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Vinterdvale?
Vinteren står unektelig for døra. For noen av oss betyr det 
snømåking, vedfyring og irriterte blikk på gradestokken. 
For andre betyr det aking i nærmeste bakke og fine skiturer 
på jordene og i marka. Men dagene er så korte på denne 
årstida. Dermed blir kveldene inne lange. Kanskje vi skulle 
tenke litt over hva vi vil bruke de lange vinterkveldene til. 
Vi kan selvsagt gå i dvalemodus foran TV-skjermen og la 
oss passivt underholde fra en eller annen kanal, men det fin-
nes jo andre muligheter. Det krever imidlertid litt egeninn-
sats. For eksempel kan vi finne fram ei bok – fra egne hyller, 
eller fra biblioteket som skaffer det vi måtte ha lyst på. Å 
lese har den fordelen at du selv bestemmer tempoet for hva 
du tar inn over deg. Dessuten kan du være ”meddikter” i ditt 
indre i stedet for å få storyen ferdigtygd og tolket.
 For de som er nysgjerrige på sine egne røtter, finnes 
det nå muligheter til mange interessante stunder foran pc’en. 
Nær sagt all verdens kildestoff ligger der, rett foran nesa på 
oss. Av en eller annen grunn er det slik at vi trenger å ha et 
rotfeste. Vi bærer alle med oss historien i ryggsekken, enten 
det er vår egen personlige historie, eller det er historien på 
stedet der vi bor eller er vokst opp. Jo mer man finner ut, jo 
mer engasjert blir man, sier mange. Det er jo så mye spen-
nende som har skjedd før oss, så mye vi kan lære av. Slik at 
vi er godt rustet til å takle framtida, både vår egen og felles-
skapets. Kos deg i mørketida mens du venter på en ny vår.

Terje Martinsen
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Internasjonal pris til

iDTEQ er en bedrift som ble stiftet i 2006 for å lage 
innbruddsalarmer. Idéen var at alarmene skulle lytte etter 
lyder som er typiske ved innbrudd – spesielt lavfrekvente 
lyder – og analysere disse for å avgjøre om et innbrudd 
er på gang. At dette var en god idé viser pristildelingen 
fra et betydelig internasjonalt tidskrift innen den profesjo-
nelle sikkerhetsbransjen, Detector Internasjonal. Bedrif-
ten har tidligere vært nominert til DnBs innovasjonspris, 
men denne gangen nådde de helt til topps med sitt produkt 
AIM100. Heggedalsposten har snakket med Tor Sønste-
rød, gründer og daglig leder i iDTEQ. Han er oppvokst og 
bosatt i Heggedal.

– Si litt om prisen og hva den betyr for selskapet.
Dette er en av de viktigste prisene innen den profesjonelle 
sikkerhetsbransjen – world-wide. Vi mottok prisen 15. 
september i Stockholm på en samling med over 800 delta-
kere. De vi konkurrerte mot var alle store fi rmaer som 
hadde vært i bransjen i mange år. Vi synes det var en vold-
som fjær i hatten for oss og vi tror det har hatt betydning 
når vi nå arbeider med distribusjonsavtaler. Vi har nylig 
inngått en distribusjonsavtale med og blitt nøkkelleveran-
dør til verdens ledende sikkerhetsdistributør, ADI, som er 
et selskap eiet av Honeywell. Vi har også nylig signert en 
paneuropeisk avtale slik at vi fra årsskiftet har distribu-
sjon i ti land i Europa.

– iDTEQ er et ungt fi rma. Fortell om oppstarten og 
fi rmaet.
Jeg startet for meg selv med salg av sikkerhetsalarmer i 
1997 som en bigeskjeft. Disse alarmene, som var produ-
sert av andre, baserte seg også på registrering av lyd, men 
hadde sine begrensinger. Sammen med en amerikaner, 
Jonathan J. Burnard som senere forlot selskapet, begynte 
vi vår egen utvikling for å løse de problemene vi kjente. 
Det resulterte i de ”kunstig intelligens”-prinsippene vi nå 
benytter. Bedriften har i dag fi re internasjonale patenter 
hvor jeg og delvis Jonathan står som oppfi nnere. Bedriften 
iDTEQ ble stiftet i 2006 sammen med eksterne investorer. 
Samme året fi kk vi også etablererstipend fra Innovasjon 
Norge. Springfondet kom inn på eiersiden i 2007.

Vi er nå ferdig med etableringsfasen og har budsjet-
tert med betydelig omsetning neste år. Det er kostbart å 
ekspandere så vi har nettopp gjennomført en emisjon på 
3,8 mill. i tillegg til den emisjonen vi hadde i sommer på 

Nylig ble Asker-bedriften iDTEQ AS med røtter i Heggedal 
tildelt en gjev internasjonal pris for beste produkt 2010 innen 
feltet alarm og deteksjon

3,5 mill. Vi trenger midlene for å gire opp produksjonen, 
utarbeide markedsmateriale og for å kurse distributører. 
Vi har gode medarbeidere og er i ferd med å ansette fl ere. 
Vi prøver å knytte til oss folk fra øverste hylle. Vi tenker 
internasjonalt siden markedet i Norge er lite. 

 – Hvordan forgår produksjonen. 
Produksjonen skjer hos en stor fabrikk i Bangkok hvor vi 
også har et datterselskap. De har tilstekkelig kapasitet.

 – Fortell om produktet.
Vi har tre produkter som alle har som oppgave å detektere 
innbrudd. Alle er basert på å analysere lavfrekvent lyd som 

Tekst og foto: Ole-Herman Bjor

Tor Sønsterød med prisen for beste produkt 2010.

Internasjonal pris til

Innbruddsdetektoren AIM 100 
lytter og melder fra hvis noen for-
søker å bryte seg inn i et rom der 
den er plassert.

oppstår ved innbrudd. 
Lavfrekvent lyd går som 
kjent også rundt hjørner 
så det blir ingen blindfel-
ter. Detektorene er porta-
ble og kan fl yttes mellom 
forskjellige objekter uten 
endring i innstillinger. 
Det at produktet så lett 
kan omplasseres har gitt 
oss den gode responsen 
– sier en oppglødd og 
engasjert Tor Sønsterød.

ohb
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Av Heggedal Vels arkiver går det fram 
at ”Asker Kommunale kino” viste film 
hver 3. til 4. uke på Gjellum fra 1926 
fram til nyttår 1936. Allerede da vel-
let kjøpte Gjellum av Asker kommune 
i 1925/26, var huset i dårlig forfatning, 
og i 1936 sa kommunen opp avtalen, 
da lokalet ikke lenger var godt nok 
som kinosal.
I 1938 ble Gjellum restaurert og bygd 
om. Det er ikke klart når kinovisnin-
gene kom i gang igjen, men i Bud-
stikka  finner vi annonser for kinoen 
våren 1950. I perioden fram til 1957 
drev ”Kinomatografbyrået A/S” ki-
noen, med forestillinger 3. hver fre-
dag. Dette selskapet ble en del av Ki-
nosentralen i 1950/51. I mai 1957 ble 
driften av kinoen overtatt av Fortuna 
Film. En gang tidlig på 60-tallet over-
tok Ivar Rolland driften  - ”en Oslo-
mann”, ifølge vellets protokoller. Rol-
land drev kinoen fram til nyttår 1965. 
En av årsakene til at Rolland da sa 
opp avtalen, var uklarheter rundt kra-
vet om konsesjon og oppfyllelse av 
strengere krav til brannsikkerhet og 
rømningsveier i lokalene. 
Fram til da hadde kinoen vært lei-
etager på Gjellum. Daværende leder i 
vellet, Thorvald Eliassen, tok da opp 
arbeidet for å få i gang kino for vel-
lets regning. Heggedal Vel tar kino-
driften opp med ordfører Skaare, som 
mente at det ikke var noe til hinder for 
at kinodriften ved Gjellum kunne gis 
konsesjon. Det å skaffe tilveie en eg-
net kinomaskin var ikke enkelt, men 
Asker kommune stilte seg velvillig til 
å låne bort maskinen som hadde stått 
på ”Venskaben” i mange år. Maskinen 
var gammel, - den hadde trolig vært 
benyttet før 2. verdenskrig. I nyover-
halt stand ble kinomaskinen - en Zeiss 
Ikon 4 - transportert og montert i 
Heggedal VeIs kinolokale på Gjellum. 
Monteringen tok tid, da alt arbeidet 

skulle utføres på rimeligste måte - ved 
dugnadsinnsats. Nytt maskinrom ble 
laget og det ble anlagt nye stålskinner 
som fundamenter for maskinen. Pla-
nen var å starte regulær kinodrift fra 
sommeren 1966, noe som igjen var 
avhengig av at konsesjonen forelå fra 
Asker kommunes side. 
Styret for Heggedal Vel og for kino-
driften fastsatte åpningsdatoen til 10. 
august 1966. Datoen ble en merkedag 
i Heggedal. Allerede første driftsdag 
ble det notert 135 mennesker innen-
for dørene på Gjellum. Det var fami-
liefilmen” It’s All happening” (norsk 
tittel: ”Billys snertne snelle”) som 
ble vist. Popsangeren Tommy Steele 
spilte hovedrollen – en populær mann 
på denne tiden! Billettprisene ved åp-
ningen av kinodriften på Gjellum var 
rimelige – kr 1,00 for barn og kr 2,50 
for voksne. For de voksne ble det på 
åpningsdagen vist filmen ”Woman 
of Straw” ” en film med Gina Lollo-
brigida og Sean Connery i hovedrol-
lene. Det sies at filmene som ble vist 
hadde bra kvalitet, og gjengivelsen 

på lerretet var også bra. Det spraket 
litt fra høytalerne, men alt i alt gikk 
den første dag i kinoens historie me-
get bra. På grunn av at det bare var 
en kinofremviser, var man nødt til å 
ta pauser i forestillingen - noe som 
var uvanlig. På de større kinoene  var 
det selvfølgelig flere kinomaskiner og 
pauser var unødvendige. Stolene, eller 
”rævkrakkene” som de ble kalt, var et 
eget kapittel i kinoens historie. De var 
ikke gode å sitte på, så det var bare 
fordeler ved å kunne strekke på beina 
i pausen.
Allerede på høsten 1966 ble en ny ki-
nomaskin innleid. Det var en gammel 

Kino’n på Gjellum
På Heggedalsdagene i juni 2009 ble det arrangert en kinoforestilling på Gjel-
lum. Norsk Bygdekino viste Charlie Chaplin’s ”Småen”. Forestillingen var en  
markering av Gjellums lange historie som kino. 

Plakatene fra de første filmene Vel-kinoen viste 10. august 1966

Charlie Chapling skapte god stemning 
på Gjellum i 2009

Av Dag Henning Sæther
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russisk maskin som ble prøvd. Etter 
en omfattende restaurering med ny 
reflektor og nytt kullbuelys kunne 
denne maskinen benyttes. Kinoen 
hadde nå to fremvisere, og pausene 
ble unødvendige. 
På grunn av det frivillige arbeidet 
skulle Heggedal Vels kinodrift vise 
seg å være levedyktig, til tross for at 
det ute i Europa var en stor kinokrise 
på gang. Fjernsynet var kommet for å 
bli, og viste mange av de kjente fil-
mene i beste sendetid. Det var mange 
som spurte seg om kinoen nå kom til 
å dø ut.
På Heggedal Vels årsmøte i 1969 ble 
det valgt nytt styre til å lede kinoar-
beidet i bygda. Nå avdøde Thor Aass-
Martin ledet dette arbeidet frem til 
1972. I hans ”kinoperiode” ble drif-
ten utvidet til å omfatte visning både 
på onsdager og på søndager. Mange 
gledet seg over kinoen på Gjellum, og 
Aass-Martin var en populær kinosjef 
- også med sans for den kulturelle be-
tydningen kino så absolutt kunne ha. 
I 1972 måtte kinoforestillingene etter 
mye om og men flyttes fra onsdager 
til torsdager, på grunn av kollisjon 
med Bingokveldene på Heggedal sko-
le. Nye stoler ble innkjøpt dette året. 
Ikke minst for de helt unge har ki-
noens drift vært av stor betydning. 
På Gjellum ble vist filmer man el-
lers måtte på større kinoer for å se. 
I Heggedal har innbyggerne kunnet 
følge med den utvikling som har fun-
net sted innen filmverdenen - både på 
godt og vondt.
Mange ildsjeler har vært involvert i 
driften av kinoen, som maskinister, 
billettører og i kinostyret. Etter Thor 
Aas Martin overtok Per Gudem som 
kinosjef. Trygve Vik var maskinist, 
og læret opp sin sønn Gunnar. Han 
kjørte filmmaskinene i 11 år, fra han 
begynte som 16-åring i 1971. 
28. august 1976 ble det avholdt jubi-
leumsfest på Gjellum. Heggedal Vel 

Per Gudem - en virkelig vitamin-
sprøyte i de vanskelige tider vellet 
hadde med kinodriften. I 1982 blir 
det investert i nytt høyttaleranlegg 
på Gjellum. Det var ikke fritt for at 
de gamle både spraket og ga de be-
søkende ekstra spenning. I 1983 blir 
det anbefalt laget et amfi/scene på 
Gjellum. Det ble således søkt om kr 
20.000,- i lån fra Asker Sparebank. 
Pengene skulle også gå med til et sårt 
tiltenkt rehabiliteringsopplegg i for-
bindelse med kinomaskinene. Det var 
ikke nok å skifte drivreim og pærer 
i maskinene - de trengte også sårt en 
overhaling.
Idrettslaget hadde store planer for 
utbygging av Gjellum, og hadde fått 
politisk støtte for et påbygg med gar-
derober i underetasjen..
 Utbyggingsplanene for velhuset på 
Gjellum tilsa at Heggedal Idrettslag 
sannsynligvis ville bli den ansvarlige 
part i et eventuelt byggeprosjekt. Det-

Kinoannonse fra Budstikka - 29. mai 1959

hadde da besørget drift av egen kino 
i 10 år. I jubileumsåret ble det vist i 
alt 109 filmer - med filmer som ”Stik-
ket”, ”Den store Gatsby”, ”Papillon” 
og ikke minst ”Flåklypa Grand Prix” 
- som ble vist hele fem ganger. Bil-
lettprisen ble øket til kr 6,- for voksne 
dette året.
Tanken om et stort kinobygg i Hegge-
dal sentrum - med plass for 350 sitte-
plasser - ble fremmet i 1976. Det had-
de lenge stått strid om utbyggingen av 
forsamlingslokale i Heggedal skulle 
skje nede i sentrum eller på Gjellum.  
Ideen om en kino hadde aldri vært 
fjern, men det var et spørsmål om be-
hovet og økonomien bak et slikt ”gi-
gantprosjekt” i Heggedal. Forprosjek-
tet til nytt kinobygg ble fremvist for 
medlemmer av Heggedal Vel i 1978. 
Bygget inneholdt en kinosal med sce-
ne, og var et staselig byggverk. 
Norsk Kino- og Filmfond innvilger 
dette året et filmstipend til kinosjef 

Skissene til det påtenkte kinobygget - fra ca. 1978.
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te kan ha bidratt til at Heggedal Vel 
bare hadde fått konsesjon på kinodrif-
ten fram til 1986. 
I denne perioden sliter Heggedal Vel 
i motbakke, og har til tider problemer 
med å samle et fungerende styre. Vel-
styret sliter med å følge opp driften 
av kinoen, som også hadde mangel-
full regnskapsføring. Det viste seg på 
et tidspunkt at kinoen skyldte Film-
sentralen nær kr 2.000,- for leie av 
fi lmer, og ”det ble viftet med de gule 
kortene”. Dårlig oppslutning, stor 

gjeldsbyrde, mindre interesse fra fri-
villige og, ikke minst, svikt i besøket 
gjør også sitt til at lyden fra kinomas-
kinene stilner. 
I brev av 24. november 1984 til Asker 
kommune frafaller vellet kravet om at 
det fremtidige bygg også skal romme 
muligheter for videre kinodrift. 

Det fi nnes fremdeles spor etter ki-
noen på Gjellum. Innenfor hjørneinn-
gangen mot sør står billettluka klar til 
bruk.

Kilder:
- Heggedal Vels jubileumsberetninger
- T.Martinsen:”Heggedal fra 1800-tallet 
fram til våre dager”
- Styreprotokoller
- Google.

Program våren 2011
Medlemsmøtene er første onsdag i hver måned.
Møtene holdes på Seniorsenteret, og begynner kl.17.00.
Dato Program
5. jan.   Medlemsmøte ”Fyrlykta” underholder.

(Øyvind Kjus / Liv Stenersen, visesang)
3. feb.   Medlemsmøte. Sturla Borch Fagerhaug (roadracer) 

viser fi lm og forteller.
2. mars  Årsmøte
6. apr.    Medlemsmøte. ”Gammeldansen på Gjellum”,

oppvisningsdans av Rønnaug og Harry Tinjar.
4. mai.   Medlemsmøte. ”Opplevelser” - Per Olaf Nyhus

forteller og viser bilder fra reiser.
1. juni    Dagstur - se oppslag på senteret.
8. juni    Sommeravslutning, med gjester fra Vollen og
                Bjerkås PF. ”Gladlåten” - Torhild og Aud spiller

trekkspill/gitar/munnspill (også til dans), synger
og forteller historier.                        .  

   Alle møtene holdes på Heggedal Seniorsenter, 
og starter kl. 17.00.

NYE MEDLEMMER HJERTELIG VELKOMMEN!

Program våren 2011

Heggedal 
PensjonistforeningPensjonistforeningHeggedal Helselag

Møte- og handlingsplan våren 2011
26. jan.     Medlemsmøte
23. mars   Årsmøte
10. mai     Hjertemarsj
25. mai     Sommermøte på seniorsenteret
  1. juni      Dagstur, sammen med Pensjonistforeningen

 (Se oppslag senere)
4. - 5. juni  Vi deltar på Kulturdagene på 

Heggedal Hovedgård
30. aug     Gjellumlekene
Møtene i januar og mars er på Helselagshuset.

Alle møtene begynner 17.30.

Heggedal 
Pensjonistforening
Heggedal 
PensjonistforeningHeggedal Helselag

Nasjonalforeningen for folkehelsen 

STURLA BORCH FAGERHAUG (19) er roadracer. 
Sturla bor i Åmotveien i Heggedal. Han fi kk lisens bare 
12 år gammel, og ble norgesmester som 14-åring! Nå 
kjører han for TEAM ASIA – SEPANG INTERNATIONAL 
CIRCUIT, og er i verdenseliten!  
3. februar er han gjest i Heggedal Pensjonistforening

2009: Jan Haugen fra Norsk Bygdekino 
ved en kinomaskin som snart er historie. 
Norske kinoer går nå over til digital vis-
ning.

Vel-kinoens logo.

postenHeggedals6
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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

Heggedal og omegn historielag ble etablert 
høsten 2009. Styret tok tidlig mål av seg til 
å gi ut ei årbok hvert år. Den første årboka 
foreligger nå ferdig i slutten av november 
– og heter ”Tændstikka”. Dette har blitt ei 
interessant lita bok på 80 sider spekket med 
stoff fra de tidligste tider fram til vår egen 
tid. Her omtales de naturlige forutsetningene 
for liv og kultur, her nevnes lokale steds-
navn, lokale foreninger, kongens gull til en 
lokal steinhogger, en grenseoppgang mellom 
gårdene i Heggedal og Askerbørskogen og 
gården Kjekstad i Røyken fra år 1408, lokale 
oldfunn og en beskrivelse av sykdommer og 
dødens herjinger her i distriktet på slutten av 
1800-tallet. Dessuten er det henvisninger til 
databaser hvor du kan fi nne opplysninger om 
nær sagt alle mulige forhold i nær og fjern 
fortid. Boka er rikt illustrert og bør falle i 
smak for alle med en smule sans for det som 
skjedde før vi inntok arenaen.
Medlemmer av historielaget får boka gratis 
som del av medlemskapet. Ellers kan den 
kjøpes for kr. 100,-. Løp og kjøp. 

Dette bør bli årets lille julegave!

Styret i historielaget arbeider ellers 
løpende med innsamling av lokale 
stedsnavn, og planlegger lokalhisto-
riske turer for neste år. Dette vil vi 
komme nærmere tilbake til.
Vi har også kastet våre nysgjerrige 
øyne på damvokterboligen ved Kiste-
foss. Asker kommune har sagt at de 
ikke er interessert i å bevare den. Men 
dette kan jo bli et fl ott møte-/lagerlo-

Innsamling av navn
kale for lokale foreninger. Så hvor-
for rive enda et lokalt kulturminne i 
Heggedal? Vi ser ikke bare bakover 
i tid. Tenk deg hvor vakkert det kan 
bli rundt fabrikkdammen, på turstien 
og langs vassdraget. Ved å ta vare på 
fortidas kulturminner skaper vi også 
trivsel og lokal tilhørighet for kom-
mende generasjoner.

”Tændstikka” kan kjøpes følgende steder fra 21. november:
- Direkte fra Historielaget - kontakt Ivar Schaulund på iva-scha@online.no / tlf. 404 76 639

- Fra Heggedalsposten - kontakt Irene Johansen på ire-j2@online.no / tlf. 66 79 74 38

- På Heggedal Bibliotek

- Utenfor butikkene KIWI og ICA på lørdagene 4., 11. og 18. desember kl. 12.00-15.00. Da selges samtidig 
Heggedalskalenderen for kr. 100  - og det blir juletilbud på begge for kr. 150,-

Historielaget med egen årbok!

07 Historielaget 6-2010.indd   3 2010-11-17   00:33:17
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En ungdomsbedrift 
på full fart oppover

Ola Matre (20 år) og Fredrik Eriksson (20 år) startet en 
UB (UngdomsBedrift); ”AVFALLSTAXI” i sept. i år.  De 
har egen pick-up med henger, og de har bra respons.  
Ring og de henter alle typer avfall - og bringer det 
trykt til Yggeseth avfallsplass.  Der er de begge del-
tidsansatt, hvilken gjør dem rimelige profesjonelle.   

Denne pick-up’en kjøpte Ola av faren sin for kr 50.000 
og leier den ut til deres felles UB, fordi en UB kan ikke 
investere mer enn kr 5.000 i en Ungdomsbedrift.  

Ola Matre, 20 år. 
Ola har jobbet som helge-
ansatt / deltidsansatt på 
Yggeseth avfallsplass i 4 
år, fra han var 16 år til nå.
På videregående hadde 
han 1. året på ”Mekken” 
(Teknikk og Industriell 
produksjon).  Året etter 
jobbet han hos faren 
sin; Arvid Matre, som 
driver med transport av 
avfall (han har bl.a. en 
selvbygget båt som henter 
avfallsdunker på øyene i 
vårt område). 
Så fortsatte han på 2. året 
på videregående på snek-
kerlinja på Rud videre-
gående.  Og nå går han 
sammen med Fredrik på 
3. året på Bleiker, og han 
er ferdig til sommeren.    

Fredrik Eriksson, 
20 år. 
Fredrik vokste opp på 
Gjellum terrasse i Heg-
gedal, like ved Gjellum-
stranda.  På videregående 
på Bleiker hadde han 1. 
året på ”Service og Sam-
ferdsel”.  2. året gikk han 
over til ”IKT Servicefag”, 
og 3. året gikk han til-
bake til Service og Sam-
ferdsel. Nå tar han og Ola 
siste året på vidergående 
på Bleiker; Almenfag-
lig påbygging, slik at de 
begge får studiekompe-
tanse.  Som nevnt under 
presentasjonen av Ola, så 
går de sammen på valg-
faget; Entrepenørskap, 
hvor AVFALLSTAXI er i 
fokus - og tar mye tid. 

Ola og Fredrik er kompanjonger i 
AVFALLSTAXI, og utfyller hveran-
dre.  Fredrik er økonomen som tar 
seg spesielt av faktura og regnskap, 
og Ola er sjåføren og fixer’n, og det 
er han som har hovedansvaret for 
bilen og lasta.  Han er også daglig 
leder i bedriften. Men de gjør det 
meste sammen.  De er begge hel-
geansatte på Yggeseth avfallsplass, 
hvor de lærer mye om kilde- 
sortering og avfallshåndtering. 

De går begge på siste året / 3. året, 
på Bleiker videregående; Almenfag-
lig påbygging, for å få studiekom-
petanse.  Her har de et eget valgfag; 
Entrepenørskap, som grunnlag for 
å drive en UB.  De har læreren som 
ansvarlig for sin UB, og som mentor 
(dette er også et krav), har de faren 
til Ola; Arvid Matre (som jobber 
med transport av avfall - fra bl.a. 
øyene i området vårt).  

Det er nok faren til Ola, som kan-
skje ga ideen til AVFALLSTAXI, 

og Ola forteller at han er en god dis-
kusjonspartner for gutta.  Da passer 
det også at faren til Ola er mentor 
for gutta og deres Ungdomsbedrift.  
Og en slik støtte er det vel ikke 
mange UB som har.  Det er tøft å få 
en bedrift opp å stå.  Så langt ser det 
ut som gutta greier seg godt.       

En UB har ikke lov til å investere 
mer enn kr 5.000, men pick-up’en 
koster kr 50.000.  Og dette har de 
ordnet slik at Ola har kjøpt bilen av 
faren, og leier denne ut til AVFALL-
STAXI.  I tillegg laster hengeren 
750 kg, så de får det meste med seg.  
De har på 2 måneder tjent ca 20 
tusen, men nå er det litt stille, så de 
er klare for flere oppdrag. 

En del av inntekten kommer også 
fra en inspeksjonsjobb de har har 
fått av faren til Ola.  De reiser 
rundt på onsdager (jobbedagen som 
skolen har satt av til UB’en), for å 
sjekke og rydde rundt returpunkter 
for glass og metall rundt i Asker.  
Dette får de kr 1.000 pr uke for.

Dette er logo for AVFALLSTAXI UB, eiet av Ola Ma-
tre og Fredrik Eriksson.   

Fakta om  
AVFALLSTAXI UB
*  Henter i Asker og 
    Bærum ++. 
*  Kunden ringer 472 
    68 811, og bestiller 
    kjøring. Det er Ola  
    som svarer, og det  
    avtales henting - i  
    løpet av 1-3 dager og 
    normalt innen 1 uke. 
*  Prisen er kr 4 pr kg,
    min kr 200 pr. opp-
    drag.  
*  Kunden får faktura 
    med veielapp fra
    avfallsplassen.
*  Det garanteres at 
    avfallet blir sortert 
    korrekt.

JA-YE Europe også 
samarbeider nært med 
sine søsterorganisasjo-
ner i om lag 40 land i 
Europa. 

Ungt Entreprenørskap 
består av et nasjonalt 
sekretariat (UE Norge) 
og 18 fylkesorganisa-
sjoner.  Organisasjonen 
ble etablert 21. oktober 
1997 og tilbyr i dag 
programmer for hele 
utdanningsløpet fra 
grunnskolen til høyere 
utdanning. Alle pro-
grammene gjennom-
føres i samarbeid med 
lokalt næringsliv. 

Ola og Fredrik sin 
UngdomsBedrift (UB) 
har sin bakgrunn i 
Ungt Entreprenørskap 
(UE). 

UE er en ideell orga-
nisasjon som i sam-
spill med skoleverket, 
næringslivet og andre 
aktører jobber for å ut-
vikle barn og ungdoms 
kreativitet, skaperglede 
og tro på seg selv.

UE er en landsomfat-
tende organisasjon som 
gjennom den euro-
peiske organisasjonen Tekst og design; 

Stein D Berge (HP)

U-bedrift.indd   2 2010-11-16   12:30:34
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Høstens vakreste eventyr, massevis 
lopper, sosialt treffsted, et stort kultur-
arrangement, fantastisk…., beste loppe-
marked. Dette er noen superlativer og 
beskrivelser vi får av de som besøker 
loppemarkedet i Heggedal Idrettshall.

Det ligger mye arbeid i et loppemar-
ked.  Musikanter, foreldre og søsken står 
på for å lage et loppemarked som alle 
våre kunder vil trives med og som de 
kjenner igjen fra forrige gang. 

Dugnadsinnsatsen til foreldrene er 
enestående, nesten 100% deltakelse fra 
alle korpsfamiliene. To helger i året, 
samt en eller to torsdagskvelder, er den 
innsats foreldrene i korpset gjør i løpet 
av et år. 

Loppemarkedet kan ikke gjennomfø-
res uten alle giverne som kommer hver 
torsdag gjennom hele året til lageret 
vårt. Folk kommer fra Oslo, Bærum og 
fra nære områder for å levere lopper. Vi 
har fått et godt rykte langt utover eget 
nedslagsområde.

Selve gjennomføringen av loppe-
markedet i idrettshallen starter fredag 
formiddag. Det skaffes lastebiler, salgs-
bord, bukker, hyller, tekniske innret-
ninger for de ulike salgsavdelinger i og 
utenfor hallen.  

Utpå ettermiddagen fredag strøm-

Solistene Ingvild Børsum og Felix 
Schou sang ”You’re the one that I 
want”. I bakgrunnen Henrikke Bør-
sum på klarinett.

Heggedal og 
Blakstad skolekorps 
vant en stor seier da 
de gikk til topps i 

øverste divisjon i korpsgallaen i Ul-
lens-aker søndag 31. oktober!

Som i korpsgallaen for amatørkorps 
i Asker telte både det musikalske og 

det underholdningsmessige med, og 
vårt korps fi kk 23 av 30 mulig på det 
underholdningsmessige og 87 av 100 
poeng for det musikalske.

Vi valgte å satse på et 70-tallsshow 
med kjente sanger som ”In the Navy”, 
”Birdland”, ”You’re the one that I 
want”, ”The Rose” og kjenningsmelo-

dien til ”Derrick”. Med dirigent Erik 
Bergene - for anledning i full hippie-
mundur - var publikum og dommerne 
sjarmert i senk fra første stund. Vi slo 
for øvrig regjerende norgesmestere 
Sofi emyr skolekorps med to poeng.

Det ble konkurrert i 3 divisjoner.

Til topps i 1. divisjon!

mer foreldre og musikanter til hallen 
for å starter rigging av salgsområdene. 
Så begynner innkjøring av lopper i con-
tainere til ulike avdelinger, nesten ferdig 
sorterte. To lastebiler kjører kontinuerlig 
hele fredagskvelden, og lopper pakkes 
ut og vurderes for pris og evt auksjon. 
Heggedal Idrettshall må beskrives som 
en smeltedigel når alt pågår for fult den-
ne fredagskvelden. Det er latter, innsats, 
musikk fra stereoanlegg som ”testes”, en 
hatt og en kjole prøves til stor latter, en 
spennende bok er funnet, en auksjons-
gjenstand osv.. Kafe- avdelingen har 
varmet pølser, traktet kaffe, blandet saft  
til alle.

Loppemarkedet er i ferd med ta form. 
Alt er snart klart til lørdag kl 10:00. Al-

Loppemarked!
lerede klokken 09:30 lørdag er det kø 
med kunder, en halv time før vi åpner.   

Alle kjøper noe de trenger eller ikke 
trenger. Ingen går tomhendte ut igjen. 
Noen gjør et realt kupp, i handel med 
korpsforeldre og musikanter som til 
daglig ikke ekspederer prutende kunder. 
Auksjonen går så det suser, kjappe bud 
og kjapp auksjonarius.

Rydding i hallen og utenfor, vi er fer-
dige søndag kveld, premien er resultatet 
som kommer fra  en begeistret  kasserer. 
Loppehelgen denne høsten ble nok en 
suksess, med ny omsetningsrekord. 

En stor takk til alle som støtter Heg-
gedal og Blakstad Skolekorps sitt loppe-
marked.

Loppekomiteen:  
F.v.: Frode Wold, Knut 
Fundingsland, Sverre 
Aae og Stian Brøyn.

09  Skolekorpset 6-2010.indd   3 2010-11-16   12:29:54
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Over 50 lærere fra Heggedal på 
Lionskurset  ”Det er mitt valg”

Av SVEIN AURMARK
”Det er mitt valg” er et undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og 
forebyggende arbeid i barnehager, grunnskolen og i videregående skoler, 
støttet av Lionsklubbene i Norge. En egen stiftelse administrerer undervis-
ningen. I løpet av årene fra 1993 frem til i dag har over 50 lærere i Heggedal 
og 450 i Askerskolen totalt gjennomgått kursene.

Det forteller Sigmund Kjos, som er 
styreleder i stiftelsen. På Lions Club 
Heggedals oktobermøte orienterte 
han medlemmene om ”Det er mitt 
valg”. 

Styreleder i ”Det er mitt valg”, Simund Kjos (t.v)  ble takket for foredraget av Lasse 
Mortensen, President i Lions Club Heggedal. (Foto: Svein Aurmark)

Undervisningsopplegget legger 
vekt på skole- og læringsmiljø, sosial 
kompetanse og forebyggende arbeid. 
Det er gratis for skolene og finansi-
eres av Lionsklubbene og gjennom 

Lions årlige ”Tulipanaksjon”. I tillegg 
har kursopplegget er statstilskudd på 
1,3 mill kroner.

- Det er en systematisk og lang-
siktig satsing, med elevutvikling og 
foreldredeltakelse og med en kontrol-
lert evaluering av elevadferd. Under-
visningsopplegget er modulbasert og 
gir barn og unge trening i å ta ansvar, 
kommunisere, øke selvtilliten, sette 
seg mål og å ta beslutninger. Det er 
viktig å lære å kunne stå på egne ben 
og å ta selvstendige valg, sier Sigmund 
Kjos til Heggedalsposten.

Det er utarbeidet undervisnings-
materiell tilpasset ulike aldersgrup-
per, og det er laget en egen håndbok 
for foreldre ”De viktige årene”.

Dokumentert effekt
Utdanningsdirektoratet har gjen-

nom en forskergruppe ledet av Tho-
mas Nordahl gitt ut en rapport som 
heter ”Materiell for helhetlig arbeid 
med læringsmiljøet”. Denne rapporten 
plasserer ”Det er mitt valg” i katego-
rien ”programmer med dokumentert 
effekt”, programmer som anbefales 
av Utdanningsdirektoratet.

- Siden starten har ”Det er mitt 
valg”-kursene vært gjennomført for 
29.000 lærere i Norge. Ni av 10 lærere 
har sagt at de er meget godt fornøyd 
med dem, og derfor tror jeg at de også 
er et godt bidrag til relasjonsbyggin-
gen mellom Lionsklubbene og befolk-
ningen, sier Sigmund Kjos.

10 Lions.indd   10 2010-11-16   12:29:13
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En reise til det vi 
bare har sett på film

Heggedal og jul blir lett romantisk. Den 
lille, hvitmalte kirken med tent juletre 
og store snøfonner. Dompaper i neket. 
Lukt av stearin og kaker og ribbe og 
surkål. Lyden av .. ja, hva da?

Her skulle jeg skrevet dombjeller. 
Skulle skrevet at lyden av dombjel-
ler som ringler gjennom bygda er det 
eneste vi hører bortsett fra lyden av 
sneen som faller. Og ”Det er ingenting 
i verden så stille som sne..” Nå er det 
ikke helt sånn.

Men, det er ikke mange år siden det 
ringte på hos oss i prestegården sent 
julaften. Utenfor sto en kar i en veldig 
ulveskinnspels. Han lurte på om pre-
sten ville komme ned til porten. Litt 
nølende ville jeg det. Der nede ventet 
en slede og en hest. Den kastet litt på 
hodet da vi nærmet oss og dombjelle-
kransen sendte juletoner utover Klop-
pedalen.

- Vil presten ha en juledram?
Han lette under fellen i sleden, fant 

fram en liten klunkeflaske og et par 
små glass. Jeg kjente at dette kanskje 
ikke helt var min kultur, men her var 
jeg både beæret og rørt over han som 
hadde stoppet hos meg. Så vi ”drakk 
jol”, som det het i riktig gamle dager. 
Vi ønsket hverandre høytidelig Velsig-
net Jul og mann og hest travet videre 
mens dombjellene sendte sitt glade 
budskap utover bygda.

Om frieren til Borghild laget like 
mye lyd da han kom for å kjøre jenta 
hjem etter et selskap rett før jul, vet jeg 
ikke. Men - det gikk i alle fall langsomt 
og langsommere hjemover, og i Klop-
pedalen nede i svingen stoppet sleden 
med de to. Der ble det vel utvekslet tan-
ker og ymse om livet og kjærligheten og 
hva vet vel jeg. Men det som er sikkert 
er at hesten sovnet... Borghild var en 
meget gammel dame da hun fortalte 
meg dette. Med et kokett smil tenkte 
hun på de dombjellene som tok før-
julskvelden i Kloppedalen. For lenge, 
lenge siden. 

Min julelyd - er når den enslige 
klokken i Heggedal kirke slår sine før-
ste slag julaften kl.17. Da skal det kimes 

Team Heggedal, en gruppe på 35 unge mennesker fra ungdomsmiljøet i 
Heggedal kirke. De dro på tur til USA for å få minner de sent vil glemme. 
Her kan du lese om hva de gjorde under oppholdet i statene

Har du noen gang opplevd å reise så langt 
at tiden er annerledes? Det fikk vi opple-
ve på denne turen her. Flyturen var lang, 
mange trøtte ansikter kom ut av flyet da 
vi ankom flyets første stopp, Island. Fra 
smale til kulerunde øyne, på kort tid, da 
vi ankom N.Y.C. på kvelden. Alle var slit-
ne, men kunne ikke sove på bussen, det 
var mange inntrykk som skulle settes fra 
både unge og eldre. Lysene fra byen som 
aldri sover tok oss med storm fra første 
sekund.

Første natten stupte vi til sengs på 
et motell med navn Comfort inn. Neste 
dag var en stor dag, vi skulle møte fami-
liene vi skulle bo hos de neste fem da-
gene.  Spenningen steg når vi skulle få 
vite hvilke familier vi skulle bo hos. Fint 
fordelt ut over hyggelige familier var de 
fleste veldig fornøyde med familien de 
hadde fått tildelt. 

Dagene gikk og vi besøkte blant annet 
Amish og dette var spennende. Hvordan 
de lever er uvirkelig for oss som er født 
med en mobil i hånda.

Vi hadde også musikal for amerika-
nerne. Etter forestillingen var det bare 
gode tilbakemeldinger og klemmer å 
få av tilskuerne. De var helt overveldet 
hvor flinke vi var. Stolte av prestasjonen 
og innsatsen dro vi hver for oss hjem til 

vertsfamiliene. 
Mens vi var i Pennsylvania fikk vi 

også opplevd ”Opportunity Center”. Det 
er et senter hvor hjemløse kan spise og 
bo. Det er også barn som kan bli tatt vare 
på der. Mens vi var der og hjalp til med å 
passe barn, lage mat og male vegger, ble 
vi filmet av lokal TV. Det var kult å være 
på tv i USA, men å hjelpe de barna og å 
spise med de som ikke hadde mer enn en 
seng og en kommode Var veldig spesielt.  
De var veldig takknemlige for at vi kom 
innom og snakket litt med dem. Ville vi 
vært like takknemlige? 

Bussen gikk til N.Y.C. og vi satt på. 
Dagen var kommet, vi skulle til New 
York. Det var dag da vi ankom hotellet, 
gule taxier og enorme skyskrapere ven-
tet på oss. Nå skulle pengene brennes! 
Shopping-gale jenter løp rundt i byen 
og gjorde kupp på både klær og sko. Vi 
var sammen rundt på world trade center, 
Brooklyn bridge og Lion King på teater. 

Vi hadde en siste fremføring av mu-
sikalen i sjømannskirken i N.Y. Det var 
godt å høre norske stemmer og spise va-
fler der. 

Mange slitne, men fornøyde ungdom-
mer og voksne dro hjem til Norge igjen 
etter et fantastisk opphold i USA.

Da sovnet 
hesten

Kristine Rogne Vekterli og Martine Karlsen

Foto Erna Dehli
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Program Heggedal menighet

Dag Kl Aktivitet Sted Opplysninger
NOVEMBER

Fredag 26 18:00  Klubb 10-13 Kirken Kl 18 - 20 
Søndag 28 13:00 Julemarked Kirken Dehli/dåp

DESEMBER
Søndag 5 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli/Nattverd
Søndag 5 Jubileumskonsert Heggetroll Kirken Heggetroll
Fredag 10 Adventssamling Heggedal skole Kirken Dehli/Solheim. Band
Søndag 12 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli. Konfirmantpresentasjon. Team Heggedal
Søndag 19 11:00 Meditasjonsgudstjeneste Kirken Dehli m.flere
Fredag 24 12:00 Julaften Kirken Brøndal. Heggetroll
Fredag 24 14:00 Julaften Kirken Dehli. Team Heggedal
Fredag 24 16:00 Julaften Kirken Dehli.
Lørdag 25 13:00 1. juledag Kirken Dehli. NB! Merk tidspunktet

JANUAR
Torsdag 6 18:00 Nyttårsfest Seniorarbeidet Heggedal 

hovedgård
Per Anders Nordengen

Søndag 9 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli
Søndag 9 16:00 Hellig tre kongers fest Gjellum Menighetens juletrefest for hele familien
Søndag 16 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli
Søndag 23 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli
Søndag 30 19:30 Kveldsmesse Kirken Team Heggedal/Kirkekaffe

Faste aktiviteter 
Team Heggedal tirsdag kl. 19-21.30, MILK torsdag 251110 kl. 19-21.30, Heg-
getroll tirsdag kl. 17-1745 (Siste før jul 141210) , Salig blanding torsdag ulike 
uker kl. 19.00), HK tirsdag like uker kl. 19.30
Menighetsråd: 8.desember kl. 19.30-22.00
Kirkefrokost (menighetspleien): 6. desember kl. 11.30-13.30 

Heggedal menighet
Postboks 76, 1380 Heggedal

Tlf:  66 90 71 80
e-post:

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

Støtt Heggedal menighet! 
Givertjenestens konto:

1644 15 39499

Nyttårsfest for  
seniorer

Torsdag 6. januar kl. 18:00 ønsker 
Heggedal menighets seniorarbeid 
velkommen til den tradisjonsrike 
nyttårsfesten på Heggedal hoved-
gård. I tillegg til lokale krefter 
kommer Per Anders Nordengen.

Jubileumskonsert Heggetroll
Søndag 5. desember kl. 17.00 feirer Heggetroll Barnegospel sitt 20-års jubileum med 
en jubileumskonsert i Heggedal kirke. Vi vil ønske alle tidligere medlemmer, dirigen-
ter og andre intresserte velkommen til en musikal som vi har jobbet med i hele høst. 
Musikalen heter ”Å, så vakkert” og er skrevet av Hans Inge Fagervik. Musikalen vil 
åpne øynene våre for hvor vakkert og unikt skaperverket er. Jorden er gitt oss som et 
lån, og vi har fått i oppdrag å forvalte den til beste for kommende generasjoner. I mu-
sikalen har barna en sentral rolle som agenter med oppdrag fra paradis. Til tross for at 
de er de minste, er de likevel de største. De forteller at nå må jorda repareres og at det 
nytter å tro på forandring. Vi kan alle begynne å dele og skape mer rettferdighet. Med 
oss på laget har vi Guds rikes krefter.

og ringes i en time. Da ringes julen inn. 
Jeg går hjem etter siste gudstjeneste, 
forbi baker Larsens frosne ripsbusker, 
ned mot islagt Gjellumvann og Trans-
matorn. Og tenker: Gud er blitt men-
neske, jeg har vært og feiret det i den 
varme lille kirken. Der var det like 

mange rødkinnede og forventningsfulle 
mennesker som alltid. Nå skal jeg hjem 
og feire jul med min familie.

Så heldig jeg er!
Toralf Dehli

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

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

Tekst og 
design er 
laget av: 
Stein D 
Berge

Prosjektet;
”Hold fartsgrensene i 
Heggedal” fortsetter

Arbeidet i FH-forumet (”Fremtidens 
Heggedal”) deles som i 5 områder, og 
disse er omtalt i et tidligere nr av HP.
Her vil vi presentere mer i detalj det 
5 området: Trafi kksikkerhetsarbeid i 
Heggedal – inkludert Ny Røkenvei.

Partnere i trafi kksikkerhetsarbeidet er AK, Akershus 
fylkeskommune og Veimyndigheter – og Heggedal 
skoles TU, (Trafi kksikkerhetsutvalg).  I tillegg kan 
det komme fl ere grupper i Heggedal som er opptatt 
av trafi kksikkerhet og Ny Røykenvei.  En viktig 
partner er også media.  Arbeidet deles i 3; 

1)   Bygging av GS-veier (fortau), underganger/over-
ganger, bussholdeplasser, fotgjengeroverganger, 
humper mm.  Heggedal skoles TU har et spesielt 
fokus på tiltak koplet til barneskolen.

2)   Fortsettelse av prosjektet; Å holde fartsgrensene i 
Heggedal (se tidligere utgaver av HP).  Dette omfat-
ter salg av klistremerket til biler, aksjoner og syste-
matisk måling av fartsgrenser i Heggedal.

3)   Ny Røykenvei er en sak som må sees på 5-10 
års sikt, og det er troen på et folkelig engasjement 
som kan bidra til at dette prosjektet igjen kommer 
inn i Nasjonal Transportplan, og at gjennomføring 
kan skje samtidig med bygging av ny E18 fra Asker 
til Oslo.  Dette betyr også et samarbeid med gras-
rotgrupper i andre berørte kommuner som omfattes 
av riksvei 23 (Oslofjord-tunnelen), med kopling til 
Drammen (E18).  

Leder for denne gruppen er Petter Lystad, og med-
lemmer er Petter Kaas Dahlgren, Erik Godheim, 
Halvar Hognestad og Stein D Berge.
Hvis du som leser dette har lyst til å være med i dette 
arbeidet, så kontakt en av oss (se neste side).  Jo fl ere 
vi blir, dess mindre blir det på hver.

Tegningen på neste side er 
laget av Petter Kaas Dahl-
gren - som en ideskisse til 

velkommen-skilt i Heggedal.

Nå har vi på ny tatt fartsmålinger i Heggedal, 
som kan sammenlignes med målingene fra 
høsten 2007 - altså 3 år tilbake. 
Fra søndag 7. nov til onsdag 10. nov ble det gjort målin-
ger på 4 steder i Heggedal.  3 av stedene var de samme 
som i 2007; Vollenveien v/Gjellum terrasse (40 sone), 
Heggedalsveien v/Heggeodden og Heggedalsveien ved 
Sætre terrasse.  Det siste stedet var på Røykenveien mel-
lom Gjellumlia og Gjellumstubben - like forbi lyskrysset.

*   Røykenveien.
Antall passeringen pr døgn i begge retninger (kalles 
ÅDT) var kun 9.200.  Fartsnivået (den hastighet som 15 
% av de kjørende overskrider) var 64 - 67 km, og snitt-
hastigheten var 55 km.  Høyeste hastighet ble målt til 
94 km, ned mot lyskrysset, og andre veien var høyeste 
hastighet 84 km.

*   Vollenveien v/ Gjellum terrasse - nedenfor skolen.
ÅDT ble målt til 3.600.  Fartsnivået var 59 km, og snitt-
hastigheten var 52 km.  Høyeste hastighet ble målt til 106 
km i retning Kloppedalen, og det var mange passeringer 
over 80 km.   

*   Heggedalsveien v/Heggeodden. 
ÅDT ble målt til 4.400.  Fartsnivået var 62 - 65 km, og 
snitthastigheten var 55 km.  

*   Heggedalsveien v/Sætre terrasse.
ÅDT ble målt til 2.700.  Fartsnivået var 55 - 57 km, og 
snitthastigheten var 47 - 50 km.          

I neste nr av HP skal vi komme med fl ere tall, og fl ere 
analyser av disse målingene.  Tallene fra de 3 første 
målingene er ikke akseptable, men de synes å være lavere 
enn målingene i 2007.  Men skal vi nå målet om at 90 % 
av oss holder farttsgrensen, så må vi stå på!

postenHeggedals
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Barn og voksne møter på fortauet langs Røykenveien, 
 fra Blåkiosken til lyskrysset - med gule vester. 

Aksjon torsdag 9. des. 07.45 - 08.15

       Opplegget er at flest mulig i Heggedal kommer til strek- 
   ningen mellom Blåkiosken til lyskrysset, og stiller seg i en
  rekke på fortauet - vendt mot de kjørende - fra kl 7.45.  Heg- 
  gedal skoles elever får egen info med hjem.  Og hver enkelt 
  finner en plass i rekka slik at det er jevnest mulig avstand 
   mellom hver - og slik at voksne og barn kan veksle.   
   Det blir laget et antall plakater som blir klistret på  
   støyskjermene, og at noen plakater bæres forhånd.   
    Omtrent kl 8.15 går barna på skolen, og vi  
      voksne går hvert til vårt.  Media blir  
          invitert til å delta.                        

En sikrere Røykenvei nå! 
40 km fartsgrense og humper

    Aksjonen organiseres av Heggedal Vel (en 
trafikksikkerhetsgruppe under ”Fremtidens 
Heggedal”), i samarbeid med FAU og Trafikk-
sikkerhetsutvalget (TU) ved Heggedal skole. 
Følgende er med i aksjonskomiteen: 
*  Petter Lystad - mob: 950 28 967 - mail: plystad@ 
      gmail.com 
*  Petter Kaas Dahlgren - mob: 901 24652 - mail: 
      petterdahlgren@hotmail.com  
*  Erik Godheim - mob: 913 03 511 - mail: godhe@
      online.no
*  Halvar Hognestad - 908 54 217 - mail:  
      gihognes@online.no
*  Stein D Berge - 986 95 680 - mail: stein.berge@ 
     c2i.net 

Tegningen ”En sikrere 
Røykenvei” er laget av 
Petter Kaas Dahlgren.
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Mail: espen@tandbergeiendom.no
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Tandberg Eiendom slår til!
TE’s første bygg i Heggedal sentrum blir 
Fyrhuset på fabrikktomta. Det blir et 
signalbygg og en ”rampe” for den nye 
gang- og sykkelbrua (GS-brua) over Heg-
gedal stasjon.  Det er planlagt byggestart 
høsten 2011 - samtidig med at GS-brua 
og ny Heggedal stasjon blir bygd.   

Hele bygget - både gammelt og nytt - har 
en grunnfl ate på ca 720 m2.  Den nye 
delen blir på 4 store etasjer, og hele det 
nye Fyrhuset blir på ca 2.500 m2 brutto.  
Nybygget får en mix av kombi-lokaler, 
kontorer, studioer for ballett og  dans - 
og i toppetasjen; Et treningsstudio.  

Denne informasjon bygger 
på samtaler mellom Espen 
Tandberg i Tandberg Eien-
dom (TE) og Stein Berge 
i Heggedalsposten (HP).  
Tegningene som er gjengitt er 
klippet fra forslaget til 
arkitektene Jarmund/Viksnæs 
AS.  På tegningene er det lagt 
inn forklarende tekst.

Det gamle fyrhuset har en 
grunnfl ate på ca 85 m2.  Det 
skal restaureres, og inn i den-
ne fl otte bygningen med pipa 
som byggets ”vimpel”, skal 
det inn en kafe / et spisested.  
Det gamle fyrhuset ligger 
vendt mot det nye Heggedal 
sentrum.

Nybygget er på 4 etasjer, 
med en grunnfl ate på ca 635 
m2.  Etasjene har en varier-
ende høyde omkring 4,5 m, 
og dette gir fl eksible løsnin-
ger for leietagerne.
Planen er at 1. etasje skal 
være kombi-lokaler, som er 
en blanding av kontor og 
lager, med innkjøring fra 
bakkeplan.  2. etasje er tenkt 
som saler (f.eks utstillinger) 
og kontor, med spesiell stor 

Plantekningen viser grunn-
risset til Fyrhuset, hvor den 
minste delen (farget brun) er det 
gamle fyrhuset, og den største 
delen er nybygget (farget blått). 

<----  GS-bro

GS-bro-rampen 

<----  GS-bro

GS-bro --->

Fyrhuset sett fra nord (fra Heggedalsveien).  Det gamle restaurerte 
fyrhuset til venstre, og det 4 etasjer nye bygget til høyre - hvor det 
særegne taket vises.  Dette taket er inspirert fra hallene i fabrikken 
og fra togstasjoner rundt om i Europa og verden forøvrig.  

Fyrhuset sett fra øst (fra Fabrikktomta mot elva og brua).  Det gamle 
restaurerte fyrhuset med pipa foran til venstre, og på høyre gavel av 
det 4 etasjer nye bygget, sees trappen til GS-brua over stasjonen.  
På det halvsirkelformede taket vises mange ”hull”.  Dette markerer 
en spesiell form for takvinduer som vil gi et godt lys. 

Fyrhuset i perspektiv.  Bygningskroppen med det buete taket blir på 
4 etasjer med en takhøyde på ca 4,5 m, og denne legges inntil det 
gamle, restaurerte fyrhuset med pipa.  Bak pipa ligger trappe-delen 
til GS-brua over stasjonen.  Til venstre sees kjørerampen (for syk-
lende og rulle-stolbrukere) til GS-brua, som går på vestsiden av det 
nye bygget.  Denne er lagt inn i den nye bygningskroppen, slik at noe 
av kjørerampen får et ”tak” over seg. 

Åmotveien

GS-bro-rampen for syklende og rullestolbrukere  

Gammelt fyrhus m/pipe 

Nytt bygg på 4 store etasjer 

Trapper til GS-bro 

høyde under taket.  3. etasje 
er tenkt å huse en eller fl ere 
ballett- eller danseskoler.   
4. etasje kan være ideelt for 
et treningsstudio, med den 
spesielt gode høyden under 
taket.

Bakgrunnen for at dette 
bygget karakteriseres som et 
signalbygg, er takkonstruk-
sjonen med de spesielle tak-
vinduene, som sees som 
”gule fl ekker” på tekningen 
til venstre.  Taket danner 
en halvsirket, og denne er 
inspirert både av hallene i 
Kunstfabrikken og fra kjente 
togstasjoner rundt om i Eu-
ropa og verden forøvrig. 

Vertikalsnittet viser det gamle 
fyrhuset (farget brun), og det 
nye bygget i 4 etasjer (farget 
blått).  Hver etasje har en varier-
ende høyde på rundt 4,5 m.   

          Utbyggingen i Heggedal sentrum     

Tekst og design; Stein D Berge (HP), mail: stein.berge@2ci.net

Start på sentrums-
tomta til Tandberg

TE’s plan er å starte utbyg-
gingen nærmest KIWI, og 
bygge ut 1/3 av det totale 
arealet for sentrums-tomta 
på ca 10.000 m2.  Mulig 
oppstart er høsten 2013.  TE  
mener at boliger er greit å 
selge.  Utfordringen er å 
fi nne gode drivere til de nye 
20-25 butikkene.  Er det 
noen av HP’s lesere som kan 
tenke seg å satse?  
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Som nevnt i forrige nummer av Heg-
gedalsposten har styret i Heggedal IL 
jobbet med å få til en ny webløsning 
og hjemmeside. I nært samarbeide 
med leverandøren av systemet Web 
Totalservice/WebOrg i Asker nær-
mer vi oss nå ferdigstillelse. 
 I løpet av høsten har hele 
medlemsregisteret blitt oppdatert og 
lagt inn i systemet. I nærmeste fram-
tid vil alle medlemmer få tilsendt en 
mail med brukernavn og passord. 
Hjemmesiden vil fra nå av bli primær 
kommunikasjonsflate mellom idretts-
laget og medlemmene. 
 Nye medlemmer av idretts-
laget kan enkelt melde seg inn via 
hjemmesiden på nettet. 
 Nyheter og informasjon om 
de ulike gruppene vil ligge på egne 
faner. Etterhvert vil det også bli on-
line bestilling og betaling ved leie av 
Blåfjellhytta og Gjellum Grendehus. 
 Vi håper på en levende og 
god kommunikasjonskanal mellom 
idrettslaget og medlemmene. Styret 
tar gjerne i mot tilbakemeldinger på 
hva dere synes om vår nye løsning.
 Da ønsker jeg alle grup-
per og medlemmer lykke til med ny 
webløsning, og velkommen innom 
www.heggedalil.no!

Lars Ove Aurdal

HIL på nett:
www.heggedalil.no

Bli støttemedlem!

Årets spillere
16. oktober feiret HIL Fotballens dag 
i Heggedal. Arrangementetble orga-
nisert av fotballstyret med Monica 
Øverbye og Rune Røising i spissen, 
sammen med ungdomsutvalget i HIL 
Fotball. 
Dagen inneholdt forskjellige øvelser 
med fotball, og mange forsøkte seg 
også på fotballforbundets merkeprø-
ver - minimerket og teknikkmerket 
(tidligere ferdighetsmerket).

Et av høydepunktene etter sesongen 
er utdelingen av prisen til Årets Spil-
ler. Noen av kriteriene som ligger til 
grunn for prisen er gode holdninger, 
ballferdigheter, iver i treningen og 
det å gå foran som et godt eksempel 
for medspillerne. 
En guttespiller og en jentespiller får 
prisen, og i år gikk den til Truls S. 
Pettersen (Gutter 95) og Silje Hytte-
bakk (Jenter 96). 

Årets spillere i HIL Fotball: Silje Hyttebakk og Truls S. Pettersen.

          Heggedal Idrettslag informerer

Heggedalposten har snakket med 
noen av klubbens støttemedlemmer. 
Henry Hovind (79) i Grodalsåsen sier 
han er støttemedlem i HIL fordi både 
barn og barnebarn har vært aktive i 
laget. Han forteller stolt at et barne-
barn har blitt Norgesmester i tresteg, 
både som junior og senior. - Og da, 
sier Hovind, må man jo støtte  laget. 
 Rune Vik  (53) forteller at 
han støtter ”alt som har med Hegge-

Støttemedlem: Rune Vik Støttemedlem: Steinar Sletbak

dal å gjøre” - for er du heggedøl, så 
er du heggedøl. For alltid. 
 Steinar Sletbak (71) har barn 
som har vært aktive i HIL, og mener 
at alle foreldre som har hatt unger 
med i HIL bør stille som støttemed-
lemmer. HIL er en viktig institusjoni 
bygda, sier Sletbak, og bør få all den 
støtte vi kan gi dem. 
 Kontak Gry E. Garlie, ggar-
lie@online.no for din støtte!
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Heggedal Idrettslag - klubben der alle lykkes!

Heggedal fotball sitt gutter 97 første 
lag har gjennomført en strålende se-
song. Ikke bare vant de sin avdeling 
i 2. divisjon, men de gikk ubeseiret 
gjennom hele serien. Laget vant 
elleve kamper og spilte en uavgjort 
med en målforskjell på 57-12. 
 Trenerne Terje R. Småhaug 
og Henry Meyer var før sesongen 
startet veldig i tvil om hvilken divi-
sjon laget skulle spille i - 1. eller 2.? 
 Laget valgte 2. divisjon. 
Etter hvert som sesongen gikk så ble 
det inngått en avtale om at trenerne 
skulle stille i dress på siste kamp, 
uansett vær, hvis laget unngikk tap. 
I og med at laget vant, så stilte 
trenerne i dress ved siste kamp på 
Jarmyra mot Øvrevoll/Hosle 2. 
 Det ble etter hvert en me-
get kald kveld for dem. Men de ble 
i hvert fall varme av resultatet av 
kampen som ble 3-0 til Heggedal IL.
Målscorere var Thomas R. Småhaug, 
Fredrik Korslund og Espen Fossum 
Nilsen.
 I tillegg til serien vant laget 
i år Heggedals-cupen med 5-0 i 
finalen mot Frisk/Asker. Laget gikk 
videre fra innledende pulje i Liungen 
cup, men ble slått ut i kvartfinalen av 
Konnerud IL med 1-0. Dette ble årets 
eneste(!!) tap.
 Av cuper ellers deltok laget i 
Dana cup, hvor det ble vinner av pul-
jen. Etter 0-0 mot Tjøme i 16.-dels-
finalen , hvor vi var best, så ble laget 
surt slått ut på straffesparkkonkur-
ranse. 
 Vi må også nevne at 2. laget 
i gutter 97 ble nr. 3 i sin serie i 3. div.
De vant også sin siste kamp for se-
songen 3-1 etter å ha ligget under til 
det var igjen fem minutter. 
 Det gror med andre ord godt 
i Heggedal IL fotball. Dette er et 
resultat av gode treningsforhold med 
kunstgress, mer trening og trening 
med kvalitet. 

Terje og Henry 

Heggedal IL 97-2. Bak fra venstre: Henry Meyer, Mikkel Remme, Fred-
rik N. Fredheim, Simen Stokke, Haakon Sotlien, John Magnus Winjum, 
Henrikk Dahl Jacobsen og Terje R.Småhaug. Foran fra venstre: Simon 
Bakke Møller,Sondre B. Pedersen, Ulrik Ottestad, Eirik Didriksen og 
Jon William Sønsterød. Sittende foran: Øyvind Børresen og Håkon 
Andresen.

Heggedal IL 97-1. Bak fra venstre: Henry Meyer, Henning Haaland, 
Henrik R. Meyer, Snorre Johanson, Fredrik Korslund,  Jon A.M. Ri-
isnæs, Espen Fossum Nilsen og Terje R. Småhaug. Foran fra venstre: 
Thomas R. Småhaug, Håkon Stien, Haakon Fjærvoll, Ulrik Ottestad, 
Ketil Fjærvoll og Joakim Sletaune. Sittende foran: Øyvind Børresen og 
Håkon Andresen.

Heggedal IL fotball gutter 97-1 gikk
ubeseiret gjennom serien

17-19 HIL i 6-2010.indd   4 2010-11-16   12:24:51



          Heggedal Idrettslag informerer

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: Kristin Heldal  936 90 225 kristin.heldal@oluf.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  simojoh@online.no

Pingpong i Heggedal IL
En storebror som er glad i lillebroren sin var det som skulle til for å få i gang et bordten-
nistreningstilbud i Heggedal. Og denne gangen later det til at det er kommet for å bli. 

postenHeggedals 19

Da lillebroren til Zishan Abbas sa 
han ville begynne med bordtennis, 
fikk fotballtreneren dratt i gang en 
bordtennisgruppe i HIL. 

Trener Jørgen Gudbrandsen lærer oppmerksomme bordtennisentusiaster 
noen grep. 

I oktober startet bordtennisgruppa i 
HIL opp med treninger på trimrom-
met på Hovedgården skole. Femten 
ungdommer er med fra starten, 
men det er plass til flere. Tilbudet 
er spesielt rettet mot ungdommer 
som ikke finner seg til rette i andre 
idretter, men det er selvfølgelig 
ingen ting i veien for at man kan 
starte en gruppe for voksne også. 
 Gruppeleder Zishan Ab-
bas forteller til Heggedalsposten 
at trener Jørgen Gudbrandsen er 
tidligere aktiv spiller på elitenivå. 
Om bordtennis generelt sier han 

at det er en av verdens største og 
mest utbredte idretter og at bordten-
nis regnes som verdens raskeste 
ballspill. Verdensrekorden er på 
173 slag på 60 sekunder, og om du 
søker på ”table tennis” på YouTube 
får du over hundre tusen treff med 
fantastiske ballvekslinger.  
 Det er ikke første gang 
bordtennis er et tilbud for ungdom-
men i Heggedal; for tre-fire år siden 
ble det startet en bordtennisklubb 
i bygda, men aktiviteten døde hen 
etter et snaut år. Håpet er at tilbu-
det skal bli mer varig nå når det er 

idrettslaget som har regien. 
 Det er ingen tvil om at det 
er et populært tiltak. Men hvor er 
jentene? Heggedalsposten ob-
serverer at det på en av de første 
treningskveldene er fjorten gutter 
og bare ei jente tilstede. Bordtennis 
er utrolig gøy, både for gutter og 
jenter, så her er det bare å stille opp, 
jenter! Treningene foregår manda-
ger fra 14.30 til 16.00 og tirsdager 
fra 19.00 til 20.30 i trimrommet på 
Hovedgården ungdomsskole.  Kom 
igjen, dette er gøy!

Tekst og foto Frode Th. Omdahl
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Heggedal Nærmiljøsentral 

Vellykket nærmiljøkonferanse om oppvekst!

Nær 80 barn, ungdom og voksne var 
samlet på Gjellum 11. november til 
Nærmiljøkonferanse, et samarbeid 
mellom Asker kommune og Heggedal 
Nærmiljøsentral. De tre skolene i 
”Hovedgårdsonen” stilte med ca. 
10 elever hver, og ungdomsskolens 
elevrepresentanter var gruppeledere. 
Ellers møtte representanter fra 
skolene og barnehagenes FaU og SU, 
helsetjenesten, Utekontakten, lokale 
organisasjoner og kommunepolitikere 
fra lokalmiljøet. 
Leder for ”Komité for oppvekst” 
i Asker, Ellen Ugland, åpnet 
konferansen. ”Vi tar med oss det 
dere sier inn i rådhuset, og så får det 
konsekvenser for budsjettene”, var 
løftet.
Intervjuer og idédugnad
Konferansen startet med  
intervjurunder, deltakerne stilte 
hverandre spørsmål om hva som er 
positivt, hva er negativt i nærmiljøet. 
Hver gruppe samlet så alle sine svar 
på hvert sitt store ark, som ble hengt 
opp på veggen og lest opp.
Hver gruppe prioriterte tre av 
tiltakene/ønskene. Deretter satte to og 
to grupper seg sammen og diskuterte 
seg fram til de tre viktigste punktene 
de hadde. Disse ble skrevet ned på 

en ny plakat og leste opp. Gruppenes 
arbeid ferdig.
Positiv stemning
Det var en utrolig positiv stemning 
på konferansen, og mye humor. ”80 
kloke hoder har vært i sving, og 
tømt hodene sine for gode ideer” 
konkluderte møteleder Per Sletaune, 
og illustrerte dette med bildet av en 
”tom” giraff.
Hva skjer videre?
Dette referatet er det første 
trinnet i det videre arbeidet. Når 
Heggedalsposten ligger i postkassene 
har arrangementskomiteen allerede 
hatt sitt første oppfølgingsmøte, og 
Nærmiljøsentralens styre vil få saken 
på sitt styremøte 6. desember. 

Ungdommen venter (utålmodige) på utbyggingen av Heg-•	
gedal, og håper på et sentrum med interessante butikker, og 
møteplasser i form av kaféer – kanskje en som ungdomskaféen 
”Radar” i Asker.

Ungdommen etterlyser aktiviteter og møteplasser - også for •	
de yngste.

Bedre buss- og togtilbud.•	

Ungdommen setter pris på idrettslag og kunstgress, men et-•	
terlyser også en større bredde i tilbudet.

Biblioteket, ”kveldssonen” ved ungdomsskolen og ungdoms-•	
klubben har høy stjerne, men kan gjerne utvide tilbudet – spe-
sielt for de yngste.

Bedre badestrand, skatepark og svømmehall/badeanlegg •	
står på ønskelista.

Tema: ”God oppvekst for alle i Heggedal og Solbergområdet” – 
nå og i framtiden.”
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Hovedgården Ungdomsskole sparket igang konferansen med bandet ”Denied Justice”, 
f.v: André Flesjø (bass), Jørgen Jacobsen (trommer), Magnus Drangevåg Pudelewicz 
(gitar og vokal), og - med hjelp fra Felix Costain (vokal og akustisk gitar)

Jeg stemmer på....

Ordfører og rådmann “forsvarer” seg.

Og så valgte vi.......

Tekst og foto: Dag Henning Sæther

Foto: Hovedgården Ungdomsskole
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Hva du setter mest pris på i 
ditt nærmiljø - ved stedet du 

bor - ved tilbudene du kjenner 
til for barn og ungdom?

AKTIVITETER:
Idrettslaget, fotballbanen
Aktiviteter på HUS: ”Kveldssonen”, 
”Dansesonen”
Kulturaktiviteter
Fritidstilbud
Leksehjelp på skolen/biblioteket
Sandvolleyballbanen
MØTEPLASSER:
Biblioteket
Ungdomsklubben
”Jafs” (eneste møteplass for unge)
NÆRMILJØET:
Koselig, trygt og oversiktlig nærmiljø
Barne- og ungdomsskole (i lokalmiljøet)
Bra skoler
Ikke for stort, bevare kulturen
Oppvekstmiljø - godt miljø idag
NATUR/UTEMILJØ
Gjellumstranda
Nærhet til togstasjonen
Flotte skiløyper
Fin natur
Korte avstander
Fremtidsoptimisme:
-Glede over utbyggingen av 
Heggedal
-Flere folk, nye muligheter
Venner

Aktiviteter – gratis etter skolen
Idrettslaget - Heggedal Kunstgress
Møteplasser for ungdom
Nelly’s på togstasjon - caféen
Gjellumstranda
Barnehagene, skolene, fritidstilbudene 
har god kvalitet samt at de har 
nødvendig økonomiske midler.
Tydelige voksenmodeller.

Hva fremmer de beste 
oppvekstvilkårene for barn og 

ungdom i dag? 

AKTIVITETER:
En bedre og mer aktivitet på 
biblioteket – ”kulturliv” 
Flere gratis aktivitetstilbud 
Barn og unge får være med å 
bestemme på fler aktiviteter
Felles aktiviteter: 17.mai, St.Hans, 
Nyttårsaften
Samlende aktiviteter, á la fakkeltoget
Miljøpatrulje med barn og voksne
Utvide Kveldssonen for flere/
barneskolen
Lekeplass i sentrum
Biblioteket – mer tilbud
IDRETT / UTEAKTIVITETER:
Heggedal håndballklubb!
Skatebane / skate-park
Motorsportbane
Terrengsykkelbane
Klatrevegg
Bowlinghall / bane
Treningssenter
Paintball-bane
Lysløype på jordene
Orientering
Tursti med historie
Rydde trasé v/Kistefossdammen og 
opp til akebakken
Hundepark
Gatecupper
SKOLENE:
Felles klassefest for 5-7 klasse elever 
ved Heggedal og Solberg.
Smartboard på barneskolen
Kantine på barneskolen
Større gymsal på barneskolen.
Gode barnehager og skoler

Ønsker: Hva fremmer barn og ungdoms oppvekstmiljø i 
Heggedal og Solberg-området.

MØTEPLASSER:
Café, flere butikker
Et bedre samlingssted for yngre
Barneskolen får være mer med på 
klubben
Bedre åpningstider på klubben
Bruke det gule huset (”Damviokterboligen”)
”Radar” i Heggedal,også for yngre
Ungdomskafe
Grave ut kjelleren i kirka, så barn kan 
møtes etter skoletid, f.eks. leksehjelp
Stille rom på biblioteket
SAMFERDSEL
Flere buss og tog tilbud
Fortau fra Heggedal!
Planfri kryssing for bil v/stasjonen
Trygge veier i Heggedal
Ny Røykenvei
Gangvei fra Shell mot Vollen
Bro over Gjellumvannet (til Sætre)
ANDRE:
Fortgang med planene i sentrum
Mer allsidig restaurant
Kjøpesenter
Svømmehall
Utvikling av strand v/Gjellumvannet
Badeland inne og ved Gjellumvannet
Amfiscene v/Kistefossdammen
Konsertlokale
Viktig med et miljø for alle 
aldersgrupper
Aktivitetscafé for alle aldere
Ta vare på og videreutvikle 
seniorsentre
Tettere samarbeid mellom 
organisasjonene
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Hva svarte 
konferansen?

Cafe og butikk•	
Ungdomscafé (Radar)•	
Flere tog- og busstider•	
Utvide Kveldssonen for barn og unge!•	
Felles klassefest for 5-7 klasse elever ved Heggedal og •	
Solberg skole, for å bli kjent før ungdomsskolen.
Lokaler for ungdom•	
Utbygging av Heggedal (sentrum)•	
Møteplasser for ungdom og barn•	
Trygge veier•	
Aktivitetscafe for alle aldre•	
Hundepark•	
Lysløype på jordene/bakkene•	

De 12 prioriterte ønskene fra gruppene var:
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Det er popcorn i alle etasjer! 
Nærmiljøleder´n måtte rykke ut med 
støvsuger for å fi nne igjen pasienter 
til leger og tannleger i huset med 
biblioteket. Hver fredag kommer 
minst 20 unge heggedøler for å se fi lm 
på biblioteket, den mest lokale kinoen 
du kan tenke deg. De pasientene som 
kommer seg forbi blir sannsynligvis 
friskere bare av å forsere hindringene! 
Men noen fredager ser det ut som om 
det har snødd popcorn i gangen og da 
blir det en dårlig dag for oss alle. Vi 
lover å fortsette med å vise fi lm – og 
vi lover at gangen ikke skal snø ned!

Det ”Hvite Hus” i Heggedal 
(Vollenveien 183)
Nærmiljøsentralen har en god dialog 
med Tandberg Eiendom AS om å 
benytte dette huset frem til byggestart 
på sentrumstomta – og frem til riving 
eller fl ytting av huset. 
Nærmiljøsentralen vil gjerne ”holde 
hus” i det Hvite Huset noen timer 
hver uke, for å kunne invitere til 
en prat, ta en kikk på tegninger og 
planer for ”Fremtidens Heggedal” 
og kanskje for å dele en god historie. 
Og vi har tenkt å invitere utbyggerne 
til å dele huset med oss, slik at det 
blir litt mere liv og røre i sentrum 
før gravemaskinene kommer. I neste 
nummer av Heggedalsposten kan du 
forhåpentligvis lese mer – om du ikke 
allerede har rukket å være på besøk.

Per Sletaune

Nærmiljøleder´n

Heggedalskalenderen 2011

Heggedal Nærmiljøsentral

Asker og Heggedal Warhammer 
og Brettspillklubb har fått tildelt 
20.000 kr fra Frifond til å kjøpe inn 
utstyr. (Frifond er en støtteordning 
opprettet av Stortinget for å bedre 
de økonomiske rammebetingelsene 
for demokratisk og frivillig aktivitet 
i lokalsamfunn.) Utstyr er kjøpt inn 
og 2 “outridere” fra Oslo, Torgeir og 
Andreas brukte en lørdag til å lære 
barna hvordan terrenget skal lages. 
Dagen forløp veldig bra, barna koste 
seg og bygde terreng som skal 
brukes av klubben. Terrenget 
ble ikke helt ferdig, men vi 
fortsetter med dette utover 
høsten. De samme outriderne 
har også stilt opp på andre 
arrangement.

Det er Asker og Heggedal 
Warhammer og Brettspillklubb 
som avholder arrangementene i 

Asker og Heggedals biblioteks lokaler 
for å få opp aktivitetsnivået blant barn 
og unge. Klubben fungerer som en 
møteplass for de unge og de lærer å 
samarbeide og møter jevnaldrende 
fra forskjellige skolekretser. Nye 
vennskap oppstår og praten går livlig 
for seg.

Den 4. desember er det på nytt tid for 
Warhammer i Heggedal og da blir det 
terrengbygging.

Krig på biblioteket!

Maling av fi gurer på biblioteket

Kjøp Heggedalskalenderen 2011!
Kalenderen koster kr. 100,-, og vil fra ca. 1. desember 
være i salg - minst på følgende steder: 
- Heggedal Idrettslags juletreutsalg (KIWI og Gullhella)
- Heggedal Bibliotek
- Sentrum Frisør (KIWI-bygget)
- Blåfjellhytta
- Utenfor butikkene KIWI og ICA  lørdagene 4., 11. og 18. desember
   kl. 12.00-15.00. Der blir det tilbud på kalender + Historielagets
   årbok for kr. 150,- til sammen.

Nærmiljøsentralen inviterte tidligere i høst 
alle til å sende inn bilder til bruk i kalenderen 
for 2011. Mange gode bilder kom inn, og vi 
honorerer bildene som blir brukt.
Inntektene av kalenderen går til prosjekter 
ved Nærmiljøsentralen. Foreninger som 
selger, får 50% av salgssummen.

Heggedalskalenderen 2011

Heggedal Nærmiljøsentral

Heggedal Nærmiljøsentral postenHeggedals22
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                                                    TV-aksjonen 2010 i Heggedal

Årets TV-aksjon ble holdt søndag 24. okt, 
og dette året går pengene til flyktninger.  Pr 
12.11.2010 ligger beløpet på ca kr 204 mill for 
hele landet, med et landsgjennomsnitt pr hode 
på kr 42,03, og for Asker kr 47,30 pr hode.

Det var god oppslutning fra frivillige i Heg-
gedal, slik at alle rutene ble betjent.  Det ble 
som tidligere år serveret kaffe, te og saft, og 
120 boller fra Heggedals-bakeren  var svært 
populære - sammen med gevinstene.  

Innsamlingen fra Heggedal var meget bra, 
og Cristian Falchenberg kunne fortelle at 
Heggedal bidro med det høyeste beløpet blant 
regionene i Asker.  Mye av æren for dette skal 
Heggedal Skole og Hovedgården ungdoms-
skole ha som gjorde en kjempeinnsats!  De 
fikk tilsammen inn ca kr. 85.400,- på sine ak-
tiveteter, og Heggedal Menighet bidro med kr. 
6.800, slik at i tillegg til dør-til-dør innsamlin-
gen ble det samlede beløpet ca kr 92,200. 

Tekst øverst på siden og layout: Stein D Berge - stein.berge@c2i.net

Heggedal ligger på topp i årets TV-aksjon i Asker - og det skyldes i   
 hovedsak de 2 skolene; Hovedgården skole og Heggedal skole  

TV-aksjon på H-gården u-skole 21. - 22. okt. 

Laila Samuelsen går på det 15. 
året som leder av TV-aksjonen i 

Heggedal - sammen med sitt team. 

Flyktning for en dag..... 
Torsdag 21. oktober ble en 
annerledes dag for elevene ved 
Hovedgården ungdomskole. De 
skulle være flyktninger for en 
dag. Elevene ante fred og ingen 
fare da de kom om morgenen, 
men skjønte fort at dette ikke 
kom til å bli en vanlig dag. 

Elevene ble bedt om å levere 
fra seg mobiler og matpakker 
før de deltok i en fellessamling 
med appeller både av ordfører 
Lene Conradi og lærer Hilde 
Skramsett. 

Så ble de geleidet til tog- 
stasjonen for å ta toget til Røy-
ken. Der ble elevene delt opp i 
storfamilier fra Afghanistan og 
fikk utdelt identifikasjonspapirer 
med litt bakgrunnsinforma-
sjon. Storfamiliene skulle gjøre 
diverse oppgaver for å tjene nok 
penger og stempler i passene 
sine, før de kunne begynne 
sin strabasiøse ferd mot Norge 
(skolen). 

Underveis møtte de på gren-
seloser, korrupte militære, 
internasjonale hjelpemann-
skaper og andre personer med 
gode eller dårlige hensikter. En 
flyktningleir var også opprettet 
som elevene måtte innom på 
sin reise. Dagen ble avsluttet på 
skolen med at familiene måtte 
søke asyl. 

Hovedgården ungdomsskole har 
de siste årene satt av to dager til 
informasjon og innsamling for 

TV- aksjonen på NRK og det 
aktuelle årets formål; støtte til 
flyktninger. Elevene har i etter-
kant satt pris på dagen, selv om 
det underveis var mye frustra-
sjon, sinne, hjelpeløshet og mis-
tenksomhet blant dem. Når slike 
følelser får utløp tror skolen 
at dagen har vært lærerik selv 
om forholdene elevene måtte 
gjennom selvfølgelig ikke kan 
måles med hva ekte flyktninger 
gjennomgår hver dag.

Dagen etter, fredag 22. oktober, 
fikk elevene selv mulighet til 
å jobbe for å tjene penger til 
TV-aksjonen. Engasjementet 
og innsatsen blant elevene var 
formidabel og de samlet inn 
nesten  46,833,50 kroner. Dette 
er ny rekord for skolen og et 
gjennomsnitt på omtrent 200 
kroner per elev. Dette viser at 
samfunnsengasjementet er stort 
blant elevene ved Hovedgården 
ungdomsskole. 
           Tekst; Håvard V. Stenseth

 

Svelesteiking på 5.trinn;  
Hannah Myrvold Fagerbakk, Kaja 
Bjørnstadjordet, Gabriel Bless,      
Ane Marie O Senning.    
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TV-aksjon på Heggedal skole fredag 22. okt. 

Flyktninger idag ...... 
42 millioner mennesker er på 
flukt fra krig og konflikt. Om 
lag 27 millioner er fordrevede 
flyktninger i eget land. Bare 
ved å handle raskt og målrettet 
kan liv reddes og håp skapes. 
Flyktninghjelpen er klar til å 
skaffe disse menneskene vann, 
mat, trygghet, skolegang og 
helsestell.

Flyktninghjelpen er en 
uavhengig norsk nødhjelps-
organisasjon som gir bistand, 
beskyttelse og varige løsninger 
til mennesker på flukt over hele
verden.

I forbindelse med årets TV-ak-
sjon, arrangerte Heggedal skole 
en markedsdag - slik det også 
ble gjort i fjor. Foreldre, søsken, 
besteforeldre, tanter, onkler 
og naboer ble invitert. Elevene 
hadde jobbet en stund i forkant 
for å legge alt til rette for en flott 
dag! Mange hadde satt av tid 
til å ta turen innom skolen og 
støtte opp under arrangementet 
til skolen.

Det var slagsboder med mulig-
heter for en god handel. Elevene 
hadde hatt med seg brukte leker, 
spill og bøker. 6.trinn hadde bakt 
loff som ble revet unna i en fei. I 
auditoriet stod 4.trinn og bød på 
nydelige glaserte epler og mange 
ulike gaveartikler til en god pris.   
Ute kunne vi kose oss med å se 
på utrolig flinke elever som 

danset til kul musikk. Det var 
jenter fra 6. og 7.trinn.           
5.trinn stod ved Heggehuset og 
stekte gode, smakfulle sveler, og 
6.trinn stod på skolekjøkkenet og 
solgte kaffe, saft og mange ulike 
bakevarer. Her var det noe for 
enhver smak.       

SFO tok over stafettpinnen med  
å selge lapskaus til sultne barn 
og voksne.
Alle inntektene fra markedsda-
gen gikk til TV-Aksjonen 2010. 
I år fikk vi inn 38562 kr.
Vi takker alle for en strålende 
innsats!  
         Tekst; Marianne Grønbeck

Fra venstre; Hannah Myrvold 
Fagerbakk, Kaja Bjørnstadjord, 
Gabriel Bless, Ane Marie O Senning   

Lærer Bjørg Tronsli som streng 
grensevakt.
Foto:Knut Bjerke, Asker og 
Bærum budstikke
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Engasjerte - Pikene ved broen

Vollenveien 190  
1389 Heggedal

Tlf: +4792401397
Bestill omvisning på  

telefon eller kom innom  
i åpningstiden.

Våre åpningstider:
Hver Torsdag og Søndag:   
12-16 - og onsdag: 16-18.

Fin juleutstilling i hele des.
Åpent hver lør: 12 - 16 

mail: 
anjasolvik@hotmail.com

Det er Anja Cecilie Solvik 
og Marit Øvereng Vidvei som 
i dag holder til i det gamle 
gule huset (tidligere Heggedal 
Meieri), mellom fabrikken og 
Rustad Meieri. Anja startet 
galleriet for tre år siden, og 
hun er den som driver 
galleriet også i dag. Det fun-
gerer også som hennes verk-
sted. Etter 12 år som kunstner 
ved siden av lærerjobb, har 
hun nå blitt kunstner på heltid 
og er å finne i galleriet stort 
sett hver dag.
- I utgangspunktet lette jeg 
etter et atelié, og fikk hjerte-
bank med en gang jeg kom 
inn i dette lokalet, sier Anja.  

En typisk arbeidsdag i  
galleriet starter med at hun 
setter opp arbeidsliste for 
dagen. 
- Det er mye å gjøre, jeg er 
impulsiv og ustrukturert, så 
jeg trenger å ha en plan jeg 
skal følge hver dag. Jeg job-
ber egentlig hele tia, forteller 
hun, men prøver å stenge 
mobilen når jeg er hjemme.  

Anja selger bilder i galle-
rier over hele landet, og har 
rukket å bli godt etablert som 

billedkunstner. Noe av det 
mest spesielle så langt var 
kanskje da Anne B. Ragde 
spurte om å få bruke bildet 
hennes ”I dag er jeg en skadet 
fugl på livets brukne gren”, 
som forsideillustrasjon på sin 
nye bok ”Nattønsket”. 
– Jeg ble så grepet av et 
intervju på TV med Anne 
B. Ragde og poeten Michael 
Madsen, så jeg sendte dem 
bildet mitt. Ragde fikk bildet 
samme dag som hun begynte 
å skrive på boka, og spurte 
etter hvert om å få bruke det 
på forsiden. Det var stort, 
forteller Anja.  

Marit Ø Vidvei leier et av 
rommene til sitt arbeid. Hun 
er til daglig lærer på Hegge-
dal skole. 
– Det var stor stas for meg 
å få bli en del av dette. Anja 
og jeg har en del felles i våre 
kunstneriske uttrykk. Vi dis-
kuterer mye og utveksler  
erfaringer, forteller hun. 
Marit er i hovedsak tekstil-
kunstner, og jobber mye med 
å hente fram gamle broderi-
tradisjoner og vise de fram på 
en ny måte. 
- Jeg tegner med Kolsnål 

(strek), mens Marit tegner 
med synål, sier Anja. 

Teknikken Anja bruker i 
sine bilder er opprinnelig fra 
1500-tallet. 
– Hver gang jeg lager et bilde, 
så må det igjennom den sam-
me prosessen. Hvert trykk 
må trykkes manuelt og er et 
originalt arbeid i begrenset 
opplag. Jeg lager ikke kopier 
av trykkene, eller bruker hjel-
pemidler som photoshop for 
eksempel, forteller hun. 

”Pikene ved Broen” ligger 
i kort avstand til skoler og 
barnehager. Det vil gjerne 
Anja og Marit bygge på. 
– Det er mye ressurser blant 
barna her. Det er mye bra 
å utvikle videre, særlig når 
nytt Heggedal sentrum skal 
planlegges, sier Anja. 
Jeg har også lyst til å kunne 
tilby flere kurs i tia fremover, 
sier Anja. 

Hun ønsker å bidra til 
at barn og unge skal få et 
forhold til kunst for sin egen 
del og for å lære hvordan man 
kan møte og oppleve kunst 
i det offentlige rom. Derfor 
setter hun også høye krav til 

utstillerne, og alle som stiller 
ut blir juryert på forhånd. 
- Vi ønsker at ”Pikene ved 
Broen” skal være en et gal-
leri og et formidlingssted. 
Vi både ønsker og mener at 
vi har fått til spennende og 
morsomme åpninger med 
våre egne arbeider og gjes-
teutstillere, med musikalske 
innslag, foredrag, tannfeer 
osv, forteller Anja. Dette er 
positivt for Heggedal. Det 
er godt oppmøte hver gang 
galleriet arrangerer åpninger 
eller små konserter.  

Anja er opprinnelig fra 
Nordmøre og Marit fra Vest-
landet, men begge har fått et 
varmt forhold til Heggedal. 
- Med en gang min mann og 
jeg flyttet hit for 19 år siden, 
kjente vi at vi kom til en plass 
det var godt å bo, forteller 
Marit. – Selv om det ikke fin-
nes hav og sjøsprøyt i Hegge-
dal, er det allikevel som å bo i 
Himmelblå, utbryter Anja.

Etter tre år har galleriet ”Pikene ved broen” rukket å bli en godt synlig og 
veletablert del av Heggedal sentrum. Denne høsten har treårs-jubileet blitt 

markert med fest og åpning av jubilumsutstillingen ”KORSETT”. 

Marit Ø Vidvei og Anja 
Cecilie Solvik med en 

jubileumsbukett

Anja Cecilie Solvik var med å 
startet galleriet for 3 år siden. 

Hun er idag driveren.

Anja Cecilie 
Solvik, Marit 
Vidvei, Mari-
anne Karlsen, 
Lena Marsdal 
og Tonje Jevari 
fra utsillingen 
”KORSETT”

Galleriet holder hus i tidligere 
Heggedal Meieri. 

Tekst Marit Meyer - Bilder galleriet - layout Stein D Berge

              Kulturarenaer i Heggedal
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Jul på blåfjell
Velkommen til Blå-

fjellhytta
søndag 21 og 28 

november 
kl. 1200 – 1800.

Julemarked – salg av hjemmelagede 
nisser & troll.

Julestua selger sine fl otte produkter, 
kjøp lodd og vinn en kjempenisse! Vi 

selger god julegrøt m/saft.
Åpen kiosk. 

Opplev julestemning på Blåfjell, og 
samtidig se hvor fl ott hytta har blitt 

etter stor oppgradering. 

postenHeggedals26 Smånytt

Leksehjelp på Heggedal bibliotek 
hver torsdag mellom kl 15 og kl 18. 
NB! Vi trenger fl ere leksehjelpere!!!

Bruk biblioteket!

Nick McDonall:
”12” 
(2003)

Boken om en gjeng rike ungdom-
mer kom ut i 2003 og handlingen 
er lagt til rikmannsmiljøet i New 
York, nærmere bestemt Manhat-
tan. Her møter vi hvite Mike, en av 
få ungdommer som doper seg eller 
drikker, men han selger dopet til an-
dre og håver inn penger. Foreldrene 
hvasser i penger og ungene får det 
de vil, men de er mye for seg selv 
da foreldrene enten jobber eller be-
fi nner seg på ferie. Ungdommene 
har tilgang til 

svært mye penger og det er en 
verden forfatteren av boken kjenner 
til, men som han personlig har vært 
sint på. I boken tar han opp at pen-
ger også kan ødelegge deg, du får 
mye frihet som ung, men tar de gale 
valgene. Det er den gamle historien 
om de som har alt, men som ali-
kevel har ingenting. Romanen fl yr 
avgårde i et rimelig stort tempo og 
har apokalyptiske toner, dvs at mil-
jøet som skildres sakte men sikkert 
beveger seg mot stupet. Veldig god 
ungdomsroman som bør leses av de 
fra 13 år og oppover...

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

Biblioteket 
anbefaler:
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VELKOMMEN
TIL

KUNST UTSTILLING
Åpning 

Søndag 21. november kl. 16
(jazzkonsert kl. 18)

Gjør innkjøp av julegaver som kan være  

til glede for øyet

Tegne- og lekekrok

Kafé  

Åpningstider:
torsdager kl. 17 - 19 

lørdager og søndager kl. 13 - 17

H E G G E D A L

Åmot veien 2 ,  1389  Heggedal
(Stor hvit murbygning rett ved Heggedal st.)

I N G E B O R G  B R E D E R   -  M A R I T  H O F F  -  I R A  L I N D S T Ô M
M A Y G U N N  R I I S  -  J O N  S P I L D E  -  S T I N A  L A N G L O  Ø R D A L

Søndag 21. november 
til

søndag 12. desemberTegne- og lekekrok
Kafé

Åpningstider:
torsdager kl. 17-19

Lørdager og søndager kl. 13-17

31 veteraner stilte til start i kastfem-
kamp, som består av øvelsene slegge 
– kule – diskos – spyd – vektkast. 
Poengene beregnes etter internasjo-
nale tabeller, hvor resultatene for hver 
5-årsklasse regnes om med aldersfak-
torer, slik at en kan sammenlikne med 
vanlige seniorresultater. Kastfem-
kamp er den friidrettsøvelsen som 
har størst økning i deltakelsen blant 
veteraner både nasjonalt og interna-
sjonalt.

Arrangementet ble en suksess!
16 funksjonærer og gode hjelpere stil-
te opp, og programmet ble prikkfritt 
gjennomført. Det ble satt tre norske 
rekorder, og størst oppsikt vakte na-
turligvis den nye verdensrekorden:
Arild Busterud (62 år) fra Løten IL, 
var i praktslag. Han åpnet glimrende 
med 61,41 m i slegge (5 kg), og fortsat-
te med 14,84 m i kule (5 kg) og 48,12 
m i diskos (1 kg). Etter mer beskjedne 
35,48 m i spyd (600 gram), slo han 
til med hele 23,37 m i vektkast (9,08 
kg) – og endte opp med poengsummen 
4955 - som er verdensrekord. 
Også Svein Hytten (70 år) fra Tøns-
berg Friidrettsklubb forbedret sin 
egen norske rekord. Tidligere i som-
mer slo han Heggedals FIKs Arne 
Sæthers rekord, og økte nå ytterligere 
– til 4 515 poeng. 
Den tredje norgesrekorden kom i klas-
sen K 80-84 år, hvor Bodil Hestmann 
(82 år) fra Bekkestua scoret 2.572 po-
eng. Heggedal FIK hadde én deltaker 
med: Thorleif Brathagen (66 år) tok 
sølv i klassen M 65-69 med 2848 po-
eng.

Arne Sæther

NM i kastfemkamp for veteraner 
ble arrangert i Heggedal lørdag 
28.august. Det var første gang Heg-
gedal Friidrettsklubb arrangerte et 
større stevne på grusbanen – som har 
fått navnet Heggedal Kastarena.

NM på Heggedal Kastarena: 

Verdensrekord av 
Arild Busterud!

Arild Busterud (t.v) og Svein Hytten. 
Foto: Knut Skramstad

.....øver mandager 19.30 - 21.30 frem 
til og med mandag 30.november.
Julebordsfesten foregår lørdag 

4.desember på  Gjellum.
Danseøvingene på Gjellum starter 

opp igjen mandag 10.januar 
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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 jule-/vinterkolleksjon fra Container er 
nå på plass i butikken. Mye spennende strikk og 

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

Kaffe latte, varm sjokolade 
og eplekake med krem. 

Antikk, interiør, julegaver.

Åpningstider: Mandag stengt, tirsd. - onsd. - fred. 7 - 16, langåpent torsdag 7 - 19, 
lørdag 10 - 16 og søndag 11 - 16. Tel. 95 45 44 14

28 Nellys siste og Teknoserv.indd   1 2010-11-16   12:20:22


	01 Forside 6-2010
	02 Side 2 i 6-2010
	03 - iDTEQ
	04 - 06 Kinoen i 6-2010
	07 Historielaget 6-2010
	08 U-bedrift
	09 - Skolekorpset i 6-2010
	10 Lions
	11 - Hovedgårdens venner og stiftelsen i 6-2010
	12 - 13 Menighet i 6-2010
	14 - 15 HV i nr 6-2010
	16 Tandberg
	17 - 19 HIL i 6-2010
	20 - 22 Nærmiljøsentralen i 6-2010
	23 TV-aksjonen 2010
	24 - Pikene ved broen
	25 Småannonser i 6-2010
	26 - 27 Smånytt og Tandberg
	28 Nellys og Teknoserv i 6-2010



