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Heggedal har vært kjent for samarbeid, samhold og engasjement.  
Den tradisjonen følger vi også opp i dag.   

Erik Tangen – journalist i Budstikka – ringte meg i forbindelse med artikke-
len; ”Felles front mot farlig skolevei” (Budstikka fredag 24. sept.).  Han sa noe 
som varmet meg: At vi i Heggedal er flinke til å samarbeide. Han henviste til 
det som har skjedd og som skjer i forbindelse med trafikksikkerhets-arbeidet i 
Heggedal.  Noe av dette samarbeidet går frem av artikkelen hans, ved de enhe-
ter og foreninger som samarbeider om dette.  Mye av starten på dette samarbei-
det om trafikksikkerhet, var et brev som ble sendt Asker kommune for omtrent 
et år siden – og som de fleste skoler, barnehaver og foreninger skrev under på.      

Da vi startet Heggedalsposten for nesten 4 år siden, var og er grunntanken 
den samme. Skal vi greie å få frem et brukbart blad må vi samarbeide, og 
ikke sitte på hver vår haug.  I dag har Heggedalsposten 8 faste foreninger har 
faste sider.  Og vi håper det blir flere, også kommunale enheter som barne-
hager, skoler og biblioteket.  Mange sier at det er blitt er meget godt blad, og 
det avgjørende har vært samarbeid på tvers av livssyn, kulturer og tradisjoner.  
Organisasjoner som tidligere har prøvd seg på egen hånd har fått til mye bra, 
men kun for en kortere periode.

Det neste eksemplet på samarbeid er Heggedal Nærmiljøsentral, hvor ho-
vedtanken er den samme; et felles organ som skal bygge broer, inspirere og 
støtte, hele det frivillige Heggedal – og da koplet sammen med kommunale 
enheter, næringslivet og andre enheter som holder lokalsamfunnet i ånde.

Heggedal og omegn Historielag er også et eksempel på samarbeid, nemlig 
en samling av svært ulike folk som er opptatt av å ta vare på mange deler av 
vår lokale historie; det som gir oss røtter, tilhørighet - og et litt annet syn på det 
bekvemme og ”selvfølgelige” livet vi i dag lever.

Det samme kan sies om mange typer foreninger; det er noe felles som binder 
folk sammen – og det betyr at vi gir noe til hverandre, som vi setter pris på.  
Og er ikke det nettopp det som skjer i familien og i vennegruppa; vi gjør noe 
sammen som gir oss noe.

Så utfordringen til deg som leser dette; finn noen å samarbeide med, hvis du 
ikke allerede er opptatt i en sammenheng hvor du trives.  Eller støtt et arbeid 
som allerede er i gang.  Den kommende vinteren er en fin tid for å gjøre noe 
nytt – ikke bare sitte og se på TV!

Annonsepriser
1/8 side   kr.     900,-
1/4 side   kr.  1.500,-
1/2 side   kr.  2.500,-
1/1 side   kr.  4.000,-
Siste side   kr.  5.000,-
Ved årsavtale og 6 innrykk innrømmes 
20 % rabatt. 

Stein D Berge
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Kjell Marcussen - spellemann 
med mange strenger

Vi treffer Kjell Marcussen etter å 
ha passert Hallenskog med Askers 
dårligste vei og opp en bratt bakke 
med veinavnet Hallenkroken – like 
over grensa mot Røyken. Her holder 
Kjell til sammen med kona Susan 
Andersen, katten Sussie og hestene 
Ylva og Jór. 

Susan og Kjell bodde tidligere i 
Skoleveien Heggedal, men kjøpte det 
tidligere småbruket for fem år siden. I 
Skoleveien var det ikke plass til hes-
ter noe som særlig Susan savnet. Flyt-
teavstanden var ikke lenger enn at de 
kunne beholde postadresse Heggedal.

Kjell kommer opprinnelig fra 
Arendalsområdet, men begynte som 
lærer i Asker kulturskole for 28 år  
siden og kom da til Heggedalsom-
rådet. I dag har han en 60% stilling 
med undervisning i gitarspill og har 
i tillegg instruksjon for korps. Han 
har også noen privatelever i kom-
posisjon. Forøvrig går tida med til å 
kompo nere, arrangere musikk og til 
å arbeide i lydstudioet som han har 
innredet. Jeg lider av den svakheten 
at jeg gjerne hjelper folk – sier Kjell. 
Han har selv erfaring fra hvor vanske-
lig det var å slippe til i et lydstudio og 
ønsker å hjelpe til for å gjøre terske-
len for dette lavere. Så langt har det 
blitt ca 25 CD-er, mange av dem med 
fremragende omtale. Tidligere var 
han også utøvende gitarist, men det 
har det etter hvert blitt mindre av. Nå 
er jeg vel bare utøvende for venner – 
sier Kjell.

Om du søker på nettet etter kom-
posisjoner av Kjell Marcussen, kom-
mer det raskt opp over 70 verk, men 
dette representerer ikke det totale 

– da var han 30 år. Samme år debuter-
te han både som gitarist og komponist 
ved Cardiff Festival of Music.

Komposisjonene hans har blitt 
spilt av en rekke kjente orkestre 
som Oslo Filharmoniske Orkester, 
Trondheim Symfoniorkester og Oslo  
Sinfonietta. Musikken er ofte å høre 
på radio og TV samt internasjonale 
festivaler. Ærespris ble det i Italia i 
1994 for ”Festivalouverture” selv om 
Kjell ikke er så opptatt av konkurran-
ser i forbindelse med musikk. Kon-
kurranser passer i idrett!

– Du skriver mye for gitar. Hvilke 

Musiker og komponist med interesse og hjerte for de fleste 
 – inklusive korps og Dissimilis!

bildet. Kjell har et stort hjerte for å 
bistå musikalske miljøer i nærmiljøet 
og det har blitt mange både komposi-
sjoner og arrangement med dette for-
målet, og harddisken inneholder over 
tusen prosjekter.

Kjell begynte å studere gitarspill 
ved Agder musikkonservatorium og 
startet deretter med undervisning og 
drev med dette i fem år. Men han gikk 
lei av dette og reiste til England for 
videre studier, de to siste årene ved 
Guildhall Scool of Music and Drama i 
London. Her studerte han gitarspill og 
komposisjon og fullførte dette i 1982 

Tekst og foto: Ole-Herman Bjor

Kjell Marcussen
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Det er viktig at musikken lyder godt 
uansett ferdighetsnivå. Dette prøver 
jeg å ta hensyn til når jeg skriver for 
amatører.

– Du jobber mye med barn og 
unge!

Jeg liker å jobbe med barn. Jeg har 
også prøvd å undervise på konser-
vatorienivå, men jeg synes ikke det 
var mer utfordrende enn med yngre 
elever. Enhver jobb har sin utfordring 
hvis du ønsker å legge seriøsitet i det 
og å skape noe gjennom det. Det er 
på mange måter like utfordrende å 
undervise på kulturskolenivå som på 
høgskolenivå.

– Hvorfor er musikk viktig?
Det er viktig for selvbildet. Musikk 

er kommunikasjon mellom mennes-
ker – derfor er musikk best live. Tar 
du med gitaren på en klassefest skaper 
det nærhet!

– Når bør barn lære å spille?
Det kommer veldig an på hvil-

ket instrument en velger. For gitar er 

det vel omlag når de er 9 – 10 år, for 
andre instrumenter fi olin og piano 
kan det være tidligere. Er du fra en 
musikerfamilie er det vel naturlig å 
begynne tidlig, men ofte ser en at de 
som begynner tidlig blir tatt igjen av 
de som begynner senere. Jeg tror ikke 
det er riktig at foreldre skal presse 
ungene for tidlig. Barn skal få lov å 
være barn. Lysten skal komme fra 
dem selv. Her er både valg av instru-
ment og musikktype viktig.

– Vi har i de senere årene fått 
veldig mange gode yngre musikere i 
Norge. Vi du kreditere kulturskolene 
for dette?

Kulturskolene har kanskje vært 
spesielt viktig for blåsere – sammen 
med skolekorpsene, men jeg tror vel 

andre instrumenter har du et nært 
forhold til?

Hvert instrument har sitt utrykk 
som komponisten må kjenne. Veien 
til forståelse av komposisjon går gjen-
nom å beherske et instrument. Alle 
instrumenter har sin måte å formidle 
tonen på. Strykeinstrumenter formid-
ler gjennom buen, trekkspill gjen-
nom belgen, blåsere ved hjelp av luft. 
Komponerer du for blåsere må du 
sørge for at musikerne får anledning 
til å trekke pusten. Strykere har andre 
muligheter og begrensninger. Det er 
spesielt viktig å forstå strykere når du 
skriver for orkester. Strykeinstrumen-
ter er selve ryggraden i orkesteret. 
Gitar er jo det instrumentet jeg kjen-
ner best, men i de senere årene har jeg 
forsøkt å tilegne meg kunnskap om 
andre instrumenter – særlig klaver 
og fi olin. Jeg trenger å øve på disse 
instrumentene for å kunne kompone-
re. Videre er jeg opptatt av at musik-
ken også skal tilpasses ferdighets-
nivået til de som skal framføre det. 

Sagt om Kjell Marcussen:

Kai Zahl:
Kjell Marcussen har 
betydd mye for oss 
i Dissimilis. Det var 
han som først foreslo 
å lage musikal. Han 

har vært en viktig inspirator og 
han har hjulpet oss med det vi har 
oppnådd. Bare de beste superlati-
vene kan brukes for å betegne det 
han har gjort for oss – en strålende 
kunstner!

Lise Strandli Pedersen:
Jeg har et forhold til 
Kjell både som kompo-
nist og kollega. Nå 
holder jeg på med en 
innspilling av fi re 

satser for fi olin solo skrevet av 
Kjell. De er ikke lette å spille, men 
klinger veldig fi nt. Jeg er imponert 
over hans kjennskap til instrumen-
tet. Kjell er så ivrig og har hjerte 
for alle! Han er også en fi n humo-
rist. Jeg tenker spesielt på stykket 
Spurv for strykeorkester, som han 
skrev til Garborgjubileet. Her har 
kontrabassen fått rollen som katten 
som jager spurven. 

På Fjelly kan Kjell leve tett på naturen som 
han liker og er opptatt av. Her med hestene 
Ylva (venstre) og Jór. Katten Sussie er et vik-
tig medlem av gårdsfamilien.

Marcussen.indd   4 26.09.2010   23:36:06
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at konservatoriene som kom på 60 
– 70-tallet har vært vel så viktig for 
musikere på topplan. Kulturskolene 
er viktig for at barn og ungdom skal 
lære å like musikk. Vi i kulturskolene 
driver lite med talentutvikling. Vi 
skal gi grunnopplæring til barn som 
er interessert i musikk. Vi kan ikke 
utdanne alle i dette landet til å bli 
profesjonelle musikere, men vi ønsker 
at mange blir utdannet til å spille selv 
og til å like musikk.

 – I 1998 fi kk du Spellemanspri-
sen sammen med Dissimilis. Kan du 
fortelle litt om dette samarbeidet?

Da jeg kom til Asker så hadde jeg 
ikke noen jobb. Da ønsket jeg å spille 
i stedet for å drive med undervisning. 
Etter anbefaling fra Egil Hovland, 

som jeg traff i England, fi kk jeg jobb 
i Norsk musikkinformasjon og skrev 
noter for andre komponister – det var 
jo ikke data den gangen. Men det ble 
ikke mye inntekter av dette så jeg 
tenkte at nå må jeg skaffe meg priva-
telever og satte inn en annonse. Jeg 
fi kk én henvendelse og det var fra Kai 
Zahl som ønsket å lære å spille piano 
og gitar. Det ble starten på et langt og 
berikende samarbeide. Jeg bidro nok 
også til navnet Dissimilis. Kai fore-
slo noe med ”annerledes”. Jeg sa det 
kan du ikke bruke – ring en prest for 
å høre hva dette heter på latin. Dissi-
milis var navnet på den første musi-
kalen, men etter hvert ble dette navnet 
på selve organisasjonen. Jeg føler at 
jeg kommer inn for å assistere dem 
når behovet for min erfaring melder 

seg. Dette gjaldt også for operaen 
”Jenny” av Charlotte Fongen. Jeg 
orkestrerte og dirigerte  under fram-
førelsen. Dette ble etter hvert også en 
serie på TV2.

– Du har skrevet musikk til Askers-
pelet. Når får vi et Heggedalspel?

Et slikt prosjekt har vært på tale 
og det hadde sikkert blitt morsomt. Vi 
har et fi nt skolekorps i området så det 
hadde jo vært fi nt å trekke dem inn i 
et slikt prosjekt. Vi har jo også mange 
fi ne steder i Heggedal hvor vi kan 
framføre det. Men noen må komme 
opp med en god storry og tekster!

Utfordringen bringes videre til 
Heggedalspostens lesere!

I låvens annen etasje har Kjell innredet sitt lydstudio og komponisthule. Her har det også blitt plass til konsertlokale – Fjelly Kam-
mersal. På låveveggen svever askerkunstneren Marit Bockelies Rugdetrekk – ikke ulikt trekkene som av og til kan observeres over 
låvetaket. Mot fjellveggen bak låven svever Pegasus, også denne utsmykningen laget av Bockelie.

Marcussen.indd   5 26.09.2010   23:36:20



postenHeggedals6

Salgsutstilling

HEGGEDAL HOVEDGÅRD 
*****************************************************

Heggedal Hovedgårds Venner inviterer til kunstutstilling 
30. – 31. oktober 2010, begge dager: kl 11 - 16

                                                                                             
Utstillere:

Arne Bendik Sjur           Are Aakerøe  Anja Cecilie Solvik                 Aud Paulsen 

                NØSTETANGEN GLASS          Vivi Dørje Didriksen          Ellen Høkaas 
Lynn Funnemark Johansen     Daniel Erlandsson

Gratis entré Kaffe og hjemmebakte kaker fås kjøpt

06 - 07 Hovedgårdens venner og stiftelsen.indd   2 2010-09-28   04:44:35
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Stiftelsen 
Heggedal Hovedgård

En sommer er over og vi går imot mørke høst og vinterkvelder.  Lysene tennes i stuene på gården og våre besøkende 
koser seg rundt bordene. Kan man fi nne et koseligere sted å arrangere et selskap eller sammenkomst ? Vi vil nevne at 
vi også på dagtid tar imot gjester, enten det måtte være til møter, seminarer, minnestunder eller andre arrangementer.  
Om dette høres interessant ut så ta gjerne kontakt med oss: 
Telefon:   66 90 64 62   -  mobil  92 64 86 31
E-post:  svei-si@online.no
Hjemmeside:  http://heggedalhovedgaard.no
Vi har (også) plass på ukedager, så bare kontakt oss.

 Ellers kan nevnes at vi i løpet av sommeren har re-
parert taket, dvs lagt nytt tak på stabburet og reparert 
taket på helselagshuset som følge av lekkasje.  I hoved-
huset fortsetter vi med istandsettelse av rommet som 
vender mot stabburet.  Vi håper at vi om ikke så altfor 
lenge kan ta dette ibruk i forbindelse med arrangemen-
ter.  

Stiftelsen takker Venneforeningen for økonomisk 
støtte til blant annet istandsettelse av 2. etasje, samt til 
andre anskaffelser.  En stor takk også til Lions Club for 
arbeide på gården. 

Per Sandbrekke

Ca. 30 bud og redaksjonsmedlemmer var samlet til en hygge-edaksjonsmedlemmer var samlet til en hygge-edaksjonsmedlemmer var samlet til en hygge-
lig kveld på Asker Museum torsdag 16. september. Museumsbestyrer lig kveld på Asker Museum torsdag 16. september. Museumsbestyrer lig kveld på Asker Museum torsdag 16. september. Museumsbestyrer 

Fredrikke Hegnar von Übisch vist forsamlingen rundt på museet. Før Fredrikke Hegnar von Übisch vist forsamlingen rundt på museet. Før Fredrikke Hegnar von Übisch vist forsamlingen rundt på museet. Før 
den interessante omvisningen var det obligatorisk dans på plassen foran den interessante omvisningen var det obligatorisk dans på plassen foran den interessante omvisningen var det obligatorisk dans på plassen foran 
låven. Etter en tur i hagen, innom Otto Hvalstads hus, og tilsutt Garborgs låven. Etter en tur i hagen, innom Otto Hvalstads hus, og tilsutt Garborgs låven. Etter en tur i hagen, innom Otto Hvalstads hus, og tilsutt Garborgs låven. Etter en tur i hagen, innom Otto Hvalstads hus, og tilsutt Garborgs låven. Etter en tur i hagen, innom Otto Hvalstads hus, og tilsutt Garborgs 
hjem ”Labråten”, var alle klar for litt mat.hjem ”Labråten”, var alle klar for litt mat.
Det ble også tid til en prat om bladet, stort sett med hyggelige tilbake-Det ble også tid til en prat om bladet, stort sett med hyggelige tilbake-
meldinger fra budene. Ingen klaget på lønnsnivået. Budene blir stort sett meldinger fra budene. Ingen klaget på lønnsnivået. Budene blir stort sett 
tatt godt imot når de deler ut bladet, også der det står ”ingen reklame”. tatt godt imot når de deler ut bladet, også der det står ”ingen reklame”. 

Bud og redaksjon gratulerte hverandre med vel utført jobb, og gikk Bud og redaksjon gratulerte hverandre med vel utført jobb, og gikk Bud og redaksjon gratulerte hverandre med vel utført jobb, og gikk 
hjem - klare for nye numre av vårt lokalblad. hjem - klare for nye numre av vårt lokalblad. 

Heggedalspostens bud på Asker Museum. 

06 - 07 Hovedgårdens venner og stiftelsen.indd   3 2010-09-28   04:44:51
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Da Lars Sebjørnsrud 
var redd for svenskene
av Terje Martinsen

I 1716 var det krig mellom Dan-
mark-Norge og Sverige. Svenske 
soldater under ledelse av kong 
Karl den 12. hadde trengt inn i 
landet tidlig i mars dette året. Den 
23. mars hadde 500 dragoner nådd 
fram til Asker og slått leir på jor-
dene ved Ravnsborg gård. Et for-
søk på å trenge seg videre fram 
mot Gjellebekk ble slått tilbake av 
norske styrker ved Skansen oven-
for Ånnerudbakkene, trolig sam-
me dag. Svenskene skal ha tapt 30 
mann der, fortelles det. De slo seg 
deretter til ro på Ravnsborg fram 
til 24. april. For å skaffe for til hes-
tene og mat streifet de stadig rundt 
i nabolaget. Dette skapte selvsagt 
angst hos bøndene. Et håndfast ek-
sempel på det har vi i kirkeboka for 

Røyken fra 1716. Av den fremgår 
det nemlig at Lars Erichsen Sebi-
ornsrud døpte sin datter Maria i 
Røyken kirke den 1. april det året.

Nå kan man saktens lure på 
hvorfor en askerbonde reiste til 
nabobygda for å døpe barnet sitt. 
I Røyken kirkebok står følgende: 
”Bragt hid for Svenskens Skyld 
torde icke søge sin Egen Kircke i 
Ascher.” Selv om det var langt fra 
Askerbørskauen og Sebjørnsrud 
til Ravnborg, fryktet Lars at han 

og dåpsfølget skulle bli angrepet 
av svenske dragoner ved Asker 
kirke. Avstanden til Røyken var 
ikke stort lenger. Fra Sebjørnsrud 
gikk veien over Skjellestad ned til 
Underland. Det var sein vår det 
året, så vi får tro at vinterveien 
gjennom Hallenskog, forbi Halden 
gård, Gjellum gård (i Røyken) og 
plassene under Kjekstad var godt 
farbar. Her, på Gjellum i Røyken, 
lå dessuten en avdeling av 1. Søn-
nenfjeldske dragonregiment for å 
sikre at svenskene ikke kom denne 
veien mot Bragernes. Dåpsfølget 
skulle således være i trygge hen-
der, mente Lars.

Hvordan det gikk med vesle Ma-
ria får vi ikke vite med sikkerhet. 
Føring av kirkebok for Asker star-
tet noen år seinere enn i Røyken. 
Fra 1726 kan vi imidlertid følge 
slekters gang i Asker.  

I Halvard Torgersens bok ”As-
ker” får vi vite at Lars Eriksen 
Sebjørnsrud (f. 1663 på Bleiker og 
død på Undelstad 7. januar 1773) 
giftet seg med Marte Strømmes-
datter (født i 1689 og død 26. no-Gammelt bilde av Røyken kirke. Det er en middelalderkirke, trolig fra år 1229.

Svenske soldater på 1700-tallet.

08 - 09 Redd for svenskene - Sebjørnsrud.indd   2 2010-09-27   23:33:46
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Da Lars Sebjørnsrud 
var redd for svenskene

vember 1755). Torgersen nevner at 
de hadde fi re barn: Christen, gift 
på Undelstad hvor han døde i 1750, 
Maria (f. 1716) som omtales som 
ugift i 1756, Kirsti (gift med Peder 
Evensen Ouke i Røyken) og søn-
nen Erik Larsen (f. ca 1727) som 
fi kk skjøte på gården Sebjørnsrud 
av faren den 2. november 1748. 
Men det må ha vært fl ere barn, for i 
kirkeboka for Asker ”Michels dag” 
i 1726 heter det: ”Lars Erichsen Se-
biornsruds barn begravet”.

Barnedødeligheten var stor på 
1700-tallet. Det var så vanlig med 
barnebegravelser at det hendte at 
barnets navn ikke engang ble nevnt 
– som her.

Gården Sebjørnsrud (Vestre Se-

bjørnsrud, Gnr 88) ble solgt på 
auksjon i 1756 og skiftet senere 
eier fl ere ganger. 

Som en kuriositet nevnes at da-

gens eier også heter Lars Sebjørns-
rud, men det er ikke samme slekt 
- og jeg tror ikke han er redd for 
svensker…

Sebjørnsrud gård ligger øst for Verkenselva, i kanten av Kjekstadmarka.

Andelen av Norges befolkning som 
gjør frivillig arbeid har gått ned fra 
58 % i 2004 til 48 % i 2009. Størst er 
nedgangen blant unge menn. Likevel 
er Norge fortsatt i verdenstoppen i fri-
villighet.

Senter for forskning på sivilsam-
funn og frivillig sektor utga tidligere 
i år rapporten ”Fra folkebevegelse til 
fi lantropi?”, og rapporten presenterer 
resultatene fra en landsomfattende 
spørreundersøkelse om frivillig inn-
sats samt oppdaterte tall for frivillig 
sektors sysselsetting og økonomi. 

For Nærmiljøsentralen er kanskje 
det viktigste funnet at ”frivillighet 
uten medlemskap” eller frivillighet 
uten langvarig forpliktelse er på frem-
gang. Og det må Nærmiljøsentralen 
fortsette å legge til rette for! I tillegg 
er det verdt å merke seg at frivillig-
het innenfor kultur og arrangements 
- ”segmentet” holder seg sterkt.

Resultatene viser videre en vital 
frivillig sektor som holder seg meget 
godt i internasjonal sammenlikning. 
Må lt i sysselsetting og driftskostna-
der har sektoren vokst, men ikke like 
raskt som den norske økonomien som 

helhet. Samtidig skjer det omfattende 
endringer, bå de i omfang, form og 
innhold. Den frivillige innsatsen har 
nå dd et foreløpig metningspunkt.

 Et blaff av økt korttidsfrivillighet 
som fant sted mellom 1997 og 2004 

har gå tt tilbake. Samtidig eroderer 
grunnfjellet i organisasjonssamfun-
net – de som gjør en betydelig frivil-
lig arbeidsinnsats på  over en time i 
uka. Men nye arenaer for frivillighet 

knyttet til Internett og sosiale medier 
vokser også  fram. Deltakelsen er i 
økende grad sosialt og demografi sk 
betinget: Vi fi nner større forskjeller 
mellom ulike inntektsgrupper, mel-
lom de som er på  innsiden og utsiden 
av arbeidsmarkedet og mellom by 
og land. Videre er organisasjonslivet 
sterkere preget av organisert indivi-
dualisme enn før, idet bå nd mellom 
organisasjon og deltaker blir færre og 
løsere, frivillig arbeid blir mer ufor-
pliktende og motivasjonsgrunnlaget 
mer knyttet til selvutvikling og selv-
realisering. 

Dette reiser spørsmå let om fol-
kebevegelsesmodellen – basert på  
medlemsmedvirkning og bred sosial 
mobilisering - er en bærekraftig mo-
dell for frivillig organisert aktivitet i 
framtida, eller om vi er på  vei inn i en 
ny type sivilsamfunn. 

Kilde: Wollebæk og Sivesind: Fra 
folkebevegelse til fi lantropi? Frivillig 
innsats i Norge 1997–2009, Senter for 
forskning på sivilsamfunn og frivillig 
sektor, Rapport 2010:3.

Hele rapporten kan lastes ned fra 
http://www.sivilsamfunn.no/.

Frivillighet i Norge Av Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral
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Stall Blakstad
Rideskole på historisk grunn

Blakstad Hovedgård er en av de eldste gårdene i 
Asker. Her har vært hester på stallen i mer enn 
tusen år, så det er lange tradisjoner som videre-
føres når dagens eiere tilbyr rideopplæring for 
små og store. 

Bedriftspresentasjon: Stall Blakstad

- Stall Blakstad er en familiebedrift, 
forteller Øivind Blakstad Øxseth, 
som er 12. generasjon av sin slekt på 
gården. På begynnelsen av 1200-tal-
let var gården sete for en av de fi re 
mektigste baglerhøvdingene, nemlig 
Gudolv av Blakkestader. Han er den 
første askerbøring som er nevnt i 
norgeshistorien. Med Gudolv trekkes 
Blakstad inn i vår rikshistorie mot 
slutten av borgerkrigstiden.
 Hva gjør en så på et ride-
senter? Foruten rideskole tilbyr Stall 
Blakstad oppstalling av hester, det 
vil si at du kan leie stallplass for 
hesten din, trene og stelle den i topp 
moderne rideanlegg og stallområder.
 Hvert semester har ridesko-
len omkring 160 elever. Den har til-
bud til nybegynnere såvel som øvede 
ryttere. Her er ponnier og hester for 
de fl este ferdighetsnivåer. To av dem 
er shetlandsponniene Litus og Emil, 
som passer godt for de aller minste.

 Den tar imot elever fra 6-års 
alderen til knøtteridning frem mot 
8-års alder, da elevene kan begynne i 
den ordinære rideskolen. Erfarne og  
godt kvalifi serte instruktører lærer 
deg grunnleggende rideferdigheter, 
hestestell, dressur, sprang, feltritt, 
voltigé, gymkhana m.m. Kursene 
følger i hovedsak skoleåret.
 På rideskolen knyttes elevene 
sammen i et trygt, godt og stimule-
rende miljø der teoretisk læring og 
praksis går hånd i hånd. Mange elev-
er holder sammen i fl ere år og det er 
vanlig at man fi nner sin favoritthest, 
som får litt ekstra kos og noen saftige 
gulrøtter etter rideøkten. De aller 
ivrigste blir ”fôrryttere” på stallen i 
helger og ferier. Da kan de stelle og 
ri sin favoritthest ekstra mye. Dette 
lærer de seg opp til gjennom å delta 
på stellekurs hvor de lærer enda mer 
om håndtering av hest og utstyr.
 Det undervises i egne grup-

Denne bedriftspresentasjonen er laget av Frode Th. Omdahl for Heggedalsposten, og betalt av Stall Blakstad.

per for voksne og det er typisk at 
mange av deltakerne her var heste-
jenter i ungdomsårene, som nå har 
funnet tilbake til en kjær hobby.
 I sommerferie og høstferie 
arrangerer Stall Blakstad dagleir som 
varer i fem ukedager fra morgen til 
kveld. Her deltar både de som vil 
prøve ut om hestehobbyen er noe for 
dem og mange av de som ellers i året 
går på rideskolen. Sist høst startet 
Stall Blakstad et fruktbart samarbeid  
med fysioterapeut Iren Ødegaard 
hvor en ny og raskt voksende gruppe  
tilbys terapiridning.
 Du kan lese mer om Stall 
Blakstad på hjemmesidene deres; 
www.stall-blakstad.no
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Nok en gang er vi i Lions 
Club Blakstad både glade for 
og stolte over å kunne øn-
ske velkommen til vår årlige 
Kunst- og håndverksmesse i 
Asker. Dett e er den 35. utstil-
lingen vi arrangerer, og for 
femte året på rad holder vi 
utstillingen i Kulturhuset i 
Asker sentrum. 
   Lions Club Blakstad legger 
stor vekt på at de som deltar 
på utstillingen skal repre-
sentere kvalitet og mangfold 
i teknikker og utt rykksfor-
mer. Vi har også i år med oss 
mer enn førti kunstnere, og 
mange av disse vil være nye 
bekjentskaper for det kunst-
interesserte Asker.   
   Det er stor bredde i årets 
utstilling, slik at det skulle 
fi nnes noe for enhver smak. 
   Lions Club Blakstad deler 
hvert år ut betydelige beløp 
til hjelpearbeid lokalt, nasjo-
nalt og internasjonalt. Utstil-
lingen er helt avgjørende 
for vår evne til å støtt e de 
forskjellige former for hjelpe-
tiltak. Hver eneste krone av 
det vi samler inn, går ut igjen 
som bidrag. Derfor håper vi 
at også årets utstilling blir 
godt besøkt - i fj or satt e vi 
nok en gang nye rekorder for 
både besøk og omsetning.
   Vi skal dele ut kunstnerpri-
sen for 28. gang. Prisen er et 
tegn på anerkjennelse som vi 
gir til lokale kunstnere, som 
gjennom sitt  arbeide har mar-
kert seg lokalt og nasjonalt. 
   “Til tjeneste” er mott oet for 
Lions. Vil du vite mer om hva 
vi gjør i Blakstad Lions, og 
om Lions-bevegelsen gene-
relt, er det hyggelig om du tar 
kontakt med en av oss under 
utstillingen.

Nok en gang er vi i Lions 
Club Blakstad både glade for 
og stolte over å kunne øn-
ske velkommen til vår årlige 
Kunst- og håndverksmesse i 
Asker. Dett e er den 35. utstil-
lingen vi arrangerer, og for 
femte året på rad holder vi 
utstillingen i Kulturhuset i 
Asker sentrum. 

Kunst og hånd-
verksmesse for 
35. gang

Salgsmesse for kunst- og håndverk
kunstnerprisutdeling og offisiell åpning 

lørdag 6.11. klokken 12.00
Salg av malerier - tekstil - grafikk - foto - 

tauverksarbeider - smykker - treskurd - ut-
lodninger - blomstersalg - og mye, mye mer. 

Lions Club Blakstad 
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Lys våken
Helgen 16-17. oktober skjer det noe annet spennende i 
bygda vår enn loppemarked! Denne helgen blir nem-
melig alle 11- og 12-åringene invitert til å overnatte i 
kirken. På grunn av plassmangel, velger vi å inngå et 
samarbeid med nabo-menigheten Østenstad og selve 
overnattingen vil skje der.
Dette arrangementet kalles Lys Våken, og det er fl ere 
menigheter rundt om i landet som tilbyr dette. Det vil 
bli sendt ut invitasjon direkte til 11-12-åringene med 
informasjon om hva som skjer. For nærmere informa-
sjon, ta kontakt med menighetskontoret.

COUNTRYMESSE

Søndag 19. september gikk årets Countrymesse av stabe-
len. De som kom, fi kk oppleve en annerledes gudstjeneste 
med mye sang og musikk. Liturg denne dagen var prost 
Berit Øksnes. Little Country Church band med Per Øystein 
Funderud på tangenter, Jo Berger Myhre på kontrabass, 
Joachim Skjervum på gitar, Stig Roar Wigestrand på fele 
og Torbjørn Brennum på trommer spilte opp til kjente låter 
som Will the circle be unbroken og I saw the light. 

Flotte forsangere hadde vi også med oss, derav to 
fra Heggedal menighets egen stab, Maria Arredondo og 
Marianne Solheim, og to fra nabo-menigheten Østenstad 
Heidi Waale og Eivind Vierli. Etter gudstjenesten ble det 
avholdt en liten mini-konsert med Little Country Church 
band og forsangere til stor jubel blant tilhørerne, og etter 
dette utbrøt vår egen sokneprest: ”This has been the best 
Countrymass ever!!”. Takk til alle som var med og bidro 
med smått og stort for at dette ble en så fl ott dag! Vi gleder 
oss allerede til neste år!

HEGGETROLL
Heggetroll, barnekoret i Heggedal menighet, startet opp 
igjen dette semesteret tirsdag 7. september og vi er en fi n 
gjeng på ca. 10 barn, både gutter og jenter i alderen 5 år 
og oppover. Vi øver hver tirsdag i kirken fra kl. 17.00 til 
kl. 17.45, og tar gjerne i mot fl ere medlemmer. I år har vi 
20-års jubileum og det skal feires med overnatting i kir-
ken og oppsetting av musikal ”Å, så vakkert!” , søndag 
5. desember. Ledere for denne aktiviteten er Tor Magne 
Handeland (gitarist) og Marianne Solheim (dirigent). Ta 
kontakt med menighetskontoret for mer informasjon.

USA-TUR
I høstferien, uke 40, reiser 29 av våre ungdommer og 6 
voksne over til USA, nærmere bestemt Boyertown i Penn-
sylvania og senere New York City. Dette blir spennende! 
I Pennsylvania skal vi bo hos vertsfamilier fra 3 menighe-
ter. Vi skal blant annet få være med å lage mat og dele ut 
mat til fattige, holde konsert og vise utdrag fra musikalen 
”Burning Questions” og besøke Amish-land og kanskje få 
hilse på noen som bor og lever slik. I New York City skal vi 
holde konsert i Sjømannskirken og være litt turister. Turen 
har et temmelig stramt budsjett. Deltakerne må betale kr. 
8000,- selv, og det er ikke rom for så mye utenom. Noen 
privatpersoner har allerede gitt oss et lite bidrag på veien. 
Dersom du kunne tenke deg dette, så sett inn beløp på 
kontonummer 1644.15.38948 og merk innbetalingen ”Pro-
sjekt USA”.
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Program Heggedal menighet
Dag Kl Aktivitet Sted Opplysninger

OKTOBER
Søndag 3 11:00 Gudstjeneste Kirken Gunnersen/Dåp
Søndag 10 11:00 Gudstjeneste Kirken Westly /Nattverd
Fredag 15 18:00  Klubb 10-13 Kirken Kl 18 - 20 Innvitasjon med påmelding er sendt ut, 

men det er bare å møte!
Søndag 17 11:00 Barnegudstjeneste Kirken Vikar/Dåp
Lørdag 23 12:00 4-års bok samling Kirken Kl 12 - 14 Marianne Solheim/Lisbeth Dagestad
Søndag 24 11:00 Jazzmesse Kirken Morvik/Dåp/Utdeling av 4-årsbok
Søndag 31 19:30 Kveldsmesse Kirken Team Heggedal//Kirkekaffe

NOVEMBER
Søndag 7 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli/Nattverd
Søndag 7 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli/Nattverd

Tirsdag 9 18:00 Innskriving av nye konfirmanter Kirken

Søndag 14 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli/Dåp/Misjon/Baby-sang deltar
Søndag 21 11:00 Gudstjeneste Kirken Kirkens Feltarbeid
Søndag 21 19:30 Kveldsmesse Kirken Team Heggedal/Kirkekaffe
Fredag 26 18:00  Klubb 10-13 Kirken Kl 18 - 20 
Søndag 28 12:00 Julemarked Kirken Dehli/dåp

DESEMBER
Søndag 5 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli/Nattverd
Søndag 5 Jubileumskonsert Heggetroll Kirken Heggetroll

Faste aktiviteter 
Team Heggedal/MILK tirsdag kl. 19-21.30, Heggetroll tirsdag kl. 17-17:45  Salig blanding torsdag ulike uker 
kl. 19.00, HK tirsdag like uker kl. 19.30
Menighetsråd: 29. septemer kl  19.30-22.00, 27. oktober kl. 19.30-22.00, 18. november kl. 19.30-22.00,  
8.desember kl. 19.30-22.00
Kirkefrokost (menighetspleien): mandag 4. oktober kl. 11.30-13.30, 8. november kl. 11.30-13.30, 6. desember 
kl. 11.30-13.30 
Hyggetreff (menighetspleien): fredag 29. oktober kl. 11.30-13.30
Kirkeklubb for 6-åringer: 5 torsdager fra og med 14. oktober kl. 15-16 på Heggedal skole

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

JAZZMESSE og 4-års bok
Søndag 24. oktober 
blir det jazzmesse i Heggedal kirke. Det er Eigil Morvik som skal være 
prest og det skal også være dåp og utdeling av 4-årsbok. Svein Helge 
Birkefleth, Per Øystein Funderud, Stig Solheim, Børge Tronrud, Harald 
Skogli og Torbjørn Brennum er jazzbandet denne dagen.
For de som skal ha 4-års bok blir det samling på lørdag 23. med bibelfor-
telling, formingsaktivitet og lek. Påmelding til menighetskontoret.

MUSIKAL
I uke 35 satte årets konfirmanter sammen med resten av ungdommene i Hegge-
dal menighet opp årets musikal ”Burning Questions”. Det ble en flott forestil-
ling. Mange dyktige solister og skuespillere imponerte de fremmøtte, og det 
var mange som var ordentlig slitne etter 4 forestillinger. Vi fikk flott omtale i 
Budstikka, og bilder fra forestillingen kan fremdeles sees på Budstikkas hjem-
mesider. Stor takk til alle som var med! 
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også i  
Trafikkutvalget ved Heggedal barneskole - i samarbeid med mange organisasjoner og bedrifter i Heggedal

Hold fartsgrensene
Heggedal

postenHeggedals14        Heggedal Vel informerer                 Heggedal Vel informerer

Engasjer deg i Heggedal - bli medlem i Heggedal Vel (HV) 
Støtt med kr 200 - til kontonr; 0533.02.25086.  Skriv navn og adresse.    

Teksten på 
denne siden 
og designen, 
er laget av: 

Stein D 
Berge

Heggedal - nå må 
vi lære oss å feie 

for egen dør!

Ve� ommen til He� edal
Vil du stemme for at det satt 
opp skilter som ønsket folk 

velkommen til Heggedal - på 
alle veiene inn til Heggedal?  

Styret i Heggedal Vel har startet arbeidet med å få satt opp 
hyggelige Velkommen-skilt på alle veiene inn til Heggedal, 
slik vi fi nner mange av i Danmark, og noen i Sverige, men 
ingen i Norge!  Petter Kaas Dahlgren i HV-styret har vært i 
kontakt med kommunen, og alle hovedveiene inn til Heggedal 
er fylkesveier - så da er det Veivesenet som har ”makta”.

Idag står de blå, kjedelige, standardiserte skiltene med HEG-
GEDAL på, spredt rundt i området som en ”feberkurve”.  HV 
utlyser en konkurranse om at den som først - pr mail - be-
skriver korrekt hvor disse blå navneskiltene er plassert, får 
en rykende fersk pizza levert på døra fra pizza-ekspressen i 
Heggedal.  Skriv gjerne på hvilken pizza du ønsker.

De blå, kjedelige skiltene kan vi nok enkelt få fl yttet til 
grensene til det som oppfattes som Heggedal (Heggedal må 
da defi neres).  Langt mer krevende blir det å få Veivesenet (og 
kanskje Asker kommune) med på å sette opp velkommen-
skiltene.  Og det blir også spørsmål om hvem som betaler!
De som ønsker å kommentere dette forslaget sender mail til:   
    *   Petter Kaas Dahlgren - petterdahlgren@hotmail.com
    *   Stein D Berge - stein.berge@2ci.net

Tegningen over er laget 
av Petter Kaas Dahlgren 
- som en ideskisse til vel-
kommen-skilt i Heggedal.

Svar ærlig på disse spørsmålene!
 *  Holder du alltid fartsgrensene i Heggedal?  
       Hvis du svarer et ubetinget ja, så støtt aksjonen ved å
       kjøpe klistremerket - og sett det helst på bilen din, slik at 
       andre ser det - og slik at du lager en smitte-effekt! 

 *  Hvis du ikke holder fartsgrensene i Heggedal, hva
     er din begrunnelse for det?  Forslag til svar:
      -  Jeg har vanskeligheter med å holde fartsgrensene, og
          spesielt når jeg kjører andre steder enn i Heggedal,
          vil jeg ikke ha klistremerket på bilen når jeg kjører
          litt for fort.  
          Hva er i veien for å holde fartsgrensen?  Er det fordi du
          mener at du sparer tid?  Eller er det bare sløvhet som 
          gjør at du ikke holder fartsgrensene? Og kanskje du 
          mener at det ikke har noen betydning trafi kksikerhets-
          messig å kjøre litt over fartsgrensen?    
      -  Jeg har for liten tid!   
          Har du tenkt over hvor mye tid du sparer om du kjører
           10 km over fartsgrensen - f.eks mellom Heggedal og
           Asker?  Hva bruker du det/de minuttene til som du 
           sparer på å kjøre for fort? 
      -  Jeg synes det er alt for stressende å passe på farten!
         Er dette noe du tror, eller har du prøvd seriøs å holde
          fartsgrene?

Det fi nnes ingen rasjonelle, moralske eller vitenskaplige 
argumenter for ikke å holde fartsgrensene.  Lærer oss å holde 
fartsgrensene i Heggedal (myndighetenes defi nisjon er at mer 
enn 85-90 % holder fartsgrensene), får vi et sterkt argument 
overfor myndighetene for å få de trafi kksikkets-tiltakene vi 
trenger, og dermed et sikrere lokalsamfunn.  Planen for 
målinger har vi.  Da kan ikke statsråder eller andre myndig-
hetspersoner komme å si at vi først skal lære oss å holde farts-
grensene, så kan politikerne gi oss de tiltakene vi vil ha!

La oss feie for egen dør, så kan Heggedal bli en av de 
få lokalsamfunn i Norge som holder fartsgrensene!    
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Et samlet Heggedal står bak mange trafikksikker-
hetstiltak - med fokus spesielt på Røykenveien 

Den 8.september 
hadde Heggedal Vel 
samlet representanter 
fra Foreldreutvalget 
(FAU) & Trafikk-
Utvalget (TU) fra 
Heggedal Skole, 
Nærmiljøsentralen 
og fra arbeidsgrup-
pen ”Fremtidens 
Heggedal” for å for-
fatte et svarbrev til 
Asker Kommune om 
nødvendige sikker-
hetstiltak til bygda 
vår. 

Dette var et svar 
på et brev fra Asker 
kommune om våre 
innspill til oppdate-
ring av kommunens 
trafikksikkerhets-
plan for 2011 - 2014.  

Mye arbeid er gjort 
i forkant (spesielt 
av FAU & TU), så 
”kravlisten” var
enkel å sette opp.  
Våre ønsker er i 
stikkordsform:
*  Elektronisk farts-
målingstavle som 
påminner folk at de 
kjører for fort.
*  40-grense på 
hovedveien = Røy-
kenveien gjennom 
Heggedal.
*  Fartsdempere i 
form av humper eller 
innsnevringer. Vi 
ser at Vollenveien fra 
Gisle gård til Vollen 
har 40-grense og at 
miljøgaten gjennom 
Vollen ser ut til å gi en 
tryggere vei i Vollen, 

(like ved Holmen ) 
der en lokal bonde 
vil leie ut plass til 
lagring av fyllmasse 
slik at mye unødven-
dig  kjøring (t/r) av 
fyllmasse gjennom 
bygda vår vil  opp-
høre. Med ca.12.000 
passeringer gjennom 
Heggedal daglig 
sender vi en bønn til 
lokale vel på Holmen 
og lokalpolitikere 
om å tenke på nytt i 
stedet for å protes-
tere / stoppe et tiltak 
som vil skåne oss for 
mye av denne unød-
vendige og særdeles 
farlige trafikken. Vi 
venter spent på kom-
munens reaksjoner. 

En sak vi i ”Frem-
tidens Heggedal” 
også vil jobbe med, 
er å hjelpe hverandre 
til å holde fartsgren-
dene i Heggedal, slik 
myndighetene har 
definert dette, ved 
at 85-90 % av alle 
bilistene holder farts-
grensene. Se notatet 
på motsatt side. 

men at trafikantene på gjennom-
fart heller velger Røykenveien enn 
Slemmestadveien mellom Røyken 
og E18.
*  Autovern mellom Røykenveien 
og GS-vei. Vi ser at det er mange 
som kjører ut, treffer trær, men 
heldigvis foreløpig uten å treffe 
fotgjengere. 
*  Ombygging av lyskrysset i 
Heggedal - sett i sammenheng 
med trafikken av skolebarn til 
og fra Heggedal skole. Det er ek-
stremt mange som kjører på rødt lys 
på Røykenveien. Vi ønsker hyppige 
kontroller og synlig politi der, særlig 

i morgenrushet. I tillegg har det blitt 
skrevet om  i lokalavisen nylig (24. 
sept). Spesielt fokuseres det på 
dårlig sikring av gangveier (ønsket  
autovern),  skolevei (ønsket under-
gang og trafikklys) og ikke minst 
skolens egne råd om at minske  kjø-
ringen helt frem til skolen (gå eller 
parkere på Gjellum). Her kan vi alle 
bidra til å minske trafikkfaren!

Ellers er det masse skriverier i 
Budstikka som angår Heggedals 
store trafikkbelastning. Ikke 
minst diskusjonene om et ønsket 
massedeponi på Syverstadjordet 

Hovedartikkelen er 
skrevet av Petter Kaas 
Dahlgren, medlem av 
styret i Heggedal Vel 
og av ”Fremtidens 

Heggedal”.
petterdahlgren@

hotmail.com

Listen over tiltak i oppslaget i Budstikka fredag 24. sept (se under bildet fra 
Budstikka), avviker litt fra det felles brevet som ble sendt til Asker kommune 
12. sept, som innspill til kommunens Trafikksikkerhetsplan for 2011 - 2014.    

Dette er forsidebildet på Budstikka for fredag 24. sept, hvor det på side 12 og 13 var 
en større reportasje om innbyggerinitiativet om 8 tiltak som kommunen skal ta opp. 

I tlf.samtale med FAU-leder Kari 
Simonsen 2 dager etter oppslaget i 
Budstikka, fortalte hun til Stein at 
brevet fra 12. sept, som ble sendt for 
oppdatering av trafikksikkerhets-
planen i kommunen, først ble sendt 
til henne etter oppslaget i Budstik-
ka. Hun kjente derfor ikke detaljene 
i brevet, slik at det hun hadde fortalt 
til journalisten i Budstikka, var de 8 
punktene som FAU tidligere hadde 
satt opp. Brevet fra 12. sept kan der-
for sees som en fortsettelse av FAU 
sine 8 punkter.     

Det er full enighet mellom FAU og 
Heggedal Vel sitt prosjekt; ”Frem-
tidens Heggedal”, og vi er også 
enige om at TU (Trafikk-Utvalget) 
på Heggedal skole konsentrerer seg 
om spesifikke utfordringer knyttet 
til skolen, og at ”Fremtidens Heg-
gedal” jobber med de andre trafikk-
sakene i Heggedal. Uansett vil det 
være et nært samarbeid mellom TU 
/ FAU og ”Fremtidens Heggedal”. 
Andre trafikk-engasjerte i Heggedal 
er også velkommen til samarbeid.
                Skrevet av Stein D Berge
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Planen for utbyggingsområdet med 52 boenheter fordelt på 6 hus, hvor hver boenhet har carport, utv. bod og fi ne balkonger eller 
terrasser.  Det er lagt vekt på området har romslige og gode utearealer med lekeplasser og sittegrupper.  Prisene starter på kr 
1.960.000 og kr 23.500 pr m2 for 70 m2.  Det er mulig å få fullfi nansiering (80 % husbank og 20 % topplån fra Asker kommune).  

   Denne presentasjonen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Stein D Berge.  Presentasjonen betales av bedriften.

Bedriftspresentasjon

Trysilhus

Målestokk = 1:3500

Bedriftspresentasjon

Et forminsket kopi av utbyggingsplanen til høyre er plas-
sert på kartet over.  Når du kjører opp den nye asfalterte 
veien; Rødsåsen, ligger feltet på østsiden av veien - om-
trent der asfalten slutter.  Men Trysilhus skal asfaltere 
veien videre et stykke.  

Rødsåsen

Kommuneplansjef i Asker kommune; 
Tor Arne Midtbø, skriver i mail til 

Heggedalsposten:
Asker kommune har hatt et meget bra samar-
beid med Trysilhus på Brendsvoll ved Drengs-
rud skole. Firmaet er løsningsorienterte og 
konstruktive i forhandlinger. De har bidratt 
med  andeler av felleskostnader og bidrar 
positivt til helhetsløsninger. Det er hyggelig at 
boligene deres også faller i smak i markedet. 
Der treffer de en kjøpergruppe, førstegangseta-
blerere og småhusholdninger, som ellers ikke 
er bortskjemte i markedet. 
Og de har en byggeplass som det står respekt 
av; ryddige og velorganiserte.

Trysilhus 
holder på 
å ferdig-
stille et 
større felt 
på Brends-
voll. Reis 
dit og se 
på løsnin-
gene.

Prosjektet på Rødsåsen består av 6 
hus, hver med kjedede enheter (52 
leiligheter), hvor 1. og 2. etasje har 
hver sin leilighet, men leiligheten i 
2. etasje har også en ekstra lofts-
etasje som også er innredet.  Prisen 
for den minste leiligheten på 70 
m2, ligger på kr 1.960.000, med kr 
28.000 pr m2.  En viss prisstigning 
kan komme i tillegg, avhengig av 
prisutviklingen i byggeperioden.  

Det bygges 4 ulike leilighetstyper, 
hvor den største blir på 134 m2 
BRA.  Tegninger og fl ere data 
fi nnes på www.trysilhus.no. 
Planen er at prosjektet er klar til 
bygging i begynnelsen av 2011 med 
ferdigstilling i 2011-2012.  Bygge-
feltet blir organisert som en bolig-
sameie-forening.  Felleskostnadene 
kan bli på ca kr 600 - ut fra erfaring 
fra andre prosjekter.  

Trysilhus sitt prosjekt på Rødsåsen i Heggedal 
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18 Trysilhus i nr 5-2010-a.indd   2 2010-09-29   08:24:16



Planen for utbyggingsområdet med 52 boenheter fordelt på 6 hus, hvor hver boenhet har carport, utv. bod og fi ne balkonger eller 
terrasser.  Det er lagt vekt på området har romslige og gode utearealer med lekeplasser og sittegrupper.  Prisene starter på kr 
1.960.000 og kr 23.500 pr m2 for 70 m2.  Det er mulig å få fullfi nansiering (80 % husbank og 20 % topplån fra Asker kommune).  

   Denne presentasjonen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Stein D Berge.  Presentasjonen betales av bedriften.

Bedriftspresentasjon Bedriftspresentasjon

Trysilhus har i ca 20 år satset på lave priser med husbankfi nansiering, og gledelig høy 
kvalitet på all utførelse - både innvendig og utvendig.  Deres primære målgruppe er 

førstegangsetablere og småhusholdninger.  Som gründer og eier av Trysilhus sier; Skal 
vi leve på lang sikt, må vi levere gode boliger til avtalte priser og avtalt tid - og uten feil.    

I et møte 14. sept. mellom Roger 
Sørøy (salgsansvarlig for Rødsåsen),  
gründer og eier av Trysilhus; Helge 
Jordanger og Stein fra HP, hadde vi 
en meget inspirerende samtale om 
Trysilhus sitt opplegg eller konsept. 
Gründer Helge startet å jobbe med 
husbygging i starten av 70-tallet.  I 
1993 etablerte han Trysilhus, og han 
bestemte seg for konkrete og klare 
retningslinjer for i Trysilhus.

Disse retningslinjene eller kravene 
følges nøye og de er:
*  Utvikle spisskompetanse
*  Spesialisere seg på en hustype
*  Jobbe kontinuerlig med alle de 
    tekniske forhold ved byggene
*  Egne ansatte med stor frihet
*  Sluttkontroll av uavhengige
    fagfolk.  De eventuelle feil som 
    avdekkes, rettes av den som har
    gjort jobben - uten godtgjøring.

Hvordan tenker og arbeider Trysilhus?

Den hustypen som preseneres her, er den hus-
typen Trysilhus selger og som de har utviklet sin 
spesialkompetanse på.  I tillegg har Trysilhus i 
sine priskalkyler en fast fortjeneste.  Dette - 
samen med full kontroll og styring av hvert pro-
sjekt - gjør at de har gunstige priser, og at forsin-
kelser nesten ikke forekommer.  De konkurrerer 
også i pris med boligbyggerlag.
I tillegg til at de har egne folk til planlegging, 
prosjektiring og styring, har de også egne salgs-
folk.  Roger Sørøy er leder av salgsselskapet som 
selger leiligheter i Rødsåsen.  Alle funksjonene er 
orgnaisert i egne selskaper.

Egne ansatte innen utførelse er bygnings-
arbeidere og snekkere.  De fi nner de beste, og ved 
behov for fl ere, lar de disse fagfolkene lete opp 
nye fagfolk. Gründer Helge og hans medeier og 
sønn Geir Olai, legger stor vekt på at egne ansatte 
skal være stolte av det de lager, og at de legger sin 
prestisje i å gjøre en førsteklasses jobb.
Fagfolk som elektikere og rørleggere engasjerer 
de lokalt for hvert prosjekt, og de leter alltid etter 
de beste.  Det skal bli interessant å se hvilke de 
vil bruke på Rødsåsen-prosjektet.

Andre spørsmål som opptok ledelsen i Trysilhus 
er de nye byggetekniske kravene, som krever økt 
kompetanse og høyere kostnader.  I tillegg kom-
mer også krevene til universell utførelse (innred-
ning for rullestolbrukere), som også krever sitt.
Og det er viktig at alt ved prosjektene dokumen-
teres, slik at det er lett å gå tilbake når det kom-
mer spørsmål om standard og utførelse på det 
tidspunkt prosjektet ble ferdigstilt.   

Gründer Helge presiserer at skal et selskap som 
Trysilhus kunne leve i mange 10-år, må det det 
være full fokus på kvalitet i alle ledd i en bygge-
prosess - fra de starter å fi nne frem til et nytt 
utbyggingsområdet til bolig-sameie-forening er 
etablert.  Og innen garantitiden på 10 år, skal 
Trysilhus svare på alle spørsmål, og evetuelle 
dokumenterte feil eller mangler rettes.     

Et lekeområde med huskestativ og sandkasser hører 
med.  Tyrsilhus opparbeider ferdig uteområdene. 

Det er også meningen at plenene skal brukes.   

For spørsmål og salg av leilighetene kontakt:
Roger Sørøy, mob: 41 53 41 40, roger@trysilhus.no 

Tegninger, info og spesifi kasjoner: www.trysilhus.no. 

Sittegruppe med 
gulv av betongheller 
fi nnes også i de fl este 
av prosjektene til 
Trysilhus.  
Legg også merke til 
takvinduene, som gir 
lys til lofts-enheten 
for leiligheten i 2. 
etasje. 

Trysilhusene er standardisert på 2 etasjer og et loft 
- og at hver leilighet har sin veranda. 
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Heggedal Idrettslag er inne i en 
hektisk periode med mange viktige 
saker på agendaen, både interne og 
eksterne. Eksternt kan nevnes at vi, 
som en av ti klubber i kommunen, har 
vært på Dialogseminar med Asker 
Kommune. Seminaret er et ledd i 
utarbeidelse av ”kommunal plan for 
idrett og friluft 2012 – 2015”. Høst-
møte i regi av Asker Idrettsråd arran-
geres i oktober. Internt kan nevnes 
omfattende takarbeid på Blåfjellhytta, 
forberedelse av lansering av ny hjem-
meside, rydding i medlemsregistre og 
aktiviteter i forhold til å skape positivt 
engasjement rundt idrettslaget .Sist, 
men ikke minst må nevnes alle de 
fl otte tiltakene som gruppene igang-
setter, alt fra overnattingstur med 
langrennsgruppa, fotballens dag 16. 
oktober,  topp stemning på A-lagets 
hjemmekamper i fotball og mye, mye 
mer. For å få et overblikk over alle 
våre aktiviteter, se brosjyren som lig-
ger vedlagt denne utgaven av Hegge-
dalsposten. 
 Styret i Heggedal IL er veldig 
interessert i å høre fra deg om du har 
spørsmål, kommentarer eller andre 
innspill som kan være med på å øke 
kvaliteten i arbeidet vi gjør. Send 
gjerne en mail til Gry E. Garlie  på 
ggarlie@online.no.

Å drifte et idrettslag krever stor 
innsats på dugnadssiden. HIL har i år 
valgt å inngå et samarbeid med Enjoy 
Bonusguiden som er et meget omfat-
tende medlemskort. Her kan du spare 
mye penger samtidig som du støtter 
”klubben i ditt hjerte”.

Enjoy Bonusguiden gir deg, 
som medlem av HIL, tilgang til 
uslåelige rabatter hos et bredt utvalg 
av butikker, fritidstilbud, spisesteder 
og ulike tjenester i Asker, Bærum og 
Stor-Oslo. Her fi nner du store kje-
der som Bik Bok, Brandstad, Wow, 
Carlings og McDonald’s, lokale 
aktører som Bonea, Metro Bowling 
og Mols, restauranter som blant annet 
Bølgen og Moi og underholdning som 
eksempelvis Wallman Salonger. Alle 
yter en rabatt på 15-50 %. Totalt er 
det over 350 brukersteder i Stor-Oslo, 
herav 60 i Asker og Bærum. Kortet er 
gyldig helt frem til 31. oktober 2011, 
så man har god tid til å benytte seg av 
fordelene. 

Enjoy Bonusguiden består av en 
bok, der de 350 rabattene står beskre-
vet, samt et kort man viser frem til 
betjeningen når man benytter seg av 
fordelen. Det er med andre ord lett og 
oversiktlig både for brukeren og be-
tjeningen. Vanlig pris på Enjoy er kr 
299,- men gjennom idrettslag selges 
den for kr 200,-. Av dette går ca. kr 
100,- rett til klubben. 

De aller fl este familier skal kjøpe 
en olabukse eller et par joggesko i 
løpet av det neste året, og ved 1-2 kjøp 

er kortet allerede spart inn. Dette er 
derfor en god måte for Heggedal IL å 
få inn ekstra midler til klubben sam-
tidig som våre medlemmer og deres 
venner/familie kan spare mye penger 
hos aktører de bruker aktivt allerede. 
Enjoy Bonusguiden er såpass bra at 
alle familier i Heggedal faktisk bør ha 
et eksemplar hver! Så vi oppfordrer 
alle til å støtte Heggedal IL og sam-
tidig benytte muligheten til å gjøre 
julehandelen billigere!

For mer informasjon eller kjøp 
av Enjoy Bonusguiden, ta kontakt 
med Gry E. Garlie på telefon 907 81 
515 eller epost ggarlie@online.no. På 
vår nye hjemmeside www.heggedalil.
no (se egen sak), vil du fi nne utfyl-
lende informasjon fra 1. november. 
Det blir også mulighet for å kjøpe 
guiden på Fotballens dag 16. oktober 
på Gjellum.

Er du ikke allerede medlem 
av Heggedal IL? 
Meld deg i så fall inn ved å sende 
en mail til Gry E. Garlie, ggarlie@
online.no . Medlemskapet gjelder per 
kalenderår og prisene er:
Familiekontingent:
  kr 400  – kr 100 ut 2010
Seniormedlemskap:
  kr 225 – kr 100 ut 2010
Juniormedlemskap:
  kr 175 – kr 100 ut 2010
Støttemedlemskap:
  kr 125 – kr 100 ut 2010

Dugnad til glede for 
idrettslag og medlemmer

Nytt fra hovedstyret HIL-sidene er laget i samarbeid mellom 
Janne Sund og Gry E. Garlie i HIL og 
Frode Th. Omdahl i Heggedalsposten.

Spar penger på julehandelen gjennom ditt medlemskap i HIL!

Korrigering HIL’s brosjyre:
1) Verden endrer seg raskt og korriger-
inger må gjøres i vår nye informasjons-
brosjyre, som ligger vedlagt denne ut-
gaven av Heggedalsposten. På siste side 
oppfordres det til å støtte HIL gjennom 
grasrotandelen og ulike alternativer for å 
registrere seg. Alternativ 1 er å registre-
re støtten gjennom å sende SMS. Dette 
er ikke lenger en mulighet pga tekniske 
utfordringer hos Norsk Tipping. Den 

enkleste måten å registrere din støtte er 
direkte hos kommisjonæren.

2) For spørsmål gjeldende medlemskap 
i Heggedal kontakt Gry E. Garlie på 90 
78 15 15 /ggarlie@online.no. Vi benyt-
ter samtidig anledningen til å takke Lars 
Wigen for det fremragende frivillige 
arbeidet han har gjort rundt medlem-
skapsregisteret til HIL gjennom mange, 
mange år!
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Heggedal Idrettslag - klubben der alle lykkes!

Langrennsgruppa er i gang!
Langrennsgruppa er allerede i full 
gang med sine treninger, men det er 
fortsatt plass til fl ere ! Vi er delt inn i 
fi re grupper.
 2, og 3, klasse trener fra 
Blakstad skole på torsdager. I denne 
gruppa er det primært lagt opp til 
skileik, og vi ønsker å forbedre de 
grunnleggende skikunnskapene.
 4.-5. og 6.-7. klasse trener 
fra Heggedal skole på mandager, 
og fra Blakstad skole på torsdager. 
I disse  gruppene er det fokus på 
utvikling av basisferdighetene i lang-

renn, og utvikling av skiteknikken.
 De eldste trener tirsdager og 
torsdager fra Heggedal skole. Her 
er det primært spesifi kk langrenn-
strening, med fokus på hurtighet, 
utholdenhet, styrke og teknikk.
 Når snøen kommer vil vi 
trene på skileikanlegget på Eid gård, 
og på Eidsletta. Alternativt trener vi 
på Solli hvis det er lite snø.
 Viktige datoer framover :
18. oktober: Infokveld for foresatte 
på Gjellum. 
21. oktober: Vardåsen opp. Hygge-

Det fi nnes mange og gode hjemmesi-
der for enkelte lag og grupper i Heg-
gedal IL. Idrettslaget har imidlertid 
ikke et felles utgangspunkt eller 
helhetlig profi l. Styret i HIL har job-
bet intenst med å få til en ny webløs-
ning og hjemmeside for idrettslaget. 
Etter å ha sett på fl ere løsninger falt 
valget på Web Totalservice/WebOrg 
i Asker. De har levert samme løsning 
til fl ere idrettslag i nærområdet. 
 Målet er at www.heggedalil.
no skal bli primær  kommunikasjons-
fl ate mot medlemmene. Her skal all 

Dugnad til glede for 
idrettslag og medlemmer

lig fellestrening for alle grupper til 
Vardåstoppen. 
30. oktober: Terrengløp for alle fra 
Blakstad skole
27.-28. november: Snøsamling på 
Vaset i Valdres
5. januar: Smørekurs på Gjellum.
 Ønsker du å melde deg inn i 
langrennsgruppa i Heggedal IL, kan 
du bare møte opp på trening og kon-
takte en av trenerne. Alternativt kan 
du kontakte  Jon Vegard Bjerknes;  
jvb@online.no.

Fotballens dag
Lørdag 16. oktober er det fotballens 
dag på Gjellum. HIL Fotballs Ung-
domsutvalg i samarbeid med Sports-
lig utvalg arrangerer dagen med 
varierte og artige øvelser. det vil i 
tillegg bli mulighet for å prøve seg på 
minimerket til Fotballforbundet. Vi 
vil også premiere årets HIL-jente og 
HIL-gutt. Håper mange fotballglade 
barn  setter av dagen sammen med 
laget sitt og bidrar til en fl ott dag i 
høstværet på Gjellum!
Primus motor for dette arrangemen-
tet er HIL Ungdomsutvalget, Monica 
Øverbye (mobil 958 12 799) og Rune 
Røising (mobil 911 92 436).

Hans-Petter Gundersen

kommunikasjon foregå, inkludert 
betaling av medlemsavgift. Målet er 
ambisiøst, men realistisk!
 Det vil etter hvert også bli 
online bestilling og betaling ved leie 
av Blåfjellhytta og Gjellum Grende-
hus.
 Målet er å være ”på lufta” 
ca 1. november 2010 og vi er nå i pro-
sess med å involvere gruppene for å 
skreddersy de enkeltes behov. Sidene 
er åpne for en kikk, men vil ikke 
være i drift før nevnte dato.

Lars Ove Aurdal.

Ny hjemmeside for HIL – 
www.heggedalil.no
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Blåfjellhytta

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)

Blåfjellhytta er igjen søndagsåpen 
for markabrukere, hver eneste søn-
dag frem til mai 2011, i tiden 12.00–
16.00.
  Foreldre til aldersbestemte fotball-
gutter & -jenter stiller som søndag-
svakter.
  På hytta får du naturlig nok god ser-
vice og et hyggelig opphold med en 
fantastisk utsikt, i tillegg litt mat og 
drikke.
  Vi satser på å tilby kundene våre et 
varmt måltid i form av en ”spesial-
komponert suppe” med tilbehør, slik 
at barnefamilier og andre kan ”slippe 
å lage søndagsmiddagen hjemme”.
  Blåfjellhytta oppfordrer lokalmiljøet 
til å bruke Kjekstadmarka.  Mange 
flotte turstier/-løyper i nærområdet.

Turstier
Du kan velge ”Heggedals svar på Be-
seggen”, da kjører du til Nores vei/
Blåbergveien eller Grana og parkerer 
bilen.
  Gå inn ved skiltet merket Svart-

vannskleiva og følg stien rundt til 
Blåfjell og ned til Blåfjellhytta, en 
løype som passer alle. Turen tar ca. 
30 – 45 min.
  Du kan gå fra Heggedal stasjon opp 
Gamle Heggedalsvei, inn ved stein-
hogger Schaulund og følge blåmerket 
løype til Eikestubben/Verkensmåsan 
(Breimåsan) og ned til hytta via Blå-
fjell. Turen tar ca. 90 – 120 min.
  Eller du kan kjøre til Dikemark og gå 
de ca. 5 km derfra via Verkensmåsan 
og ned til hytta. Turen tar ca. 90 min.
  Du kan naturlig nok også velge å føl-
ge veien fra Heggedal stasjon, Under-
landsveien og opp Hallenåsen, Nores 
vei, Blåbergveien og opp til hytta. Ca. 
4 km med stigning, tar ca. 60 min.
  Hvis du vil sykle, er et alternativ å 
sykle til Røyken sentrum v/Kiwi, inn 
til Kleiver boligfelt og derfra inn mot 
Nores vei via tømmervegen.
  Velger du bilen kan Blåfjellhytta 
tilby gode parkeringsforhold.
  Velkommen til Blåfjellhytta med 
Kjekstadmarka s beste utsikt.

Blåfjellmarsjen 2010
Den tradisjonsrike Blåfjellmarsjen 
gikk i år av stabelen 5. september, 
med sedvanlig start fra Heggedal sta-
sjon i et fantastisk høstvær, som alltid 
på den første søndagen i september.
  Ca. 30 påmeldte tok turen via Un-
derlandsåsen, Eikestubben og ned til 
hytta, hvor deltakerne også kunne 
prøve luftgeværskyting.
  Alle barn og voksne fikk deltager-
medalje, de minste fikk også velge en 
”leke”.
  Gratis hytteopphold verdi kr. 3000,- 
ble trukket ut blant deltakerne og den-
ne gangen gikk oppholdet til Håvard 
Andersen.
  Luftgeværskytingen ble for øvrig 
vunnet av Frank Solum.

Styret i fotballgruppa har 
gleden av å invitere til fest 

Gjellum Grendehus 
lørdag 16. oktober kl. 

19.00. 
Vi stiller med 
Gratis inngang

Loddsalg med masse premier
Et av Norges råeste party- 

og nachspielband!

Du/dere stiller med:
En rett til felles koldtbord

Strålende humør 
Egen drikke

Påmelding innen 
10. oktober til 

monica.overbye@nov.com

Vi har begrenset antall plas-
ser - så førstemann til mølla

For tiden skifter heggedalsfirmaet Jacobsen og Nielsen ut taket på Blåfjellhytta, og 
bygger nytt inngangsparti. Hytta vil da bli bedre vernet mot vær og vind, og lettere 
tilgjengelig for bevegelseshemmede. 
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Dette bildet ble tatt av Budstikkas fotograf Anita Aalby 

Grønt flagg på Heggedal skole - hva betyr det?
Grønt Flagg i Norge er 
del av den internasjonale 
Eco-Schools ordningen 
som eies og drives av FEE 
(se egen faktaboks). Mer 
enn 40.000 skoler i 50 land 
i Europa, Afrika, Oceania 
og Amerika deltar.

Grønt Flagg er en mil-
jøsertifiseringsordning 
som henvender seg til 
barnehager, grunnskoler og 
videregående skoler. Sats-
ningen på Grønt Flagg kan 
være en effektiv drivkraft 
i miljøundervisningen, og 
en flott måte å markere seg 
som en Miljøskole. Kunn-
skaper gir mulighet til å ta 
miljøansvar både hjemme, 
i nærmiljøet og i samfun-
net forøvrig.

Over 700 skoler og barne-
hager, fordelt på 17 fylker 
og 76 kommuner deltar i 
Grønt Flagg programmet i 
Norge. 
Grønt Flagg samarbeider 
med Kunnskapsdepar-
tementet, Nettverk for 
Miljølære i skolen og 
Miljøverndepartementet. 

Grønt Flagg er en sats-
ning på miljøet på mange 
ulike måter. Når det 
grønne flagget heises betyr 
det at skolen/barnehagen er 
sertifiserte. Da har vi nådd 
de målene som vi søkte om 
å bli sertifiserte på. Heg-
gedal valgte kildesortering 
som satsningstema. 

Heggedal skole begynte 
kildesorteringen høsten 

2008 hvor alle klasserom 
fikk fire ulike beholdere: 
*  Plast 
*  Papir 
*  Matavfall og 
*  Restavfall. 

Elevene har ansvaret for 
å kildesortere riktig og 
tømme beholderne. Vi har 
også innført sortering av 
melkekartonger.

I forbindelsen med søk-
naden om å få sertifisere 
oss til Grønt flagg ble det 
opprettet et miljøråd. I 
miljørådet sitter elevrådet 
og Marianne Grønbeck. 
Miljørådet har laget en 
miljøplan som henger oppe 
i hvert klasserom. Planen 
viser ulike måter hvor sko-
len kan bidra til et bedre 
miljø.

Miljørådet opprettet en 
miljøpatrulje som består 
av elevrådsrepresentantene 
fra 4.trinn og 7.trinn. De 
går rundt i klasserommene 
hver uke og sjekker om 
kildesorteringen går som 
den skal. Fra høsten-2010 
vil de også hjelpe til med 
å gjennomføre garderobe-
sjekk for å se om gruppene 
klarer å ha orden i gardero-
bene sine.

21. mai 2010 ble det 
Grønne Flagget heist med 
stor jubel. Skolen feiret 
med boller, sang og taler. 
Budstikka var også til-
stede.

Hva står FEE for?
FEE = Foundation for Environmental Education, er en privat, 
verdensomspennede paraplyorganisasjon for 61 land som 
jobber med 5 programområder; Blue Flag (strender, havner og 
båter), Eco-Schools (for barnehager og skoler), Young Re-
porters (for videregående skoler), Learning about Forests (for 
skoler) og Green Key (for hoteller, camping-plasser mm).
I hvert av medlemslandene er det en medlemsorganisasjon som 
representerer FEE, og som utbrer FEE’s programmer.  FEE’s 
norske medlem har kontor i Kristiansand.  
FEE startet i 1981, organisasjonen er non-profit, og en viktig 
partner er UNEP = United Nations Environment Program.

Miljøflagget som ble heist på 
Heggedal skole 21. mai 2010
Bildet over og bildet oppe til 
venstre er begge tatt av 
Anita Aalby i Budstikka i 
forbindelse med reportasjen.  

Teksten er 
skrevet av 
inspektøren 
på Heggedal 
skole; 
Marianne 
Grønbeck 

Se   www.fee-international.org Design: Stein D Berge
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Jazzmesse
m/ Blended Horns

i Heggedal Kirke kl. 11.00 FREDAG 15.OKT
19.30 SheBop Big Band – Lancelot – Billetter 
150/100
Kvinnestorband

LØRDAG 16.OKT
Høstutstilling – Lions Club Asker
”Se Norges Kunstnerdal”
11.45 Lime Kiln Jazz Band – Venskaben
12.00 Jazz på Trekanten ”Rundt et flygel”
12.30 Åpning – Lions Kunstutstilling Venskaben
13.00 Jazzparade i Asker Sentrum
14.00 Ungdomsjazz 4 band - Lancelot
15.00 Mote show - Smuget
 
ONSDAG 20.OKT
13.00 Golder Power Jazzband med venner– 
Jazz i Asker Sentrum
19.30 Edida Sextett – Lancelot  
Prisutdeling med ordfører Lene Conradi
 
TORSDAG 21.OKT
11.30 Golden Power – Jazz i Asker Sentrum
19.30 Benny Borg  – Asker Kulturhus  
19.30 Live Friis Foyn Trio – Lancelot  
18.00 Damenes aften – Smuget

FREDAG 22.OKT
11.30 Golden Power – Jazz i Asker Sentrum
14.00 og 15.00 Asker Swing Trio – Trekanten
18-19 Kulturvandring med Tor Kristian Østeby
19.30 Oktopus Jazzoktett  - Lancelot

LØRDAG 23.OKT
11.30 og 12.30 Asker Swing Department –
              Trekanten
13.00 Jazzparade
14.00 Swing and Sweet - Lancelot
15.00 Golden Power Dixieland– Lancelot
19.30 Jazzens-Bohemball – Asker Kulturhus 
Buskerud Storband, 5PÅ, Pokerskinn, 4Man 
med mer. Stor tapas meny med bobler i glas-
sene.

SØNDAG 24.OKT
11.00 Blended Horn – 
               Jazzmesse i Heggedal Kirke
13.00 Barnejazz med Espen Rud – 
               Asker Bibliotek
18.00 Skitthegga Swing – 
             Heggedal Fabrikker – Billetter 100/75

Det tas forbehold om mindre justeringer.
Asker Jazzklubb

www.askerjazz.no

Søndag 24. oktober:
Asker Jazzfestival avsluttes med 
to konserter i Heggedal !

Bruk anledningen til å se llustratøren Stine Langlo Ørdals utstilling.

Skitthegga Swing byr på tradjazz av god, gammel årgang. 
Duoen Espen og Beate kommer begge fra Geilo, og har spilt sammen i 
flere år. Espen Wensaas (23) spiller gitar og komponerer, og har vært med-
lem av Oslo Gitarensemble. Beate Løvås Olsen (25) har drevet med sang og 
musikk hele livet, og synger klassisk, opera, viser, salmer, jazz og blues.

Denne søndagen fylles Heggedal kir-
ke med jazz. Svingende og fartsfylt, 
kyrie i blues, meditativt og tankefullt 
– en blanding av det beste musikk 
kan gi. Dette vil oppleves som en an-
nerledes messe med ”mye jazz”. Mu-
sikken besørges av det lokale bandet 
”Blended Horns” bestående av Svein 
Helge Birkeflet (trombone), Børge 
Tronrud (sax), Stig Solheim (trom-
pet), Per Øystein Funderud (piano), 
Harald Skogli (bass) og Torbjørn 
Brennum (Trommer, stedfortreder 

”Fabrikkjazz” med:
Skitthegga Swing

i Heggedal Fabrikker kl. 18.00 
Inngang kr. 100,- / 75,-                       Kafeteria

Espen og Beate

Kunstneren og illustratøren Stina Langlo Ørdal har siden endte studier i 
England jobbet som illustratør med base i Norge. Stina Langlo Ørdal stil-
ler ut illustrasjoner fra Ordleiksboka (A-Å). En av årets vakreste bøker i 
2009. Hun viser også et utvalg illustrasjoner fra  Psykologspalten i  ”Søn-
dag”, Dagbladets Søndagsbilag. 
Utstillings åpningstider:

Torsdag 28.10 kl. 1700-1900
Lørdag 30.10 kl. 1200-1600
Søndag 31.10 kl. 1200-1600

Torsdag 21.10 kl. 1900 -Vernissage
Lørdag  23.10  kl. 1200-1600
Søndag 24.10 kl. 1200-1600 (+ konsert)

for Ronny Skjold). Dagens jazzprest vil være Eigil Morvik. Jazzmessen er et 
samarbeid mellom Heggedal menighet og Asker jazzklubb.

Konserten arrangeres av Skitthegga Swing og Heggedal Nærmiljøsentral, i sam-
arbeid med Kunstfabrikken.

KONSERTER
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Søndag 21. november:
Tone Elisabeth Braaten og Steen-Vidar Larsen
i Heggedal Fabrikker kl. 18.00 

Heggedal sentrum 1958
Bildet tilhører Berit Sletbak

Inngang kr. 150,- / 75,-                        Kafeteria
Tone Braaten har, foruten å være solist, sunget i for-
skjellige kor og ensembler opp igjennom årene, deriblant 
«Det Norske Solistkor». Hun er en av grunnleggerne av vo-
kalsekstetten «Nordic Noices», som etter hvert har vist seg 
å bli en av landets ledende vokal-grupper. Nordic Voices 
ble bl.a nominert til Spellemannprisen i 2008 og 2009.
Tone Braaten var i 1997 og 2000 / 2001 engasjert av Den 
Norske Opera, til å synge rollen «Nattens dronning» fra 
Mozart’s Tryllefløyten.
Steen-Vidar Larsen er visesanger, jazzmann og un-
derholder med solid og allsidig erfaring. Han har blant an-
net jobbet og jobber med folk som Lars Klevstrand, Øystein 
Sunde og Tom Jackie Haugen i Drangedal Bortforklaring, 
Mulens Portland Combo, Bill Mulholland, Stig Hvalryg, 
Nils Einar Vinjor, Knut Ålefjær, Atle Hammer, Jo Asgeir 
Lie, Tone Elisabeth Braaten,Frøydis Grorud, Trio Aco-
ustica, Tre Stemmer, Marit Kolbræk, Teater Ibsen, Tone 
Ringen, Svein-Erik Brodal, Det Norske Teateret m.fl

Som en rolig opptakt til julemåneden, inviterer vi på visekveld med to av de største viseartistene. Steen-Vidar’s viser 
har alltid et innslag av jazz. 16. oktober lanseres plata ”Vindfløytesong” på Sekkefabrikken på Slemmestad. Denne 
plata har musikk av Steen-Vidar, og tekster av Erik Bye, Tone Ringen, Hans Børli, Halldis Moren Vesaas, Harald 
Sverdrup, Kari Bakke. Tone Braaten medvirker.

Konserten arrangeres av Heggedal Nærmiljøsentral, i samarbeid med Kunstfabrikken

KONSERTER

Kunstfabrikkens juleutstilling er åpen!
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Kino på biblioteket! 

Tekst og foto: Per Sletaune

”Den fantastiske Mikkel Rev”

Den 3. september startet vi en ny aktivitet sammen 
med Biblioteket i Heggedal som forhåpentligvis blir en 
god ”tradisjon”. Vi laget en ”Cinema Micro” eller på godt 
norsk; vi viste fi lm på biblioteket. Det er kanskje i over-
kant å kalle det kino, men stemningen har vært veldig god 
på de første forestillingene!

Vi startet med å vise ”Den Fantastiske Mikkel Rev”, 
så viste vi ”Det regner kjøttboller”, ”Pelle Politibil går i 
vannet” og Toy Story 1 og 2. De neste fi lmene får være 
en overraskelse, men vi lover gode fi lmer som kan ses av 
alle som er 7 år eller eldre. Og vi fortsetter med å tømme 

hyllene til Kiwi for popcorn og saft – slik at det blir litt å 
kose seg med for kinogjestene.

I forbindelse med at vi viser fi lm (ikke stumfi lm) blir 
det forresten også lyd. Innimellom blir det ganske mye 
lyd. Vår nærmeste nabo er tannlegene i Heggedalssenteret 
som til daglig sikkert klarer å lage sine egne lyder, men på 
fredager får god hjelp fra kinosalen… Og vi snakket med 
tannlegene og beklaget at vi var støyende, men tannlegen 
sa det var moro! At det kom fl ere folk til biblioteket, at det 
var fullt av sykler på utsiden og at det var kinolyd! Vi sier 
bare tusen takk til tannlegene for stor forståelse og veldig 
hyggelig innstilling!

Vil du bli kinosjef?
Vi etterlyser forøvrig en kinosjef! Nærmiljøsentralen 

kan kjøpe popkorn, Biblioteket kan være kinosal, men det 
hadde vært veldig fi nt om vi kunne få en frivillig kinosjef 
til å rigge til maskineri og lerret, kjøre fi lm og rydde ting 
på plass etter fi lmen. God opplæring vil bli gitt, og den 
nye kinosjefen trenger ikke å være en gammel mann eller 
middelaldrende dame, men kan gjerne være en ungdom 
(eller to)!

Få det ut på nettet!
Hvis du driver en forening eller en annen frivillig akti-

vitet i Heggedal som du gjerne skulle ha vist frem på noen 
nettsider kan vi hjelpe deg. Vi tilbyr deg gratis noen sider 
på iheggedal.no med informasjon om det du holder på med 
– om vi blir enige om at det har interesse for fl ere! Og hvis 
du har innholdet kan vi hjelpe til med å lage sidene. Send 
bare en mail til post@iheggedal.no så er vi i gang! 

”Den fantastiske Mikkel Rev”

Popcorn er populært

Ønsker din forening eget nettsted?
Hvis din forening eller organisasjon eller aktivitet øn-

sker seg sitt eget nettsted hører vi svært gjerne fra deg. 
Vi har nemlig en plan om å legge til rette for en enkel og 
rimelig etablering av et nettsted, hvor du eller din forening 
har din egen administrator, har helt egne sider og utvikler 
eget innhold. Ta kontakt for en prat!
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www.iheggedal.no har allerede 
flere sterke sider…

Kalenderen på www.iheggedal.no har vi kalt hendel-
ser og den gir en oversikt over hvilke aktiviteter redaksjo-
nen for nettstedet vårt har fått melding om. Hvis du skal 
arrangere noe som du vil at andre skal vite om eller bare ta 
hensyn til, bør du sende oss en melding. Da blir arrange-
mentet ditt lagt inn i kalenderen.

Værmeldingen henter vi fra yr.no og den blir løpende 
oppdatert. Vår værmelding er akkurat like god som andre 
værmeldinger. Og den melder bare været i Heggedal. 

Nyttige linker er oversikt over andre steder (på inter-
nett) som det kan være nyttig å besøke for å finne informa-
sjon og inspirasjon. Om du vet om noe vi ikke vet om vil 
vi gjerne vite om det for å fortelle det til andre.

Sett og lest er (skal bli!) en samling av korte artikler 
skrevet av deg som har lest en bok eller sett en film som du 
synes noe om. Og som du gjerne deler med andre.

På tur fra Heggedal er (skal bli!) en samling av ar-
tikler og bilder som er skrevet og tatt av deg som har vært 
på tur. Ingen tur er for kort eller for lang.

Hvis du fortsatt lurer på om det er vanskelig å bruke 
www.iheggedal.no kan du stikke innom Nærmiljøsentra-
len, så skal vi vise deg at det er enkelt!

Tjen gode penger på å selge 
Heggedalskalenderen 2011!

I forrige nummer av Heggedalsposten inviterte vi til 
innsending av bilder som kunne brukes til en Heggedals-
kalender for 2011. Det er ingen tvil om at det finnes mange 
gode observatører og fotografer i nærmiljøet! Vi har fått 
inn mange flotte bilder til kalenderen, som etter hvert for-
håpentligvis blir å finne i mange hjem i Heggedal – og hos 
gode venner av alle i Heggedal.

For at kalenderen skal bli den suksessen vi øn-
sker, trenger vi selgere. Et godt salg av kalendere 
gir din organisasjon eller din skoleklasse gode 
inntekter! Kjøp for kr. 50, selg for kr. 100!

Ta kontakt med Nærmiljøsentralen!

Konserter, utstillinger, arrangementer
Nærmiljøsentralen har tatt initiativ til en dialog med 

aktører i Heggedal som arrangerer utstillinger, konserter 
og andre arrangementer som kan bidra til et triveligere 
Heggedal. Vi har hatt våre første møter og interessen for 
å samordne noen av disse arrangementene, nær sagt sette 
attraksjonene i system, er utelukkende positiv. 

Planen er å sette opp en rekke med slike arrangementer 
for vårhalvåret 2011, men allerede i høst drar vi i gang de 
første arrangementene på Kunstfabrikken. (Se side 23.)

Nærmiljøkonferanse 11. november
”Oppvekst i Heggedals- og Solberg-området, nå og i framtiden”

Heggedal Nærmiljøsentral og Asker Kommune 
inviterer til 

nærmiljøkonferanse på Gjellum Grendehus 
torsdag 11. november kl. 18.00 - 21.00

Vi inviterer til dialog for å finne de beste tiltakene for barn og ungdom 
i vårt område. Hva er vi fornøyd med, og hva kan vi gjøre mer av sammen?

Alle deltakere inviteres til å komme med forslag. Ditt bidrag kan gjøre en forskjell!
Vi byr på litt underholdning, lett og velduftende bespisning 

og god kaffe - og lover en positiv opplevelse for alle

Påmelding skjer til post@iheggedal.no 
eller telefon 95 27 35 04 innen 28. oktober.

Mer informasjon finnes på www.iheggedal.no.
Aktuelle organisasjoner, institusjoner, skoler og barnehager, og 
representanter for næringslivet i området vil bli invitert spesielt. 

Konferansen er også åpen for andre organisasjoner og enkeltpersoner, 
så er du interessert må du melde deg på!

(Vi tar et lite forbehold om antall og representasjon på konferansen.)
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Loppelevering i Vollenveien 
162 hver torsdag 

I Heggedal og Blakstad skolekorps 
sitt store loppelager i Kloppedalen 
(vis-a-vis sandvolleybanen ved Gjel-
lumvannet) har vi åpent alle torsdager 
kl. 18-21 utenom helligdager og skole-
ferie. Her tar vi i mot alle typer lopper 
så lenge de er i god stand.
   Ring Loppetelefonen 93697763 i åp-
ningstiden om du trenger ytterligere 
veibeskrivelse eller har andre spørs-
mål.

Nytt styre i korpset
På årsmøtet 15. september ble det valgt nytt styre i korpset:
Sven Bjørnson – leder
Inge Nysetvold – sekretær
Inger H. Flesjø Mortensen – økonomiansv.
Erik de Mora - korpsleder, hovedkorps
Ingjerd Aaraas – korpsleder hovedkorps
Alf Gunnar Randen – undervisningsleder
Øyvind Bless – materialforvalter

Juniorkontakter er Thomas Hvesser og Heidi Must, og 
aspirantkontakter er Jon Christian Ottersen (Blakstad) og 
Marianne Solheim (Heggedal). Videre er Sverre Aae ny lop-
pesjef, Kristin Brendnes er leder i Lotterikomiteen og Anne 
Karin Nysetvold er Arrangementkomiteens leder.

Noteansvarlig er Heidi Bringsli, og Vigdis Aae er uni-
formsforvalter. 

På oppstartseminaret i august valgte musikantene seg to 
nye tillitsvalgte: Kenneth Fundingsland og Gina Sutterud 
Warland.

Korpsåret  i gang for fullt!
Med nærmere 30 nye aspiranter og tilsammen 91 musi-

kanter er Heggedal og Blakstad skolekorps i storform ved 
inngangen til  et nytt og spennende korpsår.  Vi skal gjøre 
vårt  beste for å holde det høye musikalske nivået vi har hatt 
de senere år samtidig som vi skal sørge for at nye og gamle 
korpsere får mange hyggelige opplevelser i 2010/2011.

Øvelser i gang 
Onsdagsøvelsene er i gang for fullt; her går det i ett fra as-

pirantøvelser på Blakstad og Heggedal klokken 15 til hoved-
korpset er ferdig med sin øvelse på Heggedal skole klokken 
halv ni. Innimellom dette har det også blitt tid til slagverksø-
velser og øvelser for Junior 1 og Junior 2.

Ellers har hovedkorpset rukket å spille på fi re konfi rmasjo-
ner i september,  og på den tradisjonsrike turmarsjen ”Vard-
åsen over” på Gullhella den 26. september. Det er viktig for 
oss å vise oss fram i hele lokalmiljøet vårt, og ikke bare på 
17. mai.

Utover høsten planlegger vi en junior- og aspirantkonsert 
på Gjellum 17. november, og hovedkorpset skal sammen med 
Asker musikkorps spille i Asker kulturhus den 27. november. 
Deretter blir det de tradisjonelle spillingene på  julegranten-
ninger i Heggedal og på Gullhella, regner vi med.

Loppemarked
For å fi nansiere all denne moroa trenger vi et økonomisk fun-
dament. Det koster å holde instrumenter og dirigenter for så 
mange musikanter, og vi har også utgifter til noter, kontor-
hold osv. Selv om det legges ned hundrevis av dugnadstimer 
i den vanlige driften, er det bruk for solide inntekter. Der er 
det loppemarkedene som er de viktigste bidragene, og i år 
er det første helg etter høstferien – lørdag 16. og søndag 17. 
oktober – at slaget skal stå!
I løpet av cirka 60 timer fra fredag formiddag til søndag 
kveld legges det ned et enormt arbeide fra mer enn hundre 
musikanter og deres foresatte, og vi håper selvsagt at rekord-
mange vil fi nne veien til Heggedalshallen denne helgen. Vi 
er kjent for å være et hyggelig og ryddig loppemarked, og 

LOPPEMARKED
i Heggedal Idrettshall 
Lørdag 16. oktober kl. 10-16 
søndag 17. oktober kl. 11-15

Auksjon og kafeteria
Velkommen til en hyggelig handel!
Heggedal og Blakstad skolekorps

loppetelefon 936 97 763
Lopper tas også i mot direkte på loppemarkedet. 

Lopper han leveres på lageret i Kloppedalen torsdager 18-21, 
og lageret er åpent for mottak igjen fra 21. oktober.

Junior 2 øver på oppstartseminaret på Aarholt-tunet

Stor innsats på aspirantenes bowlingkveld på Holmen

Heggedal og Blakstad skolekorps

vi har tilreisende fra hele Asker, Bærum, Oslo og Røyken. 
Til og med en gruppe faste besøkende fra Hønefoss tar hver 
vår og høst turen til Heggedal for å se etter loppegodbiter og 
kose seg med den spesielle markedsstemningen som vi får til 
igjen og igjen!

Tekst og foto: Sven Bjørnson
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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 Tekst og foto: Dag Henning Sæther

Minnerik vandring i Slemmestads historie
Heggedal og omegn Historielags 

høstvandring dreide seg om Slem-
mestads utrolig interessante historie, 
både i den nære og den fjerne fortid. 
På Cementmuseet ga Terje Martinsen 
et innblikk i stedets vekst - fra 69 inn-
byggere da CPC (Christiania Portland 
Cementfabrikk) ble grunnlagt i 1892 - 
til fabrikken sysselsatte over 400 i sin 
glansperiode. Fabrikken gikk sammen 
med Dalen Portland (Brevik) og Nord-
land Portland (Kjøpsvik) til Norcem i 
1968. En periode med rasjonalisering 
og interne dragkamper endte med at 
produksjonen på Slemmestad ble lagt 
ned i 1984. Eternittfabrikken, som var 
en del av samme konsernet, eksisterte 
fra 1942 til 1978. Sementfabrikken var 

sentrum i lokalmiljøet, i kommunen, og 
i folks liv fra vogge til grav. Fabrikken 
hadde en plass for alle, og det fi nnes 
utallige historier om de lokale origina-
lene. Mange lokale ”størrelser” hadde 
kallenavn. Det var tradisjon at fabrik-
ken fl agget på halv stang når noen i 
Slemmestad døde. Etter mordet på 
John F. Kennedy i 1963 ser en arbeider 
fl agget, og spør om hvem som er død. 
”Kennedy”, var svaret. ”Å, jobba han 
på Eternitten?” spør han da - på ramme 
alvor. 

Smia på fabrikken var et politisk verk-
sted, der mye av politikken i Røyken 
ble utformet. Det ble sagt at behandlin-
gen i formannskap og kommunestyret 
nærmest var sandpåstrøing.

Terje Martinsen forteller om Cement- 
museet (t.v.), og Johan Naterstad 
forklarer den lokale geologien (over)

Mange heggedøler gikk fram og til-
bake fra Slemmestad på jobb.

Geologen Johan Naterstad regner tid 
i tusener, millioner, eller milliarder år. 
Han startet sin forklaring på Geolo-
gisenteret, der en modell viser noe av 
den utrolig interessante geologien rundt 
Oslofjorden. Samvirket mellom grunn-
fjell, sedimentære lag og bevegelser i 
jordskorpa har skapt et landskap der la-
gene av bergarter er skjøvet over hver-
andre, foldet og snudd opp ned. I skif-
tende istider gjennom de siste 150000 år 
er lagene delvis slitt bort igjen av fl ere 
tusen meter tykk is på sin vei mot ha-
vet. Og det samme landskapet fi nnes på 
bunnen av Oslofjorden.

I Heggedal møttes i sin tid kalkstein 
fra øst og steinsmelte som ble avkjølt 
fra over 1000 grader og endte opp som 
granitten vi fi nner  vest for jernbanen. 
Kalksteinen i den varme sonen ble om-
dannet til den knallharde bergarten 
hornfelts. Uten dette solide beltet ville 
Heggedal vært en del av Oslofjorden.

Sementfabrikken ble anlagt på Slem-
mestad fordi det fantes kalkstein i om-
rådet. Sletta der bussene står parkert 
ved foten av Slemmestadbakkene er re-
stene etter kalkbruddet. Men forekom-
stene var ikke gode nok, så kalkstein 
ble seinere tatt ut fra Langøya. 

Vandringen endte opp på Kirkerud-
fjellet, der de ca. 30 deltakerne kunne 
nyte utsikten mot Nesoddlandet og 
Nærsnes i det fl otte været. Kaffe og 
niste smakte godt på det fi ne svaberget 
som vi for all del ikke må kalle ”grå-
stein” – det er banning for geologer.

Historielagets uttalelse om Nye navn på veier og plasser
Styret i Historielaget har sendt inn en 
høringsuttalelse til kommunens Navne-
utvalg om saken. Her er et utdrag fra 
uttalelsen:

”Heggeodden” (1). Forslaget støt-
tes. (Selv om ”Odden” er det egentlig 
navnet. ”Heggeodden” er nyere).

”Meierigangen”(2) er et fi nt navn. 
”Melkeveien” er et artig ordspill, men 
forteller ikke uten videre at det har vært 
fl ere meierier i området.

Nedre del av Vikingjordet, fra Åmot-

brua opp til første blokka, bør hete 
”Isachsbakken” (3), evt. ”Isaks-
bakken”. På toppen lå det på slutten av 
1800-tallet en sveitservilla der Isach-
sen drev butikk og poståpneri. 

”Heggedal Torg” (4) er litt tungt 
– og virker pompøst som navn på et re-
lativt lite torg. Vi foreslår ”Kværna-
torget”. Navnet viser både til forret-
ningsbygget som vil bli revet og mølla 
som sto der før industrialiseringen.

”Ullvaren”(5) og ”Trevaren”(6) 
er fi ne navn, men skrivemåten stemmer 
dårlig med den lokale uttalen. Navne-
ne bør i så fall skrives ”Ullvar’n” og 
”Trevar’n”.  Hvis dette ikke er en mulig 
skrivemåte, bør veiene hete ”Ullva-
reveien” og ”Trevareveien”  
Når det gjelder den nye stikkveien fra 
Rødsåsen, mener vi at ”Rødsgrenda” 

er ikke noe godt navn.  Vi foreslår 
”Delestykket”. Den nye veien går 
inn mot ei myr som ligger på det gamle 
delet mellom Asker og Røyken.

12

3 4

5 6

1

2

Kartet viser de nye veiene og  plassene der 
historielaget har endringsforslag.
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Heggedalsposten søker bud til Blakstad Hage-
by (ca. 200 blader). Sikker jobb. Lønnes med 
hederlig omtale og god samvittighet. 
Kontakt Dag Henning Sæther, tlf. 977 40 617 
eller d-hen-sa@online.no.
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Leksehjelp på Heggedal bibliotek 
hver torsdag mellom kl 15 og kl 18. 

NB! Vi trenger fl ere leksehjelpere!!!
Vennlig hilsen oss som jobber på Heggedal bibliotek

Bruk biblioteket!

Gla’dansen - Med budene på museet - Veinavn - Bokanmeldelse

Heggedals
posten

Gla´dansen på Venskaben 
Finn frem sko og danselyst - nå er det igjen klart for 
”Gla´dansen” på Venskaben i Asker
Onsdag 6. oktober kl.19
Onsdag 10. november kl.19
Onsdag 8. desember kl. 19
”Odd og Genek” - Swing, tango, latin-amerikansk.
”Bjørgo/Midtsveen” - Gammeldans med tæl.
Kommer du alene står Gla´dans-compagniet klare til en 
dans. Her får alle danse! 
Vi selger kaffe, te, mineralvann og noe å bite i.  
Inngangsbillett kr. 100,- pr. snute.
Spørsmål? post@askerfolk.no eller telefon 99797730
Velkommen! 
Hilsen Gla`danscompagniet

Workshop-kurshelg i

 Animasjon for voksne 
lørdag 20. og søndag 21. november 

på Hovedgården ungdomsskole
Lørdag 10.00 - 15.00
Søndag 11.00 - 16.00 

Kurset koster kr. 2500,-
Kontakt Elin Fagertun på fagertun@me.com 

eller 
tlf. 410 41 007

Vær kreativ, få historien til å leve! :-) Lær å 
fortelle og skape på en spennende måte! Haer 
vil du lære tradisjonell, klassisk animasjonsfi lm 
med forskjellige teknikker. Også ypperlig for 
lærere som jobber visuelt kreativt med barn/ung-
dom i skolen.

Siegfried Lenz:
”Ett minutts stillhet” 
(2009)

Siegfried Lenz er en 83 år gammel forfatter fra den 
tidligere østpreussiske byen Lyck. I denne boken preste-
rer han å skrive en særdeles vakker historie om kjærlig-
het. 

Historien handler om en 18 år gammel skoleelev som 
heter Christian. Han forelsker seg i sin engelsklærerinne 
som er en del år eldre enn ham og hun heter Stella. Boken 
starter med bokens slutt, begravelsen til Stella. Dette er 
et fortellerknep som ofte brukes i fi lmer og det fungerer 
svært godt i denne boken. 

Christian er klassens tillitsmann og har blitt bedt om å 
holde en tale, men på grunn av alt som har skjedd makter 
han det ikke. Han er knust pga Stellas død og kan heller 
ikke dele hemmeligheten om sitt forhold til Stella med 
noen. 

Lenz skriver vakkert, poetisk og vart. Hans skild-
ringer er slik at vi kan se for oss havet, fi skingen etter 
steiner til molobygging, hotellet og båtturene. Stella og 
Christian blir ikke like tydelige for vi blir aldri helt kjent 
med Stella. Vi kommer henne ikke helt inn på livet og får 
vite noe særlig om hennes historie og grunnen til at hun 
forelsker seg. Gjennom Christian som forteller historien 
får vi vite at hun er vakker og at Christian er forelsket, 
men ikke hvorfor han blir det.

Kanskje kan Lenz selv ha opplevd noe lignende. Bo-
ken er skrevet for å skildre en smerte som ikke lenger er 
der. Det har gått for lang tid siden hendelsene skjedde, 
smerten kan anes, men ikke føles så sterkt når jeg leser 
boken.

Men boken er veldig god og godt oversatt av Kari og 
Kjell Risvik som har oversatt mange bøker. Når den nor-
ske utgaven har blitt så bra må den tyske være outstan-
ding

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

Biblioteket 
anbefaler:

Rettelse 
I forrige nummer av Heggedalsposten ble det på Historie-
lagets side påstått at det aldri hadde bodd noen damvokter 
i ”Damvokterboligen” ved Kistefossen. Dette er feil. Olaf 
Carlsen (”Kals’n i Kistefossen”) - som bodde i huset - var 
elektriker, og passet turbinene for fabrikken. Det må god-
kjennes som damvokter. Vi beklager feilen.

DHS

Se også artikkelen 
om animasjon i 
nummer 1-2010
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Etter å ha drevet med natur og uteliv i lavvo i over 14 år, er barn og voksne 
på Barnas Hus  fantastisk glade for at den nye, fl otte grillhytta vår endelig 
er på plass. Dette vil vi feire og du er herved invitert til offi siell åpning av 
grillhytta vår. Åpningen vil fi nne sted på vår lavvoplass (dere vil bli møtt 
av velkomstkomitè i Ulfsvei på Gullhella) tirsdag 26 oktober kl. 13. Det blir 
snorklipping, omvisning, champagnebrus og servering av lapper stekt over 
bålet. 

Vi håper du har lyst til å komme å besøke oss på Askers fi neste lavvoområde 
– det er verdt et besøk. Mer informasjon om oss fi nner du på: www.barnashus.
com 

Velkommen!
Hilsen barn og voksne på Barnas Hus 

Etter å ha drevet med natur og uteliv i lavvo i over 14 år, er barn og voksne 

Offisiell åpning av grillhytta på
Barnas Hus Gullhella

 

Etter å ha drevet med natur og uteliv i lavvo i over 14 år, er barn og voksne på Barnas Hus
fantastisk glade for at den nye, flotte grillhytta vår endelig er på plass. Dette vil vi feire og du er
herved invitert til offisiell åpning av grillhytta vår. Åpningen vil finne sted på vår lavvoplass (dere vil
bli møtt av velkomstkomitè i Ulfsvei på Gullhella) tirsdag 26 oktober kl. 13. Det blir snorklipping,
omvisning, champagnebrus og servering av lapper stekt over bålet.

Vi vil gjerne ha tilbakemelding om du kommer på epost: kontor@barnashus.com eller pr tlf:
66761440 innen 15 oktober.

Vi håper du har lyst til å komme å besøke oss på Askers fineste lavvoområde – det er verdt et
besøk. Mer informasjon om oss finner du på: www.barnashus.com

Velkommen!
Hilsen barn og voksne på Barnas Hus

Offisiell åpning av grillhytta på
Barnas Hus Gullhella

 

Etter å ha drevet med natur og uteliv i lavvo i over 14 år, er barn og voksne på Barnas Hus
fantastisk glade for at den nye, flotte grillhytta vår endelig er på plass. Dette vil vi feire og du er
herved invitert til offisiell åpning av grillhytta vår. Åpningen vil finne sted på vår lavvoplass (dere vil
bli møtt av velkomstkomitè i Ulfsvei på Gullhella) tirsdag 26 oktober kl. 13. Det blir snorklipping,
omvisning, champagnebrus og servering av lapper stekt over bålet.

Vi vil gjerne ha tilbakemelding om du kommer på epost: kontor@barnashus.com eller pr tlf:
66761440 innen 15 oktober.

Vi håper du har lyst til å komme å besøke oss på Askers fineste lavvoområde – det er verdt et
besøk. Mer informasjon om oss finner du på: www.barnashus.com

Velkommen!
Hilsen barn og voksne på Barnas Hus

Offisiell åpning 
av grillhytta 
på Barnas Hus, 

Gullhella

Linlandveien – etter bruket Lin-
landet, opprinnelig under Østern gård 
(gnr. 71), men ble fraskilt denne i 
1789. Forstavelsen er planten lin.

Løvhaugen – eldre lokalt navn 
er beholdt i veinavnet for veien fra 
Guibekken forbi Løvhaugen (Lau-
hauen).

Nilsemarka
Eldre navn etter skipperslekten Nil-
sen som siden 1856 har hatt Bråten 
(Søndre Gisle, gnr. 72).

Noen lokale veinavn (kilde: ”Veinavn i Asker”)

Kino for barn hver fredag kl. 14.30 på 
Heggedal Bibliotek. 

Gratis saft og popcorn.
Følg med på www.iheggedal.no

Bruk biblioteket!

Nærmiljøsentralen installerer nå 
trådløst Internett på biblioteket!

Bruk biblioteket!

28 - 29 Smånytt og annonse Rustad Meieri.indd   3 2010-09-29   09:36:34



tanderg0409.indd   1 04.11.2009   16:43:20

tanderg0409.indd   1 04.11.2009   16:43:20

tanderg0409.indd   1 04.11.2009   16:43:20

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

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

Liveband-blues-jazz-rock-trubadur
faste opplegg

*   Fotballkamper på storskjerm
*   Quiz hver fredag kl. 20.00
*   Til småbedrifter i Heggedal; Lønnings-pils
      siste fredagen i hver mnd. fra kl. 16 - 18

program frem til jul
*   Fredag 26 nov.; Julebord med under-
     holdning for småbedrifter - påmelding
*   Lørdag 4 des.; Det tradisjonelle julebordet
     på puben med underholdning - påmelding

book en egen kveld på puben
*   Nabo-fester, venne-fester, vel-fester, 
     gebursdag m.m. - ring oss!

Velkommen!
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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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