
revisorattester.
Staten yter ca. 265.000 for en heltidsansatt frivil-
lighetskoordinator. I tillegg må kommunen eller 
frivillighetssentralen selv yte en andel på ca. 150-
200.000.
Frivillighetssentralene har veldig forskjellige ar-
beidsformer og oppgaver. Noen har som hovedopp-
gave å formidle frivillige tjenester fra en person til 
en annen, mens andre står som arrangør av lokale 
dager, messer og andre samlingssteder. Heidi viste 
eksempler på frivillighetssentraler med vidt forskjel-
lige oppgaver. I Heggedal fi nnes det allerede fl ere 
aktiviteter som kan høre hjemme i en sentral: Senior-
senteret, Kveldssonen, Heggedalsposten m.m.

Heidi Thommessen med Hasselbakken i bakgrunnen

F.v.: Inger H. Mortensen, Sue Remme og Marit Røgeberg

                Heidi Thommessen - leder av frivillighets-
sentralen i Asker – ga forsamlingen en orientering om 
frivillighetssentraler.

Diskusjonen viste at det er sprikende oppfatninger 
av hva en frivillighetssentral er, men enighet om at den 
må ta utgangspunkt i det som allerede fi nnes lokalt. En 
naturlig plassering kan være i tilknytning til biblioteket.

Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal ha 
som oppgave å lage en beskrivelse av hvordan en fri-
villighetssentral kan se ut i Heggedal. Naturlige delta-
kere i dette arbeidet vil blant annet være biblioteket, 
seniorsenteret, ungdomsskolen, Heggedalsposten og 
vellet – i tillegg til Heidi fra Asker frivillighetssentral.

Frivillighetssentral i Heggedal? 

En gladhistorie: Heggedal og 
Blakstad skolekorps går så det 
suser! Leder av styret - Sue Remme – kunne 
berette om et skolekorps som har god rekrutte-
ring, ungdom som fortsetter gjennom ungdoms-
skole og videregående, aktive foreldre, fornøyde 
musikanter, god økonomi, og et loppemarked 
det går ”gjetord” om. 80 musikanter i alderen 8 
til 18 år møtes i en aldersblandet aktivitet der 
det er en plass til alle. Korpset vil prøve seg i 2. 
divisjon neste år – etter krav fra musikantene! 
Slagord: ”The sky is the limit”. 

22. november skal korpset ha ”Jonas i jungelen”-kon-
sert i Heggedal Idrettshall

11. januar blir det nyttårskonsert samme sted – 
sammen med andre Asker-korps.

Nærmiljøkonferansen 27/9
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Svein Hillestad (t.v.) og Børre Schøyen

F.v.: Arne Sæther, Ruth Sæther og Aslaug Halfdansen
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Rustad Meieri - Kulturpuben i Heggedal
Vollenveien 193 - Telefon: 66 78 78 98 - Mobil: 90 02 81 45

Åpningstider:
Man. - ons. Stengt
Torsdag 16.00 - 23.00
Fredag 16.00 - 02.30
Lørdag 14.00 - 02.30
Søndag 14.00 - 22.00

1) FLANAGANS liten kr 120,-
Mix din egen pizza med inntil 3 kjøttvarianter stor kr 198,-

2) RUSTAD MEIERI SPESIAL liten kr 120,-
Pepperoni, biff, jalapenos, champignon, paprika, ost stor kr 198,-

3) WALK ABOUT liten kr 120,-
Ost, skinke og paprika stor kr 198,-

4) HEGGODDEN liten kr 120,-
Ost, kebabkjøtt, champignon, løk og mais stor kr 198,-

5) THORESENS SPESIALITET liten kr 120,-
Biff, skinke, ost, løk, oliven og paprika stor kr 198,-

6) GRAVALID liten kr 98,-
Ananas, tomater, mais, ost, paprika og champignon stor kr 159,-

Ønsker du ekstra tilbehør av ingredienser på pizzaen kr 30,-
Dipper: hvitløksaus, tomatsaus, salsa og bernaise sause kr 30,-

PIZZA MENYPIZZA MENYkl 14.00-22.00

Rustad Meieri - Kulturpuben i Heggedal
Vollenveien 193 - Telefon: 66 78 78 98 - Mobil: 90 02 81 45

WARNING ! 
DISSE PIZZAENE ER SVÆRT VANEDANNENDE. 
HELSERÅDET ANBEFALER MAX 19 PIZZAER I
UKEN. GJELDER BÅDE MENN OG KVINNER.

WARNING ! 
DISSE PIZZAENE ER SVÆRT VANEDANNENDE. 
HELSERÅDET ANBEFALER MAX 19 PIZZAER I
UKEN. GJELDER BÅDE MENN OG KVINNER.

BORDKORT_PIZZA_2007:BORDKORT_PIZZA_2007  08-02-07  13:14  Side 1

Vi arrangerer 
julebord for din 

bedrift i nov og des!
La oss lage et godt julebord for 

dine ansatte - de har helt sikkert 
fortjent det!

Vi har tradisjonell julebuffêt - 
inkludert dessert, kaffe og under-
holdning til kr 350,- pr person.

Ring Mona på 6684 9440 - 900 28 145 

En solid fagmann innen elektroinnstallasjon - som omfatter alt med el-nettet, og det som er 
koplet til nettet. Kom til butikken: mandag - fredag 10-16/17 - lørdag 10-13.  

Heggedalsbakken 3 - midt i Heggedal sentrum.
Eller ring oss på tlf: 66 79 68 18 -  901 24 432 - rask levering - tilbud gis - referanser kan skaffes.   

Heggedalsposten - videreutvikling og 
drift. Stein D. Berge orienterte kort om økonomien, og 
henviste til omtalen i forrige nummer. På ungdomsskolen 
starter det nå et kurs i journalistikk, med Frode Th. Om-
dahl som lærer, og Heggedalsposten håper gjennom dette 
tiltaket å få igang en ”ungdomsredaksjon”. Organisasjo-
nene ble bedt om å komme med både tilbakemeldinger 
og stoff, notiser og nyheter. Dette gjelder også de som 
ikke har faste sider i bladet.

Heggedalsdagene - hvor går veien 
videre? Dag Henning Sæther kunne melde at evalue-
ringen av årets arrangement ikke er ferdig. Komiteen har 
tatt et initiativ overfor Lions for å få et avklart forhold 
mellom Heggedalsdagene og Kulturdagene på Hegge-
dal Hovedgård. De sees på som en ”lokal uke”, med et 
stort arrangement i hver ende. Det gir noen ledige dager 
i midten, og muligheter for noe felles markedsføring og 
bruk av ressurser. Lions sa seg positive til denne model-
len.

Heggedalsspill. Som tidligere nevnt i Hegge-
dalsposten, har Kjell Markussen tatt initiativ til et ”Heg-
gedalsspill”, etter modell av det årlige ”Askerspillet”. 
Det er en oppsetning med musikk og teater i historiske 
omgivelser – for eksempel med fabrikken som kulisse. 
Foreløpig plan er å lage en ”light utgave” til neste års 
Heggedalsdager.

Til slutt ble organisasjonene oppfordret til å delta på 
Høstkonferansen i Asker Kulturhus lørdag 18.oktober.

Neste nærmiljøkonferanse blir i februar 2009.

Nærmiljøkonferansen 27/9
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Tidligere ordfører i Røyken Terje 
Martinsen (64) lanserer sammen 
med Asker og Bærums Historielag 
og Asker Bibliotek sin bok om 
Heggedals historie i begynnelsen 
av november. Terje har tidligere 
gitt ut Røyken - bygda og 
menneskene i to bind, det første 
dekker hundre år mellom 1840 og 
1940, og bind to handler om årene 
etter 1940. Han var medforfatter 
i ”40 trivelige turer i Røyken 
og Hurum”, og han har bidratt 
med en rekke artikler i Røyken 
Historielags og Asker og Bærum 
Historielags skrifter.

 Terje er født og oppvokst i 
Heggedal, og etter artium ble han 
cand.mag. med norsk, historie, 
engelsk og latin. Han startet 
på en karriere i forsvaret, etter 
befalsskole endte han opp som 
kaptein. Han vekslet mellom jobb 
i forsvaret og studier, og arbeidet 
bl.a. fi re vintre i det britiske 
forsvaret som skiinstruktør. Han 
fl yttet fra Heggedal i 1962, og 
slo seg ned på Stokker i Røyken 
i 1971 - så vidt over grensa fra 
barndomsbygda. Her bor han ennå 
med sin Tone, som han traff på 
Blåfjellhytta da de var 15 - 16 år 
gamle. De giftet seg i 1967. 

Etter fl ere år i skolen - blant annet 
som rådgiver på Hovedgården 
Ungdomsskole og senere ved 
Røyken videregående skole, ble 
han i 1987 ansatt som kultursjef 
i Røyken kommune. Kultursjef 
Martinsen var ikke alltid like 
enig i de politiske beslutninger 
som ble tatt, og søkte etter hvert 
permisjon fra stillingen sin. 
Det fi kk han ikke, og sa derfor 
opp, og gikk tilbake til skolen. 
Men han hadde nok gjort seg 
bemerket i den kommunale 
administrasjonen, for i løpet av 
kort tid fi kk han forespørsel om 
å stå på Arbeiderpartiets liste til 
kommunevalget. Han hadde aldri 
vært medlem av noe politisk parti, 
men gikk til slutt likevel med på 
å stå på Arbeiderpartiets liste i 
Røyken i 1990. Her havnet han på 
første plass, og endte da opp som 
opposisjonsleder i kommunestyret 
i Røyken etter valget i 1991. Fire 
år seinere vant Arbeiderpartiet 
valget, og dermed var Terje 
plutselig ordfører. I 1999 fi kk 
han jobb i fylkeskommunen for å 
arbeide med kompetanseutvikling. 
 Ikke lenge etter ble han 
hyret inn av kommunen igjen, 
nå for å skrive Røykens historie. 
Etter å ha brukt de foreskrevne 
tre år på det første bindet var han 

ikke kommet lenger enn fram til 
andre verdenskrig. Dermed ble det 
ytterligere halvannet år for å gjøre 
historien ferdig. Så gikk han av 
med AFP. 
 Det gikk ikke lenge før 
han kjedet seg som pensjonist, og 
han var da heller ikke vanskelig 
å be da han av Asker og Bærums 
Historielag ble spurt om å skrive 
Heggedals historie. 
 - Det ble jo litt rot da 
kommunen kom inn i bildet, sier 
Terje, men det ordnet seg til slutt. 
Jeg måtte plutselig både søke på 
jobben og dessuten dokumentere 
min «historiske kompetanse» - 
noe som gjorde at jeg måtte grave 
fram over tretti år gamle papirer. 
 - Jeg fi kk til et godt 
samarbeide med Asker Bibliotek, 
noe som også har ført til at 
boksamlingens bildebank har blitt 
tilført mye «nytt» - ikke minst 
takket være Stine Eklund. 
 Terje sier at hensikten 
med en slik historiebok er både å 
bidra med informasjon om bygda, 
og slik også skape tilhørighet 
til stedet.  Et vesentlig spørsmål 
under arbeidet med boka har 
vært å fi nne ut hva som er 
karakteristisk for Heggedal - hva 
som er Heggedals «sjel». 
 - Du vet, sier Terje, - 

Terje Martinsen 
med ny bok om 
Heggedals historie
Terje Martinsen (64) har lagt siste hånd på verket i arbeidet med Heggedals 
historie. Boka lanseres 5. november.

   Tekst og foto: Frode Th. Omdahl
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jernbanen og industrien var det 
som aller mest satte preg på 
Heggedal. Stasjonen åpnet i 1874, 
og her fantes vannkraft som kunne 
brukes i industriproduksjon. Hit 
kom gründere fra Oslo og skapte 
«revolusjon» på bygda. 
 Terje blir ivrig - dette 
er noe han liker å fortelle om. 
Han fortsetter: - I 1890 var det 
200 mennesker som jobbet på 
fyrstikkfabrikken, bare 15 av 
dem var født i Asker kommune. 
Fagarbeidere - bortsett fra 
snekkere, som Heggedal 
var selvforsynt med - kom 
med fabrikkene, blant annet 
ullvarefabrikken. 
 - Etter krigen snudde 
trenden, sier Terje, da begynte 
folk å pendle inn til Oslo. Det var 
stor byggevirksomhet i Heggedal 
på femtitallet, og folketallet økte. 
 - Det var litt spesielt for 
noen uker siden, da jeg holdt 
foredrag på Hovedgården, og 
fortalte om en difteriepidemi på 
1890-tallet. Kasseverkstedet på 
fyrstikkfabrikken produserte 27 
likkister i barnestørrelse vinteren 
1889. En familie mistet fi re 

unger i løpet av ei uke, og det var 
ganske sterkt å plutselig møte 
dattera til en av de ungene som 
overlevde i den familien.
 - Heggedal kan nok ha 

vært en hard livets skole for 
mange, men så er da heggedøler 
kjent for å ha begge beina på 
jorda, avslutter forfatteren av den 
nye Heggedalsboka.

Forfatter og historiker Terje Martinsen. 

Terje Martinsens bok om Heggedal - årets julegave!
Boklansering på Kunstfabrikken onsdag 5. november kl. 19.00

Skitthegga Swing spiller.

Journalistikk og layout – 
en enkel introduksjon

Hovedgården Ungdomsskole og Heggedalsposten 
tilbyr et enkelt kurs i journalistikk for ungdom. 
Kurset skal ta for seg følgende emner:

Grunnleggende journalistiske teknikker. Hvordan 
presentere en sak skriftlig; nyheter, notiser, feature-
stoff. Grunnelementene som overskrift, inngress

Enkleste form for design; grunnelementene i Ado-
be-programmet INDESIGN - og litt om bildebe-
handling med PHOTOSHOP.

Henv. Hovedgården Ungdomsskole
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Trosopplæring er vel ikke noe nytt tema for en menighet? Hva 
er det som er nytt? Vi spør daglig leder i Heggedal menighet, 
Gro Sandal.

– Nei, trosopplæring har alltid vært sentralt og står også 
beskrevet i Kirkeloven: ”… at døpte gis dåpsopplæring, barn 
og unge samlet om gode formål…”. Det nye er at vi skal utvikle 
en mer systematisk trosopplæring som fremmer kristentro, gir 
kjennskap til den treenige Gud og gir hjelp til livstolkning og 
livsmestring for alle i alderen 0 - 18 år, uansett funksjonsnivå. 
Vi har i dag aktiviteter som ligger innenfor dette planarbeidet: 
Babysang, dåpshilsen, 4-års- samlinger og utdeling av Min kir-
kebok, barnegospel og søndagsskole. Det tilbudet som vel når 
bredest i dag, er konfi rmantundervisningen. Etter konfi rma-
sjonen er det tilbud om å delta på lederkurs for fjorårskonfi r-
manter og i menighetens ungdomsgruppe Team Heggedal. Ved 
å delta i trosopplæringsprosjektet får vi hjelp til å arbeide mer 
systematisk med dette.

Får menigheten tilført nye resurser gjennom prosjektdeltakel-
sen?

– I tillegg til en del driftsmidler, vil vi fra i høst få dekket 
minst en halv stilling. Dette gjør at vi har kunnet engasjere en 
ny prosjektmedarbeider, Torbjørn Brennum, som skal ha fokus 
på dette arbeidet - og spesielt aldersgruppen 13 til 18 år. Tor-
bjørn har utdannelse innen både musikk og menighetsledelse, 
så vi gleder oss over at han har kommet, og forventer mye av 
denne satsingen. 

Fra nyttår vil Asker kirkelige fellesråd årlig motta statlige 
midler til trosopplæring. Disse skal fordeles på den enkelte me-
nighet etter en fordelingsnøkkel. Det forventes at samlet beløp i 
2009 vil bli i underkant av 3 millioner.

Menigheten har jo lenge arbeidet for bedre lokaler for virksom-
heten. Hvordan påvirker tilgangen på arbeidslokaler satsingen 
på større aktivitet?

– Lokaler både til menighetens virksomhet og kontor for de 
ansatte blir en stor utfordring. Det planlagte Menighetsenteret/
Nærmiljøsenteret som vi gjennom mange år har kjempet for, og 
som vi hadde regnet med ville bli påbegynt kommende år, er 
det nå sådd tvil om på grunn av kommunens nye økonomiske 
stilling med sterke reduksjoner av også vedtatte investerings-
prosjekter. Menighetsrådet har derfor bestemt å bygge på Heg-
getun. Dette vil gi sårt tiltrengt kontorplass, og kanskje kan vi 
utvide salen noe samtidig. Dette løser ikke problemet med rom 
for ulike aktiviteter, så det blir fremdeles et stort behov for det 
planlagte senteret.
Hva skjer nå i høst?

– Nå arbeides det iherdig med planer. Det er også mye kurs-

Trosopplæring

I høst starter Heggedal menighet et trosopplærings-
prosjekt. Alle menighetene i Asker kommune – Asker 
prosti – blir nå en del av forsøksordningen.

virksomhet om temaet innen bispedømmet. Torbjørn er allerede 
i virksomhet. Vi vil sende ut invitasjon til 10-11åringene med 
tilbud om å bli med på ”Lys våken”. I samarbeid med Vardåsen 
menighet blir det da overnatting i Vardåsen kirke fra lørdag 29. 
til søndag 30. november. Utvidet 4-års-samling og utdeling av 
4-års-bok i Heggedal kirke faller også inn under prosjektet.

Blir trosopplæringen en stor aktivitet i Den norske kirke?
– Reform av kirkens trosopplæring ble vedtatt av Stortin-

get i 2003. Stortinget ønsket at trosopplæringen i Den norske 
kirke, på samme måte som den opplæringen som fi nner sted i 
andre tros- og livssynsamfunn, skal stimulere til bygging av 
egen identitet og forståelse av egen kultur og tradisjoner. Tros-
opplæring er kirkens oppgave, ikke skolens som i sin tid hadde 
hovedansvar for kristendomsformidling. I et av slagordene for 
prosjektet heter det: ”Bare den kirke som overleverer, overle-
ver!”

OHB

Gro Sandal – daglig leder i Heggedal menighet

Menighetspleien Heggetun 17. oktober kl. 11

Av Guds nåde til Guds ære – om livet 
som rusmisbruker og hjelper innen 
rusomsorgen.

Margrete Berg og Else Berit Schøne deler av sine erfaringer 
gjennom fortellinger og sang
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Program Heggedal menighet
Dag Dato Kl Aktivitet Sted Opplysninger

OKTOBER
Sønd. 12 11.00 Gudstjeneste Kirken
Sønd. 19 11.00 Gudstjeneste Kirken
Sønd. 26 19.00 Kveldsmesse Kirken Team Heggedal

NOVEMBER
Sønd. 2 19:00 Minnegudstjeneste Kirken
Mand 3 11:30 Kirkefrokost Heggetun
Sønd 9 11:00 Barnegudstjeneste Utdeling av 4-års bok
Torsd 13 19:30 Menighetsrådet Heggetun
Torsd 13 18:00 Innskriving konfi r-

manter
Kirken

Sønd 16 11:00 Gudstjeneste Kirken Nattverd (Søndagsskole)
Sønd 23 19:00 Kveldsmesse Kirken Team Heggedal
Sønd 30 13:00 Gudstjeneste Kirken
Sønd 30 14:00 Julemarked
Sønd 30 18:00 Konsert Kirken CoreliaKoret, Heggedal barnekor

11

Heggedal menighet
Postboks 76, 1380 Heggedal

Tlf:  66 90 71 80
e-post:

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

Konfi rmasjon 2009

Innskriving av konfi rmanter
Informasjonsmøte for nye konfi rmanter med foreldre i Heg-
gedal kirke 13. november kl. 18:00. Innskriving.

Konfi rmasjonen blir 12. og 13 september 2009

Faste aktiviteter: Speidere mandag kl. 18:00, Heggetroll tirsdag 17:30, Voksenkoret torsdag ukike uker kl 
19:00, HK tirsdag like uker kl. 19:30.

30. november
Etter Gudstjenesten 1. søndag i advent, ca kl. 14:00, 
blir det julemarked utenfor kirken med salgsboder, 
underholdning og tenning av juletreet. Korkonsert i 
kirken kl. 18:00.

Julemarked 

Fra Countrymessa 
21. september

Fra Julemarkedet i 2007
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Heggedal Hovedgårds 
venner

JAZZ-KAFÉ
PÅ HEGGEDAL HOVEDGÅRD

TIRSDAG 4. NOVEMBER 2008

ODEON JAZZ QUINTET
Spiller fra kl. 19.30 (én pause)

Odeon Jazz Quintet fremfører New Orleans kammerjazz og eksotiske rytmer fra Karibien, 
Latinamerika og Lousiana. Odeon Jazz Quintet formidler swingende liv, noen vemodige toner, 
masser av lystig lekenhet og en porsjon overraskende, velsmakende krydder. Stilsikkert levert 
av fem eminente musikere med ragtimevirtuosen Morten Gunnar Larsen ved klaveret.

Ensemblets plate fra våren 2003 heter ”Tocando pra vocé”. Tittelen på portugisisk (bra-
siliansk) gir en antydning om repertoaret. Odeon Jazz Quintet legger vekt på den søra-
merikanske og karibiske innfl ytelsen på musikken i New Orleans - og altså på tidlig jazz. 
Her er det mye latinamerikansk rytmikk og særegne stemninger og fraseringer. Fem dyk-
tige musikere byr på meget stillfaren jazz, så langt fra ”tut og kjør” vi kan komme.

Billetter og kaffesalg 
fra kl. 18.30

Entré kr. 200,-
ved inngangen. 

Nummererte plasser

JAZZ-KAFÉ
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Salgsutstilling

HEGGEDAL HOVEDGÅRD
Heggedal Hovedgårds Venner inviterer til kunstutstilling

8. - 9. november 2008, begge dager kl. 11 - 16

Utstillere:

Dag Hol Svein Solem

Anne Vindalen

Trond-Eilert Holst-Pedersen

Hilde FostveitTone Snarud
Gratis entré Kaffe og hjemmebakte kaker fås kjøpt
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Remzi eier og driver Pizzaekspressen i Heggedalssen-
teret. Han har 2 ansatte på deltid,  Mustafa og Yasdan. 
Pizzaekspressen var i en periode en norsk kjede med 6 
fi lialer, men selskapet ble oppløst etter kort tid. 5 andre 
pizzerier bærer samme navnet idag, og Remzi får stadig 
telefoner som skal til en av de andre.

12 år gamle Remzi Degirmenci kom til Norge fra byen 
Konya  i den sørlige delen av Tyrkia i 1980. Faren hadde 
d a jobbet her i 8 år som lege, før familien kom 

etter. Pizza-karrieren startet i 1985/86, da 
han gikk han på husstellinja på Sandnes 
videregående skole og fi kk jobb på Dol-
ly Dimples på ettermiddagen. Han var 
faktisk en av de første ansatte i Dolly 
Dimples i Norge. Remzi hoppet av sko-
len, og var innom Peppes i Stavanger og 
Amigo Pizza på Sola, før han sammen 
med en kollega startet ”PizzaBringer’n” 
i Hokksund. Etter kort tid solgte han 
seg ut derfra, men fi rmaet eksisterer 
fortsatt. Høsten 2002 startet han piz-
zarestaurant i ”Viktoria Kulturhus” i 
Drammen, på Strømsø Torg. Det gikk 
ikke som forventet, og i januar 2004 
var det slutt. 

”Når åpnet vi her?” – spør Remzi en gjest som sitter 

”Folk mente det ville 
gå bra i 2-3 måneder”

Remzi 

Telefonen ringte, og det var en 
dame i andre enden. ”Jeg har nett-
opp  fått levert to pizzaer ”, sa hun. 
Remzi ventet seg det verste. ”Jeg 
har kjøpt pizza rundt i hele Norge, 
men har aldri fått så god pizza som 
hos deg.” Det var en lettet pizzaba-
ker som kunne legge på røret.

med sin pizza. Stamgjesten Kriss kan 
fortelle at det var 5. oktober 2004. 
Han husker det, fordi han har bursdag 
den dagen. En time forsinket åpnet 
dørene, og det var kø utenfor. Remzi 
husker at Kevin, Alex og Kalle var de 
første gjestene – og de kommer stadig 
tilbake. 

Remzi var litt skeptisk til Heg-
gedal til å begynne med. Han hadde 
hørt om problemer med stoff blant 
ungdom, og at alle var rasister. Men 
tvert imot, han opplevde Heggedal 
som et hyggelig og rolig sted.

Det var ikke mange som trodde 
han ville klare å holde det gående sær-
lig lenge. Folk mente det ville gå bra i 
2-3 måneder - det er vanskelig å drive 
i Heggedal. ”Og det har de egentlig 
rett i”, sier Remzi.

den smaker best. Prisen er den sam-
me. Amerikansk er standard, og kun-
dene må gi beskjed hvis de vil ha den 
italienske.

Remzi bor på Gulskogen ved 
Drammen sammen med kone og to 
døtre i skolealder. Han ser lite til dø-
trene. Med en arbeidsdag fra 12 på 
formiddagen til 10 på kvelden blir det 
lite familieliv. Og på vei hjem må han 
innom og drikke tyrkisk te med ka-
meratene – fra glass. ”Tyrkisk te sma-
ker ikke like godt av kopp”.

Neste år skal han ha ferie. Det har 
han sagt de siste 3-4 årene, men fami-
lien har reist uten han til Tyrkia hvert 
år.

Heggedalsposten møter opp på pizza’n for å avtale intervju. Men det viser seg 
vanskelig å fi nne et tidspunkt. ”Kan vi ta det nå?” – spør Remzi, og slik blir 
det. Avbrutt av telefoner fra pizza-sultne Heggedølinger får vi hans livshisto-
rie, men bildene måtte utsettes til han hadde barbert seg.

Pizzaekspressen

Pizzaekspressen holder til i Heggedalsenteret, og er 
åpen alle dager 14.00 - 22.00.  Telefon: 66 98 90 00

Remzi med kveldens to siste pizzaer

Pizzaekspressen bruker egne opp-
skrifter på pizzabunnene. Remzi har 
tatt med litt fra de gamle arbeidsste-
dene, og lagt til litt selv. Kundene må 
huske at de kan få pizza med ameri-
kansk eller italiensk bunn. Den itali-
enske er håndlagt, og Remzi mener 

   Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Dag Henning Sæther.  Presentasjonen betales av bedriften.
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Ikke bare gårdsdrift, også ISSKJÆRING, SJØFART og BRINGEBÆR.

YGGESET-GÅRDENE   …SØNDRE OG 
NORDRE….

I 2006 inntraff en katastrofe på Nordre 
Yggeset. En av de eldste bygningene i As-
ker, våningshuset på gården brant ned til 
grunnen. Det var det eneste gårdshuset i 
Asker som var fredet av staten. Alt ver-
neverdig gikk tapt; møbler, antikviteter, 
bilder, foto, videoopptak, etc.

Sammenliknet med Gui, Gisle, Østre 
og Gjellum er Yggeset noe yngre, kanskje 
ryddet og i drift engang på 800/900-tal-
let. Det er likevel funnet en steinøks med 
skafthull som skriver seg fra steinalde-
ren. Den ble levert Universitetsmuseet i 
1874. Liknende økser er også funnet på 
Drengsrud, Lille Gui, Hvile, Nes, Sand-
haugen, Skustad, Vekta og Vettre.

Yggeset var i sin tid et Dragon-kvar-
ter og en av de største og beste gårdene i 
Asker. Eiendommen strakte seg fra Heg-
gedal mot Gjellum-gårdene ned til Sjø-
strand i Bjerkås/Vollen og omfattet 500 
mål dyrket innmark og 800 mål skog. 
Gården har gjennom tidene hatt ulike ei-
ere. I 1800/1805 ble gården delt i omtrent 
like deler i Søndre og Nordre Yggeset.

Gårdeierne hadde som regel 6–8 barn. 
Min tippoldefar, Ole Johnsen Yggeseth 
(1814-1887) hadde 9 barn, 3 døtre og 6 
sønner. 3 av sønnene ble sjømenn.

Omtrent på samme tid drev Lars 
Eriksen Yggeseth (1844-1905 ) Søndre 
Yggeset. Han hadde 8 barn, 4 døtre og 
4 sønner. Også i denne familien ble det 
sjømenn.

Døtrene ble som oftest giftet bort til 
andre gårdeiere. Bare en av sønnene kun-
ne arve. Valgte du å bli på gården, ble det 
som oftest som en enslig ungkar.

Ser en på navnene på personene som 
var med på familiefesten på Yggeset St. 
Hans 1912 vrimler det av kjente Asker-
navn; Ravnsborg, Wettre, Holmen, Bjer-
kaas, Windulstad, Berger og Aaby.

SJØFART
Einar Yggeseth (1877-1966 ) fra Søndre 
Yggeset gikk til sjøs som 14-åring. I hef-

Odd Lars Vanberg

tet han skrev om ”Seilskipstiden i Asker” 
forteller han : 

”Kosthold og lønninger var beskjedne. 
Svart kaffe og skonrokker til frokost. Til-
målt smør og sukker for uka. Middagen 
besto av klippfi sk og sirupsuppe. Sprengt 
kjøtt og fl esk med erter var livretten om 
bord, men ble bare servert ved spesielle 
anledninger. Lønningene varierte fra Kr. 
20.- for den yngste dekksgutten til Kr. 
100.- for skipperen pr. mnd.”

I samme hefte fi nner vi navnet på 11 
Yggeseth`er  med lang fartstid på seilsku-
ter, og hele 5 av dem ble skipsførere:

Andreas O. Yggeseth (1852-1922), 
Erik O.Yggeseth (1850-1910), Martin O. 
Yggeseth(1863-omkom ved skipsforlis, 
ukjent dato.), Lars O. Yggeseth (1859-
1895 ) og Bernt E. Yggeseth (1850-1910).

Andreas førte barken ”Witch” og ”Vi-
dar” og alle hans 3 sønner ble sjømenn. 
Erik ble skipper på barken ”Semaria” og 
seilte mye på Canada. Martin dro tidlig 
til sjøs, var hjemme etter første tur, men 
dro raskt ut igjen og forliste i Atlanteren 
som ung skipsfører. Lars kom omsider 
hjem syk, og døde noen år seinere. Bernt 

førte briggen ”Edit”, barken ”Magnolia 
og ”Ax” og forble på sjøen hele sitt yr-
kesliv. Han seilte mye på Nord-Amerika, 
Canada og de siste årene på Nordsjøen .

Det gikk mest i Nordsjø- Østersjøfart 
med isblokker og tømmer og på Syd- og 
NordAmerika og Canada med plank og 
bord og kull.

Det manglet ikke på opplevelser for 
sjømennene, Einar Yggeseth forteller: 
”Det var stor rift etter norske sjøfolk til 
skonnertskipene som gikk i amerikansk 
kystfart. Mange rømte på grunn av gun-
stige lønnstilbud. Mens vi lå i land i Pens-
akola, Nord-Vest i Florida, ble jeg forsynt 
med revolver for å våke over mannskapet 
vårt. To av dem var i ferd med å gå over 
bord. Ung som jeg var, torde jeg ikke å 
bruke revolveren. Det ble en kraftig refs 
av styrmannen dagen etterpå!

ISDRIFT
Etter 15 år i seilskutefart, gikk min ol-
defar Ole O. Yggeseth (1848 – 1941) i 
land.  Isskjæring og salg av isblokker 
var i annen halvdel av 1800- og utover 
på 1900-tallet blitt en kjærkommen inn-

Yggeseth-gårdene (Foto Helge Skappel 1950)
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tektskilde for kystbefolkningen i indre 
Oslofjord. Yggeset Iskompani ble stiftet 
i 1890, og Ole ble formann og regnskaps-
fører for anleggene. 

Det ble skåret is i fl ere dammer. Bare 
i Asker ble det bygget 22 kunstige dam-
mer, hvorav 16 i Vollen/Bjerkås. 11 av 
disse fi nnes fortsatt.

Yggeset Iskompani arbeidet fortrinns-
vis i Bjerkås og drev isskjæring i Stor-
dammen, Deledammen, Øvre og Nedre 
Hjalmardammen, Kjellerdammen, Plad-
sedammen og Bjørnehuldsdammen.

I 1895/96 ble det skipet ut 53000 tonn 
is fra Asker. Isblokkene ble skåret i di-
mensjon 60 x 60 x 60 cm. Med 2 meter 
lange sager som hadde 6 til 7 cm lange 
tenner.

Når en vet at isdriften i Asker i 
1890/91 beskjeftiget 162 arbeidere, for-

til England og Frankrike, men noe gikk 
også til Tyskland.

Faktisk skipet vi også laster så langt 
som til Algerie. Det ble sendt av gårde 
300 tonn is, men bare 30 tonn kom fram. 
Resten var tint bort underveis. Det ble 
dyr is !!

BRINGEBÆR
Da oldefar tok over ”Bråten” eller ”Bu-
veitebråtan” i Bjerkås, hadde stedet 50 
mål innmark og 50 mål skog. Dette var 
som følge av oppstykkingen av Nordre 
Yggeset.

I slutten av 1870-årene var bringebær-
plantene kommet til Norge fra Frankrike. 
Askerbøringene var raske til å starte dyr-
king av bærene og snart var hele den del 
av Askerlandet som var egnet for bærdyr-
king i gang. Det ga muligheter for en ny 
inntekt og etter hvert ble bringebærene 
fra Asker et begrep og fi kk navnet ”As-
kerbringebær”.

Oldefar plantet 30 mål bringebær, like 
mye som i hele Asker i dag.

”Bringebærplantasjen” i Bjerkås ga 
arbeid for fl ere, ikke minst under innhøs-
tingen i august.

Bærene ble plukket i fl ettede halvki-
los-kurver og stablet i  2 etasjer i de etter 
hvert så berømte grønne bærkassene fra 

Fra driften i 1893/94
Snøkjøring med hest…8 3/4 dager  a Kr. 3.50 pr. dag…..Kr. 30.63
Utlasting til briggen ”Freia”..158 blokker………………. ”   71.10
 ”           ”  skonnerten ”Antseas”…….178 blokker……... ”   79.10
3 kurver øl til lasting…………………………………...... ”     6.84
O.Yggeseth , lønn……6 dager a kr. 2.-………………….. ”   12.-
H.Øgården,     ”            2    ”      ”      1.60……………….. ”     3.20
1 fl aske Cognac              ”     1.60
1 tur Bjerkås – Asker med hest…………………………... ”     2.-
1 tur Bjerkås- Christiania ( 1 dag )..................................... “     2.-

Fra årene 1913/14/15
3 lass sagfl is fra Heggedal................................................ ”       9.-
Reparasjon av vannrenne..2 dager a Kr. 4.-…………….. ”       8.-
Sykehusforsikring for 1. Kvartal……………………….. ”       1.54
Dagfi nn Braathen..11 dager a Kr.3.-  …………………... ”      33.-
Hest og mann i 3 dager a Kr. 5.-   ……………………… ”      15.-

Nordre Yggeset (Foto Widerøe’s 
fl yveselskap A/S 1955)

Tom Yggeseth ser på restene dagen 
etter brannen på Nordre Yggeset i 
2006. (Foto Terje Martinsen).

står en at næringen var betydelig. Tall fra 
rundt 1900 er vesentlig høyere, noen har 
hevdet over 300.

Iskompaniet var også i drift om som-
meren; dammer skulle holdes fritt for 
”kvist og kvast”, siv og planter. Dem-
ninger og transportveier (ofte sleider) 
skulle repareres og isbingene passes på. 
Isblokkene ble stablet opp i store isbinger 
og isolert med sagfl is i påvente av våren 
når seilskutene meldte sin ankomst. Snø-
brøyting og vedhugging hørte også med 
til kompaniets gjøremål.

Under er det vist noen tall hentet fra 
oldefars dagbøker fra driften i 1893/94:

Under et intervju som ”Budstikka” 
hadde med oldefar da han 15 August 
1938 fylte 90år, fortalte han om isdriften 
og eksporten av isblokkene:

” Isen ble for det meste eksportert 

Mange vil nok synes at Kr. 1,60 
for en fl aske Cognac var et godt 
kjøp, men en ser at dette tilsva-
rer en dagslønn!
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Protokoller fra Yggeseth Iscompani
(Foto O.-H. Bjor)

Isdrift på Nygårdsdammen, Øvre Bjerkås 1902. Bildet viser sleidene for isblokkene. Legg også merke til hestevandringen som 
driver kjerraten. 

Bjerkås/Vollen.
Med hest og vogn, seinere på lastebil 

ble bærene fraktet til Vollenbrygga og 
herfra med båt til Oslo. De vanlige rute-
båtene gikk for seint fra Vollen, så alle 
bær- og grønnsakdyrkerne i området gikk 
sammen om å kjøpe en egen båt slik at 
de kunne komme tidlig inn til Oslo med 
produktene. Navnet på båten var ”PARA-
GON” og når den ikke var på vei til el-
ler fra by`n, ble den ofte brukt til turer på 
fjorden av lokalbefolkningen.

Det verserer rykter om store tall for 
”bringebæreksporten” til Oslo. Det sies 
at det ikke var uvanlig med hele 2 tonn 
pr. dag  i høysesongen. I alle fall, en bety-
delig attåtnæring var det!

Isredskaper

14 - 17 Yggeset og Pizzaekspressen.indd   27 01.10.2008   08:07:33



postenpostenpostenHeggedalsHeggedal Vel informerer

Bli medlem
og du må gjerne ergasjere deg

Send kr 200,- i dag
til konto; 0533.02.25086
Husk å skrive navn og 

adresse    

Medlemmer
Send din mailadresse
til: stein.berge@c2i.net  

Kun relevant info om 
Heggedal - ingen reklame. 

Heggedals-TSP:   Marker fartsgrensene i Heggedal! 

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

Askerbørskogen Vel Askerbørskogen Vel

Nyb
org

ås
en

 Vel

Øvre Hallenskog Vel

Ned
re 

Hall
en

sk
og V

el

Heg
ged

al 
Vel

Rødså
se

n Ø
vre

 Vel

Gullhella Vel

* Leder: Tone Wien - 905 78 964
Ca 150 medlemmer og 300 husstander. 
De har tidligere utgitt eget blad 4 ganger pr 
år.  De har arrangert sommer- og vinterfester.  
De har vært svært aktive for et nytt Dikemark, 
sterkt engasjert i nytt asylmottak på Dikemark 
- og de har jobbet mye med ny kommuneplan 
- spesielt på Underlandåsen, men opplever 
liten gehør hos kommunale myndigheter.    

* Leder: Joel Glover - 986 52 457
12 fastboende + noen hytte-eiere. 
Deres utfordring er den bratte og kre-
vende veien opp Nyborgåsen - og å få 
kommunen til å overta denne.  Dette er 
det foreløpig lite håp om.  I tillegg er de 
opptatt av den samme kommuneplanen 
som Askerbørskogen Vel er opptatt av.

* Leder: Stein Berge - 986 95 680
HV har ca 140 betalende medlemmer - og det 
anslås at området kan ha 800 husstander.
HV er det eldste Vel i Heggedal - og etterhvert 
er nye Vel kommet til.  Leserne bør ellers være 
godt kjent med arbeidet i HV (Heggedal Vel)!

* Leder: Jan Egil Korsvik - 3128 3109
Ca 80 medlemmer og 150 husstander (hytter!).
De har en fl ott lekeplass med fotballbane, 
basketballkurver, redehuske og klatrevegg.  Om 
vinteren islegger de banen.  I tillegg har de ulike 
fester og dugnader for å bli bedre kjent.
De har også engasjert seg sterkt i utbyggings-
planene for Hallenskog - og de er spesielt 
opptatt av den nye veien fra Heggedal sentrum 
og opp til Øvre Hallenskog.  

* Leder: Odd Harry Sørensen - 3128 6125
Ca 30 medlemmer og 50 husstander.
De arrangerer tradisjonelt skirenn og feiring 
av St hans.  Forøvrig er de også meget opp-
tatt av utbyggingsplanene og den nye veien.
En sak Odd Harry har jobbet mye med er 
dreningen og veistandarden for Underlands-
veien (veien forbi Heggedal stasjon).

* Leder: Katinka Mars Kvale - 6679 4002 - 957 70 893
Det er utbyggingen og den nye veien som er kjerne-
sakene i dette Velet.  I tillegg er Katinka opptatt av trafi kk-
sikkerhet.  Og på sommeren arragerer de fest med band. 

Hvis du er en av de som holder 
fartgrensen - eller ønsker å gjøre det 
- så meld deg på til denne aksjonen vi 
i HV har satt i gang.  Bruk av klistre-
merker på bilen er bare et forslag. 

Hvis du mener alvor av å støtte 
lavere fart i Heggedal - så må du bli 
med på dette.  Send mail til Stein - i 
dag.  Gjør ikke vi noe med dette, så 
gjør heller ingen andre noe!!!!!!!!!!!!!

RØYKEN
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Det fi nnes 9 Vel knyttet til Heggedal!
Heggedal Vel er kun et av disse, men det eldste.

Hva er et Vel? 

Hva som er Heggedal har ingen offi siell defi nisjon - skoler og menighet har f.eks 
hver sin.  Men fl ere av oss tenker at grensen går et stykke opp mot Vardåsen og 
Dikemark (inkluderer Vinulstad gård).  Videre grensen mot Røyken kommune 
gjennom Kjekstadmarka, og grensen mot Hallenskog - og videre østover ned til 
Høymyrdammen (Russtadveien ned mot Slemmestad).  Det inkluderer Torp-Høy-
myr (har postnummer 1389), videre nordover mot Vollenveien (nkluderer Yggeset 
- avfallsplssen), og det tar med det område som omfatter Gui Vel (se kartet under). 

Ut fra det området som er beskevnet over, omfatter Heggedal 7 Vel.  I tillegg tar 
vi med de 2 Vel’ene i Hallenskog; Øvre og Nedre Hallenskog Vel.  De har en sterk 
tilknytting, ved at de er koplet til vann- og kloakk-systemet i Heggedal.  I tillegg 
bruker de nærmiljø-fasiliteter som butikker, bibliotek mm, i Heggedal sentrum.  I 
planene ligger det en enda sterkere kopling til Heggedal gjennom nytt veisystem. 

Et Vel er en organisasjon av  bebo-
ere og for beboerne, innen et gitt 
geografi sk område.  De skal være 
uavhengige av parti, livssyn og sær-
interesser.  De skal jobbe med saker 
som har betydning for større grupper 
av beboerne.

I begynnelsen av 1900-tallet jobbet 
de med mange oppgaver som idag 
er kommunale, slike som; bibliotek, 
belysning, kultur og veier.  Dette 
med (private) veier jobbes det fortsatt 
med.  

Men et sentralt område i dag er nye 
bo-områder, infrastruktur og fysiske 
endringer - forberedt gjennom kom-
mune-, regulerings- og bygge-planer.  
I tillegg kommer engasjementet i 
trafi kksikkerhet.

Et Vel er også sikret rettingheter i 
den kommunen det tilhører gjennom 
norsk lov.  Kommunen har plikt til å 
legge frem sine utbyggingsplaner for 
de Vel som berøres - og Vel’et har rett 
til å uttale seg.

Bjerkås Vel

Heggedal Vel

Gui Vel

Rustadgrenda Vel

Torp-Høymyr Vel

Vollen Vel

Øvre Bjerkås Vel

Bjerkåsmarka Vel

Nedre Bjerkås Vel

Gullhella Vel

* Leder: Roger Hansen - 6679 8686 - 907 51 223.   Ca 70 husstander 
og 6! medlemmer.  De er opptatt av reguleringssaker, skoleplaner, trygg 
skolevei, trafi kkerhet (noen tror at Russtadv. er en ”fl ystripe”), oppgrade-
ring av lekeplass, øke standarden på veier og kutting av trær som skyg-
ger. Det nye styret har kun fungert i omtrent 1 år - og de består av unge, 
entusiastiske folk som ønsker godt naboskap og et godt bomiljø.

* Leder: Trond Ivar Wiehe 
- 6679 8686 - 907 51 223
Ca 400 husstander og 200 med-
lemmer.  De arrangerer julegran-
tenning - med musikkorps fra 
Arnestad skole.  De jobber med 
fotballbanen (nytt gjerde og ny 
grus), prøver å etablere en hund-
luftegård - og oppfordrer grunn-
eiere til å fjerne trær som sperrer 
utsikten.  Velet disponerer visse 
friarealer på Torp-Høymyr.  De er 
stolte over å drive sin egen avis 
på 4 sider, med 4 fargers trykk, 
som gis ut 3 ganger pr år.  

     Kartforklaringer
I tillegg til de 8 Velene, knyttet til 
Heggedal - har vi markert 5 andre 
Vel som grenser opp mot Heggedal; 
Gullhella, Vollen, Bjerkås, Øvre og 
Nedre Bjerkås og Bjerkåsmarka.

RØYKEN

* Leder: Leiv Rauken - 6679 8771.  Ca 60 husstander 
og 50 medlemmer. Området deler seg naturlig i 2; Gui 
og Trollstein.  Det er jobben med å få AK til å overta de 
private veiene som krever mye innsats, og hvert område 
har sine nabofester om sommeren.  Trollstein har sin leke-
plass og Gui jobber med turstien ned mot Vollen. 
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I skrivende stund blir det nye kunst-
gresset rullet ut på Gjellum. Det er 
fi rmaet Domo Sport Norge som legger 
siste hånd på verket. Gresset består av 
såkalte monofi bre. Gresset har en for-
holdsvis høy egenvekt, noe som skal 
høyne kvalitet og levetid. Levetiden er 
spådd til cirka 15 år. Etter at gresset er 
lagt, fordeles ca 80 tonn sand på banen 
eller 11-12 kg pr kvadratmeter. Over 
sanden kommer ca tre cm med gum-
mi. 10-15 mm av gresset stikker opp 
over dette. Selve gresset er produsert 
i Belgia. I følge Domo Sport Norge 
var det en bane i Nord-Norge som fi kk 
den første kunstgressbanen i Norge på 

KUNSTGRESSBANEN 
PÅ GJELLUM

åttitallet. Banen på Jordal var også tid-
lig ute med kunstgress. Utviklingen 
har vært rivende i forhold til den gang 
både når det gjelder kvalitet på gresset 
og antall baner i Norge.
Den nye banen på Gjellum blir et løft 
for fotballklubben og nærmiljøet. For-
deling av treningstider til de forskjelli-
ge lag vil snart skje. Dette blir en bane 
for alle, og ikke en gressbane som de 
fl este i klubben sjelden får spille på.
Offi siell åpning av banen vil være lør-
dag 18. oktober. Programmet vil være 
som følger (med forbehold om endrin-
ger):

Kl 1200: Høytidelig åpning med ord-
fører og hornmusikk.
Kl 1230: Fotballkamp mellom blandet 
jente og guttelag fra”HIL SUP”. 94, 
95 og 96 på jentesiden og 95, 96 og 97 
på guttesiden.
Kl 1300-1500: Banen blir delt opp i 
aktivitetssoner (triksing, straffespark, 
innkast og kraftspark)
Kl 1500-1600: Finaler i de ulike gre-
nene
Kl 1600: Premiering av fi nalevinnere
Kl 1615: Kåring av årets jentespiller 
og guttespiller.

Alle i Heggedal ønskes velkommen til åpning 
av den nye kunstgressbanen. Kiosken vil være 
åpen, så det er muligheter til å kjøpe vafl er, 
pølser, kaffe osv. Vel møtt!

HEGGEDAL iDRETTSLAG INFORMERER
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Langrennstreninga i Heggedal IL 
starter opp igjen i uke 38, og vi trener 
fra Heggedal skole på mandager og 
Blakstad skole på torsdager.

Gruppe 1: (3.-5. klasse) trener torsda-
ger kl. 17.30-19.00 fra Blakstad skole.

Første trening er torsdag 18. septem-
ber.

Gruppe 2: (5.-7. klasse) trener manda-
ger kl. 18.30-20.00 fra Heggedal skole 
og torsdager kl. 18.00-19.30 fra Blak-
stad skole.

Første trening er mandag  15. septem-
ber.

Gruppe 3: (fra 8. klasse) trener man-
dager kl. 19.00-21.00 fra Heggedal 
skole og torsdager kl. 18.00-20.00 fra 
Blakstad skole.

Første trening begynte mandag 25. 
august.

Vi håper å se fl est mulig av dere på 
skitreninga i år også!

Hilsen Inger Brit, på vegne av styret

Mobil: 40477758

E-post:   ingerbrit@live.no

Rulleskisamlingen på Sjusjøen ble 
en fl ott og slitsom treningshelg for de 
elleve aktive og fi re voksne som var 
med på turen.

Vi bodde i fi ne leiligheter like ved 
rulleskiløypa, Natrudstilen. 

Lørdag hadde vi to treningsøkter på 
rulleski, første økten skøyting med 
innlagte intervaller og siste økten ble 
det gått langtur på klassiske rulleski. 
Vi var utrolig heldige med været, det 
var tørt på bakken og solen tittet fram 
etterhvert.

Rulleskisamling 
på Sjusjøen 5. - 7. 
september 2008

Lørdag kveld bestilte vi pizza og 
hadde noen konkurranser før vi tok 
kvelden.

Trener Thomas kom på søndag for å 
ta med de eldste på en lang hardøkt 
med intervalltrening og myrstafett. 
Kjempefi n trening, det var artig med 
myrstafett! De yngste hadde en ekstra 
økt i rulleskiløypa i stedet for løpetur 
på søndag.

Etter treningen på søndag ble det ryd-
ding og vasking av leilighetene før 
turen gikk hjemover igjen.

Fra venstre: Øyvind Samuelsen, Henrik Bergel, Eirik M. Sørensen, Ine Raa, Anders 
Bjerkreim Furnée, Henrik Helling, Martine Bjerke, Bastian Bjerke og Mathias Hen-
riksen. Foran fra venstre: Ole Raa og Eirik Samuelsen.

Velkommen 
til en ny 
sesong med 
skitrening 
i Heggedal 
Idrettslag

Årets supporterfest for fotball-
foreldre og alle andre voksne 
som er tilknyttet fotballen i Heg-
gedal, vil gå av stabelen fredag 
17. oktober kl 19.30. Stedet er 
som vanlig Gjellum grendehus. 
Dette blir tredje gang supporter-
festen arrangeres, og vi satser på 
”stinn brakke” i år også.

SUPPORTERFEST PÅ GJELLUM
Første året var det ca 50 som kom, 
i fjor ca 95. I år satser vi på over 
100 stk, og at storsalen må tas i 
bruk. Alle som skal være med tar 
med seg en rett til et bugnende 
koldtbord, ellers er festen gratis. 
Festen fi nansieres ved loddsalg, og 
styret kan love et fl ott premiebord 
i år også. Musikk er som kjent 

viktig på en fest, og vi satser på 
topp DJ i år også. 

Påmelding gjøres til:
Bente Hauge 90654938/bente.
hauge@tangram.no
Gaute Kvarme 99150455/Gaute.
Kvarme@hotmail.com
Velkommen til fest!
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Kontaktinfo
Leder:   Terje Bøe  900 30 914 terje-boe@c2i.net
Fotball:  Tom Hermansen  906 89 754 tom_hermansen@hotmail.com
Langrenn:  Inger Brit Bjerkreim Furnée 
     404 77 758 ingerbrit@live.no
Volleyball:  Borghild Istad 913 53 512 b.istad@online.no
Trim:   Laila Samuelsen 915 66 932
Medlemsskap: Lars Wigen  958 40 280 l-wigen@online.no
Blåfjellhytta:  Morten Eriksson 416 63 078 morten.mette@gmail.com
Driftsstyret Gjellum: 
  Karl Gulliksen 920 20 809
Bane- og vaktmester Gjellum: 
  Simon Johansen 918 54 434  (booking av Gjellum, send SMS)

Blåfjellhytta 
ferdigoppusset...
... nå mangler bare nytt tak! En ivrig dugnadsgjeng under ledelse av Morten 
Eriksson har brukt mange, mange timer i løpe av året på å oppgradere Blå-
fjellhytta. I løpet av kort tid vil også veien bli ferdig - helt fram til døra. 

- Blåfjellhytta er blitt kraftig opp-
gradert i løpet av året: Ny peis, nytt 
kjøkken og nytt elektrisk opplegg er 
installert. Det er satt opp masse nye 
utelamper, hytta er malt innvendig 
og beiset utvendig. Dette forteller 
”hyttesjef” Morten Eriksson (bildet, 
oppe til venstre) i Heggedal Idretts-
lag, som har vært ansvarlig for gjen-
nomføringen av arbeidene. 
 Hytta kommer til å være 
åpen for servering hver søndag mel-
lom 12.00 og 16.00 fram til skole-
ferien i 2009, med unntak av et par 
uker omkring jul. Det er mulig for 
både private og bedrifter å leie hyt-

ta, og døgnprisene (fra 12 til 12) er 
2000 for private, 2500 for bedrifter 
og 1600 for skoleklasser. Booking av 
Blåfjellhytta kan gjøres på telefon 
416 63 078. 
- Vi er ikke helt ferdige ennå, sier 
Morten, vi skal også sette opp nytt 
vedskjul på baksiden av dagens ved-
skjul.
 Hyttestyret vil gjerne få tak-
ke følgende for bidrag denne seson-
gen: Kolstad Elektriske AS, Maxbo 
Lier, Heggedal Bakeri AS, Guttorm 
Skogstad Catering, Jacobsen & Niel-
sen AS, Jar Maling AS, Rema 1000 
og DS Produkter. 
 

En lystig gjeng 
fra Furuly Bar-
nehage i Asker 
på tur i det fi ne 
høstværet.

Tekst og 
bilder: 

Frode Th. 
Omdahl
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Ny kloakkledning under Gjellumvannet

Ny kunstgressbane på Gjellum

     Eksisterende avløpsledning under Gjellumvannet er snart 30 år gammel. For å få rengjort 
ledningen og hindre utslipp til Gjellumvannet, vil Asker kommune legge ny ledning ved siden 
av den eksisterende. Anlegget vil medføre inngrep i terrenget på begge sider av Gjellumvan-
net. På østsiden vil hele badeplassen bli berørt i tidsrommet september 2008 – januar 2009 samt 
oppussingsarbeider våren 2009. Ved vestsiden av vannet (ovenfor jernbanen) vil eksisterende 

innløpskum få nytt overbygg og det vil etableres fl ere 
nye kummer. Tidsrom for disse arbeidene samkjøres 
med arbeidene på østsiden av vannet.

SPØRSMÅL OG KOMMENTARER KAN 
RETTES TIL:
Asker kommune, Pb 353, 1372 Asker 
v/ Ingar Solum tlf. 66 76 89 20
E-post: ingar.solum@asker.kommune.no

Dette medfører bl.a. at det 
legges en sjøledning i van-
net, og gravearbeider i 
strandsonen/badestranda 
frem til hovedledningen, 
som går på oppsiden av 
badestranda. Disse 
arbeidene planlegges ut-
ført nå, før isen legger 

seg. Istandsetting av dette 
arealet utføres våren 2009, 
straks det har tørket opp. 
Kontraktsmessig har en-
treprenøren en ferdigdato 
01.06.2009. Arbeidene er 
væravhengig, og det sør-
ges for at dette utføres ved 
første mulighet våren 2009.

Kartet viser den midtre delen av Gjellumvannet, hvor den nye kloakk-
ledningen skal legges i en tidligere trasê. Disse kloakkledningene ender 
i hovedkloakkledningen som går under gressmatta på Gjellumstranda.
Hovedkloakken går ned til Kloppedalen - og videre i tunnel ned til VEAS.

An leg gsa rb e i -
det har startet.
Bildet viser 
Gjellumstranda 
og de rørene 
som skal legges 
på bunnen av 
Gjellumvannet.

     Det skal være kjent for HP’s lesere at det skal 
bygges ny kunstgressbane på idrettsanlegget på 
Gjellum. Politisk vedtak ble gjort høsten 2007. 
Budsjettet er på kr 6,75 mill inkl mva. I skriven-
de stund ser det ut til at budsjettet skal holdes.
     Arbeidet ble delt i to; en for grunnarbeider, (le-
vert av Trondheimsfi rmaet Brende AS), og en for 
kunstgressdekket, (Domo Sport Norge AS). 

     Hensikten med kunstgress er 
å forlenge sesongen - bli mer uav-
hengig av været - for å spille på en 
bane som tilnærmet er den samme 
fra kamp til kamp.  
     Arbeidet startet med å fjerne 
det fi ne gressdekket. Det meste av 
dette ble kjørt til Østenstad nye 
gravlund, som manglet god jord. 
Og noe ble kjørt til Kloppe-da-
len, for bl.a. å bli brukt til å sette 
Gjellumstranda i god stand etter 
arbeidene med ny kloakkledning 
(se over).
     Når gressdekket var fjernet ble 
det lagt på et grusdekke, som ble 
planert. Så ble kunstgresset lagt.

Dette består av 60 mm lange PE-
plast fi bre (PE=poly-etylen), og 
disse fylles først med et lag sand 
i bunnen, og oppå dette et lag med 
gummi-granulat.
    Det var planer om å legge var-
merør under dette nye kunstgress-
dekke for å ”tine” banen - for å 
forlenge sesongene enda lenger. 
Dette måtte bekostes av HIL, men 
ble ansett for å bli for dyrt (anslått 
til mer enn 1 mill).    
     En erstatning for den fi ne gress-
banen på Gjellum (spesielt for 
kastøvelsene i fri-idrett), tenkes å 
være grusbanen syd for Hovedgår-
den ungdomsskole. 

Bildet viser 
fjerning av 
gressmatta.

Bildet viser 
ferdigst illing 
av kunst-
gressmatta.
Legg merke 
til de hvite 
stripene (mar-
kering  av 
banen). De er 
også laget av 
plast.

Sætre terasse

Gjellum terasse

Trasê for kloakkledning
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Asker Helsesportslag - hva er det?    

De er medlem av Fleridrettsforbundet, som 
tilhører Norges Idrettsforbund - derved omfat-
ter det idretter som har konkurranser, også på et 
høyt nivå.  Og ordet helse kan forstås slik at de 
har med folk med handicap - og disse konkurre-
rer i ulike klasser, akkurat som i Paralympisk.

Dette er en felles logo for Asker Helsesporstslag - som omfat-
ter 3 grupper; Vanntrim, Boccia og Padling.  Bildet viser 
lagets anlegg ved Påverudkanalen på Dikemark i Asker. 

Asker Helsesportslag består av 
3 grupper; Vanntrim-, Boccia- 
og Padlegruppa.  Men i denne 
sammenheng skal Bocciagruppa 
presenteres.  De er i dag ca 20 
voksne medlemmer - halvparten 
er pensjonister - og blant dem 
fi nnes det norgesmestre i Boccia 
- i tillegg til folk med handikap.  

De ønsker nye spillere velkom-
men - og de kan tenke seg å 
etablere et lag med juniorer (13 
- 19 år).

Mange av medlemmene bor 
i Heggedal - og de trener hver 
tirsdag i Heggedalshallen. 
Boccia på det nivået vi spil-
ler - forteller Jan - arrangeres 
det stevner individuelt og for 
lag 5-6 ganger i året pluss KM 
(Kretsmesterskap) og NM (Nor-
gesmesterskap), som vi pleier å 
være med på. 

I de senere årene er det blitt 
noe færre med handikap (se 
forklaring av hva handikap er).  
Dette har delvis sammenheng 
med at noen med handikap har 
sluttet, og delvis med at det har 
skjedd en integrering (noen med 
handikap kan konkurrere i åpen 
klasse - uten handikap).

Som idrett er det ikke så kre-
vende som det kan gis inntrykk 
av.  Det er opp til hver enkelt 
hvor mye en vil trene - og ikke 
minst å trene på konsentrasjon.  
Og for de ivrige er det store 
muligheter til å nå langt.

Vår Boccia-gruppe har et fi nt 
miljø.  Det er et godt samhold, 
med egne og andres stevner og 
konkurranser, som sveiser oss 
til samhold. 

Asker Helsesportslags 
Boccia-gruppe arrangerer to 

Hva er Boccia - og hva er det spillet går ut på? 

Profesjonell boccia spilles innendørs eller utendørs.  Innendørs 
brukes det lærkuler (omtrent som små fotballer), og de er fylt med 
kunstfi ber som gjør at kulene ikke er for tunge.  Disse kulene 
spretter derfor ikke som de tunge stålkulene (de fl este av oss er 
kjent med stålkuler til Boccia).  Lærkuler er lettere å spille med 
innendørs, og de er enklere å plassere i rett posisjon.  

Utendørs spilles det med stålkuler - og da spilles det på grus el-
ler gressbaner.  Både ute og inne spilles det av 2 lag - og i profe-
sjonelle kamper er det 3 personer på hvert lag.  Under trening kan 
det være fl ere på hvert lag.

Kulene har 3 farger i et ulike antall; en hvit og 6 røde og 6 blå.  
Det er altså 2 lag - og hvert lag får sine kuler; det ene får de røde 
og det andre de blå.  Et av lagene kaster først den hvite - og så 
en av sine kuler.  Det andre laget kaster sine kuler til de kommer 
nærmest den hvite kula.  Og så bytter de på - avhengig av hvem 
som er nærmest.  Og et av triksene er å dytte bort motstanderens 
kule som ligger nærmest den hvite - eller få den hvite til å rulle 
nærmere kulene til eget lag!

Jan Sæthre er leder for Boccia-gruppa - og han 
bor i Jørgens vei 12 på Gullhella.  Han treffes på:
 Tlf: 66 78 48 55 eller 993 11 315
  RING JAN HVIS DU VIL SPØRRE OM NOE  

Jans inntreden i Asker Helsesportslag har sin 
bakgrunn i at han fulgte et barnebarn på trening.  
Så ble han etterhvert interessert i spillet - og han 
ble aktiv i Boccia-gruppa.  Han ble norgesmester i 
lag i 2003, og han har også mange andre premier i 
individuelt og i lagspill (3 personer).

Jan har også vært aktiv i HIL i Heggedal på 
1980-tallet.  Han var med i ski- og hoppgruppa i 
5-6 år - og han var formann i hoppgruppa i 2-3 år.
Han var med å arrangerte mini-VM i Fos-
sekneika, (den tidligere hoppbakken ved demnin-
gen i Kistefossdammen).  Og som mange andre 
fedre, kom han med i dette, fordi sønnen hoppa 
i Transformator’n (bakken ved siden av Baker 
Larsen).

Bildet til 
venstre viser 
Jans kone; 
Kari, som 
også er aktiv 
i Boccia-
gruppa.  Fra 
trening i 
Heggedals-
hallen. 
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årlige stevner; 
*  Askerstevnet i januar i 
Heggedalshallen, som går 
over lørdag og søndag.
*  Sommerstevnet er på Di-
kemark idrettsbane - og her 
spilles det med stålkuler. 

I august 2008 hadde de 
oppmerket 24 baner, og det 
ble spilt lag på lørdag og 
individuelt på søndag.  Og 
stemningen var høy blandt 
de som overnattet i sine 
bobiler og telt, spesielt når 
vi alle  satt sammen rundt 
grillen utover kvelden. I år 
var det god deltagelse, og 
en riktig fi n grillkveld.

Gruppa vår er en aktiv 
gruppe, og de inntektene vi 
trenger, tjener vi på dug-
nader. Og du skal vite at 
disse dugnadene ikke er 
plagsomme - de styrker 

ikke minst samholdet - og 
utvikler vennskapet.

Dette er en aktivitet som 
også passer godt for ekte-
feller, eller samboere. Her 
er det heller ingen alders-
grense oppad.  

Hvis du nå har lest dette 
innlegget, og har blitt nys-
gjerrig eller interessert, ta 
gjerne en tur på vår trening 
på tirsdager i Heggedals-
hallen, og se hva dette er.  
Du får lov å spille med en 
gang - alle kan prøve seg.  
Og vi svarer gjerne på alle 
dine spørsmål.

Vår trening foregår hver 
uke i Heggedalshallen på 
tirsdager fra kl 18 00 - 
20 00. Men i feriene gjør vi 
noe annet - hvis det da ikke 
er stevner og konkurranser.  

En fi n blanding av konkurransesport, helse, miljø og nærhet     

Hvordan er profesjonell Boccia? 

En boccia-bane har 6 meters bredde og en lengde på 
10 meter (utvendige mål).  Som nevnt på motstående 
side består et ballsett av 13 baller, 6 røde, 6 blå og en 
hvit ”målball”.  Ballene skal ha spesifi kke mål og vekt 
- og dette kontrolleres før kampene.

En lagkamp består av 3 utkast for hvert lag, med 
poengsberegning for hvert utkast.  Og hensikten er å 
komme så nær den hvite ballen som mulig - og med fl est 
mulige baller fra eget lag.  
Individuell kamp er to utkast hver, med poengsbereg-
ning for hvert utkast.

Boccia er inndelt i 4 klasser; en klasse som er uten 
handikap - og 3 klasser med handikap.  Et handikap kan 
bety fysiske og/eller psykiske handkap, og de 3 klassene 
med handikap er etter hvor store handikap en har. 

 HISTORIKK FOR BOCCIA
Boccia er verdens eldste kulespill som fortsatt spilles. Spil-
let så dagens lys i Italia under den gamle romertiden.  Boc-
cia stammer fra de greske kulekastingslekene, og etter hvert 
som romerne rykket frem i Europa bragte de spillet med seg, 
og på denne måten ble det utbredt i hele vår verdensdel.  I 
Frankrike heter spillet  ”petanque”, og i England ”bowls”. 

Allerede i 1898 ble det laget en sammenslutning av boccia-
spillende foreninger i Italia, og et forbund ble stiftet i 1926. I 
1927 ble det italienske og franske forbundet enige om felles 
retningslinjer for internasjonalt samarbeid.

Boccia har også gamle tradisjoner i Sverige. Etter 1959 
kan man snakke om ”boccia-spillets renessanse” takket 
være handicap-idretten. Dette fi kk også følger for Norge, og 
boccia er i dag en vel utbredt idrettsgren for bevegelseshem-
mede i mange deler av landet.
Det som gjør boccia så populært er at det er veldig mange 
som kan utøve sporten. Om man ikke har mulighet til å 
kaste kulene kan man sparke dem.

Blinde kan også spille boccia om man setter inn lyd i mål-
kulen. Kulene for utespill (på grusganger og gressmatter) er 
av stål og veier mellom 600 og 800 gram. ”Innekuler” (spil-
les ofte i innendørshaller) er laget av lær med kunstfi ber.

Bocciaspill-og konkurranser har vært drevet i helsesport- 
og handicapidrettslag i ganske mange år.  Interessen og 
populariteten skyldes vel at spillet er lettfattelig, og at man 
ikke nødvendigvis behøver årelang trening for å føle at man 
lykkes i denne idrettsgrenen - og vinne konkurranser.

Noen år etter at Norges Handicapidrettsforbund ble stiftet 
(1971) ble det nedsatt særidrettsutvalg for boccia. Utvalgets 
oppgave ble primært å få standardisert kuletype og regle-
ment, og ikke minst; å utbre idretten. 

Bildene over viser trening for 2 lag i Heggedalshallen tirsdag 
16. sept. i år.  Det var også et 3. lag som spilte handikap.  

Under vises 1 bilde fra NM for lag i Moss 2008 - og de andre 5 
bildene viser medlemmer av Boccia-gruppa.  Det var lysforhold, 
foto-apparatet og plassen som avgjorde hvem som ble tatt med! 

9 medlemmer fra gruppa Arne Sørensen  Kari Sæthre 

Gino Rokko Marius Authen Tor Hansen
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Dugnadssøndag på Småvannsbu
Kjekstadmarka, 28. september 2008: 

Marit Røgeberg er stifi nner, og leder 
oss trygt fra parkeringsplassen ved 
Avd.III på Dikemark til Småvannsbu 
– en drøy halvtimes rusletur. Været 

er nydelig, og oppslutningen om søn-
dagens dugnad er god. Det nærmer 
seg åpning, og det er viss diskusjon 
om hvor mye som skal være klart om 
4 uker. Livsfi losofi ene står mot hver-

andre: ”Det som ikke er ferdig til 
åpningen, blir aldri gjort” står mot 
“Vi kan la noe stå igjen til neste år”

Prosjektleder Knut Ivar Edvard-
sen begynte så smått i januar, og 
bygde stillas rundt hovedhytta. I 
slutten av april var det oppstartmøte 
for dugnadene. Arbeidet kom i gang 
etter hvert som snøen smeltet, og det 
har vært dugnader lørdag og søndag 
hver helg bortsett fra juni og juli. 
Det har vært fra 2 til 8 arbeidende, 
fl est på søndager. I tillegg har Knut 
Ivar og Hans brukt en del fredager. 
Dugnadsgjengen har lagt om taket 
på hovedhytta, pusset opp og male 
innvendig og utvendig og bygd utedo 
(2-seter).

Hans Raftevold, Knut Ivar 
Edvardsen og Kjell Rustan skal ha 
oppsynet med hytta når den kom-
mer i drift. Den vil inngå i turist-
foreningens nett av ubetjente hytter 
i Oslomarka, med Hovdehytta som 
nærmeste nabo. Hytta vil være låst 
med en DNT standard lås, og du må 
være medlem av turistforeningen for 
å deponere for nøkkel. Det vil også 
være mulig å bestille overnatting - på 
nettet eller over telefon. 

Dugnadsdeltaker Olaf Saxegård sitter i styret 
i Asker Turlag. Han kan fortelle at da Turlaget 
ble dannet i 2006, fi kk det automatisk overført de 
3700(!) medlemmene DNT har i Asker. Etter litt 
markedsføring og arbeidet med Hovdehytta og 
Småvannsbu, er medlemstallet nå passer 4000. 
Turlaget arrangerer fotturer i Kjekstadmarka og 
Vestmarka, ca. 20 turer hver sesong. De prøver 
å bygge ut og merke turnettet i Kjekstadmarka. 
Turlaget ser på det gamle stinettet, og vil anlegge 
en ny turtrase i østvest-retning, fra Heggedal til 
Reistad. Den vil krysse åsryggene, som går i ret-
ning nord/syd.

Småvannsbu ble bygd 1941/42, 
etter initiativ fra gårdsbestyrer 
Gunnar Aas på Dikemark Gård. 
Oslo Kommune (Friluftsetaten) eier 
Dikemarkområdet, og fra desember 
2007 har DNT Oslo leid hytta. Det er 
en viss usikkerhet knyttet til hva som 
vil skje dersom Dikemark blir solgt.

Dugnadsleder Knut Ivar snekrer dodør. 
”Franske skruer er no dritt”

Dugnadsgjengen tar lunsj. Fra venstre: Marit Røgeberg, Monika Sandvik, Hans Rafte-
vold, Bjørn Dyhre, Kjell Rustan, Tom Brunsell, Knut Ivar Edvardsen og Olaf Saxegård

Hans beiser utedoen. Norges mest mo-
derne?

Åpning av Småvannsbu 
søndag 26.oktober

Organiserte fotturer fra Borgen 09.00, Hegge-
dal stasjon 09.30 og Dikemark (Avd.III) 10.45. 
Underholdning ved Kampesteinene. Åpning av 
Småvannsbu v/ordfører Lene Conradi.
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Kart som viser stien sydover 
fra Avd III på Dikemark.

Kontakt for Asker Turlag: Jan Martin Larsen, tlf. 975 34 669, janmlars@hotmail.com

Tekst og foto: Dag Henning Sæther
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Lekre klær fra 
CONTAINER i Danmark

Lekre klær fra 
CONTAINER i Danmark

Stort utvalg av gaver og interiør, dameklær og bijouteri, antikviteter og vintage. Vi 
serverer alle typer kaffe og nystekte bakervarer. Is og brus.

Våre åpningstider:
     

 Mandag:      06.00  -  10.00
 Tirs- Ons- Fredag: 06.00  -  17.00
 Torsdag:           06.00  -  19.00 
 Lørdag:  10.00  -  16.00
 Søndag:  11.00  -  16.00

Tel: 954 54 414

Rund av søndagsturen med kake og kaffe hos Nelly’s –  en møteplass for hele familien.

Et blikk inn i 
butikken:

Gaver, interiør, 
antikviteter og 
vintage.

Rustad Meieri - Kulturpuben i Heggedal
Vollenveien 193 - Telefon: 66 78 78 98 - Mobil: 90 02 81 45

Åpningstider:
Man. - ons. Stengt
Torsdag 16.00 - 23.00
Fredag 16.00 - 02.30
Lørdag 14.00 - 02.30
Søndag 14.00 - 22.00

1) FLANAGANS liten kr 120,-
Mix din egen pizza med inntil 3 kjøttvarianter stor kr 198,-

2) RUSTAD MEIERI SPESIAL liten kr 120,-
Pepperoni, biff, jalapenos, champignon, paprika, ost stor kr 198,-

3) WALK ABOUT liten kr 120,-
Ost, skinke og paprika stor kr 198,-

4) HEGGODDEN liten kr 120,-
Ost, kebabkjøtt, champignon, løk og mais stor kr 198,-

5) THORESENS SPESIALITET liten kr 120,-
Biff, skinke, ost, løk, oliven og paprika stor kr 198,-

6) GRAVALID liten kr 98,-
Ananas, tomater, mais, ost, paprika og champignon stor kr 159,-

Ønsker du ekstra tilbehør av ingredienser på pizzaen kr 30,-
Dipper: hvitløksaus, tomatsaus, salsa og bernaise sause kr 30,-

PIZZA MENYPIZZA MENYkl 14.00-22.00

Rustad Meieri - Kulturpuben i Heggedal
Vollenveien 193 - Telefon: 66 78 78 98 - Mobil: 90 02 81 45

WARNING ! 
DISSE PIZZAENE ER SVÆRT VANEDANNENDE. 
HELSERÅDET ANBEFALER MAX 19 PIZZAER I
UKEN. GJELDER BÅDE MENN OG KVINNER.

WARNING ! 
DISSE PIZZAENE ER SVÆRT VANEDANNENDE. 
HELSERÅDET ANBEFALER MAX 19 PIZZAER I
UKEN. GJELDER BÅDE MENN OG KVINNER.

BORDKORT_PIZZA_2007:BORDKORT_PIZZA_2007  08-02-07  13:14  Side 1

Høstprogrammet 2008
Oktober:
*  Lørdag 11.: Knokkelrockers - inng. fra kl. 
  21.00 - Inngangsbillett: kr 100.-
*  Fredag 24.: Generators - inng. fra kl. 21.00 
  Inngangsbillett: kr 150.-

November:
*  Lørdag 8.: Asker Blues band - inng. fra kl. 
  21.00 - Inngangsbillett: kr 150.-

Desember:
*  Lørdag 6.: ”Nissefest” - Ta på deg nisselua og
     kom. Mange band spiller - inng. fra kl. 
 20.00. Inngangsbillett: kr 150.-
*  Lørdag 13.:  Julebord - Tradisjonell jule-
  middag,  underholdning m.m. Starter 
  kl.19.00. Inngangsbillett: kr 250.-  
  Påmelding i baren. Begrenset antall.

Gebursdager - Venners venners fest - Avsluttninger på jobben - 
julebord m.m. Vi arr. lukkede selskaper hver dag 
i november og desember.  Ring Mona 900 28 145

postenHeggedals
har ledig 2 deltidsstillinger:
*  Distribusjonssjef (medlem av redaksjonen)
     Jobben er å sikre distribusjonen av Hegge-
      dalsposten (HP) i et område med ca 4.000
      husstander.  Det er et ferdig distribusjons-
      nett av ca 40 frivillige - bygget opp av Odd-
      Lars Vanberg.  Dette må vedlikeholdes.  
      Distribusjonssjefen bringer selv ut bladene
      til distributørene for hvert nr av HP (det er
      pr dato 6 nr pr år). 

*  Annonsesjef (medlem av redaksjonen)
     Jobben er å skaffe annonsører og bedrif-
       ter som ønsker å presentere seg (bedrifts-
       presentasjoner).  Dette gjøres også i sam-
       arbeid med redaksjonen.

Betalingen gis form av knapper og glansbilder - og 
det skal opplyses at redaksjonen er gode til å frem-
skaffe knapper og glansbilder av bra kvalitet.  
Redaksjonen er også gode til å ta vare på de beste 
knapper og glansbilder vi disponerer.
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Telefon: 66 98 90 00
www.pizza-ekspressen.no

Vollen veien 184
i Kiwi-bygget i Heggedal

Alle pizzaer kan lages med 
italiensk eller amerikansk bunn!
      Liten: Stor:
1 Margarita - Tomatsaus og ost  70:- 100:-
2 Polon - Tomatsaus, ost og skinke 75:- 130:-
3 Hawai - Tomatsaus, ost, skinke og ananas75:- 130:-
4 Capricosa - Tomatsaus, ost, 
skinke og champ.    75:- 130:-
5 Pepperoni - Tomatsaus, ost, pepperoni 
med løk og ananas   80:- 130:-
6 Toscana - Tomatsaus, ost, skinke, 
biff,  løk og champ.   80:- 140:-
7 Labella - Tomatsaus, ost, kjøttboller, 
champ, løk og paprika   80:- 140:-
8 Mama mia - Tomatsaus, ost, marinert 
biff, champ, løk, paprika og jalapenos 80:- 140:-
9 Kylling spec - Tomatsaus, ost, marinert 
kylling, oliven, mais og løk   80:- 140:-
10 Hot taco - Salsasaus, ost, krydret 
kjøttdeig, Løk, paprika og jalapenos  80:- 140:-
11 Verona - Tomatsaus, ost, bacon, løk, 
og Tomat i skiver    80:- 140:-
12 Ciao-ciao - Tomatsaus, ost, pepperoni 
og Ananas(innbakt)   85:- 
13 Calzone - Tomatsaus, ost og skinke 85:- 
14 Vegataria - Tomatsaus, ost, champ, 
paprika, ananas, mais og tomat i skiver 80:- 140:-
15 Aramso - Tomatsaus, ost, kebab kjøtt, 
mais, løk, paprika og jalapenos  80:- 140:-
16 Kombi - Kombiner din egen pizza 
inntil 4 kjøttvarianter.   90:- 160:-
17 Husets Spesial - Tomatsaus, ost, skinke, 
bacon, pepperoni, biff, champ, løk, paprika 90:- 160:-
   

Pirog Lages fersk på 5 min 
18 Skinke - Tomatsaus, ost og skinke 30:- 60:-
19 Pepperoni - Tomatsaus, ost og 
pepperoni    35:- 70:-
20 Biff - Tomatsaus, ost, biff, champ, 
løk og paprika    35:- 70:-
   

Rullekebab
21 Adana - krydret kjøttdeig og salat 50:- 80:-
22 Asmaro - kebab kjøtt og salat  50:- 80:-

Ekstra tilbehør 
 
 

Hvitløksaus  15:-
Bearnaisesaus 15:-
Tomatsaus  15:-
Salsasaus  15:-
Ekstra kjøtt  15:-
Ekstra bunn  15:-
Ekstra grønnsak 5:-
Tasiki   15:-

Tilbud!
2 Store pizza fra 199,-
Gjelder pizza nr: 1,2,3,4
2 store for 229,-
Gjelder fra pizza nr: 5-15
2 store for 299,-
Gjelder pizza nr: 16 og 17

Åpningstider:
Åpent alle dager 14.00-22.00

Kebab
Liten kebab    45,-
Stor kekab          65,-
Kebab middag    80,-

Forfriskninger
coca-cola, fanta, 
tabextra, solo og 
sprite 
0,33L 20:- 
0,5L 20:- 
1,5L 29:- 
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