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”Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl” (Vømmøl Spellmannslag)

Rehabilitering av Damvokterboligen, kraftverket i Kistefossdam-
men, trans´matorn, utetreningsparken, samlingssted for bosatte 
syrere, Innbyggertorget, Posten, Fabrikken, Heggedal Hovedgård, 
mandag kveld i Heggedal, historielaget – bare for å nevne noe. 

Ikke noe av dette hadde vært realiteter om ingen tok initiativ. I 
Heggedal tar folk initiativ. Noen av oss drømmer større enn andre, 
det får vi smake på når vi våkner og skal gjøre. Uten at du og jeg 
drømmer, uten at vi deler noe med andre, uten at vi spør hvordan 
det går med utviklingen – så stopper vi opp.  Den som har begge 
bena på bakken står som kjent ganske stille. Det er på tide å bev-
ege litt – både seg og andre. Det er ikke noe som skjer av seg selv. 
Kommune, innbyggere og utbyggere – vi har et felles ansvar for at 
det både er utvikling, fremdrift og fortsatt entusiasme i bygda. Vi 
skal trives som byggeplass i mange år til.

Kommunen er opptatt av at vi sammen skal bli enda bedre. Da skal 
vi møtes oftere, snakke mer sammen og være mer uenige før vi blir 
enige. Kommunen – det er oss det.

God samskaping krever åpen dialog, full deling av informasjon og 
andre ressurser og medansvarlighet, dvs. at alle deltakere er klar 
over at de også er ansvarlige for resultatet.

Her trengs det fortsatt mye initiativ, velvilje, entusiasme, utholden-
het og pågåenhet. Hele tiden.

Jeg provoserer og konfronterer gjerne - om det har en hensikt. Men 
jeg klager absolutt ikke.

PerS

Heggedalsposten2
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Jeg har hørt sagt at ethvert tettsted med 
respekt for seg selv, har både et bedehus og et 
Folkets hus.  Heggedal er faktisk et slikt sted.

Ikke bare har vi bedehuset Eben-Eser, vi har også kirken. 
Fra omkring 1990 har vi dessuten hatt Rikets Sal, drevet 
av Jehovas Vitner. Arbeiderforeningens lokale Friheim ble 
bygd i 1901 og tjente som stedets Folkets hus fram til om-
kring 1950. I mangel av bedehus og kirke, ble Heggedal 
Indremisjon stiftet på Friheim i 1926.

Opp gjennom åra har det vært mangfold i kristenlivet og 
menighetslivet i Heggedal. Allerede på 1890-tallet var det 
en kristelig ungdomsforening i gang. Men interessen for 
menighetsliv kan likevel ikke ha vært særlig høy her. Etter 
en bispevisitas i Asker i 1898 het det nemlig: «Den større 
del av arbeider- og husmannsklassen er enten fullstendig 
likegyldig for sin kirkelige rett og regel eller påvirket av 
sekterisk – frikirkelig eller frimisjonsvennlige retninger». 
Som på mange andre steder på denne tida var prestene tra-
disjonelt rekruttert fra en annen sosial klasse. Dessuten var 
det langt fra Heggedal til Asker kirke – selv på en søndag. 
Det var med andre ord en splid mellom arbeidernes fri-

Skisse av Heggedal kapell tegnet av arkitekt Fritz Holland i 
1926, fi re år før det ble bygget. Her er huset hvitt, mens det 
ved innvielsen var brunt. Portalen har aldri blitt bygget. 
Det innvendige er tegnet av arkitekt Schaulund. 

kirkelige tiltrekning og det som ble oppfattet som borger-
skapets kirke. Den noe nedlatende holdningen fra enkelte 
presters side kom tydelig til uttrykk i nabobygda Røyken. 
I 1909 skrev sogneprest J. J. Jansen blant annet følgende: 
«Der fi ndes et med Hensyn til Kultur lavtstaaende, men iv-
rig og paagaaende babtistisk Samfund, som heder «Kristi 
Menighed». Dette Samfund havde virket i Røken, specielt 
nede ved Kristianiafjorden og efterhaanden absorberet de 
religiøst bevægede. Dissenterne havde været altfor meget 
alene om Forkyndelsen der nede…» På Nærsnes fi kk de 
bedehus i 1890. Statskirkelig kapell kom først ti år senere.

Også i Heggedal var det frimenigheten som først fi kk 
bygd bedehus. Initiativet ble tatt på et møte 1. august 1929 
hjemme hos postbud Karl Olsen. Frie evangeliske møter 
hadde vært holdt i hjemmene i fl ere år, men menigheten 
vokste og det var behov for eget bedehus. Fra møtet i 1929 
heter det: «Stasjonsmester Gunnestad bemyndiges til å 
forestå oppførelsen av lokalet Eben-Eser, samt ordne med 
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alt vedrørende fullendelsen av lokalet».  En imponerende 
dugnadsinnsats bidro til at bedehuset Eben-Eser, i bakken 
like ovenfor stasjonen, kunne tas i bruk allerede etter seks 
måneder, den 19. januar 1930. 

Det gikk tregere med kapellet. På et møte i Heggedal 
vel 21. januar 1914 hadde trappesnekker Julius Christian-
sen fremmet forslag om å bygge et kapell i Heggedal. Han 
var formann i vellet, og var dessuten Arbeiderpartiets før-
ste representant i formannskapet i Asker. Men interessen 
må ha vært laber. Syv år senere fremmet forpakter Olaf 
Aarlid på Hovedgården saken på nytt. Styret i vellet var 
nok spent da saken ble lagt fram på generalforsamlingen 
i 1922. Det ble enstemmig tilslutning til forslaget. Eieren 
av Hovedgården, Alf Whist, ga tomt i gave i 1923. Samme 
år ble kapellforeningen stiftet, og det ble valgt en bygge-

komitè. To år senere forelå tegninger, og etter enda to år, i 
1927, forelå Kongelig resolusjon om oppføring av kapell 
i Heggedal. Dermed kunne man starte byggearbeidene i 
1928. Først den 12. april 1931 ble kapellet innviet av bi-
skop Johan P. Lunde. Men det var ikke helt ferdig. Penge-
mangel gjorde at interiøret kun var malt med grunningsfar-
ger, og i februar samme år er det beskrevet at det manglet 
fortsatt antependium, gardiner, lysekrone og kandelabere. 
Bilder fra innvielsen viser imidlertid at i alle fall lysekro-
nen har kommet på plass.

Jeg husker fra min barndom at det var forskjell på kir-
kegjengere og de som gikk på bedehuset. Hvis man gikk i 
kirken, da var man «kjerkerelliøs». Hvis man tilhørte brø-
dre- og søskenflokken på bedehuset, ja, da var man «per-
sonlig kristen». Det var mer liv på møtene på Eben-Eser, 
mente enkelte. Men det var nok også andre grunner til at 
ungdom søkte til Eben-Eser i de harde 30-åra. Et inter-
vju i Heggedal Ungdomslags håndskrevne avis fra 1932 
kan tyde på det. Her gjengir redaktøren en samtale med 
et arbeidsledig lagsmedlem som gikk og slang nede ved 
stasjonen. Han spurte gutten om han hadde tenkt å komme 
på Ungdomslagets møte på onsdag. Da svarte den unge 

Heggedal kirke ved innvielsen palmesøndag 12. april 1931. 
På grunn av dugnader og gaver var byggesummen lav, 
bare Kr 40.000. Kr. 10.000 var gave fra Asker kommune, 
Kr 4000 fra Asker Øl- og Vinsamlag. Likevel, imponerende 
å reise dette i de harde 30-årene! 
Lokale krefter sto for byggingen: Reidar Gudim var 
byggmester, Kolbjørn Bjørnstad lagde søylene og annet 
treskjærerarbeid og Ole Kristiansen lagde prekestolen. 
Han lagde også innredningen til dukkestua på Skaugum. 
Heggedal kapells kvinneforening, senere Kapellforeningen, 
ga kirkeklokke, orgel, døpefat og lysestaker. Alterbildet var 
lån fra Asker kirke som nettopp hadde fått tilbake alteret 
fra den gamle kirken som brant. (Foto: Lars Røed, Asker 
bibliteks samling)

Heggedal kapell i 1946. Kapellet ble soknekirke 1. januar 
1997 da Heggedalsområdet ble egen menighet – sokn. 
Kapell er gjerne en betegnelse på et mindre vigslet hus som 
kan fungere som kirke for en del av et sokn. Siden kapell 
ofte forbindes med gravkapell, ble bruken av ”Heggedal 
kapell” gradvis erstattet med ”Heggedal kirke” på slutten 
av 1980-tallet. (Foto: Lars Røed, Asker bibliteks samling)

Musikkgruppe fra pinsemenigheten Eben-Eser. Fra venstre 
Eva Syversen, Ingrid Johansen og Ragnhild underland.
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heggedølingen: «Tja, jeg veit ikke, jeg. Er det noe på Ebe-
nezer, så trur jeg at jeg heller går dit, for der er det litt futt 
i folket. Men jeg går nå helst den kvelden det er kaffe og 
kake».

Foruten pinsemenigheten på Eben-Eser har det vært 
både Santalmisjon, Sjømannsmisjon, Indremisjon, «Gui-
misjon» (en egen misjonsforening for Gui-området), ka-
pellforening, kirkekor, speideraktiviteter, bibelgrupper, 
søndagsskole og ungdomsklubb i menighetenes regi. For 
egen del har jeg frekventert tre forskjellige søndagsskoler 
i Heggedal. Mitt første møte med søndagsskolen var på 
Heggedal skole. Dit kom Oscar Gisle kjørende med hest 
og trille og holdt søndagsskole. Bestemor Yggeseth likte 
at jeg gikk der. Hun var svært religiøs og hadde vært med 
å starte Heggedal Indremisjon. Jeg husker hun hadde små 
lapper med bibelsteder liggende i en bolle. Derfra trakk 
hun en lapp hver dag og leste. Jeg syntes imidlertid Gisle 
var for streng. Sikkert til bestemors skuffelse sluttet jeg 
og begynte på Eben-Eser hvor fl ere av kameratene gikk. 
Der var det sang og gitarspill og servering av boller og 
brus. Og så fi kk vi stjerne i ei bok for fremmøte. En gang 
fi kk jeg to stjerner fordi jeg hadde tegnet et 
Jesusbilde. Bildet ble hengt opp over 
pianoet – etter mye skryt. Men, et 
par søndager senere var det borte, det 
var falt ned bak pianoet. Ingen hadde 
brydd seg med å ta det opp. Derfor slut-
tet jeg skuffet og begynte på kirkens 
søndagsskole hvor kjøpmann Thorvald 
Vanberg var lærer. Tida der ble imidlertid 
kort. Både kamerater og jeg var kommet 
i den alderen hvor det åndelige måtte vike 
for det timelige på en søndag.

Pinsekirken Eben-Eser , bildet til venstre, 
ble innviet i 1930 og var nærmest 
uforandret fram til 1970-årene. Etter et 
sprengningsuhell i 1990 ble huset fl yttet til 
nåværende beliggenhet. Dagens kirke ble 
innviet i 1992.  Stasjonsmester ved Heggedal 
stasjon, Karenius Gunnestad – her sammen 
med kona Karen – var trossamfundets 
første forstander. Menigheten var grunnlagt 
hjemme hos postbud Karl Olsen 1. august 
1929. Gunnestad var forstander fram til 
1949. Samme året ble kirkesamfunnet en 
formell del av Pinsebevegelsen.

Kjøpmann Torvald Vanberg (1901 – 1993) var aktiv i 
misjon og menighetsliv på 
mange plan nesten helt til 
han døde 92 år gammel. 
Han var med å gjenstarte 
Heggedal Indremisjon 
i 1944 og var formann i 
mange år. Han var aktiv 
også i Santalmisjonen 
og Kapellforeningen. 
Han var i svært mange 
år søndagsskolelærer. I 
32 år var han klokker i 
kirken. Av disse, 27 år 
i ulønnet stilling. Han 
arbeidet også for å 
bygge bedehus i tillegg 
til kirken.
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Loppelageret i Kloppedalen er åpent 
kl. 18-21 hver torsdag (utenom skoleferier)

I september har korpset holdt seg 
i høyden på fl ere måter, både med 
og uten instrumenter.

Vi har i år deltatt på «Korps på 
friluftstur», et prosjekt i regi av 
Gjensidigestiftelsen og Norges Mu-
sikkorps Forbund. Prosjektet går ut 
på at deltakende korps skal ta med 
instrumentene ut i nærmiljøet for å 
skape gode musikalske opplevelser 
for både publikum og musikanter. 
Tidligere i år har vi spilt ved 
Damvokterboligen og i Trans’matorn 
sykkelpark. Som avslutning på pro-
sjektet beveget vi oss virkelig opp i 
høyden, til toppen av Vardåsen der 
vi inviterte til musikalsk topptur. 

Etter en innledende konsert på Gull-
hella stasjon, startet turen opp til 
Vardåsen på merket turløype. Vel 
fremme på et utsiktsplatå nær toppen 
spilte vi et variert utvalg av marsjer 
og fi lmmusikk. Vi håper utekonser-
ten kunne høres langt og var til glede 
for alle turglade som hadde lagt turen 
til Vardåsen søndag 4. september.

Korpset på nett: hbs.skolemusikk.no

Tekst:
Layout:
Foto:

I høyden
Første søndag i september spilte hovedkorpset på Vardåsen.

Senere i september reiste vi igjen 
opp i høyden, til Høyt & Lavt 
klatrepark i Oslo sommerpark på 
Tryvann. Dette har blitt en fast tradi-
sjon for korpset hver høst. Instrumen-
tene var byttet ut med hjelm og annet 
nødvendig sikkerhetsutstyr, og både 
aspiranter, juniorer og hovedkorps 
fi kk testet egne grenser der de sving-
te seg høyt oppe i trærne. Med fel-
les grillpause underveis ble dette en 
sosial aktivitet på tvers av alle alders-
grupper i beste korpsånd.

Korpshøsten er altså 
godt i gang, og fokus
nå er forberedelsene 
til årets store konsert-
opplevelse, nemlig 
vår 60-årsjubileums-
konsert søndag 
23. oktober.

STORT LOPPEMARKED
I ASKERHALLEN

 - idrettshallen -
15. og 16. oktober
Lørdag kl. 10–16
Søndag kl. 11–15
Gratis parkering - 

auksjoner  - kafeteria - 
bankterminal - Vipps

Bilder fra prosjektet "Korps på friluftstur"

Gabriela i junior-
korpset hang 
høyt i trærne 
da korpset var i 
klatrepark i høst.

Vil du registrere skolekorpset som mottaker av din grastorandel?
Send SMS: Grasrotandelen 993809349 til 2020

Få siste nytt: Lik Heggedal og Blakstad 
skolekorps på Facebook.
facebook.com/hbskolekorps

Alf-Egil Lahn
Anders Lie Hagen
Bjørn Tumyr
Anders Botnmark

les grillpause underveis ble dette en 
sosial aktivitet på tvers av alle alders-
grupper i beste korpsånd.

Korpshøsten er altså 
godt i gang, og fokus
nå er forberedelsene 
til årets store konsert-
opplevelse, nemlig 
vår 60-årsjubileums-

STORT LOPPEMARKED
I ASKERHALLEN

- 
15. og 16. oktober
Lørdag
Søndag kl. 11–15
Gratis
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Vil du registrere skolekorpset som mottaker av din grastorandel?

Korpshøsten er altså 
godt i gang, og fokus
nå er forberedelsene 
til årets store konsert-
opplevelse, nemlig 
vår 60-årsjubileums-

STORT LOPPEMARKED

Vil du registrere skolekorpset som mottaker av din grastorandel?

Anders Lie HagenAnders Lie Hagen

Anders BotnmarkAnders Botnmark
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Gjennom 60 år har skolekorpset spredt 
musikkglede og musikkunnskap i lokalmiljøet. 

I 2016 markerer Heggedal og Blakstad 
skolekorps 60-årsjubileum.

Søndag 23. oktober arrangerer skolekorpset 
storslagen jubileumskonsert i Asker Kulturhus, 

med over 100 musikanter på scenen.
Les mer om konserten og bestill billetter på 

www.askerkulturhus.no

Bilder fra prosjektet "Korps på friluftstur"

Jubileumskonsert
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Ole-Herman Bjor

Arne Sæther runder snart 85 år og er i verdenseliten innen friidrett for 
veteraner. Han må ha skjønt hva som er viktig for å holde seg i form!

Heggedalsposten har tatt en prat med Arne og har fått 
følgende svar:

- Fordi de fl este i dag ikke har fysisk arbeid, er det 
fl ere viktige muskelgrupper (lår, rygg, mage, skuldre, 
bryst, armer) som ikke blir brukt nok i hverdagen. Der-
som vi nøyer oss med å løpe, jogge eller gå, får disse 
gruppene ikke nok trening. Etter at de aktive barne- og 
tenårene er over, kan dette forårsake et langsomt forfall. 
Det vi ofte merker når vi blir eldre, er jo at støttemus-
kulaturen blir svekket, og vi brekker lettere håndledd, 
lårbein, hofter osv. Noen ganger får nok «benskjørhet» 
litt urettmessig skylda for slike brudd. Vi kan gjøre mye 
selv for å forebygge brudd.

- Jeg har vært så heldig at de idrettsgrenene jeg 
valgte, nettopp trimmer så å si alle disse muskelgrup-
pene. Jeg mener naturligvis ikke at det passer for alle 
å begynne å kaste slegge, men fi nn deg øvelser hvor du 
kan kombinere trimming av fl est mulig muskelgrupper 
og bevegelse.

- Dessuten, for de fl este er ikke allsidig trening nok. 
Det er vel særlig to andre faktorer som også er viktige: 

• Et allsidig kosthold – samt kontroll med vekta, og 
• at en sover godt – regelmessig og nok!

Selv trener Arne normalt to ganger i uka. Hver økt er 
gjerne på en drøy time med intensiv trening. Siden 
kastøvelsene involverer så mange muskelgrupper fun-
gerer de også godt som generell trening - og når øvel-
sene gjennomføres med høy intensitet, gir de også kon-
disjonstrening.

Arne er opptatt av at alle – uansett alder – bør holde 
seg i form. Det er vel og bra at en fokuserer på barne-
idrett, men det er for lite fokus på at en alt for stor del 
av befolkningen blir passive i ten-årene. Den største 
delen av livet ligger etter dette. Det er også en uheldig 
tendens hos mange ledere i idrettskretser at de mener – i 
ramme alvor – at når du blir over 35 år, er du «ferdig» 
som idrettsutøver selv, og da bør du legge vekk egen 
idrett og bli trener eller leder for barn og ungdom.

- Det er kanskje ikke alle som liker å høre det, men 
jeg mener også at det at jeg har holdt meg (langt) unna 
røyk og alkohol, har betydd mye for helsa. Jeg er så 
heldig at kona mi, Ruth, og jeg alltid har hatt likt syn 
på dette – vi har vært sammen i nær 70 år. Ruth passer 
også på at vi varierer kosten, for der kan det hende jeg 
ville ha «skeiet ut» om jeg bestemte alene! 

Jeg veier meg daglig, og prøver å holde meg på min 
«trivselsvekt». Hektoene er lette å fjerne dersom en tar 
dem med det samme.

Over: VM i Durban 1997. 
Arne tar sølv i kule med 
et kast på 12,92 m, bare 
16 cm bak vinneren. I 
samme stevne tok han 
også to bronsemedaljer, i 
slegge og femkamp. 
Til venstre: Arnes før-
ste NM for veteraner i 
1976, 40 år siden! Han 
har imidlertid konkurrert 
sammenhengende siden 
1946.

Heggedalsposten8

3TrimHP 2016-5.indd   8 06.10.2016   02:28:26



X X I I  W O R L D  M A S T E R S  AT H L E T I C S  C H A M P I O N S H I P S
P E R T H  2 0 1 6

WWW.PERTH2016.COM  |  INFO@PERTH2016.COM  |  +618 9244 5200  |  

P E R T H ,  W E S T E R N  A U S T R A L I A  2 6  O C T O B E R  -  6  N O V E M B E R  2 0 1 6

COMPETE 
VOLUNTEER 
CHEER

VM i Perth, 
Australia

Resultater
Arne Sæther har konkurrert i veteranidrett siden 1976. Han konkurrerer 
gjerne i grenene; slegge, kule, vektkast og fem-kamp (kast) som består av 
kule, diskos, spyd, slegge og vektkast. Hans resultatliste er imponerende:

 VM: 1 sølv og 3 bronse
 EM: 3 gull, 3 sølv og 5 bronse
 Nordisk M: 11 gull, 17 sølv og 8 bronse
 NM: 88 gull, 50 sølv og 17 bronse.

Nå går turen til verdensmesterskap i Australia. Det fi nner sted i Perth 26. 
oktober – 6. november. Da har Arne Sæther rykket opp i neste alders-
klasse: MV85. I sommer har han kastet slegge opp mot verdensrekorden i 
denne klassen! Heggedalsposten ønsker god tur og lykke til!

Arne Sæther har vært en pådriver for å 
utvikle området mellom Hovedgården ung-
domsskole og Damvokterboligen til en fi n 
kastarena.

Heggedal	Bakeri	AS	er	
en	ekte	familiebedriF	
med	tradisjoner	helt	
6lbake	6l	1932.	Våre	
kjennetegn	er:		

Ferskvare:	Vi	leverer	
våre	brød	og	
bakervarer	rykende	
ferske	–	reB	fra	ovnen.	

Service:	Vi	håndterer	
din	bes6lling	effek6vt
og	leverer	på	kort	
varsel.			

Kvalitet:	Vi	har	kun	
faglært	personell	og	
benyBer	bare	de	beste	
råvarer.

Heggedal	Bakeri	AS	 	Heggedalsveien	309	–	Heggedal	

Telefon:	66	79	70	25	(06-16)	

Heggedal	Bakeri
Tradisjonsrike	og	kortreiste	bakevarer	!	
Vi	er	stolte	av	å	kunne	levere	både	rimelige	og	kortreiste	bakervarer	6l	lokalmiljøet.	
Brødene og kakene våre bakes samme dag og er dermed nylagde når de leveres i 
butikkene eller hentes i vårt bakeri.

Lang	heve6d	og	naturlige	råvarer	er	vik6g	for	oss,	og	våre	flinke	bakere og 
konditorer	er	avgjørende	for	at	du	skal	få	et	produkt	du	er	fornøyd	med.	

Vi lager standardkaker og spesialdesignede kaker på bestilling!

post@heggedalbakeri.no

ÅpningsHder:	mandag	-	fredag	0600	-	1300,	lørdag	0600-1100

	www.heggedalbakeri.no	

På hjemmesiden www.heggedalbakeri.no vår finner du alle typer 
kaker og brød, til alle anledninger, fra enkle sammenkomster til 
store jubiléer.

På hjemmesiden www.heggedalbakeri.no vår finner du alle typer kaker og brød,  
til alle anledninger, fra enkle sammenkomster til store jubiléer.

Heggedal Bakeri AS, Heggedalsveien 309 - Heggedal      Telefon: 66 79 70 25 (06-16)       post@heggedalbakeri.no 
Følg oss gjerne på facebook: HeggedalBakeri     Åpningstider: mandag - fredag 0600 - 1300, lørdag 0600-1100

Tradisjonsrike og kortreiste bakevarer !
Vi er stolte av å kunne levere både rimelige og kortreiste bakervarer i loka-
lmiljøet.Brødene og kakene våre bakes samme dag og er dermed nylagde 
når de leveres i butikkene eller hentes i vårt bakeri.

Lang hevetid og naturlige råvarer er viktig for oss, og våre flinke bakere og 
konditorer er avgjørende for at du skal få et produkt du er fornøyd med.

Vi lager standardkaker og spesialdesignede kaker på bestilling!

Heggedal Bakeri
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

1. september åpnet ”vi” Posten i Heggedal igjen. 

Etter en god og gjensidig utviklende dialog mellom Pos-
ten, kommunen og ”frivilligheten” i april/mai gikk det noe 
trått med forberedelsene både i det ene og i det andre ”kon-
toret”.  Men vi holdt på den planlagte åpningsdagen – og 
holdt rett og slett på å gå direkte på trynet. Etter noen hek-
tiske dager og timer fikk vi veldig god hjelp – fra tidligere 
Post-ansatte. 

Noen hadde heldigvis vært så forutseende at noen hadde 
tatt kontakt med Bjørnar og Anne som tidligere hadde vært 
ordentlige postfolk. (De er fortsatt veldig ordentlige post-
folk, men egentlig ”pensjonerte”..) Og som svarte ja med 
en gang vi trengte hjelp. I dag drives Postpunkt Heggedal 
av innleide ressurser (Bjørnar og Anne), sammen med an-
satte på Innbyggertorget – og Nærmiljøsentralen – nesten 
akkurat som vi hadde planlagt. Avtalen mellom Posten og 
kommunen sikrer at kommunen får dekket kostnadene for 
innleide timer – og merforbruk av timer for kommunens 
ansatte. Nærmiljøsentralen er den ”frivillige part” i dette 
samarbeidet. 

Neste gang vi blir invitert til samskaping skal vi også svare 
ja, la oss i fellesskap finne utfordringene og planlegge løs-
ningen og gjennomføringen - sammen.

Postpunkt Heggedal er en helt ny konstruksjon så det er vel 
ikke å undres over at ikke alt har gått på skinner. Systeme-
ne må tilpasses, bestillingsrutiner må endres, rapportering 
er ikke helt standard – og vi er mange parter i samarbeidet. 
Men i samskapingens og den gode velviljes ånd har vi fått 
det til. Og vi hører at publikum er fornøyde – med svært 
få unntak.

Om folk nå bare henter pakkene sine vil vi også få plass 
til flere.

”Postpunkt Heggedal” er åpent:
Mandag til fredag 08:00-10:00 og 15:00-18:00
Postboksene er tilgjengelige i Innbyggertorgets 
åpningstid, alle hverdager mellom 08:00 og 18:00.

Da Posten kom tilbake til 
Heggedal (samskaping i praksis) 

– det ble en god historie!

Lene fra Asker Kommune – og Terje fra Posten er godt i gang 
med opplæring.  Foto: Frivillig

Fakta om: 
Samskaping er en metode for å aktivere ressurser 
på tvers av samfunnet. Dette krever interaksjon, delta-
kelse og felles problemløsning mellom brukere, pårøren-
de, ansatte i førstelinjen og fra eksperter. Samskaping er 
kanskje særlig godt egnet for utvikling av tjenester, fordi 
det å trekke inn f.eks. brukerne vil gi verdifull kunnskap 
om deres opplevelse av tjenestene.
Samskaping er en kreativ og interaktiv prosess som ut-
fordrer alle aktørenes oppfatninger og forsøker å kom-
binere faglig og lokal ekspertise på nye måter. For å få 
dette til er det også nødvendig med nye organisatoriske 
løsninger med åpne systemer og verktøy som oppmun-
trer folk til å delta. Det krever også bygging av tillit og 
deling av den informasjon og innsikt som fagfolk og spe-
sialister sitter på.
God samskaping krever åpen dialog, full deling av in-
formasjon og andre ressurser og medansvarlighet, dvs. 
at alle deltakere er klar over at de også er ansvarlige 
for resultatet. Samskaping bidrar til gjensidig utvikling 
av kunnskap og læringsdeling, men har også bieffekter 
som at f.eks. at brukere som trekkes inn en tjenesteutvi-
klingsprosess blir stimulert og engasjert og således får 
styrket selvoppfatning.
Det at mottakere av en tjeneste deltar i samskaping vil 
også bidra til å øke forståelsen av brukerfokus inn i or-
ganisasjonen som skal levere tjenesten, samtidig bruke-
ren for en økt forståelse av leverandørens utfordringer. 
(Fra KS Innovasjon)

PerS
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Undertegnede har en løpende dialog 
med Tandberg Eiendom og Strøm 
Gundersen som for tiden strekker seg 
opp igjen fra hullet på hjørnetomta. I 
følge dialogen med disse kan følgende 
beskrives av pågående og planlagte 
aktiviteter, med alle forbehold om en-
delig og praktisk gjennomføring!

Arbeidene i Heggedalsveien nærmer 
seg ferdig og entreprenøren venter på 
offentlige myndigheter for tillatelse 
for oppstart av bygging av ny rund-
kjøring. Når disse arbeidene starter 
vil Strøm Gundersen begynne med ar-
beid som vil berøre Gjellumvannet og 
landskapet fra vannet og innover mot 
miljøgaten.
Dette området er regulert til formålet, 
dvs. at planen er godkjent hos alle in-
stanser også i fylket, riktignok skulle 
rundkjøring med gangvei opprinnelig 
legges et godt stykke lenger ut i van-
net enn tilfellet blir i dag.
Entreprenøren vil i forkant utarbeide 
en miljørisikoplan, hvor det kartlegg-
es om det fi nnes truede arter av noe 
slag og gjennomgår hvilke scenarier 
som kan inntreffe og sørger for at det 
er rutiner og beredskapstiltak dersom 
uhellet skulle være ute.
Det utarbeides også en oppfølging-
splan for miljørisikoplanen som føl-
ger arbeidet. Ute i vannet etableres 
det måleinstrumenter som gir dagens 
status (på vannkvalitet) i første om-
gang, samtidig som man da kan følge 
med på utviklingen mens arbeidene 
pågår. Med dette skal alle være godt 
forberedt på det som skal gjøres, sær-
lig med hensyn til miljøet.

Hjørnetomta
Grave- og sprengningsarbeidene til 
råbygget på underetasjen av Hjør-
netomten er ferdige. Det er Strøm 
Gundersen som er ansvarlig entre-
prenør for første del av utbyggin-
gen og arbeidet er antatt å vare i ca. 
8 mnd. , med planlagt ferdigstillelse 
desember 2016. Videre utbygging vil 
knytte denne underetasjen til U1 på 

Sentrumstomten via en stor kjørekul-
vert under Trevaren. Det er planlagt 
næringslokaler på 1. plan og boliger 
på 2., 3. og 4. plan og påtenkt oppstart 
for dette er januar 2017 med ferdig-
stillelse desember 2017, deretter en-
ten oppstart på sentrumstomta eller av 
rampehuset.
Dette første byggetrinnet på hjør-
netomta inneholder parkeringsplasser, 
boder og teknisk rom for nærings- og 
boligarealene som kommer i etasjene 
over.

Resten av sentrum
Når det bygges videre i sentrum 
planlegges ca. 25 næringsenheter, 
herunder Vinmonopol, matbutikker, 
cafeer, Innbyggertorg og nær 140 nye 
leiligheter og ikke minst parkering un-
der bakken. Men altså oppstart senere.

”Kontinuerlig bygging er målet”
- sier Tandberg Eiendom om fremdrift i sentrum

Tekst: PerS 
Kilder: Tandberg Eiendom og Strøm 
Gundersen.

Heggedalsposten 11

10-13 Innbyggertorget i HP 5-2016-ver01.indd   11 06.10.2016   05:33:30



HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Innbyggertorgets program oktober-desember 2016
NB! Det kan bli endringer. Følg med på www.iheggedal.no og oppslag på Innbyggertorget

August
Ons. 24. kl.12.00 «Frivillig-lunsj»

September
Man. 5. kl. 17.30 Sirkusskole på Innbyggertorget v/Marianthe Salvesen (se omtale)
Ons.7. kl.11.00 Om oppfriskningskurs for eldre bilførere; 65+ v/Statens Vegvesen
Man. 12. kl.17.30 Sirkusskole på Innbyggertorget v/Marianthe Salvesen
Man. 12. kl.12.00 Babymandag: «Føkk lykke» v/Marte Frimand-Anda (se omtale)

Sopptur. Felles for alle seniorsentrene. Oppmøte ved utfartsparkeringen på Dikemark. 
Buss 701. Ta med niste.

Ons. 21. kl. 11.00 Asker Helsesportslag informerer om sine aktiviteter.
Ons. 21. kl.18.00-21.00 Knivkurs med Steinar Søsveen – Påmelding (se omtale)
Søn. 25. kl.15.00 Orientering om «Nytteveksten» på Øvre Bråta, Heggedalsvn.179. Soppkontroll kl. 16 (se omtale)
Man 26. kl 13.00 Fortellerverksted - Tema: Menighetslivet i Heggedal
Fre. 30. kl.11.00 Eldres dag  - Jazzduoen - Kaffe og kake. Gratis

Oktober
Tir 4. kl. 17.00-18.00 Strikk og lytt.  Ta med deg strikketøyet. Vi setter på en lydbok. (se omtale)
Ons 5. kl 18.00-21.00 Knivkurs med Steinar Søsveen - Påmelding
Man. 10. kl.12.00 Babymandag  - vi lager Babymat  (se omtale)
Tir. 11. kl. 17.00-18.00 Strikk og lytt  Ta med deg strikketøyet. Vi setter på en lydbok.
Ons. 12. .kl 11.00 Hva skjer i Heggedal sentrum  v/Per Sletaune, Heggedal nærmiljøsentral
Ons. 12. kl 19.00 Hva er kiropraktikk? Hvordan fremme god helse? v/Bente  Alvær, Heggedal kiropraktikk
Man.17. kl.17.30 Dans for barn på Innbyggertorget  v/KGB I kveld: HIP HOP (se omtale)
Tir.18. kl. 17.00-18.00 Strikk og lytt.   Ta med deg strikketøyet. Vi setter på en lydbok.
Ons. 19. kl. 11.00 Hva gjør vi med de gamle oljetankene i hagen? v/Bjørn Nordby, rådgiver for miljø i AK
Ons. 19. kl.18.00-21.00 Knivkurs med Steinar Søsveen  -  Påmelding
Man. 24. kl. 17.30 Dans for barn på Innbyggertorget  v/KGB  I kveld: JAZZ/POP 
Tir.25. kl. 17.00-18.00 Strikk og lytt.   Ta med deg strikketøyet. Vi setter på en lydbok.
Ons. 26. kl.11.00 Velferdsteknologi, med fokus på mestring og velvære. v/Kjetil Senum, "Aldring og helse"
Man. 31. kl. 13.00 Fortellerverksted  -  Tema: Badeplasser ved Gjellumvannet

November
Ons. 2. kl.11.00 Det vi ikke snakker om; vold i nære relasjoner. Hva skjer i Asker? v/rådgiver fra Asker kommune
Ons. 2. kl. 18.00-21.00 Knivkurs med Steinar Søsveen  -  Påmelding
Man. 7. kl. 12.00 Babymandag. Barn og søvn.  -  Helsesøstrene på Heggedal helsestasjon
Man. 7. kl.17.30-19.00 Legokveld på Innbyggertorget.  Vi har Lego, dere har de gode idéene
Ons. 9. kl. 11.00 Presentasjon av høstens bøker v/Rannveig Kvanum og Sigrid Aarnes, Asker bibliotek
Man. 14. kl 17.30-19.00 Button-verksted  -  Lag din egen button
Ons. 16. kl. 11.00 Utvikling av Innbyggertorget i Heggedal- Samtale og debatt
Man. 21. kl.17.30-19.00 Perle-verksted  -  Lag ditt eget smykke eller bilde av perler
Ons. 23. kl. 11.00 Det digitale radioskiftet; hva innebærer det for deg?  v/Ole Jørgen Torvmark, Digitalradio Norge
Tor. 24. kl. 19.00 Åpent møte med foredrag og presentasjon av historielagets årbok 2016
Man.28. kl. 17.30-19.00 Kort-verksted  Lag et kort til noen du er glad i. Kanskje et julekort?
Man. 28. kl. 13.00 Fortellerverksted  -  Tema: Langs Underlandsveien - Presstoff, Hardmetall, Sivilforsvaret
Ons. 30. kl. 12.00 Lutefiskmiddag   -  Påmelding innen 26.11.

Desember
Tor. 8. kl. 18.00 Innbyggertorgets julemiddag. Påmelding

«Norske litterære julehefter fra 1880 til i dag-med vekt på kunstnere og forfattere fra Asker.» 
v/Tom Brenne (gratis)

Lør.10. kl. 12.00-16.00 Juleverksted.  Her skal det snekres, limes, klippes og sages. (Gratis)
Tir. 13. kl. 12.00 Luciadagen. Vi får besøk av fra barnehagen. Servering av  julegrøt. 
Ons. 14. kl. 12.00 Asker seniorkor. Servering av gløgg

Tir. 20. kl. 11.00

Tor. 8. kl. 20.00

Kunstfabrikken i Heggedal
En arena for kunst og kulturaktiviteter i nær-
miljøet

Her skjer det mange spennende ting. Forrige måned var det Kunst 
rett vest med åpne atelierer. Den siste lørdagen i oktober åpner fi re 
lokale kunstnere en ny utstilling i den store hallen i Fabrikken. De 
ønsker alle velkommen til en 
god opplevelse og et avbrekk i hverdagen. 

Utstillingen varer i perioden 29/10 - 13/11 2016:
Torsdag&Fredag kl 17-20, Lørdag&Søndag kl 13-17. 
Vernissage lørdag 29/10 kl 18.

Utstillerne er; 
Ira K. Lindstrøm med foto
Elisabeth Skare med malerier, tegninger og smykker 
Heidi Bjune Kjølseth med malerier og digitale print
Ingrid Evensen med tekstiler, keramikk, fotoprint og 
«found objects»
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Dans for barn 
mandagene 17. og 24. oktober kl. 17.30: 
HIP/HOP og JAZZ/POP.  Nina Grøholt fra KGB dans & 
ballett kommer for å lære bort dans med futt og fart i. Vi 
danser i 40 minutter, og så får de voksne se hva vi har lært 
etterpå. Begrenset med plasser. Påmelding på Innbygger-
torget.
Passer for barn fra 
6-10 år. Gratis.

HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Babymandag
7. november kl. 12.00:
Barn og søvn, et alltid like aktuelt tema.
I en jungel av mer eller mindre gode søvnråd, kan det være 
vanskelig å ta de riktige valgene. Hvorfor er dette så van-
skelig? Hvordan få gode søvnrutiner? Dette og mer til får 
vi høre om når helsesøstrene Bente Nordhøy Kristensen og 
Randi Hausler fra Heggedal helsestasjon besøker oss med 
gode råd og mye erfaring.

Sted: Innbyggertorget i 
Heggedal
 Gratis

Verksteder for barn 
LEGO-KVELD - mandag 7. november kl 17.30
BUTTONVERKSTED - mandag 14. november kl 17.30
PERLEVERKSTED - mandag 21. november kl 17.30
KORTVERKSTED - mandag 28. november kl 17.30

Ta med deg en venn og kom!
Vi har materialene, 
du må selv ha idéene.
Passer for alle fra 5-90 år.

Strikk og lytt 
tirsdagene 18. og 25. oktober kl. 17.00
Velkommen til en rolig og avslappende ettermiddag på 
Innbyggertorget. Ta med deg strikketøy eller la vær. Vi set-
ter på en ny og populær lydbok, og vi lytter oss gjennom 

en times tid. Vel-
kommen til en time 
med lav puls i rolige 
omgivelser. 
Passer for voksne.

Årets bøker
Onsdag 9. november kl 11.00 - 12.00
Sigrid og Rannveig presenterer smakebøker fra årets 
bøker.

Blant årets bøker finner vi både 
tradisjonelle fortellinger og 
bøker skrevet i en mer leken og 
utradisjonell form. Tommi Kin-
nunen gir oss et bilde av Fin-

land, sett fra fire ulike perspektiv, Pierre Lemaitre skildrer 
med alvor og humor Frankrikes behandling av veteranene 
etter første verdenskrig, Monica Ali har skrevet to histo-
rier fra to århundrer som både står alene hver for seg, men 
også virker inn på hverandre.
Det er også kommet spennende ny litteratur hvor tema er 
Midtøsten; Amos Oz har problematisert svik og kjær-
lighet i Judas, Orhan Pamuk gir oss et varmt og nært bilde 
av Istanbul. Og hva skjedde egentlig med familien til 
araberen i Camus Den fremmede? Det gir Kamel Daoud 
oss svaret på i Mersault-saken. Dette er noen av bøkene 
Sigrid og Rannveig presenterer – velkommen!
Sted: Innbyggertorget i Heggedal
 Gratis

Litt om noen av 
arrangementene i 
oktober - desember: 

Snekker/mekkeverkstedet 
på Innbyggertorget (3. etasje) er åpent for barn 

og voksne annenhver tirsdag (i like ukenr.)
17.30-20.00 NB Ny åpningstid!

Har du noe du vil lage eller reparere?
Kan du tenke deg å være ansvarlig for verkstedet noen 
tirsdager? Vi skulle gjerne holdt åpent hver uke! Kontakt 

Dag Henning Sæther:
977 40 617 / d-hen-sa@online.no
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Heggedalsposten14 UNGDOMSREDAKSJONEN

Lotta Baalerud (15) er leder for elev-
rådet på Hovedgården ungdomsskole. 
Dette skoleåret er mange viktige saker 
på agendaen.

– Hvordan er det å lede et elevråd?
– Det er veldig spennende. Jeg må 
planlegge og innkalle til møter, 
og har et ansvar for at saker blir 
fulgt opp. I mitt første halvår som 
elevrådsleder var jeg leder over 
10.-trinnsrepresentantene, da jeg 
selv gikk i 9. klasse. Det var en rar 
posisjon, men en fin erfaring.
 Dette skoleåret er det et nytt elev-
råd. Hver klasse er representert med 
én representant og én vararepresen-
tant. Etter sommerferien besøkte 
jeg alle klassene og fortalte hva det 
innebærer å være tillitselev. Når man 
har engasjerte elever er det lettere å 
lede elevrådet.

– Hvor ofte har dere møter?
– Vi har elevrådsmøter omtrent hver 
tredje uke. Første møte var et semi-
nar der ordfører Lene Conradi holdt 
foredrag om hva som kjennetegner 
god møtekultur. Det var interessant, 
men vi kunne mye av det hun sa. 
Ordføreren ga oss ros for hvordan vi 
driver elevrådet her på skolen. Det 
var gøy!
 Alle elevrådsrepresentantene sitter 
i tillegg i hver sin gruppe som mø-
tes etter behov: skolegenser- og år-
bokgruppa, vurderingsgruppa, vakt- 
mestergruppa og arrangementgruppa. 
Selv sitter jeg i vurderingsgruppa.

– Hva gjør dere i vurderingsgruppa?
– Diskuterer hvordan vi elever bør 
vurderes. Det er en viktig sak for 
meg. Snart skal vurderingsgruppa få 
bli med på lærermøte og gi innspill 
til hvordan vi ønsker å ha vurderinger.

– Hva tenker du om at dere elever 
får være med på dette?
– Det er veien å gå for å få en god 
skole med fornøyde elever. Når elev-
ene kan påvirke sitt eget skolemiljø, 
trives man rett og slett bedre på sko-
len. Man får lyst til å være her.

– Du har vært elevrådsleder siden jul. 
Har du lært noe om det å være leder?
– Jeg har vært i elevråd en del år tid-
ligere, men vervet som elevrådsleder 
har vært spesielt. Jeg har erfart at det 
er viktig å delegere arbeidsoppgaver. 
Første halvåret tok jeg kanskje litt 
mye ansvar for arbeidet selv. Dette 
skoleåret har jeg vært flinkere til å la 
andre representanter få ansvar. Den 
lederegenskapen er viktig.

Elevrådsleder’n
PORTRETT

LOTTTA BAALERUD
TEKST: ANDERS LIE HAGEN

 Rett etter skolestart fikk jeg være 
med i en debatt om mobbing på As-
ker bibliotek, der vi hadde samtaler 
med elever og sosiallærere fra andre 
skoler. I tillegg har jeg fått være med 
på et arrangement som het «Engasjer- 
Deg». Det var en veldig flott inspi-
rasjonskveld om å bli mer engasjert.

– Men du er da veldig engasjert fra før?
– Det er et poeng. På en slik konfe-
ranse bør ikke nødvendigvis repre-
sentanter fra elevrådet dra. Dem som 
melder seg til slike verv er som oftest 
veldig engasjerte fra før. Det burde 
jo egentlig være andre ungdomssko-
leelever som ikke kjenner til alt man 
kan engasjere seg i.

– Hvorfor skal man engasjere seg?
– Man får så utrolig mye lærdom 
man kan få brukt for senere. Jeg vil 
si at jeg har utviklet meg som person 
dette året her.

– Har noe overrasket deg gjennom 
året?
– Når jeg startet som elevrådsleder 
ble jeg overrasket over hvor mye vi 
kunne få til sammen. Det er mye vi 
elever kan påvirke bare vi legger ned 
innsats og viser engasjement. Mona 
Pünther er en unik rektor som er tett 
på elevene. Når elevrådet har et tett 
samarbeid med ledelsen kan vi få til 
mye sammen.

”Når elevene kan påvirke sitt 
eget skolemiljø, trives man 

rett og slett bedre på skolen.

– Har du vært med på noe spennen-
de som elevrådsleder?
– Det kommer en del besøk til 
Hovedgården som jeg viser rundt på 
skolen sammen med rektor. Det er 
særlig mange som vil se på kantina 
vår – den er ganske unik.

Elevrådsleder Lotta Baalerud.                                                 Foto: Anders Lie Hagen
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– Du går nå i 10. klasse. Hva vil du 
gjøre etter ungdomsskolen?
– Jeg ønsker å gå på IB (Internatio-
nal Baccalaureate, journ.amn.) og 
kanskje utveksle til utlandet et år. 
Når jeg blir voksen har jeg lyst til å 
jobbe med noe spennende; kanskje 
forske på noe? Jeg er veldig opptatt 
av fornybar energi.

– Når du ikke driver med elevråds-
arbeid, hva gjør du på fritiden?
– Jeg spiller håndball 3-4 ganger i 
uka og kamper i helgene. Jeg er også 
med i et spillerutviklingsprogram 
fra Norges Håndballforbund. I til-
legg har jeg hest, så jeg rir en del.

– Du høres ut som en aktiv person 

- blir det ikke travelt?
– Det handler om å prioritere tid og 
være effektiv. Når jeg setter meg ned 
for å gjøre lekser har jeg fullt fokus 
på det. Man må ikke la seg distrahe-
re av Facebook og Instagram. Slikt 
kan man sjekke etterpå. 
 Hovedgården har et langt friminutt 
midt på dagen som vi kaller midtti-
me. Den tiden kan brukes til mange 
forskjellige aktiviteter. Innimellom 
gjør jeg unna en del av leksene da.

– Hva er ditt beste tips til dem som 
skal starte på ungdomsskolen?
– Følg med i undervisningen fra star-
ten av. Hvis man tenker at det som 
blir gjennomgått i 8.- og 9. klasse 
ikke er viktig, kan man fort få noen 
utforinger i 10. klasse.

– Til jul går du av og en 9.-klas-
sing overtar elevrådsledervervet. 
Hvordan blir det?
– Det skal bli fi nt å få fokus mot ek-
samen på våren. Allikevel kommer 
jeg til å savne elevrådet. Jeg synes det 
er gøy å ha muligheten til å påvirke.

Åpningstider
høsten 2016
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Få mer informasjon om 
aktiviteter og kurs på 

Kalibers Facebook-side.

kl. 14–17
kl. 14–20
kl. 14–17

Mandag:
Tirsdag: 
Torsdag:

Elevrådet på Hovedgården ungdomsskole skoleåret 2016/2017.  Foto: Daniel Lillegård

Kaliber ungdomsklubb 
er ungdomsklubben i 
Heggedal for ungdom 
fra 12–18 år. Klubben 
ligger ved Hovedgården 
ungdomsskole. Her kan 
man spille bordtennis, 
biljard og PlayStation. 
Det er åpen cafe med 
salg av mat og snacks. 
Man kan også se fi lm, 
holde på med kreative 
aktiviteter og være med 
på kurs.
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4H er en ideell barne- og ungdoms-
organisasjon med cirka 600 lokale 
grupper rundt om i Norge. Én av 
klubbene er lokalisert i Heggedal.
 –  Vi er en klubb for dem som ønsker 
å lære mer om friluftsliv, gårdsliv og 
kultur, forteller Selma Baalerud (12) 
fra Heggedal. Sammen med fi re andre 
jenter startet hun 4H-gruppen «De 
Aktive» for snart to år siden. I dag er 
de syv venninner i klubben.
 –  Vi fi nner på mange forskjellige 
aktiviteter. Tidligere i år gikk vi topp-
tur til Vardåsen. I høst hadde vi bake-
kamp, der vi delte oss inn i lag og 
bakte, forteller Selma, som fungerer 
som leder i den lokale 4H-gruppen.
 – Vi har også hatt innsamling og 
salg av gamle bamser til inntekt for 
Unicef, der vi skaffet over 1 800 kro-
ner, supplerer venninnen Hannah 
Krokaas Bakke (13).
 Den lokale 4H-klubben er tilknyt-
tet Hauger gård. Omtrent hver tredje 
uke samles gruppa til møte på gården 
mellom Heggedal og Dikemark.
 –  Det er vi barna som sitter i styret 
til klubben. På møtene blir vi enige 
om hva vi skal gjøre og temaer vi vil 
jobbe med. I 4H gjør vi litt av alle 
mulige aktiviteter, forklarer Selma, 
som på fritiden også går på sang, 
teater og spiller fi olin.

Lokal møteplass
Hauger gård er én av i alt 47 gårder 
i landet som er tilknyttet 4H. Dette 
er gårder som tar imot barn, unge og 
voksne til pedagogisk tilrettelagt be-
søk. I sommer ble Hauger gård kåret 
til årets 4H-gård.  Juryen skriver i sin 
begrunnelse at Hauger gård «gjør en 
fantastisk jobb med å engasjere og 
inkludere 4H-ere og deres familie i 
gårdsdriften, gi opplæring i dyrevel-
ferd og klubbaktiviteter.»

Fra venstre: Tuva Baalerud (10), Kaja Krokaas Bakke (6), Anna Gundersen (12), 
Selma Baalerud (12), Heidi Sverdrup Hansen (11), Maha Elise Fivold (12), Hedda 
Krokaas Bakke (10) og Selma Mehl (10).

Egen 4H-klubb
Hauger gård er kåret til årets 4H-
gård. I september var den lokale 
4H-klubben med å arrangerte 
«Gøy på landet»-dag på gården.

FAKTA  __

Selma Baalerud er leder for klubben 
«De Aktive», Askers eneste 4H-klubb.

Selma Mehl (f.v.), Hedda Krokaas Bakke 
og Anna Gundersen solgte kaker til de 
besøkende på årets «Gøy på landet»-dag.                       
Foto: Eva Groven / Budstikka

Det var mange dyr å treffe på besøks-
dagen på Hauger gård. Foto: Eva Groven / Budstikka

Gøy på landet
I starten av september arrangerte 
Hauger gård åpen besøksdag sammen 
med 4H-gruppen. Over 200 personer 
var innom «Gøy på landet»-dagen, 
som ble arrangert for andre året på 
rad. Her var det mulighet til å besøke 
dyr, hoppe i høyet, ri på hest, prøve 
stylter og lage sin egen pizza stekt i 
steinovn. Det kom også noen nye som 
ville bli med i 4H-gjengen, da under 
betegnelsen «kløvermedlemmer» for 
de yngste under 10 år. Selma ønsker 
også andre velkommen til å bli med i 
4H-klubben «De Aktive». 
 – Foreløpig er vi ingen gutter, men 
det hadde vært litt kult om noen gut-
ter hadde turt å bli med, smiler Selma.
Tekst og foto: Anders Lie Hagen

• Ideell barne- og ungdoms-
organisasjon som er livssyns-
nøytral og politisk uavhengig.

• I Norge er det ca. 14 000 
medlemmer i alderen 10 til 25 år, 
fordelt på ca. 600 lokalklubber.

• Formålet er å utvikle aktiv og 
samfunnsengasjert ungdom 
med ansvarsfølelse og respekt 
for natur og mennesker.

• Organisasjonens motto er 
«Å lære ved å gjøre».

• De fi re H-ene står for hode, 
hjerte, hender og helse.

4H
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Huldrestien er en spennende familietur i Kjekstadmarka der huldras øyne 
følger dere på hele runden.  Dette er en tur for store og små og barna vil elske 
den. Det er en morsom og kupert sti, en runde på ca. 2 km.  Den er merket med 
huldras øyne og starter ved Vesledammen i Røyken.
 

Det er Røyken Speidergruppe, med Lise Berit Lian i spis-
sen, som står bak eventyr-stien.  Hun kunne fortelle at 
ideen fi kk hun i Trondheim der det var laget en Tusse-sti.  
Med Huldreåsen på kartet i Kjekstadmarka, så var even-
tyret og eventyrstien i gang.  Den ble ferdig skiltet som-
meren 2015.

Til Vesledammen kommer du raskest ved å kjøre til 
Røyken sentrum og opp til Kleiver.  Der er det stor P-plass 
og kort vei til Vesledammen. Ønsker dere en lengre tur, 
kjører dere til Hallenskog, opp Plankedalsveien og parke-
rer ved postkassestativene før bakkene opp til Blåfjellhyt-
ta.  Følg veien innenfor P-plassen noen meter, og ta grus-
veien som går ned til venstre og videre til høyre på den 
gamle skogsbilveien til Kleiver.  Gå forbi husene der og 
ta til høyre i rundkjøringen, og videre opp mot Vesledam-
men. Da blir turen totalt på ca. 5 km.

Ved Vesledammen står det skilt merket Huldrestien 
som peker i 2 retninger.  Ikke gå over brua, men ta stien 
som går til høyre langs vannet.

På den andre siden av vannet og litt inn i skogen kom-
mer du til Huldras Hest og der kan du lese eventyret om 
huldras hest.  Det må du ikke gå glipp av.

Huldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i KjekstadmarkaHuldrestien i Kjekstadmarka

Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Heggedalsposten18

18-20 Tur 2016-5.indd   18 06.10.2016   02:32:18



Huldras hest

Huldreåsen

Blåfjellhytta

Parkering

Statens kartverk

Vesledammen

Huldras utsiktHuldras utsikt
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Mina og Rolf ved Huldras hest.

Smokketreet befinner seg inn til høyre!

Følg stien som går forbi Huldras Hest og 
sving til høyre vekk fra vannet og oppover bak-
ken.  Når stien flater seg ut går det liten sti opp 
til venstre.  Huldras øyne lyser mot deg og viser 
vei.  Det går oppover og oppover før du plutse-
lig kommer frem til Eventyrplatået med smok-
ketreet.  Der ser du en fin leirplass med gapa-
huk.  Bare duken mangler.  Jeg måtte lete litt for 
å finne smokketreet, men står du på platået og ser 
i stiens retning, ser du huldras øyne foran deg. På 
høyre siden av stien der, står det et grantre.  Der 
hang det bare en smokk nå, så har du en smokk 
du ikke trenger lenger, så ta den med og heng 
den opp! Hvem vet, kanskje huldrebarna eller 
ekornbarna kan få seg en trøst når de trenger det

Huldreøynene gir deg en trolsk stemning der 
de lyser mot deg hele veien, og nå på høsten er 
det masse trollspinn i lyngen også. 

Stien går videre oppover og til nok et platå, 
på toppen av Huldreåsen.  Der står det to benker 
som innbyr til en rast og pust i bakken før ferden 
går videre ned den bratte skrenten og inn i den 
mørke troll-skogen.  Men her dukker det opp et 
skilt som gir deg mulighet til sti-valg.  Er du en 
klatremus kan du velge stien til venstre og ned 
den bratte skrenten, og under huldras øyne. Mens 
småtroll og de som ikke er like lette til bens kan 
velge stien til høyre.  Vel nede må de som går 
småtroll-stien gå til venstre mens klatremus må 
gå til høyre. Huldras øyne viser dere stien videre 
gjennom den trolske mørke skogen.  

Stien videre går tett inntil en høy fjellvegg og 
snirkler seg forbi gamle forvridde trær og mose-
grodde steiner. Her er det en hule også, og bare 
klukking fra bekken og en og annen fugl forstyr-
rer stillheten. Spennende….  Bekken du kommer 
frem til heter Svartvannsbekken og kommer fra 
Svartvann.  

Dette vannet kan du så vidt skimte i et juv når 
du går tur opp til Svartvannsåsen, «Lille Besseg-
gen».   Da har du Svartvann på den ene siden og 
Oslofjorden på den andre.  Dette er en tur jeg 
har beskrevet tidligere i Heggedalsposten, og 
den turen anbefaler jeg sterkt.  En kjempeflott 
naturopplevelse.  

Svartvannsbekken er ikke så stor.  Du kan 
hoppe over eller gå over en bro av tømmerstok-
ker.

Det begynner å lysne mer og mer og du kom-
mer til et stikryss.  Her er det bare å følge hul-
dras øyne.  Litt lenger fremme kommer du til et 
skilt som peker mot Huldras Utsikt.  Det er rett i 
nærheten så ved å ta en liten avstikker dit får du 
flott utsikt utover Røyken og innover mot Nes-
oddlandet.  Et fint sted å raste også, dersom du 
ikke velger å ta rasten ved Vesledammen.  For 
tilbake til Huldras utsikt-skiltet er det bare den 
bratte skrenten ned før du er fremme ved enden 
av Vesledammen.     

GOD TUR!
Huldras utsikt
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Film og Videokonvertering I hjertet av Heggedal
gjennom  30 år

Har du smalfilmer-video-lysbilder,
 kan vi overføre disse til Dvd/harddisk.

Beøk oss I 4. Etg I Sentrumsgården og se samtidig vår
filmutstilling I Heggedalsbakken 6 (over Kiwi)

Kunnskap gjennom 30 år 

Tlf: 66 79 45 45
Eller gå inn på våre nettsider:

www.jadu.no

Heggedalsbakken 6
1389 Heggedal

SMALFILM-VIDEO

Underlandsveien 72, 1389 Heggedal
Telefon: 997 86 846, E-post: post@malerninge.no

Borch Fagerhaug Elektro AS
Åmotveien 44, 1389 Heggedal

  * Rehabilitering
  * Nybygg
  * Brannforebyggende El-kontroll

Kontakt oss på mobil 415 51 001 eller 
epost oborch@online.no

QuizDan-utøvere fra Heggedal
Asker stiller med lag i årets sesong av QuizDan.  I de 
tre foregående sesongene har lagene bestått uteluk-
kende av voksne quizspesialister. I årets QuizDan 
stiller hvert lag med en seniorgruppe og en ungdoms-
gruppe.

Fredrik Arstad Ognedal og Anders Botnmark  (t.h.) 
fra Heggedal, sammen med Julie Kirstin Flugstad, 
utgjør Askers ungdomslag. Laget stiller i seminfinale 
på NRK 30. oktober.
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RETTELSE

Vi beklager at datoen for Eventyrkvelden 
ble feil i forrige nummer av 
Heggedalsposten. Riktig dato er  lørdag 
15.oktober. 

Styret

                                            
Medlem i Heggedal Idrettslag?
Vi håper at alle Heggedøler vil være med å støtte idretten i 
bygda ved å bli støttemedlem i Heggedal Idrettslag.

Støttemedlemskapet koster 200,- og kan fornyes hvert år. Vi er 
glade for hvert eneste år du vil bidra.

Sett beløpet inn på kontonr. 5136.05.38382 og legg inn navn og 
adresse, gjerne også e-postadresse, under 
`Betalingsinformasjon`. Når det er gjort får vi registrert deg 
som medlem i idrettslaget. 

Dersom du ønsker fullt medlemsskap så koster det 275,-, mens 
familiemedlemskap koster 500,- pr år.

Ved spørsmål, ta kontakt på: post@heggedalil.no

Fotball - G/J 09
Fotball for gutter 09 ble startet opp i  fjor og fikk forsterkninger med noen få 
fottballgærne jenter 09.  De har spilt flere turneringer sammen i sommer. Etterhvert 
fikk jenter 09 sitt eget lag, og 2009 gjengen stilte med både jente -  og guttelag på 
forrige turnering i Vollen.                                                                     

Tekst og foto: Elias Hardeland

Her blir et av lagene fra G09/J09 hyllet for fin innsats i Huringen cup i 
juni 2016. Vi stilte med 3 lag. Ikke verst. 

Etter kampen  er det en god tradisjon å takke motstanderlaget  for kampen.  

Selv om filosofien til trenerne Sigurd og 
Aleksander er at det viktigste er å ha det gøy, 
så kan uttrykket disse to herrene har i dette 
øyeblikket, skape skepsis om akkurat det.

Det er ingenting å si på innsatsen til 
disse guttene.Her gis det ikke ved 
dørene,                                                                             
          Huringen Cup 2016

Innsatsen var minst like stor 
under Supersøndag i Vollen i 
mai 2016.
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Blåfjellhytta
Store deler av Blåbergveien fra Nores vei 
og opp mot Blåfjellhytta, ble utsatt for 
naturskader, da regnet strømmet ned over 
deler av Østlandet lørdag, 6.august. Takket 
være Blåfjellhyttas nabo, Peter Flodin ble 
vegen satt i kjørbar tilstand i løpet av 
søndagen.

Øyvind Nilsson kjørte opp flere lastebillass 
med sprengstein, og Peter stilte med 
gravemaskin og utbedret vegen.

Blåfjellhytta og Blåberget veilag jobber 
fortsatt med å få dekket utgiftene på vegen 
med forsikringsselskap mm. De totale 
utgiftene er foreløpig ikke avklart, men å 
sette vegen tilbake i samme stand som før 
hendelsen, vil koste et betydelig beløp. 
   

Tekst og foto: Morten Eriksson

Hils på vårt yngste 
medlem

Julie Runesdottir á Toftini er Heggedal IL sitt yngste 
medlem. Hun ble født 15.04.2016. Bare tre uker 
gammel ble hun medlem av HIL. Julie har to 
storesøstre som selvfølgelig var medlemmer før Julie 
ble født. Eldstesøster Karoline er allerede en dreven 
fotballspiller for Heggedal IL. Vi gleder oss til å se 
jentene på Gjellum i årene fremover. 

Ønsker du å bli medlem i HIL, så ta kontakt på 
post@heggedalil.no.

  

Tekst: Grethe Warendorph                                                                                   
Foto: Rune á Toftini

Blåbergveien opp til Blåfjellhytta ble skyllet vekk.

Idrettens dag 2016
HIL inviterte hele bygda til Idrettens dag 
på Gjellum 18. september. Barna fikk 
prøve seg på de ulike idrettene HIL har å 
by på.

For sjette gang ble Idrettens dag arrangert 
på Gjellum. På en av sommerens siste 
varme dager møtte nærmere 200 
Heggedølinger opp i strålende solskinn 
på Gjellumbanen. 
- I år var det omtrent 120 barn og unge 
som registrerte seg og fikk medalje, sier 
arrangementsansvarlig Terje Bø i HIL. 
Han var selv speaker på dagen da de 
unge håpefulle fikk leke og prøve ut de 
forskjellige aktivitetene. Kulestøt, 
rulleski, flere fotballøvelser, 60-meter og 
lengdehopp var bare noen av øvelsene 
som ble tilrettelagt for de unge. Fra 
kiosken luktet det godt av vafler, pølser 
og kaker.
- Målsettingen med Idrettens dag er å 
vise frem mangfoldet i idrettslaget og gi 
alle aktive barn og unge en mulighet til å 
prøve andre aktiviteter enn det de 
normalt gjør, sier Bø. 

Heggedal i utvikling
Idrettens dag startet opprinnelig som 
Fotballens dag, der fotballgruppa og alle 
lagene hadde en felles sesongavslutning. 
Etter hvert som interessen ble mindre, 
valgte idrettslaget å fortsette prosjektet 
som Idrettens dag. 

- Arrangementet er dugnadsarbeid der 
fotball, ski og friidrett samarbeider. 
Tilbakemeldingene fra deltakerne i år var 
positive. På forhånd gjorde vi noen 
praktiske endringer som medførte at 
oppsettet ble mer fleksibelt. Barna kunne 
selv velge når de ville utføre øvelsene, 
sier Bø. 
Alle deltakerne fikk et stemplingskort 
rundt halsen som ble fullt etter hvert som 
de gjennomførte de ulike aktivitetene. I 
HILs ånd ble alle premiert med medalje 
rundt halsen på vei ut av idrettsanlegget. 
- Heggedal er i utvikling og det er 
allerede flere aktivitetsområder der barn 
og unge kan møtes til forskjellige 
aktiviteter. Sykkelparken er et godt 
eksempel på et vellykket prosjekt med 
mye aktivitet, sier Terje Bø. 
- Allikevel er det Gjellum som er den 
arenaen det er naturlig at vi i HIL 
benytter og utvikler. Derfor er det viktig 
for oss å legge til rette for gode 
aktiviteter, samhold og et fellesskap der 
alle aktivitetene til idrettslaget har fokus. 

Dagen ble avsluttet med et gavedryss fra 
sponsorer og en heftig stafett rundt 
banen. Både styret og de frivillige var 
godt fornøyd da dagen var omme. 

Tekst: Morten Øverbye

Bilder: Sven Magnus Løken
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Heggedal IL vil takke deg som har registrert Heggedal IL som mottaker av din grasrot-andel. 
Det totalte beløpet HIL har mottatt av Grastrotandelen siden mars 2009 er kr 
571.161. Ditt bidrag hjelper HIL 
med å oppfylle små og store drømmer. TUSEN TAKK!
Har du ikke registrert HIL som mottaker av din 
Grasrotandel? Send SMS: GRASROTANDELEN  
979674791 til 2020 (gratis).
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Leder:  Tom Hermansen 906 89 574 tom_hermansen@hotmail.com
Nestleder:  Torgeir Kroken 913 40 310 t-bjarne@online.no
Leder fotball:  Torolf Bjerkem 456 08 049 tbjerkem@gmail.com
Friidrett:  Berit Marstein 971 81 309 berimar@online.no
Allidrett:  Are Hansen 932 66 449 tomrer.are@gmail.com
Langrenn:  Vidar Johansen 414 66 400 vidar73@gmail.com
Trim og trening:  Laila Samuelsen 915 66 932 Lssamuel@online.no
Blåfjellhytta:  Morten Eriksson 920 39 935 erikssonmorten13@gmail.com
Utleie Gjellum:  gjellum@heggedalil.no

Følg oss på facebook!

Bank fra A til Å

Asker spilte i toppserien i 9 år, fra 
1950 – 59. En av de fremste i disse 
årene var heggedølingen Einar 
Eriksson. Etter å ha imponert på 
A-laget i Heggedal, meldte han 
overgang til Asker.
Einar Eriksson fikk med seg i alt 6 
B-landskamper. Han spilte alltid med 
draktnummer 5, centerhalf, en klippe i 
midtforsvaret.

Tidligere sportsjournalist og teknisk 
redaktør i VG, Einar Munthe-Kaas sa 
alltid, at Einar Eriksson ville ha vært 
fast på A-landslaget, hvis ikke Torbjørn 
Svendsen ”hadde klippekort” på 
landslaget.

I 1959 dro Einar til Vancouver i 
Canada for å prøve lykken som 
fotballtrener.  Han døde i Seattle 
15.august 2016, 93 år gammel.

I tillegg til å være en meget god 
fotballspiller, var han også en habil 
terrengløper.

Tekst: Morten Eriksson

EN AV HEGGEDALS BESTE FOTBALLSPILLERE ER DØD.                                         
EINAR ERIKSSON DØDE 93 ÅR GAMMEL I SEATTLE 15.AUGUST 

Askers toppserielag anno 1951. Einar Eriksson nr. 4 i bakre 
rekke. Keeper Finn Abrahamsen bodde også i Heggedal.                            
Bak f.v: Willy Fossli, John Wettre-Johnsen, Arve Hansen, 
Einar Eriksson, Kjell Kristiansen og Jonny Orre. Foran: 
Ragnar Rygel, Ove Kristiansen, Finn Abrahamsen, Svein 
Østern og Arne Bakker.

Sentrale støtter: En kvartett som betød mye for Asker fotball. 
Kristian ”Svarten” Henriksen, Ragnar Rygel, Einar Eriksson 
og Solberg. Foto: Jon Stenseng

A-lagstrener Terje R. Småhaugs´ corner:

Heggedal IL A-lag  er meget fornøyd med 
høstsesongen hittil i år.

I skrivende stund har vi 4 seire 1 uavgjort 
og 1 tap og ligger nå på en 8 plass. 
Det er meget jevnt i avdelingen vår og det 
er 5 poeng opp til 3 plassen.
Kun 2 kamper igjen mot Lyn 2 og Fremad 
Famagusta i årets sesong.

Vi var dessverre litt for ustabile i 
vårsesongen med en del stang ut med kort, 
skader, antall treninger etc. Dette medførte 

at vi stort sett spilte meget bra i første 
omgang, men at vi fikk trøbbel på slutten 
av kampene. Blant annet rundspilte vi de 
suverene lederne Årvoll, men tapte til slutt 
4-3 og de kalte det selv et ran av poeng. 
Slik er fotball. Kampene består av 2 
ganger 45 minutter og det er såpass jevnt i 
avdelingen at de som orker helt inn vinner 
kampene. 

På høsten derimot har vi hatt flyt og litt 
marginer med oss. Det har sammenheng 
med økt antall treninger. Fokuset i kamper 
har vært å jobbe med spillestil som 
innebærer det å tørre å holde ballen i laget 
med tempo på ball. Vi har fått til dette og 
scoret mange mål, men dette har og 
resultert i at vi har sluppet inn mange mål 
med unødvendige balltap. Struktur 
bakover er noe vi har slitt med og det 
gjelder hele laget - ikke kun forsvaret. 

Vi er et veldig morsomt lag å se på så jeg 
anbefaler alle å komme for å se på oss.
Heggedal A-lag skal fortsatt bestå av 
lovende juniorer samtidig som vi har 
etablerte og rutinerte spillere som har vært 
i Heggedal i mange år.  Det gjør noe med 
miljøet og lysten.

Dessuten har vi fått mange spennende 
tilvekster i år som vi håper blir i Heggedal 
IL i mange år.
Ny tilvekst på høsten er Atli Heimisson 
som har vært kaptein på Asker i år. Han 
debuterer for oss i siste seriekamp 27/9. 
Atli er en meget spennende og god spiller 
– en målscorer av rang. Dessuten glir han 
godt inn i miljøet da han er en meget 
hyggelig person. I tillegg har vi klart å 
overtale keeper Simen Brualøkken til å 
gjøre comeback i målet. Han er en meget 
habil keeper  som har vært i en rekke 
klubber, senest KFUM. Vi ønsker begge 
velkommen til klubben.

A-laget arrangerte også i år fotballskole i 
uke 26. Det var 100 unge fotballspillere 
som deltok og vi fikk veldig gode 
tilbakemeldinger. A-lagsspillere og 
juniorspillere var instruktører. Dette var på 
nytt en strålende suksess som vi vil 
fortsette å arrangere.

Vi gleder oss til å se dere på nye kamper i 
2017!
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Mange frivillige legger Heggedalsposten i din postkasse! 

Finn deg en gåtur du også!  Vi har flere ledige turer i Vollen og Bjerkås.  Send mail til Stein; sdb@crust.no 

Wenche bor i Gjellum terr, 
og deler ut 85 blader i Nedre 
Hallenskog.           Foto: Stein

Wenche Woll er veldig 
glad i gåturer i Kjekstad-
marka, og hun både jogger 
og går, også i de andre flotte 
naturområdene, både nord, 
øst og syd for Heggedal.   
Det å gå med Hegge-
dalsposten i Nedre Hal-
lenskog, tar hun som en 
trimtur. Hun er med i 
Trim- og treningsgruppa til 
Laila Samuelsen i Heggedal 
Idrettslag.  Laila er også 
medlem av redaksjonen i 
Heggedalsposten.
Wenche har bodd i Heg-
gedal det meste av sitt liv.  
Hun kom hit 7 år gammel, 
bodde en tid utenfor Heg-
gedal, og byttet hus med 
moren, slik at hun kom til-
bake til sitt barndomshjem, 
som nygift.  Hun er så glad 
i denne flotte bygda.  Huset 
har hun og Sverre utvidet og 
renovert. Huset ligger flott 
til rett ved Gjellumvannet, 
og her bader hun, også om 
vannet er litt kaldt - det er 
bare forfriskende.      

Rune Johansen deler ut 
Heggedalsposten langs Heg-
gedalsveien fra Bråtebru til 
Dikemark, en rute på 120 
blader. Ruta tar han cirka 
én time.
– Å være bud for Hegge-
dalsposten er en hyggelig 
jobb. Det er en god måte å 
komme seg ut på.

De siste seks årene har 
Rune vært pensjonist. Før 
jobbet han som sjef i SAS, 
der han var ansvarlig for 
navigasjonssystemene 
til flyene.  I 1986 bygde 
trønderen, opprinnelig fra 
Levanger, hus på Solberg. 
Det første han gjorde når 
han kom til Solberg, var å 
melde seg inn i Askerbør-
skogen Vel.
– Heggedal og Dikemark 
har en enorm historie. 
Mange som flytter hit gir 
pokker i historien til stedet. 
Vi lever av historien – det 
er derfor vi er her. Hvis man 
ikke forstår bakgrunnen, 
skjønner man ikke nutiden. 

MayGunn Riis (68) vokste 
opp i Mosjøen; et raust miljø 
i Nord-Norge, hvor det var 
snakk om «oss» og «vi», og 
hvor det var naturlig å bry 
seg om hverandre. Det var 
viktig å holde kontakt - også 
for å kunne tilby hjelp, når 
noen hadde behov for det. 
I alle årene hvor en kreven-
de jobb, i tillegg til familie, 
tok mesteparten av tiden 
min, savnet jeg dette. Og 
nå, når jeg bestemmer over 
min egen tid i stor grad, var 
det helt naturlig å tilby hjelp 
med distribusjon av Hegge-
dalsposten, når jeg fikk vite 
at de hadde ledig budrute. 
Det var også en fin mulig-
het for meg til å bli kjent i 
området jeg nettopp hadde 
flyttet til, men hvor jeg alle-
rede i flere år hadde hatt min 
arbeidsplass (atelie).  
Nærmiljøsentralen og His-
torielaget er også viktige når 
det gjelder å finne «fotfeste» 
for oss som er nye i Hegge-

Wenche jobbet i mange år 
på trygdekontoret i Sandvika, 
og senere ble kontoret en del 
av NAV.  Her jobbet hun frem 
til hun ble pensjonist for 2 år 
siden.  
Hun er spent på hvordan 
Heggedal sentrum blir, ferdig 
utbygget.  Det blir sikkert fint 
med hjørne-huset ved KIWI, 
men forventningene er størst 
til utbyggingen av den store 
sentrums-tomta!

Terje Martinsen (72) er godt 
kjent i Heggedal. Han er med 
i redaksjonsen i Heggedals-
posten, og han er blant de 
5 som startet HP for 10 år 
siden. Han skriver populære, 
historiske artikler i hvert nr.  
Han ga ut sin lokalhistoriske 
bok om Heggedal i 2008. 
Han er leder i historielaget, 
og det er han som styrer  
forteller-verkstedene på 
Innbyggertorget. Han har 
nettopp ledet verksted nr. 45 
om menighetsliv i Heggedal.  
Terje vokste opp i Heggedal, 
og er 10. generasjon i bygda. 
Han er utdannet lektor, 
og jobbet bl.a. 5 år på den 
nybygde Hovedgården ung-
domsskole. Så ble det videre- 
gående skole i Røyken. 
Senere var han kultursjef i 
Røyken kommune, for der- 
etter å bruke mange år i poli-
tikken, bl.a. 4 år som ord- 
fører i  Røyken kommune. 62 
år gammel tok han ut AFP-
pensjon, og vendte så blikket 
tilbake til Heggedal. Han har 

dal. Og for idrettslaget med 
Blåfjellhytta kan man også 
gjøre en innsats.  
MayGunn er nå fulltids 
billedkunstner med atelier 
i Heggedal Fabrikker. Hun 
er utdannet fra UiO med et 
bredt fagspekter. Hun har 
jobberfaring fra UiO, og 
ulike lederroller i IBM og 
andre bedrifter. 

i 10 år brukt mye av sin som 
frivillig i Heggedal.  
Årsaken til at han deler ut 
HP-blader i sitt nærområde, 
er fordi dette området hører 
til Heggedal (felles post og 
tlf). Folk her ser på Heg-
gedal som sitt nærområde. 
Da var det naturlig for Terje 
å dele ut HP-blader til sitt 
nærområde.  

MayGunn står foran et av 
bildene sine, som hun om kort 

tid stiller ut i Kina! Hun bor på 
Odden, og deler ut 200 blader i 
Heggedal sentrum.  Foto: Stein 

Bildet av Terje er fra deres  
flotte hage, med skrivestua hans 
i bakgrunnen. Han bor på Stok-
ker i Røyken, noen km fra Heg-
gedal. Han deler ut 75 blader  
i sitt nærområde.     Foto: Stein

Her presenteres 4 av budene

Rune bor i Vestengkleiva 4, en 
stikkvei til høyre for Hegge-

dalsveien, mellom Heggedal og 
Dikemark.  I 1986 bygde Rune 
sitt flotte hus, og for 6 år siden 
ble han pensjonist.  4 år senere 

spurte vi han om å bli bud i 
HP, og uten å nøle, sa han ja.         

Foto: Anders

Heggedalsposten gjør 
en viktig oppgave med å 
formidle historie, samt hva 
aktuelt som skjer i nærmil-
jøet. Heggedalsposten er til 
for at du og jeg skal vite hva 
som skjer der vi bor.
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Line Renslebråten både bor og jobber i Heggedal. 
Hun er Kunst og Håndtverkslærer på Hovedgården 
ungdomsskolen og er nå ute med sin tredje bar-
nebok. Den siste boka handler om det som kryper 
og kravler. Hun har både skrevet og illustrert selv.

Her får du fantastiske tegninger av 40 arter, og 
ved siden av litt fakta, kan du lese en spennende 
fortelling om hvert dyr. Fortellingene er samlet fra 
hele verden - og viser hvor fascinerende insekter 
og krypdyr har vært for oss til alle tider!

En historie sier for eksempel at edderkoppen ga 
seg til å spinne sitt eget nett etter å ha blitt narret 
av skilpadda som spiste opp all fi sken de sammen 
hadde fanget i fi skegarnet ... En annen forklarer at 
vepsen har så smal midje fordi den holdt på å le 
seg i hjel av sin egen vits om myggen, den holdt 
seg så hardt i sidene da den lo, at den nesten gikk 
tvers av!

Denne boka tar deg med på en lærerik og vakker 
reise inn i de små krypenes verden.

Insekter og krypdyr, 
fakta og fortellinger for barn

Mandag - fredag 7-23     Lørdag 8-21

Skreddersydd    
solavskjerming

Heggedalsveien 350
1389 Heggedal

Skreddersydd solavskjerming
Norsol avd. Asker

Tlf. 66 79 77 00 - asker@norsol.no

Røykenveien 283, 1389 Heggedal - ved Shell-stasjonen

Verkstedet er under 
ombygging.
Nytt og moderne verksted 
åpner i desember.
Velkommen som kunde!

Tlf.: 66 90 30 51
Mob.: 934 89 898
post@realbil.com
www.real-bil.no

Santokh Singh og Geir Kirkhorn

OPPLÆRING PÅ MANUELL OG AUTOMAT
Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige
pakkeløsninger. Vi har kjøretimer dag og kveld.
Gratis henting og bringing til kjøretimer.
Bærum - Asker - Røyken 
Kjøretimer dag kr. 500,- / kveld kr. 600,-
Trafikalt grunnkurs starter mandag
17. oktober kl. 18.00. Pris kr. 2500,-
Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00
Tlf.: 404 14 008  www.heggedal-trafikkskole.no

Mandag - fredag 7-23     Lørdag 8-21

Skreddersydd    
solavskjerming

Heggedalsveien 350
1389 Heggedal

Skreddersydd solavskjerming
Norsol avd. Asker

Tlf. 66 79 77 00 - asker@norsol.no

EU-Kontroll
Service - Reparasjon - Deler

Personbil - Vare-/lastebil*

Tlf. 31291100
Røykenveien 397, 3440 Røyken

*opp til 7,5t uten luftbremser

Gratis lånebil

VOLLEN TRUCK & PARTS A/S

EU-Kontroll
Service - Reparasjon - Deler

Personbil - Vare-/lastebil*

Tlf. 31291100
Røykenveien 397, 3440 Røyken

*opp til 7,5t uten luftbremser

Gratis lånebil

VOLLEN TRUCK & PARTS A/S

EU-Kontroll
Service - Reparasjon - Deler

Personbil - Vare-/lastebil*

Tlf. 31291100
Røykenveien 397, 3440 Røyken

*opp til 7,5t uten luftbremser

Gratis lånebil

VOLLEN TRUCK & PARTS A/S

EU-Kontroll
Service - Reparasjon - Deler

Personbil - Vare-/lastebil*

Tlf. 31291100
Røykenveien 397, 3440 Røyken

*opp til 7,5t uten luftbremser

Gratis lånebil

VOLLEN TRUCK & PARTS A/S
EU-Kontroll

Service - Reparasjon - Deler
Personbil - Vare-/lastebil*

Gratis lånebil
Tlf. 31291100

Røykenveien 397, 3440 Røyken

66 79 68 18
901 24 432

HEGGEDAL ELEKTRO
ALT INNEN ELEKTROINSTALLASJON

* Servicebiler
* Gulvvarme

* Nyanlegg
* Downlights

* Sikringsskap
* El-kontroll

Butikk med belysning, elektrisk materiell, lyskilder, 
småapparater, rep. av lamper.

Heggedalsbakken 3, 1389 Heggedal
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HEGGEDAL MENIGHET

Å SØKE EN KILDE - Smak av retreat

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

Retreatdagen arrangeres i samarbeid mellom Hegge-
dal og Østenstad menigheter. For mer info om retreatda-
gen kan du ta kontakt med Heggedal menighet.

Pris kr. 350 (betales til Heggedal menighet, konto-
nummer 1644.15.38948 eller ved ankomst)

Påmelding til: Heggedal menighet
heggedal.menighet@asker.kirken.no eller 66907180

4-års bok
Samling for 4-åringer på Heggetun og i kirken torsdag 
20. oktober kl. 16-18 og utdeling av 4-års bok i gudstje-
nesten 23. oktober kl. 11.00. For nærmere informasjon 
og påmelding, ta kontakt med Heggedal menighet, heg-
gedal.menighet@asker.kirken.no, 66907180

Fredagstreff 
på Heggetun 21. oktober kl. 11-
13:30. Trond Arne Hauge forteller 
om Hans Nielsen Hauges liv og 
virke. Det blir sang og musikk, åre-
salg, servering og andakt.

DÅP?
Tradisjon, tilhørighet og tro.  
Aldri for sent!
Ønsker du å bli døpt eller døpe barnet 
ditt. Man kan bli døpt når som helst, 
uansett alder. Ta kontakt med oss, 

66907180,   heggedal.menighet@asker.kirken.no

Tradisjon,
tilhørighet 

og tro. 
Aldri for sent

Program for Dåpsfestival i Asker 17. og 18. september 2016 

Denne invitasjonen sendes alle ett-, to- og tre-åringer i Asker som ikke er døpt,
og der en eller begge foreldre er registret som medlem i Den norske kirke.

Kontaktinformasjon:    askerkirke.no      heggedalkirke.no      holmenkirke.no     vardasenkirke.no     ostenstadkirke.no

Velkommen til Dåpsfestival i Asker!
Velg mellom utendørs dåp på Asker Museum, dåpsgudstjeneste med babyteater, 
en enkel og høytidelig dåp i  en gammel, ærverdig kirke, eller dåp i moderne omgivelser. Det er opp til deg.

Har du vurdert barnedåp? Barnet kan bli døpt når som helst, uansett alder.

Dåpsgudstjeneste i Asker kirke  kl. 11:00. Dåpsfest på Askertun.

Dåpsgudstjeneste i Vardåsen kirke kl. 12:00. Enkelt og høytidelig. Kaffe og dåpskake.

Dåpgudstjeneste med babyteater i Heggedal kirke kl 12:00. Kaffe og dåpskake. 

Lørdag 17. september

Søndag 18. september
Dåpsgudstjeneste utendørs på Asker museum kl. 11:00. Høsttakkefest.

Dåpgudstjeneste med babyteater i Holmen kirke kl. 17:00. Kaffe og dåpskake.

Julemarked
Årets julemarked går av stabelen søndag 27. november 
rett etter gudstjenesten som begynner kl. 12.00 denne 
dagen. Vi ønsker å gjenskape et marked i Astrid Lind-
gren stil, så kom og hjelp oss å lage stemning! Salgs-
varer og andre bidrag tas i mot med stor takk. Ta kon-
takt med daglig leder, Liv Ruud, via Heggedal menighet 
på heggedal.menighet@asker.kirken.no om du har noe 
du kan bidra med enten av praktisk art eller salgsvarer 
(strikk, broderi, juledekorasjon, julekaker etc.). Endelig 
program for dagen vil bli lagt ut på menighetens hjem-
mesider når det er klart.

Konfirmater 2016

Fjerde rekke fra venstre: Hans Christer Fosse, Henrik Ro-
senlund, Mathias Hop Ness, Herman Emil Høidal Aultun, 
Pontus Dahlgren, Mikkel Lynum Hartmann, Thor Håvar 
Bjor Hognestad.

Tredje rekke fra venstre: Sondre Linnestad, Philip 
Svenningsen Arnevig, Silje Stokke, Sindre Simonsen, 
Pernille Juklestad Eskeland, Jacob Nilsen-Nygaard, Trym 
Aarseth Fjermestad, Martin Flatby Henriksen, Lotta Baa-
lerud, Bodil Kvangarsnes.

Andre rekke fra venstre: Marianne Solheim, Frida 
Turiddotter Berge, Annika Marie Fosse, Oda Skuladottir 
Nystad, Ingrid Alice Arstad Ognedal, Per Alexander Bratt-
bakk Uldalen, Ragnhild Mathilde Søderholm Føre, Maya 
Filippa Omugtong Selægg, Marte Juuhl Svensson, Silje 
Madeleine Batt, Kaja Kristine Stølan-Thoresen.

Første rekke fra venstre: Jonas Sæthre, Rebecca Flug-
stad, Emil Rindal Kolseth, Vilde Mamen-Lund, Magnus 
Pettersen Kjellin, Sara Wiken Nordli, Eirik Hella, Helene 
Marthinussen Ramstad, Andreas Vadseth Bækkelund.

Ikke tilstede: Kjersti Aas Skudal.

STILLE DAG I HEGGEDAL KIRKE
Lørdag 22. oktober 2016 kl. 10 – 16:30
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HEGGEDAL MENIGHET

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Seniorarbeid
• Kirkefrokost 5. september, 3. oktober, 7. november 

og 5. desember kl. 11:30-13:30. Ta med matpakke, 
så byr vi på kaffe og kake. Vi liker å synge, deler 
dikt og andre tekster og har gjerne en liten andakt.

• Fredagstreff på Heggetun 21. oktober kl. 11-
13.30. Trond Arne Hauge forteller om Hans 
Nielsen Hauges liv og virke. Det blir sang 
og musikk, åresalg, servering og andakt.

DEN NORSKE KIRKE 
Heggedal menighet

Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf:  66 90 71 80 

heggedal.menighet@asker.kirken.no 
marianne.solheim@asker.kirken.no

www.heggedalkirke.no

Barn
• Søndagsskolen – bibelfortellinger og akti-

viteter for alle barn parallelt med gudstje-
nesten. Det er søndagsskole følgende søn-
dager: 18.9, 16.10, 13.11, 4.12 og 11.12

• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn 
tirsdager fra 17.00 til 17.45

• 20.10 4-års bok samling kl. 16-18
• 23.10 Familiegudstjeneste, utdeling av 4-års bok
• 27.11 Familiegudstjeneste, julemarked
Kontaktperson barn: Marianne Solheim, epost: ms885@
kirken.no, 66907187

Ungdom og kon firmanter
• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 19-21:30
• 30.10 kl. 16-21 Bli-kjent-dag for nye konfirmanter 
• 4.-5.11 Pysj-cup i Heggedalshallen
• 11.-13.11 Tur til Bodaborg med Team Heggedal 
Kontaktperson ungdom: Magnus Pettersen Kjellin, 
epost:mk493@kirken.no, 66907182

Gudstjenester
• 16.10  kl 11.00 Jazzmesse ved M. P. Kjellin og 

musikere
• 23.10 kl. 11.00  Familiegudstjeneste v/O.Valen-

Sendsta og M. Solheim, 4-årsbok
• 30.10 kl.19.30 Kveldsmesse v/M. Kjellin
• 6.11 kl.18.00 Minnegudstjeneste, Allehelgensdag, 

v/M.Kjellin
• 13.11 kl.11.00 Høymesse v/O.Valen-Sendstad
• 20.11 kl.19.30 Kveldsmesse v/T.A.Hauge, 

M.Solheim m/band
• 27.11 kl 12.00 Familiegudstjeneste v/M.Kjellin. 

Julemarked etter gudstj.
• 4.12 kl. 11.00 Høymesse v/A.S.Morvik

Du gir liv, her nede. Du gir tro, håp og livsglede…
Sangen, latteren og gleden høres 
i det du kommer inn i Heggedal 
kirke en tirsdag ettermiddag sånn 
rundt kl. 17:00. Det er Heggetroll, 
menighetens barnekor, som øver! 
12 barn i alderen 5-8 år som øver 
til både Eventyrkveld på Blåfjell og 
gudstjeneste i oktober.

Blir det frukt i dag? Og hvilken 
lek skal vi leke? Jeg har en løs tann 
– se!

Barna er ivrige, men det er san-
gen og sanggleden som er i fokus. Det er en variasjon av bevegelsessanger, 
klassiske barnesanger, rim og regler og barnegospelsanger som blir øvd inn. På 
Heggetroll starter og slutter alle øvelsene med samme sang, det er en frukt- og 
lekepause sånn cirka på midten og helt til slutt får barna være med å tenne lys 
for seg selv, verden eller noen de tenker spesielt på i dag.

Heggetroll er for barn i alderen 5-10 år og tar i mot nye medlemmer gjen-
nom hele året og vi har plass til flere! Det koster kr. 300,- i halvåret å være 
med i Heggetroll (søskenmoderasjon). Disse pengene går til enkel bevertning 
på øvelsene, noter, musikere på konserter og ellers annet som Heggetroll har 
lyst til å være med på. Til våren er planen å ha et konsertprosjekt Jesus i ord og 
toner sammen med Hege Bålsrød og Rune Furberg; en konsert med sangtekster 
basert på de 4 evangeliene. Dette gleder vi oss til!

–  Er det ikke kor neste uke, Marianne? – Nei, neste uke er det høstferie. – 
Æsj!!!

For mer informasjon om Heggetroll, ta kontakt med Marianne Solheim, 
ms885@kirken.no, 95284767. Kjenner du eller kunne du tenke deg selv å være 
musiker på øvelsene våre, tirsdager  kl. 17-17:45, så ta kontakt.

Heggedal menighet har 
skaffet seg Vipps
Nå kan du vippse så mye du or-
ker til nr. 13747 for orgel eller nr. 
20772 for gudstjeneste (offer, ge-
nerell støtte til menigheten).

Nytt orgel 2019
251 716 kr!Det er så langt 

samlet inn

600400300200100 55045035025015050 500
Oppdatert: 31.08.2016
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Heggedalsposten30 BILDER DELT PÅ HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE

Bli med i Facebook-gruppen 
“Heggedalsposten” og del 
dine bilder fra nærmiljøet. 

En solfylt lørdag i Heggedal.
Foto: Terje Reier Gundersen (3. sep. 2016)

Nytt (og stort) mot gammelt (og lite).
Foto: Sverre Aae (27. sep. 2016)

Morgensol.
Foto: Erling Skryseth (27. sep. 2016)

Så store svaneungene er blitt.
Foto: Heidi Nilsen (28. sep. 2016) 

Høsten har begynt sitt inntog i Kistefossdammen.
Foto: Terje Reier Gundersen (12. sep. 2016)

Ettermiddagstur rundt Kistefossen.
Foto: Andre Walgren (25. sep. 2016)

Post i innbyggertorg, 
første i sitt slag i Norge.

Foto: Sverre Aae (1. sep. 2016) 

Solnedgang bak Blåfjell 
- himmelske penselstrøk!

Foto: Sissel Finstad (21. sep. 2016) 

Arbeidet er igang; da blir det 
vaskehaller også i Heggedal.
Foto: Jan A. Flatby (7. sep. 2016)
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Trevaren 16, 1389 Heggedal
Heggedal sentrum, det gule huset, 

frisør- og hudpleie-kjelleren

Clinic Michelle
Hudpleiesalong

45 61 56 31
Hudpleier Michelle Nuth

tilbyr hudpleie, hårfjerning med voks 
og farging av vipper og bryn, vippe 

extension og manikyr

Frisør
Anne Grethe Thune

48 47 65 47

Frisør

SENTRUMS FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572 - 66 79 71 09

Mandag - fredag 09.00 - 16.00
Kveldstid og lørdager

etter avtale

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

Heggedal Apotek
Åpningstider: Man-fre 09-17, lør 10-15
Adresse: Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Telefon: 66 69 63 69, Fax: 66 69 63 70 
E-post: heggedal@dittapotek.no

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek
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LIONS CLUB

Fantastiske ungdommer 
på Hovedgården skole
20. september kom siste strøket på Lions 
Heggedal sitt Containerhus, før det var det 
tagget og full av plakater.

Rektor på Hovedgården ungdomsskole tok kontakt 
med oss i Lions Heggedal og spurte om de kunne få lov 
til å male containerhuset. Skolen har en liten ”vaktmester-
bedrift”  bestående av noen elever som har dette som en 
del av et fag som de kaller ”Innsats for andre”. De tar på 
seg enkle oppdrag i skoletiden. Det å male containerhuset 
var et veldig bra oppdrag for elevene, huset var ikke for 
høyt og ikke for stort. Elevene syntes at det var morsomt 
og lærerikt.

Selvfølgelig ville Lions Heggedal støtte skolens pro-
sjekt ” Innsats for andre” og vi har derfor bevilget en sum 
til dette. Disse pengene vet vi kommer til nytte i landsbyen 
Mbita i Kenya. Dette er et skoleprosjekt kalt Oasis of Hope 
som Hovedgården ungdomsskole bidro med over kroner 
50.000.- i 2015 og som de vil  bidra til i år også. 

Vi i Lions Heggedal vil gjerne takk alle involverte og 
spesielt elevene for en flott innsats. 

Husk!

Julemarked for Lions 

Heggedal Hovedgård

søndag 4. desember!
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Torsdag 24. november kl. 19.00
Åpent møte med foredrag
- og presentasjon av Tændstikka 2016
19.00 - Presentasjon av Tændstikka 2016

Kaffepause

Ca. 20.00: Unn Orstein orienterer om 

Asker Elveforum og Asker Turlag 

Unn Orstein er leder av Asker Elveforum, som har 
følgende formål:

Asker Elveforum som ble stiftet 28.01.2016 er et fri-
villig kompetanse- og kontaktforum som skal bidra 
til god dialog og samhandling mellom innbyggerne, 
frivillige organisasjoner, kommunens etater, politi-
kere og utbyggere. 

Asker Elveforum vil bidra til at Askervassdragene 
beholdes/rehabiliteres som grønne og levende 
strenger gjennom Askerlandskapet med bevart bio-
logisk mangfold, god økologisk status og stor opple-
velsesverdi inkludert bevaring av kulturminner. 

Asker Elveforum vil engasjere barn, unge og voks-
ne til å bruke og beskytte de blågrønne strukturene. 
Asker Elveforum vil uttale seg om regulerings- og 
byggeplaner og arbeide for at bekker gjenåpnes. 

Asker Elveforum ser mange utfordringer framover 
med utbygninger langs Askerelva (Semsveien, Bi-
terud, Føyka/Elvely), Landås/Høn (Fusdalbekken), 
Holmen og Billingstad (Neselva), utbygging i Heg-
gedal (Skithegga, Kistefoss) og E-18 (fl ere). 

Asker Elveforum vil søke samarbeid med kommu-
nale etater, skoler og barnehager, velforeninger/
borettslag/sameierlag, jeger- og fi skeforeninger, 
næringsinteresser og andre som fremmer innbyg-
gernes interesse for å ta vare på og oppleve vass-
dragene. 

Asker Elveforum planlegger 3-4 forummøter i året 
og vil også arrangere befaringer og elveturer.

Program høsten 2016
Mandag 31. oktober kl. 13.00: 
Fortellerverksted på Innbyggertorget. 
Tema: «Badeplasser ved Gjellumvannet»
Torsdag 24. november kl. 19.00
Åpent møte med foredrag - se omtale ->
Mandag 28. november kl. 13.00: 
Fortellerverksted på Innbyggertorget. 
Tema: ”Langs Underlandsveien – Presstoff, 
Hardmetall, Sivilforsvaret”
Torsdag 8. desember kl. 20.00: 
«Norske litterære julehefter fra 1880 til i 
dag-med vekt på kunstnere og forfattere fra 
Asker». Foredrag av Tom Brenne

Hjelp oss å ta vare på vår 
lokalhistorie – bli medlem!

Medlemsskap koster kr. 200.-pr. år, 
inkludert årbok. 

Innbetaling med navn og adresse til: 
Heggedal og omegn Historielag, 

Boks 96, 1380 Heggedal
kontonr.: 1503.13.55653

På turen til Sagelva 8. september fi kk vi demonstrert 
ei oppgangssag som fungerte aldeles utmerket. En 

utfl ukt til Sagelva ved Strømmen anbefales!
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Toralf Dehli med ny bok!
Tidligere sokneprest i Heggedal, Toralf Dehli, har 
nettopp kommet med en ny bok på Verbum forlag: 
Springbrett til smil og ettertanke. Boka in-
neholder 30 humoristiske petiter som gjerne kan 
leses enkeltvis. Mange av betraktningene har 
forbindelse til hans mangeårige virke i Heggedal 
og Østenstad.
OHB

Støtt  årets  TV-aksjon!
Søndag den 23. oktober kan du være med 
på Norges største dugnad enten som bøsse-
bærer eller giver.  I år er det Røde Kors som 
forvalter pengene som kommer inn.

Pengene skal brukes i 10 land til å hjelpe ofre 
for krig og konflikter med mat klær og nød-
vendig medisiner og Ikke minst vann. I Syria 
er 70% av befolkningen uten tilgang på re-
gelmessig rent vann. I Afghanistan er en mil-
lion barn underernærte, og mange barn er ofre 
for eksplosiver.  Opplæring av helsepersonell 
og kunne opprette mobile helseklinikker er 
derfor veldig viktig.  Også i Norge vil noen av 
pengene bli brukt til integrering og helsehjelp 
til flyktninger og asylsøkere.

Ditt bidrag i årets TV-aksjon er med på å gi 
livsviktig hjelp til de som trenger det aller 
mest, så ta vel imot bøssebærerne som ringer 
på din dør.  Fint om du har kontanter klar når 
de kommer!

På forhånd takk til alle bøssebærerne!  
Uten dere hadde det ikke vært mulig å nå 
frem til alle giverne!  Og en stor takk til alle 
små og store bidragsytere.

Laila Samuelsen – områdeleder for 
Heggedal, tlf. 915 66 932

Velkommen til møte i

Heggedal Olabil-klubb
på Innbyggertorget

tirsdag 18. oktober kl. 18.00
verkstedet er åpent fra 17.30

NB! ny åpningstid for 
verkstedet: 17.30-20.00

Bli medlem - 50 kr pr. år.
Verkstedet er åpent fra 17.30
Kaffe, saft og kaker serveres

Vi ser på bilder fra NM, og bilder av 
forskjellige biler, og ser på 

hvordan de er bygd.

Forslag eller spørsmål? 
Kontakt Dag Henning Sæther: 

d-hen-sa@online.no / 977 40 617
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Gjellum senter
Heggedalsveien 350 - Heggedal

Asker Takstfi rma AS
Steinar Brovoll

Telefon 91 73 65 55
steinar@atakstfi rma.no

AR arkitekter
arkitektur og interiør

Sivilarkitekt MNAL Randi Slåtten
Tlf. 91 12 89 07
www.dinark.no

Sivilarkitekt MNAL HELLE SJÅVÅG
Tlf. 90 92 90 32
www.sjavag.no

Interiør Coach, Martine Christensen
tlf. 45 60 10 78
www.Rom4Deg.no

Sivilarkitekt MNAL Wilhelmine E.Thuv   
tlf. 91 51 09 60                                                   
www.clou-arkitektur.no

Man-fre 7-23  lør 8-21

Skreddersydd
solskjerming

Norsol avd. Asker

Tlf. 66 79 77 00
asker@norsol.no

Tømmermester Truls Stokker
Telefon 910 06 543 / 901 49 880

truls@stokker.no

HÅRSTYLISTEN AS
Stina Akre Hopland

Tlf 66 79 60 69 - 924 17 824 (kun sms) 

Gjellum Tannlegesenter
Lillan Wikerholmen

Man-fre 09.00-21.00    Tlf 66 79 61 64
www.heggedalstannlegen.no

Tlf 02385
Akuttvakt 4127 4471
www.rygg-rehab.no

40 Gjellum senter 3-2016 ny design.indd   1 16.08.2016   13:11:03


	01 Forside 5-2016
	02 Side 2 i 5-2016
	03 - 05 Historisk 2016-5_Utkast 2-liten
	06-07 Skolekorpset 5-2016-liten
	08 - 09 Trimtips HP2016-5_Utkast 3
	10-13 Innbyggertorget i HP 5-2016-ver01
	14-16 UNG-sider 5-2016
	17 Annonse CUT 5-2016
	18-20 Tur_Utkast 2-liten
	21 Annonser
	22-24 HIL i 5-2016
	25 HHvenner 5-2016-liten
	26 bud HP 5-2016
	27 Line Rensle og annonser
	28-29 Menighet 2016-5_Utkast 1
	30 Fotoside fra Facebook 5-2016
	31 Annonser
	32 Lions HP nr 5 2016_Utkast 1
	33 Historielaget i 5-2016
	34 Smånytt
	35 Tandberg
	36 Gjellum senter 4-2016



