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Noe å lære?
Mange har fulgt prosessen knyttet til valget av ny president i 
USA. Uansett politisk ståsted tror jeg de fleste håper vi ikke 
får en tilsvarende prosess ved valg av norske politikere. Per-
sonlig utskjelling av motstanderen var mer fremtredende enn 
politiske argumenter. Mange mener at opplevd avstand mel-
lom den politiske eliten og den ordinære velger var en del av 
forklaringen til at valgkampen ble slik den ble.

Sammensetningen av befolkningen i Heggedalsområdet har i 
dag en stor bredde. Her er en god blanding av personer med 
tilknytning både til det gamle lokale industrisamfunnet og per-
soner med annen bakgrunn. Det er stor variasjon både i inn-
tekt og politisk syn. Likevel tror vi at lokalsamfunnet vårt – ofte 
omtalt som en landsby – har opprettholdt en god kontakt mel-
lom alle samfunnslag. 

Vi i Heggedalsposten håper at rikeligheten i befolkningssam-
mensetningen og den gode kontakten mellom de som bor her 
kan fortsette. Fokus på god kommunikasjon blir ekstra viktig 
når kommunen nå skal vokse. Det er også viktig at ikke øken-
de bokostnader sorterer for sterkt i hvem som har anledning til 
å bosette seg i vårt distrikt.  Heggedalsposten håper å være et 
bidrag til å opprettholde god kommunikasjon både mellom de 
som bor her og politikerne som representerer oss!

O-H B
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Layout: Ole-Herman Bjor

Inntil Røykenveien, ved krysset der Heggedalsbakken møter Røykenveien, ligger et hus som i 
senere år er omtalt som «Blåkiosken». 

I dag (2016) er huset gråmalt. I alle år mens Heggedal 
Dagligvare holdt til der, var det hvitmalt. Da tredje genera-
sjon av Ølstad-familien la inn årene, og det kom nye eiere 
som startet kiosk, ble huset malt i en sterk blåfarge. Derav 
navnet «Blåkiosken». Når planene om gang- og sykkelvei 

langs Røykenveien realiseres, vil huset bli revet.
Heggedal Dagligvare ble etablert i 1935 etter at Oscar 

P. Ølstad hadde bygd butikk og bolig. Tidligere hadde han 
leid lokale i Guibekken hvor han drev landhandleri. Oscar 
Ølstad holdt det gående til 1949 da han leide ut butikken 
og en leilighet til Th. Vonheim som drev fram til 1954. 
Da kom N. O. Dokken. Han drev butikken fram til han 
bygde nytt forretningsbygg på Gjellum i 1964. Den eldste 
datteren til Oscar og Johanne Ølstad, Hjørdis, overtok så 
butikken og drev den i 20 år, inntil hun døde i 1984. Søn-
nen, Finn, drev deretter en kort periode før huset ble solgt. 
Hjørdis var en kløpper til å regne, slik mange av de gamle 
butikkansatte var. De kunne dra fi ngrene nedover tallko-
lonnene og si summen med en gang. Dette var selvsagt før 
strekkodenes tid. Det var vanlig «å handle på bok» - d.v.s. 
varene ble skrevet opp med pris i boka som deretter ble 
gjort opp av kunden på lønningsdagen.

Ca. 1980
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Men la oss gå litt tilbake til gamle Ølstad’n. Jeg hus-
ker ham og kona fra slutten av 1940-tallet. Vi bodde på 
Hovedgården, og jeg ble sendt opp til Ølstad med hand-
lebok, rasjoneringskort og bamsen min i ryggsekken. Det 
var gammeldags handel over disk, og kundene måtte vente 
på tur. Det hendte vel at jeg måtte vente ekstra lenge, for 
ingen la merke til vesle meg i kroken borte ved vinduet. 
Ølstad hadde sin faste kundekrets, akkurat som de seks an-
dre kolonialforretningene i Heggedal på den tida. Det var 
fremdeles mangel på enkelte varer i de første etterkrigsåra, 
og Oscar Ølstad hadde et fast uttrykk når noen spurte etter 
varer han ikke hadde: «Det finns itte i heile by’n!» Ølstad 
pleide å få varer sendt med jernbanen og hentet dem selv på 
stasjonen. Han hadde en liten lastebil – på folkemunne kalt 
«Ølstadskræbben». Med den forserte han Hovedgårdsbak-
ken «både forlengs og baklengs». Lastebilen hadde nemlig 
bensintanken liggende under setet, og det var naturlig fall 
ned til forgasseren. Dette gikk greit på flata og i nedover-
bakke. Hadde du lite bensin på tanken – slik Ølstad ofte 
hadde – måtte du rygge opp bratte bakker. Derfor kunne 
folk observere Oscar Ølstad stående på stigbrettet med 
nesa vendt mot lasteplanet og handa på rattet mens han 
rygget opp Hovedgårdsbakken.

Før krigen ble det spilt revyer på Friheim, ofte med lo-
kalt tilsnitt. Ved en anledning ble det framført ei vise av 
Helge Martinsen. Den handlet om kjøpmann Ølstad:

For oppover bakken
med Ølsta’n på nakken
der kom cadellac’n
så fort som et lyn!
Og bakom på lasset
sto tønner og kasser,
for nå var det masser
av varer i by’n.
Men nå skal jeg starte butikk for meg sjæl
og tjene meg rik på poteter og mjæl!
Og det vil forandre
sukse’n for de andre,
for alle vil handle
hos meg, det var væl!

Hos Ølstad var det vanlig å få smake på varene før du 
kjøpte. Men ikke av tønna med spekesild eller siruptønna. 
Det kunne være en ostebit eller pølsebit. Og praten gikk i 
butikken. Alle kjente hverandre, og alle måtte tydeligvis 
ha god tid, for det hastet ikke med å komme av garde. Det 
var mang ei historie som skulle fortelles og mang en nyhet, 
eller kanskje rykte, som skulle videreformidles. Jeg kan 
nesten ikke huske at det var mannfolk i butikken, bortsett 
fra postmannen og enkelte bønder som slang innom. De 
andre var på arbeid i åpningstida. Derfor ble det mye «da-
meprat». Men i god tid før stengetid klokka fem var det 
nesten tomt for husmødre. Da sto de hjemme og forberedte 
middagen til ektemann og far som kom fra arbeid.

Jeg har ofte lurt på hvorfor det var så mange kolonial-
butikker i Heggedal i de første tiåra etter krigen. Dette var i 
ei tid da det ikke var vanlig å ha privatbil. Alle varer måtte 

derfor bæres hjem fra butikken. Derfor var det viktig at det 
ikke var altfor lang vei. Kanskje ikke så rart at folk var inn-
om butikken så godt som hver dag. Det ble mindre å bære, 
dessuten fikk man ferske varer. Kjøleskap ble ikke vanlig i 
hjemmene før utpå 1950-tallet. Kravene til inntjening var 
heller ikke så store. Det ble sagt at hadde en kjøpmann 25 
– 30 faste kunder, var det nok til å holde driften gående. 
Jeg mener å huske at kundekretsen til Heggedal Daglig-
vare strakte seg fra Fossum/Stokker langs Røykenveien 
til Nyhus, bort til Rustadgrenda og ned til Homansbyen 
og Hovedgården. Sikkert langt nok å bære på tunge varer. 
Varene ble som regel båret i vesker eller bærenett. Jeg kan 
ikke huske damer med ryggsekk. Plastposer var ukjent.

Artikkelforfatteren på Heggedal Hovedgård på slutten av 
1940-tallet. Gjellumjordene (Gjellum terrasse) i bakgrun-
nen (Asker bibliotek).

Hjørdis Bunæs drev forretningen 1964–84, mens søn-
nen Finn drev en kort tid inntil forretningen ble solgt. 
Phoung Lam drev Kims Dagligvare fra midten av 
1990-årene. I 2007 overtok Pham Thi Xuan Lan for-
retningen under navnet Blåkiosken, som også har vært 
gårdens navn på folkemunne i nyere tid.
Kilde: lokalhistoriewiki.no
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Snørik vinter på Røykenveien ved Heggedal Dagligvare 1952 (Asker bibliotek).

Heggedal Dagligvare omkring 1980. Butikken ble da drevet av Hjørdis Bunæs, datteren til Oscar Ølstad som hadde 
staret butikk i 1935 (Asker bibliotek).
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Elisabeth Schjølberg er medlem 
av redaksjonen i Heggedals-
posten, og er bladets “sam-
ferdselsekspert”. Hun er ansatt 
i Multiconsult, som er teknisk 
rådgiver for dette veiprosjektet.

Heggedalsposten har tidligere 
fortalt om den nye gang og syk-
kelveien. Det har tatt tid med 
planleggingen av denne, men 
nå arbeides det med en såkalt 
byggeplan – et sett med detal-
jerte tegninger og beskrivelser 
som er grunnlaget når Statens 
vegvesen (SVV) utlyser en kon-
kurranse om å bygge den nye 
gang og sykkelveien. Status nå 
er at SVV håper at spaden kan 
stikkes i jorda i løpet av høsten 
2017. Det er byggeleder Alena 
Dulova i SVV som kan fortelle 
dette. 

Man kan tro at det å bygge en gang og 
sykkelveg ikke er allverdens kreven-
de. Dulova kan fortelle en annen his-
torie. Ikke bare er det mange tekniske 
problemstillinger som skal løses. Vel 
så viktig er det at dette prosjektet be-
rører mange naboer. «Vi er avhengig 
av avtale med alle 65 naboer før vi 
kan begynne med selve utbyggingen», 
forteller Dulova som berømmer den 
gode viljen til dialog hos naboene. 
«Noen mister store deler av tomten, 
det er lett å forstå at det ikke oppleves 
som positivt. Så langt har jeg likevel 
ikke møtt noen som vi ikke har en dia-
log med. Så lenge det er dialog, så er 
det mulig å lete etter løsninger». 

Dialog om støy og grunnerverv

Denne høsten møter Dulova og eta-
tens grunnerververe alle naboene. 
Grunnerverv betyr i praksis at SVV 
skaffer seg rettigheter til de arealer 
som skal beslaglegges i forbindelse 
med utbyggingen. Det handler selv-
følgelig også om hvor mye dette skal 
koste.  På prosjektsiden hos Statens 
vegvesen, vil du finner mer informa-
sjon om grunnerverv.  I tillegg til drøf-
tinger om grunnerverv, er det spesielt 
støytiltak som står på dagsorden når 
SVV møter naboene, og i noen få til-

feller også om konkrete problemstil-
linger rundt avkjørsler. 

Støy er en problemstilling som har 
vært mye drøftet. Hvor mye trafikk 
skal legges til grunn når trafikkstøy 
vurderes, hvilke tiltak er aktuelle, går 
det egentlig an å beregne støy – og 

Ny gang- og sykkelveg langs Røykenveien 
fra Marie Lilleseths vei til Røyken grense
Tekst: Elisabeth Schjølberg
Illustrasjoner: Statens vegvesen
Foto: Dag Henning Sæther

hvordan i all verden måles dette. Og 
hvorfor får noen tilbud om støytiltak, 
mens andre ikke får det. Spørsmålene 
har vært mange, og det har vært frus-
trasjon knyttet til akkurat dette spørs-
målet. 

Oversiktskart viser Røykenveien fra Heggedal retning Røyken grense. Rustadveien er 
Fylkesvei 205 på kartet. Alle «gule» veier er Fylkesveier (Fv). 
Kartutsnittet øverst viser at det er mange tomter som er naboer til Røykenveien og 
som blir berørt av tiltaket. Marie Lilleseths vei ser du som en sidevei til Rustadveien 
i øvre høyre hjørne av bildet. Hvordan det vil se ut rent konkret, ønsker ikke Statens 
vegvesen å si noe om foreløpig, til det er det for mange detaljer som ikke er klarlagt.
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Dulova kan fortelle at det er «Støy-
forskriften» (T1442) som er grunn-
laget for de tiltakene som gjennom-
føres i slike prosjekter. Dette er et 
ganske omfattende regelverk. Men 
støyberegningene er først og fremst 
beregninger. ”Grunnen til dette”, sier 
Dulova, ”er at målinger i dagens si-
tuasjonen for det første ikke forteller 
hvordan situasjonen blir når prosjek-
tet er ferdig bygget, lydbildet vil en-
dre seg. For det andre så er målingene 
bare gitt ett bestemt tidspunkt, mens 
støyberegningene tar utgangspunkt i 
en trafi kkprognose som er fremskre-
vet til 2029. Beregningsmodellene for 
støy er basert på forskning, med et-
terprøving i felt, og erfaringene med 
dette er at resultatene er konservative, 
det vil si til fordel for naboene”, påpe-
ker Dulova. 

Enkelte naboer har like fullt vært 
noe bekymret, vil støytiltakene være 
tilstrekkelige? Heggedalsposten har 
snakket med Petter Lystad og Tom 
Ørbech, naboer til Røykenveien.  De 
er spent på om det er tatt tilstrekkelig 
hensyn til effekter av at bompengene 
i Oslofjordtunnelen er borte. Og hva 
vil effekten av sammenslåingen mel-
lom Asker og Røyken være?  Vi ret-
ter spørsmålet til Statens vegvesen og 
Dulova kan fortelle: «Vi følger med 
på trafi kkutviklingen knyttet til Oslo-
fjordtunnelen. Trafi kkmodellene viser 
at trafi kken på lang sikt vil fl ate ut, bla 
fordi det kommer nye bomstasjoner 
for ny Oslofjordforbindelse».

I skrivende stund har mange av nabo-
ene hatt besøk av folk som har fore-
tatt registreringer av vegger og andre 
forhold som påvirker støysituasjonen 
innomhus. De venter selvfølgelig 
spent på hva konklusjonene er når dis-
se kommer, høyst sannsynlig en gang 
på nyåret. 

Til høyre: Røykenveien fra 
”Stokkersmia” i retning Røyken. 
Ikke lett å være fotgjenger på 
denne strekningen i dag.

Under: Krysset på toppen av 
Heggedalsbakken heter egentlig 
“Stokkersmia”, og er et trangt 
og farlig kryss med dårlig sikt. 
“Blåkiosken”, som i dag er grå, 
skal rives for å gi plass til et 
større kryss.

Et prosjekt for bedre trafi kk-
sikkerhet

I reguleringsplanen kan vi lese følgen-
de: «Formålet med planen er å videre-
føre gang- og sykkelvegen som går fra 
Asker sentrum i retning Røyken, slik 
at det blir en sammenhengende trasé.» 
Det påpekes at det skal være trafi kk-
sikkert, funksjonelt og ha god estetisk 
kvalitet. De som har kjørt streknin-
gen skjønner at dette byr på noen ut-
fordringer. Det første som slår en er 
at det er mange utkjøringer, blir det 
trafi kksikkert når så mange utkjørsler 
kanskje skal krysse g/s-vegen? 

«En stor del av prosjektet handler fak-
tisk om å ha så få krysninger av g/s-
vegen som mulig» beroliger Dulova 
som kan fortelle at en god del avkjørs-
ler vil bli stengt, og noen blir samlet. 
Dette er nødvendig for at trafi kksik-
kerheten skal bli god nok. Omtrent 20 
eiendommer vil bli direkte berørt av 
dette. God sikt bidrar også til trafi kk-
sikkerhet, og i så måte er krysset ved 

Mange hus blir berørt av den nye gang- og sykkelveien. Her fra krysset ved Grodals-
åsen i retning Røyken.
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Om støy:
Vegtrafikkstøy er den største utendørs støykilde og årsak 
til neste 80% av den totale støyplagen til befolkningen. 
Det finnes derfor et omfattende regelverk for håndtering 
av støy generelt, og for støy knyttet til veg og trafikk spe-
sielt. Det er miljødirektoratet som har ansvaret for disse 
reglene, der de sentrale er:

•  Støyforskriften retningslinje T-1442/2012). 

•  Forurensingsforskriften som stiller krav til anleggseier 
om å bekoste utredninger og støyreduserende tiltak for 
støyutsatte bygninger.

Det er en rekke forhold som må bestemmes når det skal 
planlegges støyskjermingstiltak på eksisterende boliger 
som er situasjonen her: 

•  Hva er trafikkstøyen – og hva kan den forventes å bli i 
løpet av en overkommelig periode

•  Hvordan er topografien 

•  I hvor stor grad vil husets vegger og vinduer skjerme 
for støy

Beregning av støy

I dette prosjektet er reguleringsplanen noen år nå, slik 
at man har valgt å benyttet de nyeste trafikkdataene og 
prognosene som grunnlag for støyberegningene. Trafikk-
tellingene i Røykenveien er fra 2015 iflg den offisielle 
statistikken fra PROSAM, (etatssamarbeidet for offisielle 
trafikkdata i Osloområdet.) Trafikktellingene er foretatt 

ved Stokkersmia og ved Sikta (på Gullhella), og progno-
sene som ligger til grunn er beregnet trafikk i 2029. 

Støyretningslinjen T-1442 beskriver at det er beregninger 
og ikke målinger som skal legges til grunn for støytiltak 
og det er gitt føringer for beregningsmetoden for støybe-
regninger. Denne beregningsmetoden skal alle som plan-
legger etter plan og bygningsloven benytte, uavhengig 
av om det er en privatperson, konsulent, kommune eller 
staten.

I Norge benytter tekniske rådgivere seg av en felles nor-
disk beregningsmetodikk.  I 1978 ble den første felles-
nordiske beregningsmetoden utarbeidet av en prosjekt-
gruppe under Nordisk Ministerråd, og ble revidert i 1996. 
Både den opprinnelige og den reviderte metoden er re-
sultat av samarbeid mellom myndigheter og faginstanser 
i de fem nordiske landene. Det er denne metoden som 
fortsatt brukes ved beregning av støy fra vegtrafikk. I me-
toden inngår blant annet grunnlagsdata for lette og tunge 
kjøretøy, regler og formler for lydutbredelse fra kilden, 
samt hvordan skjer-
mingseffekt av både 
terreng, bygnin-
ger og støyskjer-
mer skal beregnes. 
Selve metoden er 
implementert i fle-
re beregningsverk-
tøy som brukes av 
norske rådgivere 
på støy.

Vil du vite mer? Her er noen aktuelle lenker:
Statens vegvesen sin prosjektside: 
http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv167roykenveien
PROSAM - offisielle rapporter for trafikkdata for Oslo og Akershus: 
http://www.prosam.org/ 
Informasjon om støyforskriften: 
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M128/M128.pdf

Heggedalsbakken uheldig. Her skal 
derfor veien rettes ut – noe som inne-
bærer at «blåkiosken» rives. På side 
7 er bilde av ”blåkiosken”, som nå er 
grå. Ikke et vernet kulturminne, men 
absolutt et hus som vekker barndoms-
minner for mange som er oppvokst i 
Heggedal. 

Og som da g/s-vegen ved Gui-bekken 
ble bygget, benyttes anledningen til 
enkelte andre tiltak; nytt vann og av-
løpsanlegg (VA-anlegg), og luftkabler 
skal legges i bakken. Det høres jo en-

kelt ut, men anleggsområdet er trangt 
og det er minimumskrav til avstand 
mellom vannrør og elektriske anlegg. 
Dette betyr at ulike etater må snakke 
mye sammen og mange detaljer skal 
holdes orden på. I tillegg kommer jo 
selve utformingen av vegen og tilta-
kene rundt denne; støttemurer, støys-
kjermer, drenering av veien, plasse-
ring av lys osv osv. Med andre ord: en 
variert hverdag for byggeleder Alena 
Dulova.
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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,-

Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00

Tlf.: 404 14 008  www.heggedal-trafikkskole.no

Frisører - se her!
I det flotte lokalet mitt har jeg lyst til å få 
med en annen kreativ frisør som jobber 
helt selvstendig.

Salongen ligger sentralt 
i Heggedal, i nærheten 
av jernbanen.

Ring, eller kom innom 
for en liten prat :)
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Heggedalsposten10 BILDER DELT PÅ HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE

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

Flott utsikt fra kveldstur på Torpfjellet i kveld.
Foto: Susanne Sandtorv (15. nov. 2016)

To søstre i Gjellumvannet.
Foto: Terje Reier Gundersen (5. nov. 2016)

Snøfall.
Foto: Dennis Stenseth (4. nov. 2016)

Togstasjonen. 
Foto: Lars Kristian Westlund (11. nov. 2016) 

Høst på Dikemark.
Foto: Nina Wiik Bjørndal (7. okt. 2016)

Heggedal kirke.
Foto: Tone Beate (8. nov. 2016)

Høstfarger i Heggedal.
Foto: Terje Reier Gundersen 

(27. okt. 2016)

Vollenbåten til Aker Brygge må 
være den beste starten på dagen. 

Foto: Heidi Must (27. okt. 2016)
Strå i Gjellumvannet.

Foto: Sissel Finstad (20. nov. 2016)
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Heggedalsposten 11SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN

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

Strå i Gjellumvannet.
Foto: Sissel Finstad (20. nov. 2016)

Hva med å legge lørdags-
handelen til Heggedal, 
og i helga gå innom og 
se hva en lokal butikk du 
aldri har vært innom før 
har å tilby?

Erik Hovdahl

Akkurat passe seriøs og 
middels ambisiøs gjeng 
i Heggedal og omegn 
søker � øyte, horn, ba-
riton (og gjerne andre 
instrumentgrupper) for 
oppstart av nytt voksen-
korps. Er det lenge siden 
du spilte, spiller det in-
gen rolle, gamle kunster 
vekkes fort til live etter et 
par øvelser!

Heidi Must

Til alle hundeeiere: Jeg 
ber dere innstendig om å 
vær så snill å plukke opp 
dritten etter bikkja. Vi 
hundeeiere har ett stort 
ansvar ovenfor resten av 
samfunnet om at vårt 
hundehold ikke skal være 
til sjenanse for andre.

Tine Hildisch

Ser ut som det skjer ting 
ved broen......me like!

Lars Kristian Westlund

 

Bildene mine er til salgs, 
og henger fremdeles i 
biblioteket! Mange av 
bildene er fra Heggedal, 
og passer ypperlig som 
julepresang til en Heg-
gedøl!

Kari Skyberg 

Verdens beste service 
må være den man får 
på Bakkal i Heggedal. I 
går var min kjære og jeg 
på vei hjem fra helge-
tur. Barna rapportere 
om snustomt kjøleskap. 
Og vi var for trøtte til å 
handle. Ved å sende en 
komplett handleliste til 
Ali og Irene på Bakkal, 
sto poser med de dei-
ligste delikatesser samt 
ka� e, melk, egg og brød 
og ventet på oss- med 
faktura sendt på mail. 
Takk Bakkal! Bli hos oss!

Anja Cecilie Solvik

Asfalteringen av pump- 
tracken i Heggedal har 
gått raskere enn forventet 
og banen er nå klar for 
bruk.

Asker kommune

Noen som vet om sprøy-
ting for skøyteis ved ung-
domsskolen har begynt?

Svein Arne Nesset

Visste ikke at det fantes 
så mange meiser i Heg-
gedal - har hatt veldig 
tra� kk på terrassen idag.

Petter Lystad

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
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

«Norske litterære jule-
hefter fra 1880 til i dag-
med vekt på kunstnere 
og forfattere fra Asker». 

Foredrag av 
Tom Brenne

Innbyggertorget
torsdag 8. desember 

kl. 20.00 
Gratis adgang

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

Om julehefter

ÅRETS LOKALHISTORISKE
JULEPRESANG!
Tændstikka 2016 kr. 150,-
Tændstikka 2015 kr. 100,-
Tændstikka 2016 + 2015 kr. 200,-
Årgangene 2010-2014 kr. 50,- pr. stk

Selges på Innbyggertorget (biblioteket),
og ved henvendelse til historielaget

Med artikler om:
- Skolen i Heggedal i gamle dager
- Grenseoppgang Norge-Sverige i 1929-30
- Heggedal og Blakstad skolekorps 60 år
- Da Sjahen av Persia og Farah Diba var i Heggedal
- Hawel-fabrikken på Kistefossjordet
- Drømmen om Heggedal sentrum
- Veifar mot fjorden - fra Guibekken over Gui til Vollen
- Harry-tur med tog til Sverige på 1950-tallet
- Jernbanen og jernbanefolk i Heggedal
- Tobakksproduksjon på Rustad gård

Ny årbok i salg:

Taendstikka 2016

Jubileumsbok
Heggedal og Blakstad skolekorps 60 år
Ca. 1000 barn og unge har vært innom korpset fra det ble stiftet i 1956.
I anledning jubileet har Historielaget samlet stoff fra arkiver og 
privatpersoner, og gitt ut en jubileumsbok med ca. 450 bilder fra korpsets 
historie.

Pris: kr. 150,-
Selges på Innbyggertorget 
(biblioteket), og ved 
henvendelse til historielaget

Korpset i 1974
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Har du bilder fra 
Heggedal skole?

Hjelp oss å samle bilder fra Heggedal 
skole – nye og gamle!

Når skolen åpner i januar, vil historielaget bidra 
til en utstilling av bilder og gjenstander fra 

skolens 110 år lange historie. 
Har du bilder fra skolen, skoleturer, klassebilder, 

klassearrangementer eller fester? 
Alt som rører seg på skolen på dagtid og 

kveldstid er interessant.
Hvis du selv kan skanne, eller har foto 

elektronisk, send dem på mail til  
d-hen-sa@online.no.

Vi tar imot og skanner bilder på Heggedal bibliotek 
fredag 16. desember fra 16.00 til 19.00. 

Der skriver vi også opp (eller gjør opptak av) 
historier og fortellinger, tips og skrøner.

Du kan også kontakte:
Olav Furdal  olavfu@online.no  941 51 180

Dag Henning Sæther  d-hen-sa@online.no  977 40 617
for avtale om lån eller skanning av bilder.

Vil du være med og 
skrive skolens historie 

– fra “din” periode?
Når den nye skolen åpner, har Heggedal skole 
110-årsjubileum. Det er ikke mye igjen av den 

gamle skolen, og det er på tide å få samlet 
skolens historie mellom to permer. 

Historielaget vil gjøre det i løpet av 2017. 
Vi ønsker oss bidrag fra tidligere elever og 

lærere ved skolen, både gamle og unge. 
Har du historier å fortelle, skriv dem ned, eller 

kontakt historielaget for et intervju:
Marit F. Flåto  maritff@hotmail.com  930 53 434
Terje Martinsen  te-m4@online.no  905 95 943
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Mange frivillige legger Heggedalsposten i din postkasse! 

PRESENTASJON AV BUD I HEGGEDALSPOSTENpostenHeggedals26

Velg deg en tur du også!  Vi har ledige turer i Heggedal, Vollen og Bjerkås.  Send mail til Stein; sdb@crust.no 

Elisabeth Skare bor på 
Odden.  Hun kaller sameiet 
for Landsbyen, og kan ikke 
tenke seg et bedre sted å 
bo. Naboer og stemningen 
er usedvanlig avslappet og 
imøtekommende. 
Frivillige aktiviteter og 
festene de har i Landsbyen, 
er så hyggelige. Hun berøm-
mer hele området, med den 
flotte utsikten, gangstien 
langs elven og Gjellumvan-
net, og ikke minst bade-
bryggen, som hun bruker 
hele sommeren - til oktober. 
Hun leier atelier på Fabrik-
ken, og liker å bo så nært 
togstasjonen. Lyden fra 
toget er bare hyggelig.     

Elisabeth er kunster på 
heltid. MayGunn, som ble 
presentert i forrige HP, 
er nabo og kunstervenn. 
Elisabeth maler med akryl, 
og tegner bilder med tusj 
og kull.  Hun lager også 
nydelige smykker, mye av 
naturmaterialer.  Det meste 
kan kjøpes (m:900 26 408).   

Kari Orderud vokste opp 
på gård i Stjørdal, nord for 
Trondheim, og hun er Ro-
senborg-fan.Hun er utdannet 
kostholds-økonom, og jobbet 
i mange år som kjøkkensjef 
på Dikemark.  For 10 år si-
den ble driften på Dikemark 
avviklet.  Tilbudet fra Oslo 
kommune om jobb i Oslo, 
avslo hun.  Hun pensjonerte 
seg med AFP, 62 år gammel.   

Hun giftet seg med Arne 
fra Engelsrud.  De flyttet til 
Heggedalsmarka i 1978, i et 
av rekkehusene, og i 1983 
bygget de sin enebolig.  Arne 
var i utgangspunktet skeptisk 
til Heggedal, fra sin opp-
vekst.  Men nå kan ingen av 
dem tenke seg noe bedre sted 
å bo, enn i Heggedal.   

Kari ble med i Trim-gruppa 
til Laila Samuelsen i 1984, 
som er for begge kjønn.  Det 
er blitt  mange turer, i de 
flotte omgivelsene i Hegge-
dal.  Spesielt er hun blitt godt 
kjent med Kjekstadmarka.         

Trim-gruppa er en del av 
idrettslaget HIL, og de har 
gjort en del dugnad på HIL̀ s 
flotte anlegg på Gjellum. 
Kari er bl.a. med på å holde 
kjøkkenet i orden.  Hun 
berømmer spesielt Trine 
Hermansen som utleie- og 
driftsansvarlig, som også er 
frivillig i HIL.     

Kari i hennes og Arnes velstelte 
enebolig i Øvre Gjellum vei 8.  
Kari har vært bud i HP siden 
starten for 10 år siden.  Hun 
har den største ruten i HP med 
355 ex, og Arne kjører henne, 
bl.a. til Heggedalsmarka.   
                            Foto: Stein

Her presenteres 4 nye bud

Elisabeth er kunstner.  Hun står 
foran sitt praktfulle maleri i 

blått. Fotoet viser bare en del av 
det 3-delte bildet.  Foto: Stein

Hun er utdannet førskole- 
lærer og formingslærer, og 
hun har jobbet i Asker og  
Bærum.  Hun deler ut 65 bla-
der i Østliveien, med litt hjelp 
fra sin mann Ivar Stav. Ivar 
har veteranbiler og er kunst-
historiker. Elisabeth bodde 30 
år i Øvre Gjellum vei, før hun 
og Ivar flyttet til den nybygde 
Odden - unnskyld, til ”Lands-
byen”.   

Olaf Florentz (77) flyttet fra 
Oslo, med kone og 3 barn, 
til sin enebolig på Sætre ter-
rasse i 1974.  Han har delt ut 
HP i sitt område, fra starten 
for 10 år siden.  Han har all-
tid likt seg godt i Heggedal. 

Olaf  utdannet seg som 
konditor ved Ritz konditori 
i Oslo.  Bl.a. var han kondi-
tor i Düsseldorf i Tyskland 
1 år, og han lærte seg godt 
tysk, som har hatt god bruk 
for i senere karriære.  Han 
avtjente verneplikten som 
FN-soldat i Gaza (som kokk), 
og minnes stadig opple-
velsene derfra, spesielt i 
sammenheng med konflikten 
mellom Israel og Palestina.  

På slutten av karriæren roet 
han det hele ned med 15 år i 
Postverket. Han gikk av med 
AFP som 62 år gammel, og 
han har hatt 15 flotte år som 
pensjonist.  Og den store 
flotte hagen har han hatt mye 
glede av.  Hans kone var en 
blomster-elsker og kunstner.  

Olafs store lidenskap har 
alltid vært jakt og fiske.  Fra 
sin hytte i Vest-Telemark har 
han, omtrent hvert år, vært 
på jakt, fra fylte 18 år til nå.  
Familien til Olaf og hans 
kone Kristine var fra Vest-
Telemark, som de begge var 
sterkt knyttet til.

Olaf er avbildet i sin store, 
flotte stue med utsikt over Gjel-

lumvannet, og med Gjellum 
som bakgrunn.  Han deler ut 
120 ex HP i Sætre-området, i 
tillegg til Heggedalsveien fra 

stasjonen til Bråtabrua. 
                                 Foto: Stein

Bildet av Egil i Heggedal sen-
trum.                      Foto: Anders

Egil Christiansen (85) har 
delt ut Heggedalsposten 
siden oppstarten i 2007. 
– I starten kunne jeg ikke 
forstå at Heggedalsposten 
skulle klare seg. Slike bygde-
aviser er ofte en døgnflue. 
Jeg er imponert over at bla-
det har klart seg i snart 10 år 
– med så mye lokalt stoff.
I starten delte Christiansen 
ut 100 blader på Gullhella. 
De siste fem årene har ruta 
blitt større, og han har i dag 
en av Heggedalspostens 
største distribusjoner med 
utdeling til 250 husstander. 
– Før tok vi hele ruta på 
samme dag, men nå bruker 
vi to dager. Vi bruker rygg-
sekk og går rundt. Det er i 
grunnen en fin tur. Så lenge 
helsa holder, skal vi bli med.
Christiansen flyttet til Gull-
hella og bygde hus i Tords 
vei i 1965, etter å ha bodd 
åtte år på Borgen. 
Han er utdannet møbel- 
snekker og interiørarkitekt. 
De siste 30 år jobbet han som 

arkitekt hos Arnstein og  
Arneberg. Han har vært aktiv 
i Heggedal Hovedgårds ven-
ner og i styret til idrettslaget, 
og interessert i historielagets 
arbeid, og mener Hegge-
dals-posten formidler viktig 
informasjon.
En gang da jeg skulle legge 
Heggedalsposten i postkassa, 
skrek noen fra terrassen: 
– Vi skal ikke ha reklame. 
Da ropte jeg til svar: – Dette 
er ikke reklame - det er lokal 
informasjon.

Heggedalsposten14
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Elevene ved Oasis of Hope-skolen kan ikke vente 
på sleden til julenissen. De trenger DIN hjelp nå! Vi 
trenger så mange julenisser som mulig til vårt pros-
jekt i Kenya. Som giver hos oss kan du gi et enkelt 
beløp, eller bli fast månedlig giver. Slik får du være 
julenisse hele året, og være med på å gi elevene ved 
skolen en fremtid.

I samarbeid med våre kenyanske venner, driver vi 
barneskolen Oasis of Hope. (Se HP nr. 2/2015 og 
3/2016) Dette er en skole for de aller fattigste. Vi øn-
sker å gi elevene en god og trygg skolegang, blant 
annet ved å gi dem mat på skolen hver dag. Ikke alle 
får mat hjemme. 

Vi har drevet skolen i tre år nå, og elevmassen er 
stadig økende. Vi skal derfor bygge ny skole, og til 
dette trenger vi midler. Derfor oppfordrer vi deg til å 
tenke deg om litt ekstra når du gjør julehandelen i år. 
Kanskje mat, skolegang og en fremtid for et barn på 
OoH-skolen er viktigere enn ny iPad?

Vi selger også julekort til inntekt for Oasis of Hope. 
Send en mail til post@oasisofhope.no, 
eller ring: 91 33 10 80, så sender vi deg julekort. 

Kontonummer: 1503.42.70659 - Vipps: 12321 -  
www.oasisofhope.no – Facebook: oasisofhopembita

Vi ønsker alle lesere en fredelig og god jul.

Anne Kristi Jønland

VIL DU VÆRE JULENISSE FOR EN DAG? 

”Kan jeg også få en kopp?”

Ikke hver dag en får leke med ballonger.

Trangt om plassen når hele klassen skal ha mat.

Gode venninner utenfor klasserommet.Her går ikke noe til spille.

Heggedalsposten 15

15 Oasis of Hope 6-2016.indd   15 21.11.2016   21:07:19



HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

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

Korpset på nett: hbs.skolemusikk.no
Tekst:
Layout:
Foto:

Dette var ordførerens hilsen til korp-
set på vår 60-års jubileumskonsert, 
og vi kunne ikke sagt det bedre selv. 
Lene Conradi var, sammen med tid-
ligere dirigenter og styreledere, spe-
sielt invitert til vår store markering i 
Asker kulturhus søndag 23. oktober. 
Alle korpsets 80 musikanter var på 
scenen, og for aspirantene var det 
første opptreden. Med oss på kon-

Alf-Egil Lahn
Anders Lie Hagen
Bjørn Tumyr og Anders Botnmark

Jubileums-
konsert
Vi feirer 60 år med fellesskap 
i musikk og glede. 60 år med 
tilhørighet og lagspill, samhold 
på tvers av aldersgrupper, kjønn 
og kultur. 60 år med musikalsk 
utvikling og gode opplevelser for 
og i lokalsamfunnet vårt.

serten hadde vi også et band, med 
Knut Kippersund Nesdal som solist, 
kjent fra bl.a. Melodi Grand Prix. 
Det ble fremført populære poplåter 
så vel som kjente klassikere, og for 
juniorene var høydepunktet å spille 
‘Elektrisk’ av Marcus og Martinus, 
sammen med Knut på vokal. Kombi-
nasjonen korps, band og vokalist fyl-
te Teatersalen med show og musikk, 
og ga en musikalsk opptur for et stort 
publikum på over 300 stykker, og 
musikantene selv.

Jubileumskorpset
Vårt eget jubileumskorps, i hovedsak 
bestående av tidligere musikanter og 
foreldre, spilte naturligvis også. Dette 
har de jobbet frem mot det siste året 
under ledelse av Richard Blichfeldt, 
som dirigerte skolekorpset i 1990-95. 
Det ble trangt om plassen på scenen 
da konserten ble avsluttet med ju-
bileumskorpset, alle skolekorpsets 
musikanter, band og vokalist i et fel-
les, forrykende avslutningsnummer, 
naturligvis med konfetti og stående 
applaus.

Hovedkorpset opptrådte sammen med band.

Gunnar Baden dirigerte skolekorpset fra 
1972-76. På årets jubileumskonsert var han 
gjestedirigent for  jubileumskorpset.

Over: Aspiranter rocket på scenen.
Under: I oktober var juniorkorpset på
bowling. Her Peter Olai Ursin (t.v) og 
Amund Seierstad.Dette var ordførerens hilsen til korp-

set på vår 60-års jubileumskonsert, 
og vi kunne ikke sagt det bedre selv. 
Lene Conradi var, sammen med tid-
ligere dirigenter og styreledere, spe-
sielt invitert til vår store markering i 
Asker kulturhus søndag 23. oktober. 
Alle korpsets 80 musikanter var på 
scenen, og for aspirantene var det 
første opptreden. Med oss på kon-

naturligvis med konfetti og stående 
applaus.

Bokutgivelse
I forbindelse med jubileumsåret 
har Heggedal og omegn Historielag 

utgitt en bok om skolekorpset. 
Boken beskriver korpsets historie 

fra oppstarten i 1956 til i dag; 
en spennende reise gjennom 60 år. 

Boken kan kjøpes av historielaget. 

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

serten hadde vi også et band, med serten hadde vi også et band, med 
Knut Kippersund Nesdal som solist, 
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

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

Heggedal & Blakstad
Jubileumskorps 2016

Vil du være med og starte voksenkorps?

Hovedkorpset opptrådte sammen med band.

Sosial gjeng i Heggedal og omegn 
søker fl ere mer eller mindre rustne 
musikanter som vil være med å 
starte et korps med middelshøye 
ambisjoner. Øvelse annenhver uke i 
Heggedal. Spiller du fl øyte, horn el-
ler baryton får vi en ganske komplett besetning, men 
vi vil gjerne ha fl ere med i andre instrumentgrupper 
også. 

Kontakt Heidi Must på heidimust1@gmail.com 
hvis du kunne tenke deg å bli med!

Vi takker Lions Club Heggedal for gaven i 

anledning korpsets 60-årsjubileum. 

Korpsets nye tenorsaksofon er 

allerede tatt i bruk.

Over: Aspiranter rocket på scenen.
Under: I oktober var juniorkorpset på
bowling. Her Peter Olai Ursin (t.v) og 
Amund Seierstad.

Jubileumskorpset slik vi kjenner det er ved veis ende. Jubileums-
konserten med skolekorpset var deres Grand Finale. Det siste 
året med øving annenhver onsdag har gitt mersmak for mange 
av musikantene.

Neste konsert: 
Velkommen til julekonsert i Østenstad kirke 
lørdag 10. desember kl. 17. Fri entré.

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

Heggedalsposten 17
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Juleverksted 
på Heggedal innbyggertorg

(3. etasje, over biblioteket)

lørdag 10. desember 12.00-16.00 
Vi samles for å lage julegaver og julepynt. 

Ta med deg en voksen til årets juleverksted, og lag noe fint til jul.

Snekkerverksted - papir - tekstil - tegning
Vi har et godt utvalg av materialer

GRATIS
Arr.: Heggedal Innbyggertorg

Klokka er 17.58 og Jacub og Renata 
entrer Innbyggertorget. Det har de 
gjort så å si hver torsdag i hele høst. 
Ofte kommer de sammen med Adam 
og Eva, et annet polsk par. De skal 
alle på språkkafé. De er ivrige etter å 
lære mer norsk. Å lære å uttrykke seg 
og dermed få innpass på fl ere arenaer 
er av stor betydning. I kaféen sitter 
allerede to frivillige, Marit og Stein, 
og venter. De er ivrige etter å komme 
i gang og snart går praten om løst og 
fast rundt bordene.

Er du interessert, så ta kontakt med Anne Kristi på innbyggertorget: 
anne.kristi.jonland@asker.kommune.no.

Velkommen til språkkafé på Innbyggertorget hver torsdag kl. 18.00-19.30.

Vil du bidra på språkkaféene?

 Dette er en helt vanlig torsdagskveld 
på Heggedal Innbyggertorg

Vi spurte Jacub og Renata om hvor-
for språkkafé i Heggedal? 

Først og fremst fordi vi vil lære det 
norske språket sier de i kor. Men å 
få innblikk i norsk kultur og hvordan 
nordmenn tenker er også en viktig 
motivasjon. 

Dessuten er det hyggelig, og vi stifter 
nye bekjentskap, sier de. 

Vi startet opp med språkkafé før som-
merferien i år. Ville se om det var liv 
laga. Det viste det seg å være. Antal-
let deltakere har variert, men vi ser 
klart at det er økende. Noen kommer 
helt fra Sande for å være med. Selv 
om det allerede er fi re frivillige som 
deler på å være tilstede, er det bruk 
for mange fl ere. Det er viktig at det er 
mange å spille på, for mennesker som 
ønsker å øve seg i å snakke norsk er 
økende, også i Heggedal. 

Vi ønsker oss derfor fl ere som kan 
tenke seg å sette av noen tors-
dagskvelder til sosialt fellesskap 
og prat med noen hyggelige nye 
landsmenn. Som frivillig må du 
kunne snakke godt norsk og ha lyst 
til å bli kjent med nye mennesker. 
Jobben går ut på å «holde praten 
i gang» på norsk, og det blir aldri 
pinlig taushet disse kveldene. Vi 
kan love deg nye bekjentskaper, en 
kaffekopp og vissheten om at du 
bidrar til noe viktig for fellesskapet 
i bygda vår. 

Heggedalsposten18
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Vi hjelper deg litt ekstra – særlig hvis du hjelper 
oss med å hente pakkene dine...
Postpunkt Heggedal – som er det offisielle navnet på postkonto-
ret i Innbyggertorget - er blitt svært godt mottatt av publikum i 
Heggedal. Vi er veldig fornøyd med det, men ser at antallet store 
og små pakker vokser oss over hodet. Eller ut av postpunktet. 
Derfor utvider vi allerede nå lokalet, slik at alle dusjkabinetter, 
vinterdekk, romaskiner, pc-er og tørrfiskpakker kan få plass i 
hyllene våre.

Til deg fra oss: I anledning julen utvider vi åpningstidene i 6 
dager, fra 18.00 til 20.00, slik at i alle disse dagene blir post-
punktet åpent fra 15.00 til 20.00. Torsdagene 1, 8, 15 og 22. 
desember samt onsdagene 14. og 21. desember er postpunktet 
langåpent. Vi serverer gløgg og pepperkaker mens du venter – 
eller kanskje bare stikker innom.

Til oss fra deg: Så snart du har anledning kommer du innom 
i åpningstiden og henter pakkene dine, slik at det også blir plass 
til naboens pakker.

Post, pepperkaker, pakker og gløgg 
– og kanskje litt venting?

Julekort, med teksten: Innbyggertorgets daglig leder Bente 
Flygind og Nærmiljøsentralens styreleder Sverre Aae kan 
skimtes mellom pakkene i postpunktet. Og det er fortsatt 
noen uker til jul. Foto: Postassistent Per

PostKalenderDesember

Postpunktet er ellers åpent alle hverdager  
fra 08.00 til 10.00 og fra 15.00 til 18.00.

PerS

Programmet på Innbyggertorget i desember:

Heggedalsposten 19
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Noen personlige data?
Jeg er Asker-jente, og vokste opp på Vøyen, ved Sem. Så 
har jeg studert, og bodd borte. Jeg flytta tilbake med min 
lille familie for 4 år siden, og er veldig glad for å være 
tilbake i Asker. Jeg er nettopp fylt 37, er gift med en Oslo-
mann, og vi har to gutter på 7 og 2 år.
Flygind er ikke et Asker-navn?
Nei, det er fra Elverum. Farfar var derfra. I dag er det 
rundt 60 personer i Norge som heter Flygind.
Du kommer fra et veldig sporty miljø i Skiforeningen – 
er du en sportsfantast?
Nei, det er jeg ikke, men jeg er veldig glad i marka. Jeg er 
helt innenfor normalen i aktivitetsnivå.
Mer tur enn trening?
Jeg liker å trene også. Ja takk, begge deler.
Jeg har alltid vært aktiv. Har vært med i organisert idrett, 
og spilte håndball. Som ungdom oppdaget jeg marka på 
egenhånd. Mamma og pappa tok oss veldig mye med ut på 
tur. Men vi brukte ikke marka så mye i hverdagen, da gikk 
tiden til organisert idrett.
Jeg er en friluftsperson i hjertet, og bruker mye tid sammen 
med familien på tur. Både dagsturer og overnattingsturer.

Bente er allerede involvert i en av frivilligsentralene i 
Asker - NaKuHel.
Eldstemann gikk i NaKuHel-barnehagen, og jeg er styrele-
der der. Yngstemann skal begynne der til høsten.
Litt om stillingen. Du ble ikke bare leder for Heggedal 
Innbyggertorg?
Det skjedde litt fra ansettelsen til jeg tiltrådte. Jeg er an-
svarlig for alle innbyggertorgene som skal komme i Asker, 
men med daglig leder-ansvar i Heggedal. Det er planlagt 
innbyggertorg der dagens seniorsentre ligger. De skal 
trekkes inn i innbyggertorgene, slik det er gjort i Heg-
gedal. Disse ligger på Holmen, Vollen, Borgen og Asker. 
Heggedal er oppe og går, Borgen kommer i løpet av 2017, 
mens Holmen og Vollen drives som i dag også neste år. 
Planen er at hvert innbyggertorg etter hvert skal ha sin 
daglige leder. Men det er et stykke frem på utviklingssiden. 
Så blir det naturligvis spennende å se hva ”Nye Asker” 
byr på også i denne sammenheng.
Vi trenger en utvikling av Heggedal Innbyggertorg, og 
det trengs ressurser. Er det du som har ansvaret for å 
dra det løpet?
Ja. Som det første innbyggertorget i Asker er Heggedal 
viktig, det er piloten. Vi må sørge for videre utvikling til 

Bente Flygind – leder for innbyggertorgene i Asker
I forrige nummer av Heggedalsposten annonserte vi at Bente Flygind var ansatt som daglig leder for 
Heggedal Innbyggertorg. Men det stemmer ikke helt, innholdet i jobben ble videre enn stillingsannonsen 
viste. Det er med en viss ærbødighet vi nærmer oss intervjuobjektet. Hun kommer fra jobben som 
redaktør i “Snø & Ski”, Skiforeningens medlemsblad. Men hun forsikrer oss om at det skal gå helt fint.

Navn: Harald Jahren
Alder: 80 år
Yrke: Pensjonert rektor

Nylig skrev Budstikka om en 
90-åring som «rundet» 
Kolsåstoppen i fin stil. Harald 
Jahren mener dette bør bære en 
fin tur for de fleste: – Start ved 
enden av Toppåsveien følg merking 

mot KIF-hytta. Ta gjerne en tur 
innom «Gråmagan», eller 
Dalbokollen som stedet 
også heter, med utsikt 
over Dælivann. I boka 
«Bærumsmarka før og 
nå» av Trygve 
Christensen kan en lese mer om 
«Gråmagan» og dens funksjon 
som en bygdeborg – «uinntagelig 

fra alle kanter ...». For å komme 
videre til Setertjern må en gå til-

bake på stien som går i 
retning Setertjern hvor 
du gjerne kan ta det et 
forfriskende bad. En opp-
levelse du vil huske. 

Ferden videre går ut mot søndre 
Kolsåstopp som ligger på 342 m 
o.h. med utsikt over Vestre Bærum 

og Oslofjorden. Stupet nedfor her 
er et ettertraktet område for tre-
ning i fjellklatring. Nedstigningen 
mot Toppåsveien er god balanse-
trening. Fin mosjon for hele krop-
pen. Ønsker du lengre tur, er det 
naturlig å stikke innom nordre 
Kolåstopp «Varden», på 387 
m.o.h. «Flaggspretten» har en post 
i nærheten. God tur. Ta med kart.

Opp til Kolsåstoppen
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MIN TUR

Sykkeltur med barn må 
legges opp etter barnas 
premisser. Kort og godt. 
Foreldrenes ambisjoner må 
vike. 

Torgeir Strandhagen

Bente Flyging fra Biterudveien i Asker har gode 
tips om turliv med barn. Hun er redaktør av bla-
det «Snø og ski», som bringer gode tips også når 
det gjelder uteaktiviteter sommerstid. 

– Legg opp turen etter hva barna kan klare. 
Vurder lengde og kupering og hvor mye trening 
barnet har med sykkelen. Har du barnet med 
i sykkeltralle, så skal hun ikke sitte passiv for 
lenge. Tralle er fint for å komme et stykke ut i 
marka, slik at familien kan gjøre noe sammen 
der. En sykkeltur med barn skal ikke være noen 
treningsøkt for de voksne. barna er i fokus, 
mener Bente Flygind.

Selv har hun er sykkeltralle som gjør god 
nytte når sønnen Ludvig (4,5) skal være med på 
tur. Han er snart klar for å sykle på tur selv. En 
tralle kan også være god å ty til hvis et lite barn 
på sykkeltur går tom for krefter underveis.

– Denne har jeg kjøpt på «Finn», sier hun, og 
viser Budstikka hvordan den enkelt festes ved 
bakhjulsnavet. Tar hun av hjulene, får trallen 
plass inni bilen, en middels stor stasjonsvogn.

– Traller får du i flere utgaver, fra ca. 2.000 til 
7.000 kroner. I en søskenvogn har man plass til 
en del bagasje. Man trenger en slik vogn bare i 
en kort periode, så det er smart å kjøpe brukt.

Når barna skal sykle selv, er det viktig å huske 

at barna ikke har samme trafikkforståelse som 
voksne. Man må velge områder uten mye annen 
trafikk.

SYKKELTURER ER FIN REKREASJON både for liten 
og stor. Man har større rekkevidde enn på en 
fottur, og kan nå flere fine turmål. For barna 
skal turen være lek, og ikke en arena for å sette 
rekorder og måle treningsutbytte. En lang og 
sammenhengende tur kan bli monoton for et 
barn.

– For barn under 7–8 år kan pauser under-
veis være fasiten for en vellykket tur. Gjerne 
ved attraksjoner der barna kan leke. Vær også 
åpen for at barna kan ønske å stoppe helt andre 
steder enn du hadde tenkt, anbefaler Bente Fly-
gind.

Selve syklingen er neppe så spennende for de 
yngste – når man har holdt på en stund. Flygind 
anbefaler å finne bestemme mål. Det kan gi 
god motivasjon. For eksempel en badestrand, 
teltplass, lekeplass, park, bålplass, fiskeplass 
eller et serveringssted. Er barnet glad i å bade, 
så kan avtale om å finne en badeplass gi det 
«lille ekstra» som bidrar til at ferden på sykkel 
går lettere.

Ivrige barn glemmer ofte at man må spise og 
drikke for å holde «motoren» i gang.

– Utstyr barna med egen drikkeflaske på syk-
kelen og en liten sekk eller rumpetaske med 
frukt, rundstykker og brødskiver med godt 
pålegg. Passer de voksne på at barna husker å 
spise jevnlig, kan det bidra til en vellykket tur.

MANGE BARN synes det er moro å sykle. Det er 
imidlertid stor forskjell på å sykle noen runder 
på gårdsplassen hjemme, og på tur flere kilome-
ter innover i marka.

– Min erfaring er at det først er fra 5–6-års 
alder at barn har glede av å sykle «ordentlige» 
turer, kanskje rundt en mil. Barn fra 7–8 år er 
sterkere og kan klare turer på ca. 15–30 km om 
man passer på å følge opp med pauser og mat 
underveis, sier Bente Flygind.

Hun gjør oppmerksom på muligheten for å 
bruke påhengssykkel for dem som er litt yngre. 
Den henges på en voksensykkel, og barna kan 
velge om de vil trå eller ikke. De sitter ganske 
høyt, og opplever mer enn barn som sitter nede 
i en sykkelvogn. 

– Hvis traseen ikke er for kupert, kan dags-
etappene bli både fire og fem mil med påhengs-
sykkel. 

FLYGING SIER AT MOTBAKKER og løst underlag 
trolig er de største utfordringene for et barn på 
sykkel. 

– Grunnen er blant annet at brorparten av 
barnesykler på markedet er uforholdsmessig 
tunge. De siste årene har noen produsenter 
begynt å lage lettere barnesykler, men de koster 
en del mer. Syklene for de minste har dessuten 
små hjul og triller dårligere på ujevn vei. Det 
kan redusere turgleden for barna.

torgeir.strandhagen@budstikka.no

På sykkeltur med barn

FESTES ENKELT: Bente Flygind fra 
Biterudveien i Asker viser hvordan 
sykkeltralla montres på sykkelen. 

Hun får plass til tralla inni en  
stasjonsvogn personbil.

GOD TUR: Flere områder i marka er lagt til rette for sykling. Med barn på tur er det viktig å ta tiden til hjelp.  FOTO: TORGEIR STRANDHAGEN

TIL TJENESTE: Skiforeningens «markatjeneste» er 
vertskap på Sykkeldagen søndag. Her fra et tidli-
gere arrangement.  FOTO: KARL JØRGEN GURANDSRUD

GLAD GUTT: Ludvig Flygind, en sykkel tilhenger.

Førstkommende søndag  
inviterer Skiforeningens 
Markatjeneste og Budstikka 
til familiedag, med mor-
somme aktiviteter, ved 
Østernvann i Bærumsmarka.

HER BLIR DET uhøytidelig fiske-
konkurranse, skattejakt og 
natursti for hele familien. 
Premiering til alle barna. Det 
settes opp griller som vil være 
tent mellom kl. 11 og 15. Ta med 
egen grillmat.

Start fra idrettsplassen ved Fossum. 
Skiforeningens Markatjeneste og Budstikka 
vil være på plass fra kl. 10 til 12 og bidra med 
god stemning og overraskelser. Turen til 
Østernvann er på ca. 2,5 km og følger grusvei 
helt frem. Det passer derfor fint å sykle, men 
regn med litt stigning underveis. Ta grusveien 
fra klubbhuset, langs banen og forbi hopp-
bakken. Fortsett på lysløypa eller ta veien 
forbi bommen ved Nordre Lathus. Lysløypa 
kommer ut på veien lenger oppe. Vi følger 
grusveien helt frem til Østernvann. 

KLAR FOR litt mer trim?
Hvis sykkelturen blir litt i korteste laget, byr 

veien opp til Brunkollen på en bra dose trim. 
Vi sykler videre på veien fra østsiden av 

Østernvann. Veien er blåmerket og 
skiltet helt frem. Fra Østernvann er 
det ca. 4,5 km til Brunkollen, og 
med en stigning på rundt 200 
meter, blir vi garantert varme i 
trøya. Etter hvert som vi vinner 
høyde, får vi førsteklasses utsikt.

TILBAKETUREN går fort unna, men 
husk at det kan være mange ute 
på tur, så hold farten nede.

God tur og skitt fiske!

Sykkeltur og moro for hele familien

Har du lyst på «egen» hytte i marka, 
men kanskje ikke så lyst til å 
kjøpe en? Kanskje tilbudet fra 
DNT Oslo og Omegn om å være 
tilsynsvakt for en hytte på 
Krokskogen kan friste. DNT søker 
frivillige som liker å bruke Marka 
og som kan tenke seg å  
bruke fritid på å ta vare på én  
spesiell hytte.

 – Vi trenger tilsyn på Jørgenhytta 
(bildet) og Presthytta, sier 
Janet Bydal, inspektør i DNT.
 – Hyttetilsynet har ansvar 
for løpende tilsyn, supple-
ring av forbruksartikler, 
enklere forfallende arbeid, 

vask av kluter og håndklær, og orga-
nisering av storrengjøringer. Ved 
større jobber kan dugnadsgjenger 

trå til. Bydal forklarer at hyttetilsynet 
får ikke lønn for jobben, men de kan 
benytte alle de ubetjente hyttene i 
marka gratis så lenge de ikke for-
trenger andre gjester. Tilsynene får 
kjøregodtgjøring når de utfører opp-
gaver. Jørgenhytta ligger ca. 7 km 
nord for Sollihøgda. Presthytta lig-
ger nord for Tverrelva i Lommedalen, 
langs traseen mot Løvlia.

Tilsynsvakter etterlyses

19Fredag 20. september 2013 tur
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TIPS

UT PÅ TUR

Hanne Jacobsen
i Skiforeningen

Gård vest i Asker. Navnet kommer av manns-
navnet Dreng. En steinøks er funnet på går-
den. Det var kalkovn nord for gårdstunet. 
Gården ble kirkegods i middelalderen, og i 
1647 var Kongen (staten) eier. Den kom i bon-
deeie i 1719. I 1752 inngikk Drengsruds eier, 
Ellef Eriksøn Åby, en avtale med hoffsteinhog-
ger Jacob Fortling som fikk rett til å bryte 
marmor i Drengsrudmarka. Spor etter virk-
somheten vises fortsatt. Hans Hansen fra 
Røyken kjøpte Drengsrud i 1809. 
Sønnesønnen Johan Hansen Drengsrud arvet 
gården i 1881. Han var ordfører i 14 år. Han 
solgte gården til ekteparet Fougner i 1901. 
Den gamle hovedbygningen ble flyttet og 
ombygd og ny hovedbygning, tegnet av arki-
tekt Johan Meyer, reist. Den benyttes nå som 

selskapslokale. Det ble også bygd ny drifts-
bygning. Petra Fougner var Askers første kvin-
nelige kommunestyremedlem (sammen med 
Mathilde Buhre) i 1910. Hans og Petra Røise 
fra Toten drev gården fra 1936. Helene Holter 
overtok i 1959, og i 1998 var det Trygve 
Martin Sundelius som bidro til at et stort 
hagesenter ble etablert. Nå drives gården av 
Ellen Drengsrud.

Drengsrud gård

På sykkeltur med barn

MORO MED MORFAR: Martin (3,5) og Håkon (5,5) Harlem Henriksen fører an. De er ofte  
på sykkeltur med morfar Olav Harlem fra Fossum. Bente Flygind kjører med sykkeltralle. En 
løsning mange bruker mens barna er for unge til å sykle selv.  FOTO: KNUT BJERKE

GOD TUR: Flere områder i marka er lagt til rette for sykling. Med barn på tur er det viktig å ta tiden til hjelp.  FOTO: TORGEIR STRANDHAGEN

TURISTHYTTE: Brunkollen turisthytte er et 
tradisjons rikt serveringssted i hjertet av 
Bærumsmarka. Hytta har bordplass både 
utendørs og inne, hvor du kan nyte en velfor-
tjent hvil og stedets berømte skoleboller. 

PERLE: Østern-
vann er en perle 
i Bærumsmarka, 
og et populært 
turmål hele året. 
Om sommeren 
er det et yrende 
badeliv her, 
mens det vin-
terstid går flotte 
skiløyper over 
vannet.
BEGGE FOTO:  

ERIK UNNEBERG

Med Skiforeningen på tur: Bente anbefaler sykkelturer med 
barn i “Budstikka” 20. september 2013. Da var eldstemann 
Ludvig 4 1/2 år.

Heggedalsposten20
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beste for innbyggerne. Så kommer Borgen rett etter. Der 
blir det en egen daglig leder i et nytt lokale som bygges vis 
a vis Borgen skole. Seniorsenteret flytter også dit.
Du har jobbet en drøy måned. Hva har tida gått med til?
Det har vært å få oversikt. Det er masse å sette seg inn i. 
Og så er dette en helt ny stilling. Jeg må nøste opp i hvilke 
forventninger og hvilke rammer som ligger der.
Jeg har fått vært mindre i Heggedal enn jeg hadde trodd 
og håpet å være. Samtidig tenker jeg at det er bare gått en 
måned. Jeg må ha litt tålmodighet, og finne meg i at ting 
tar litt tid.
Innbyggertorgene blir en del av “Kulturarena Asker” så 
da blir samarbeidet med Kulturhuset viktig. Kulturhuset 
og biblioteket i Asker sentrum er allerede et velfungerende 
innbyggertorg.
Hvor blir din arbeidsplass?
Jeg har fått en arbeidsplass i Heggedal. Der tenker jeg at 
jeg skal sitte mye. Og så blir det noe på Kulturhuset, og 
noe nomadeliv fra senter til senter.
Blir det en fast dag i Heggedal?
Har ikke fått noen struktur på hverdagen ennå. Jeg må 
være der og bli kjent med driften, og naturligvis tilbringe 
mye tid i Heggedal.
Har du noen tanker om innbyggertorg, ut over at det 
i starten sikkert blir mye fokus på å få de kommunale 
ressursene til å fungere sammen?
I Heggedal skjer det enormt mye bra, allerede. Der er det 
masse engasjement, og masse frivillighet.
Vi må sørge for at flere får glede av det som skjer på Inn-
byggertorget. Det handler om hva vi kan skape sammen, 
hva folk vil ha. Selv om senteret har vært samlokalisert 
over en tid, handler det om å viske ut grensene for hva som 
er seniorsenteraktiviteter, og hva som er biblioteksaktivi-
teter.
Dette har jo vært hemmet av at hver sitter med sine 
budsjetter. Innbyggertorget i Heggedal er ikke mer enn 
at alle har flyttet sammen.
Det er lagt noen politiske rammer for hva dette skal være. 
Og de forskjellige innbyggertorgene blir heller ikke like. 
Det blir lokale tilpasninger.
Det som skulle vært midlertidighet i Heggedal, må 
behandles som noe som blir varig. Det blir uansett et 
5-årsperspektiv. Vi må få det hyggelig og funksjonelt 
der vi er i dag. Så kan vi ha andre forventninger til et 
Innbyggertorg når det en gang ligger sentralt plassert i et 
nytt sentrum. Men vi kan få til masse fine aktiviteter der vi 
er i dag. Så vi må unngå å ha fokus på frustrasjonen over 
at det ikke går fortere, og heller ha fokus på alt det bra vi 
kan få til der vi er. 
Hvis vi går til dine interesser – hva slags tilbud vil du ha?
Jeg vil at vi sammen skal lage aktiviteter som alle synes er 
spennende. 

Ja, men hvis du da ikke hadde vært daglig leder, men 
“bruker”, hva ville du etterspurt?
Jeg synes det hadde vært spennende om vi – både med 
tanke på miljø og økonomi – kunne komme hit og låne ut-
styr. Det kan være skøyter, en kano, ski, eller et telt, for 
eksempel. Det finnes modeller vi kan trekke på, “BUA-
sentraler”, som er utlånssentraler. Dette arbeidet er Per 
(Sletaune) og kommunen allerede i gang med. Det er både 
morsomt og gledelig.
Jeg ønsker at det skal bli enda litt hyggeligere å komme 
inn på Innbyggertorget. Og ettersom vi etterhvert skal inn 
i et nytt bygg, så er det viktig at vi gjør noen grep nå som 
ikke koster så mye, eller er ting vi kan ta med oss videre. Så 
hvis noen sitter med noen ordentlig gamle møbler som ikke 
brukes, så si fra til oss. Jeg kunne tenke meg et par spise-
stuer og et par sofagrupper i kaféområdet. Vi må gjøre det 
litt hjemmekoselig, så folk får lyst til å tilbringe tid her.
Alle har svakheter. Hvordan kan du kjøpes – med kaker?
Jeg er absolutt glad i kaker og søtsaker.
Men jeg kan kjøpes gjennom initiativ og engasjement. Da 
blir jeg veldig gira. Å ha med folk å gjøre som vil noe, da 
er det lett å la seg rive med. Å ikke tenke “sånn skulle vi 
hatt det”, men “hvordan kan vi få det til?”
Jeg er i alle fall fast bestemt på at dette skal bli bra!

Det finnes over 120 “BUA-sentraler” i Norge.

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
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Julemarked
på Heggedal Hovedgård søndag 4. desember kl. 12-18

Det blir salg av strikke og heklevarer, julekort, 
julebakst, rosemaling, hudpleie, såper og mye annet.

Åpen kafé både ute og inne.

Her blir det salg av kaker, vafler, kaffe og brus,
samt juletallerken.

Ta med familie og venner, 
spis søndagsmiddagen på Hovedgården.

Velkommen!

 Heggedal hovedgårds venner og Heggedal menighet inviterer til

Luciafeiring 
på Heggedal hovedgård

søndag 11. desember kl. 12:00 til kl.14:00. 
GRATIS ENTRE  

Heggetroll barnekor underholder
Det serveres lussekatter - kaffe og brus

LODDSALG - Mange fine gevinster.
Kirkekaffen vil holdes på Hovedgården denne søndagen

HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER OG
OG STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRDHeggedalsposten22
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Barnehagen er et plusshus; den skal 
produsere mer energi enn den forbruker.

Kistefossdammen barnehage blir 
landets første offentlige bygg som 
genererer mer energi enn det 
bruker.

Barnehagen bygges som et forbilde-
prosjekt i FutureBuilt-programmet, 
et program som har til hensikt å ska-
pe bygg med reduserte klimagass-
utslipp innen transport, energibruk 
og materialbruk. Barnehagen skal 
være selvforsynt med energi.
 – Solceller på taket sørger for cir-
ka halvparten av energien til barne-
hagen. Varmepumper skal sørge for 
det resterende energibehovet. I gitte 
perioder, når produksjon er høyere 
enn forbruket, leveres strøm tilbake 
til nettet, forteller Vidar Nyhus, pro-
sjektleder fra Asker kommune.

Særegen arkitektur
Det var det danske selskapet Chris-
tensen & Co Arkitekter som i mars 
2015 vant Asker kommunes ”pluss-
huskonkurranse” med sitt prosjekt: 
solbyen. Byggestart var april 2016.
 – Nå pågår elektroinnstallasjoner, 
sprinkelarbeid, samt sanitær-, tøm-
mer- og malerarbeid, forteller pro-
sjektlederen fra kommunen.
 Entreprenør NCC Construction 
AS opplyser at barnehagen er plan-
lagt ferdig til mars 2017.

Den totale kostnadsrammen for pro-
sjektet er 76,5 mill. Det er gitt til-
sagn om støtte fra Enova på 1,1 mill., 
samt innvilgning fra Husbanken på 
0,4 mill.  Ellers er Asker kommune 
kostnadsbærer.

Egen pedagogikk
– Kistefossdammen barnehage vil 
ha et særlig fokus på miljø, og dette 
vil prege innholdet i  det pedagogis-
ke arbeidet med barna også. Bære-
kraftig utvikling og god folkehelse 
vil bli vektlagt, sier Merete Bjertnes, 
virksomhetsleder for barnehagene 
som sokner til Heggedal barneskole 
og Solberg barneskole.

Etterspurt kapasitet
Strategi for barnehage- og skoleka-
pasitet i Asker kommune for 2016-
2028 viser at barnehagekapasiteten 
i Hovedgården-sonen  vil bli knapp 
dersom boligutbyggingen fortsetter i 
samme tempo som nå.
 Kistefossdammen barnehage blir 
nabo til eksisterende Vikingjordet 
barnehage. Barnehagen får seks av-
delinger, og bygges for 100 barn og 
30 ansatte. Kapasiteten vil imidler-
tidig ikke bli fullt utnyttet i begyn-
nelsen, når de første barna starter i 
midten av mai neste år.
Tekst: Anders Lie Hagen
Foto: Terje Reier Gundersen

Ny barnehage ved 
Kistefossdammen

Illustrasjon: Christensen & Co Arkitekter
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Solceller gir halvparten av energien til 
bygget, ifølge prosjektleder Vidar Nyhus.
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HEGGEDAL IDRETTSLAG

Fotball J 04

0

HEGGEDAL IDRETTSLAGHeggedalsposten24

Neste år venter ungdoms-fotballen, og da blir det 9er-fotball 
istedenfor 7er, og offside-regler som må øves inn. 

Som en forberedelse til neste sesong, deltok jentene på 
Haslum 9er jentecup for J04-lag 16. oktober. Cupen ble spilt 
med innledende runder i grupper, og deretter A- og 
B-sluttspill. God innsats av Heggedal Green Stars i 
gruppespillet resulterte i 2. plass i gruppa, og plass i 
A-sluttspillet. Der møtte jentene ett av Haslums egne lag i 
k v a r t f i n a l e n . D e t t e b l e e n j e v n k a m p , m e n 
Heggedals-jentene stakk av med seieren, og var dermed klar 
for semifinalen. Nå var stemningen høy, og finalen var 
absolutt innenfor rekkevidde. Det ble dessverre tap i 
semifinalen, og cupen var dermed over for jentene. Alt i alt, 
en strålende innsats av jentene, og et godt resultat. 

En stor takk til jentene, trenerne Erik, Aasmund og Bodil, og 
til den alltid engasjerte og positive supporter-gjengen!

Tekst og foto: Bodil Iren Hop                                   
Heggedal Idrettslags 04-jenter - Sofia, Vilde, Mia, Frida, Ingrid, Ninni, Linnea, Kristin Elise, Cornelia, Mille, 
Nora, Ida og Maia har gjennomført sin siste sesong med barnefotball som Jenter 12 år.

Heggedal idrettslag er veldig fornøyd 
med å kunne avsløre at vi har fått på 
plass en ny daglig leder. 

Etter en søke- og intervjurunde med 
veldige gode kandidater falt valget på 
Heidi Merethe Johansen. Formell 
oppstart blir 1.februar, men Heidi vil 
allerede nå starte opp med å sette seg inn 
i arbeidsoppgaver og delta på møter for å 
sørge for at hun er veldig klar til den 1. 
februar. Hun starter i en 50 % stilling 
som vi håper kan utvides etter hvert.

Kravene til hvordan et idrettslag drives 
blir stadig større. Det er totalt sett nå mye 
mer man skal sette seg inn i, bli 
kontrollert på og ikke minst utføre av 
administrasjon. Heggedal idrettslag har, 
som veldig mange idrettslag sett at dette 
ikke bare kan baseres på dugnadsarbeid. 

Vi ser også at Asker kommune ønsker at 
idrettslagene skal ta et større ansvar for 

både anskaffe l se , oppgrader ing , 
vedlikehold og drift av idrettsanleggene. 
Dette skjer gjennom dugnad, men også 
gjennom del-finansiering. For å sikre at 
Heggedal idrettslag fortsatt skal være et 
lavterskeltilbud er det derfor viktig at vi 
satser mer på å finne alternative 
i n n t e k t s k i l d e r g j e n n o m g o d e 
sponsorer / samarbeidspar tnere og 
søknader. Dette vil derfor være det første 
som Heidi skal kaste seg over. 

Vi vil ha på plass nye Gjellum så fort 
som mulig og få til en fortsatt oppsving i 
idrettsaktiviteter innenfor våre aktive 
grupper. Kanskje vi på sikt også kan få 
flere grupper?

Hvem er så vår nye daglige leder?           

Heidi kommer opprinnelig fra Ski men 
flyttet til Heggedal i 2002. Her bor hun med 
mann og 3 barn. Heidi kjenner Heggedal 
godt da hun har bakgrunn både fra 
Vikingjordet barnehage og Heggedal skole. 
Hun synes at Heggedal er i en utrolig 
spennende utvikling og som daglig leder for 
Heggedal IL ser hun for seg at hun kan bidra 
til at Heggedal IL og Heggedal blir et 
levende og inkluderende lokalsamfunn, hvor 
innbyggerne aktivt kan samskape og være 
med på å forme sitt eget nærmiljø. Dette er 
en av sakene hun brenner sterkt for, og som 
hun har fått anledning til å jobbe med både i 
nåværende og tidligere stillinger. Hun synes 
det er flott at Heggedal IL er så synlig i 
bygda og at Heggedal IL ønsker å være et 
naturlig aktivitetssentrum for Heggedals 
innbyggere.  Hun håper å kunne bidra til at 
Heggedal IL kan være med på å skape en 
f e l l e s p l a t t f o r m s a m m e n m e d 
Innbyggertorget, skolene, barnehagene, 
Seniorsenteret og Nærmiljøsentralen hvor 
man sammen kan få til et bredt tilbud av 
aktiviteter for alle aldersgrupper (0 til 100 
år).                                                                                                                 

For 4 år siden startet hun opp Idretts-SFO 
som i dag er godt implementert i alle Asker 
kommunes barneskoler. Hun tenker at 
Idretts-SFO har blitt en suksess pga. det gode 
samarbeidet med Nærmiljøsentralen, 
Heggedal IL, Asker VGS og andre frivillige. 
Dette er erfaringer hun vil ta med seg inn i 
sin nye stilling som daglig leder. Hun gleder 
seg til å begynne i stillingen og går inn i den 
med store forventninger og entusiasme.

Dugnadsjobbing skal for tsa t t være 
bærebjelken i idrettslaget. Ved å ha fått på 
p lass en dagl ig leder håper v i a t 
dugnadsjobbing kan bli enklere. Dugnaden 
skal kunne fokusere på idrettsaktivitet og 
mindre på administrasjon. Vi må imidlertid 
gi Heidi litt tid til oppvarming og da må vi 
alle gjøre det vi kan for at Heidi skal lykkes.

Vi gleder oss til en spennende tid for Heidi 
og resten av oss i idrettslaget.                      
                                                               
      Tekst og foto: Tom Hermansen

Velkommen til ny daglig leder for 
Heggedal idrettslag 

Styreleder Tom Hermansen ønsker velkommen til ny 
daglig leder Heidi Merethe Johansen utenfor HILs 
lokaler på Gjellum.

Heidi Merethe Johansen
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250 store og små var på eventyrkveld 
på Blåfjellhytta!
Blåfjellhyttekomiteen inviterte barn mellom 4 og 10 år til 
eventyrkveld på Blåfjell lørdag, 15.oktober. Hvilken suksess! 

Arrangementskomiteen trodde ikke sine egne øyne da små og store 
kom kjørende og gående oppover Blåbergveien. Nærmere 250 
mennesker kom opp på Blåfjellhytta denne kvelden. 

Aldri har det vært samlet så mange mennesker en lørdag kveld på 
Blåfjell, så dette er historisk!

Steinar Østern stilte med traktor og henger, og kjørte de fleste barn 
og noen voksne fra Nores vei opp Blåbergveien som var lyssatt 
med fakler hele veien opp til hytta. Alle barn syntes det var svært 
morsomt med denne type transport.
Morten Eriksson uten mikrofon ønsket de fremmøtte velkommen 
til eventyrkvelden og forsøkte å overdøve de forventningsfulle og 
glade barna. Neste år stiller vi med mikrofon og høyttaler.

Kvelden ble gjennomført som planlagt, om enn noe forsinket. 
Halvparten av barna startet på eventyrstund sammen med  trollet 
Otto (Bjørnrud) ved Lille Blå mens den andre halvdelen gikk på 
vandring sammen med Jan Gustavsen og Espen Askeladd (Henry 
Meyer). På vandring gjennom skogen og forbi myra bort til 
selveste Blåfjellet, møtte barna prinsessen (Torild Småhaug) og 
heksa som satt fast i trestubben (Terje Småhaug). Da 
eventyrvandringen kom tilbake mot hytta, satt Trond Brandshaug 
kamuflert som troll under grønn presenning ved brua ved bekken. 
Barna synes det var både spennende, morsomt og litt skummelt.

Alle barn fikk gratis trollgrøt og saft, diplom og premier.

Inne på kjøkkenet gikk vaffeljernet varmt og  kaffetrakteren ble 
gloheit. Karin Reinkind, Eva Jensen og Jannicke Reinkind hadde 
en hard arbeidsøkt på kjøkkenet.

Ute holdt Mette Engen de mange ildsteder varme, mens Bente 
Hauge var alt fra parkeringsvakt til ryddepike.

Arrangementskomiteen er ikke i tvil om at dette prøver vi igjen 
høsten 2017.

En stor takk til alle som gjorde denne kvelden så fantastisk.

  	 	 	 	                                      
Tekst: Morten Eriksson                                                                                                     

Foto: Bjørn Henrik Pedersen

Kom og prøv deg i langrennsgruppa i Heggedal idrettslag!

Ikke bare er dette første gang vi er så tidlig på snø, men i år har vi 
også tilbud til førsteklassinger. 

Torsdag 10. november gikk skiløpere i Heggedal langrenn på snø 
på Eidjordet! Blant annet 16 skiløpere fra 1. og 2. trinn fra 
barneskolene Heggedal, Blakstad, Bondi, Vettre og Sætre. Vi har 
gruppe 1, 2, 3, 4 og Team Eid. Gr. 1 trener torsdager, gr. 2 og 3 
mandag og torsdag, mens gr. 4 og Team Eid trener tirsdag og 
torsdag. Team Eid trener også sammen med klasse 15-16 år på tvers 
av hele Asker kommune på onsdager.

Vi tar Norges Skiforbund sitt hovedfokus på alvor - ungdom 13-19 
år og frafallsproblematikken. Vi skal klare å ha et flott tilbud for 
både topp og bredde. Nytt i år er etableringen av Team Eid, som er 
et klubbsamarbeid foreløpig mellom Heggedal langrenn og 
Dikemark langrenn. Dette er et tilbud til løpere i klasse 15-16 år, og 
fra ny langrennssesong 1. mai neste år også for juniorer klasse 
17-20 år. Vi ser allerede resultater, utøvere fortsetter lengre, nye 
ungdommer begynner, og andre tar opp igjen langrennstreningen. 
Tilhørigheten i disse flotte skigruppene er topp! Mange kombinerer 
flere idretter, noen ønsker å gå mange skirenn, men det er også de 
som bare liker å trene og være sammen med andre ungdommer. Se 
for øvrig Team Eid på Facebook. 

Heggedal langrenn er tidlig ute, ”nye Asker” inkluderer 
kommunene Røyken og Hurum. Det er fire skiklubber her, og vi har 
allerede fått til et tett samarbeid med Hyggen IF ski.

Vi er stolte av å ha knyttet til oss hovedtrener Anni Nord fra 
Finland. Hun er 25 år, men har allerede rukket både topplasseringer 
i junior- og senioralder i tillegg til utmerkelser som langrennstrener. 

Hun er også faglig ansvarlig for foreldre- og ungdomstrenere, og vil 
arrangere teknikkurs for foreldregruppen i løpet av sesongen. 

Vi er stolte av vår hjemmearena Eid skiarena. Her har det vært en 
rivende utvikling de siste sesongene, og det er de samme aktørene 
som samarbeider på arenaen som også samarbeider med Team Eid. 
Dette er skiklubber, grunneier Lars Vethe, Skiforeningen, familien 
Eidsvig Røkke m.fl. I år får vi vårt andre skileikområde, mer lys, 
flere snøkanoner, større vannpumpe og flere vannuttak som øker 
kapasiteten på kunstsnøproduksjonen. Se for øvrig Eid skiarena på 
Facebook. 

Vi arrangerer tre skirenn, to Telenor karusellrenn hvor et er 
klubbmesterskap samt Eidsprinten som vi arrangerer sammen med 
Vollen Ski søndag 22. januar.

Vi er stolte av å være de første i Norge som har en så inngående 
samarbeidsavtale med Skiforeningen. Nå kan de eldste utøverne i 
tillegg til å være trenere for barn i egen klubb, også være 
skiinstruktører på Skiforeningens skiskoler og gi kurs for barn, 
ungdom og voksne. I tillegg har Team Eid en modell som gjør at 
teamet vil tjene penger på å verve medlemmer til skiforeningen. 
Det å jobbe sammen med ”Foreningen til ski-idrettens fremme” er 
vi veldig fornøyd med! Spre de gode nyhetene om Heggedal 
langrenn, meld dere inn i skiforeningen via en av utøverne i Team 
Eid og kjøp gjerne et juletre av klubben.

Nå gleder vi oss alle til vår tradisjonsrike snøsamling på Vaset 
25-27. november. I år inngår dette i Valdres vinterfestival med 
mange morsomme snøaktiviteter for små og store, og også årets 
første skirenn for de som vil være med på det.

Sportslig ansvarlig i Heggedal Langrenn
Marius Brustad
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Neste år venter ungdoms-fotballen, og da blir det 9er-fotball 
istedenfor 7er, og offside-regler som må øves inn. 

Som en forberedelse til neste sesong, deltok jentene på 
Haslum 9er jentecup for J04-lag 16. oktober. Cupen ble spilt 
med innledende runder i grupper, og deretter A- og 
B-sluttspill. God innsats av Heggedal Green Stars i 
gruppespillet resulterte i 2. plass i gruppa, og plass i 
A-sluttspillet. Der møtte jentene ett av Haslums egne lag i 
k v a r t f i n a l e n . D e t t e b l e e n j e v n k a m p , m e n 
Heggedals-jentene stakk av med seieren, og var dermed klar 
for semifinalen. Nå var stemningen høy, og finalen var 
absolutt innenfor rekkevidde. Det ble dessverre tap i 
semifinalen, og cupen var dermed over for jentene. Alt i alt, 
en strålende innsats av jentene, og et godt resultat. 

En stor takk til jentene, trenerne Erik, Aasmund og Bodil, og 
til den alltid engasjerte og positive supporter-gjengen!
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og resten av oss i idrettslaget.                      
                                                               
      Tekst og foto: Tom Hermansen

Velkommen til ny daglig leder for 
Heggedal idrettslag 

Styreleder Tom Hermansen ønsker velkommen til ny 
daglig leder Heidi Merethe Johansen utenfor HILs 
lokaler på Gjellum.

Heidi Merethe Johansen
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250 store og små var på eventyrkveld 
på Blåfjellhytta!
Blåfjellhyttekomiteen inviterte barn mellom 4 og 10 år til 
eventyrkveld på Blåfjell lørdag, 15.oktober. Hvilken suksess! 

Arrangementskomiteen trodde ikke sine egne øyne da små og store 
kom kjørende og gående oppover Blåbergveien. Nærmere 250 
mennesker kom opp på Blåfjellhytta denne kvelden. 

Aldri har det vært samlet så mange mennesker en lørdag kveld på 
Blåfjell, så dette er historisk!

Steinar Østern stilte med traktor og henger, og kjørte de fleste barn 
og noen voksne fra Nores vei opp Blåbergveien som var lyssatt 
med fakler hele veien opp til hytta. Alle barn syntes det var svært 
morsomt med denne type transport.
Morten Eriksson uten mikrofon ønsket de fremmøtte velkommen 
til eventyrkvelden og forsøkte å overdøve de forventningsfulle og 
glade barna. Neste år stiller vi med mikrofon og høyttaler.

Kvelden ble gjennomført som planlagt, om enn noe forsinket. 
Halvparten av barna startet på eventyrstund sammen med  trollet 
Otto (Bjørnrud) ved Lille Blå mens den andre halvdelen gikk på 
vandring sammen med Jan Gustavsen og Espen Askeladd (Henry 
Meyer). På vandring gjennom skogen og forbi myra bort til 
selveste Blåfjellet, møtte barna prinsessen (Torild Småhaug) og 
heksa som satt fast i trestubben (Terje Småhaug). Da 
eventyrvandringen kom tilbake mot hytta, satt Trond Brandshaug 
kamuflert som troll under grønn presenning ved brua ved bekken. 
Barna synes det var både spennende, morsomt og litt skummelt.

Alle barn fikk gratis trollgrøt og saft, diplom og premier.

Inne på kjøkkenet gikk vaffeljernet varmt og  kaffetrakteren ble 
gloheit. Karin Reinkind, Eva Jensen og Jannicke Reinkind hadde 
en hard arbeidsøkt på kjøkkenet.

Ute holdt Mette Engen de mange ildsteder varme, mens Bente 
Hauge var alt fra parkeringsvakt til ryddepike.

Arrangementskomiteen er ikke i tvil om at dette prøver vi igjen 
høsten 2017.

En stor takk til alle som gjorde denne kvelden så fantastisk.

  	 	 	 	                                      
Tekst: Morten Eriksson                                                                                                     

Foto: Bjørn Henrik Pedersen

Kom og prøv deg i langrennsgruppa i Heggedal idrettslag!

Ikke bare er dette første gang vi er så tidlig på snø, men i år har vi 
også tilbud til førsteklassinger. 

Torsdag 10. november gikk skiløpere i Heggedal langrenn på snø 
på Eidjordet! Blant annet 16 skiløpere fra 1. og 2. trinn fra 
barneskolene Heggedal, Blakstad, Bondi, Vettre og Sætre. Vi har 
gruppe 1, 2, 3, 4 og Team Eid. Gr. 1 trener torsdager, gr. 2 og 3 
mandag og torsdag, mens gr. 4 og Team Eid trener tirsdag og 
torsdag. Team Eid trener også sammen med klasse 15-16 år på tvers 
av hele Asker kommune på onsdager.

Vi tar Norges Skiforbund sitt hovedfokus på alvor - ungdom 13-19 
år og frafallsproblematikken. Vi skal klare å ha et flott tilbud for 
både topp og bredde. Nytt i år er etableringen av Team Eid, som er 
et klubbsamarbeid foreløpig mellom Heggedal langrenn og 
Dikemark langrenn. Dette er et tilbud til løpere i klasse 15-16 år, og 
fra ny langrennssesong 1. mai neste år også for juniorer klasse 
17-20 år. Vi ser allerede resultater, utøvere fortsetter lengre, nye 
ungdommer begynner, og andre tar opp igjen langrennstreningen. 
Tilhørigheten i disse flotte skigruppene er topp! Mange kombinerer 
flere idretter, noen ønsker å gå mange skirenn, men det er også de 
som bare liker å trene og være sammen med andre ungdommer. Se 
for øvrig Team Eid på Facebook. 

Heggedal langrenn er tidlig ute, ”nye Asker” inkluderer 
kommunene Røyken og Hurum. Det er fire skiklubber her, og vi har 
allerede fått til et tett samarbeid med Hyggen IF ski.

Vi er stolte av å ha knyttet til oss hovedtrener Anni Nord fra 
Finland. Hun er 25 år, men har allerede rukket både topplasseringer 
i junior- og senioralder i tillegg til utmerkelser som langrennstrener. 

Hun er også faglig ansvarlig for foreldre- og ungdomstrenere, og vil 
arrangere teknikkurs for foreldregruppen i løpet av sesongen. 

Vi er stolte av vår hjemmearena Eid skiarena. Her har det vært en 
rivende utvikling de siste sesongene, og det er de samme aktørene 
som samarbeider på arenaen som også samarbeider med Team Eid. 
Dette er skiklubber, grunneier Lars Vethe, Skiforeningen, familien 
Eidsvig Røkke m.fl. I år får vi vårt andre skileikområde, mer lys, 
flere snøkanoner, større vannpumpe og flere vannuttak som øker 
kapasiteten på kunstsnøproduksjonen. Se for øvrig Eid skiarena på 
Facebook. 

Vi arrangerer tre skirenn, to Telenor karusellrenn hvor et er 
klubbmesterskap samt Eidsprinten som vi arrangerer sammen med 
Vollen Ski søndag 22. januar.

Vi er stolte av å være de første i Norge som har en så inngående 
samarbeidsavtale med Skiforeningen. Nå kan de eldste utøverne i 
tillegg til å være trenere for barn i egen klubb, også være 
skiinstruktører på Skiforeningens skiskoler og gi kurs for barn, 
ungdom og voksne. I tillegg har Team Eid en modell som gjør at 
teamet vil tjene penger på å verve medlemmer til skiforeningen. 
Det å jobbe sammen med ”Foreningen til ski-idrettens fremme” er 
vi veldig fornøyd med! Spre de gode nyhetene om Heggedal 
langrenn, meld dere inn i skiforeningen via en av utøverne i Team 
Eid og kjøp gjerne et juletre av klubben.

Nå gleder vi oss alle til vår tradisjonsrike snøsamling på Vaset 
25-27. november. I år inngår dette i Valdres vinterfestival med 
mange morsomme snøaktiviteter for små og store, og også årets 
første skirenn for de som vil være med på det.

Sportslig ansvarlig i Heggedal Langrenn
Marius Brustad

Langrennsgruppa
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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:  Svein Roar Aandal  sveinroar10@gmail.com
  Lars Petter Traa  larspetter.traa@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

Hans Granlund var Heggedals (og Askers) eneste Fotballdommer på toppnivå gjennom mange år.

30. oktober 2016 var det 50 år siden Hans dømte Cupfinalen på Ullevål Stadion mellom 
Fredrikstad og Lyn, 30/10 1966. En kamp Fredrikstad forøvrig vant 3-2.  30 355 tilskuere så 
kampen. Jan Rodvang, med røtter i Heggedal og senere spiller på A-laget i Heggedal, spilte back 
på Lyn's lag.  

Hans Granlund ble født 21/6 1924 på Bøverbru på Toten.
Han flyttet til Heggedal i 1946 og jobbet først på Statens forsøksgård for pelsdyr, senere i Asker        
Kommune. Hans var NFF-dommer fra 1963 -68 og dømte 30 kamper i øverste divisjon. Hans var 
internasjonal FIFA-dommer fra 1964 - 66 og dømte flere landskamper og  kamper i 
Europacupene. 
I 1966 fikk Hans Granlund VG-kruset for Årets dommer!

Hans Granlund gikk bort i 1996. 

Kilde: Nina Granlund Sæther og Norges Fotballforbund
Tekst: Terje Bø

Hans Granlund

Heggedal Jenter 01/02 på treningsleir
I høstferien reiste Heggedal Jenter 01/02 på 
treningsleir til Salou utenfor Barcelona. 
Turen hadde vi hatt som et mål og spart til 
lenge. Spenningen og gleden var derfor stor 
blant spillere, trenerteam og støtteapparat 
når vi endelig kunne sette oss på flyet med 
kurs for Barcelona.

Turen ble booket gjennom Cupspesialisten og 
vi bodde på et flott anlegg som het Cambrils 
Park Resort i Salou utenfor Barcelona. 
Anlegget var veldig fint og hadde flotte 
bassengområder og kort vei til strand. 

I gangavstand til anlegget lå det noen flotte 
fotballbaner som vi hadde fått reservert en 
fast treningstid på hver dag.  Her holdt vårt 
eget trenerteam gode fotballøkter med jentene 
hver dag. I tillegg hadde vi med oss en 
mamma på laget som er utdannet personlig 
trener og hun holdt et par tøffe treningsøkter 
på ettermiddagen hvor både spillerne, resten 
av trener teamet og støtteapparatet fikk kjørt 
seg.  Det var en etter hvert støl og stivbeint 
gjeng som tuslet rundt på området  

Mellom treningsøktene var det god anledning 
til å bade, sole seg, slappe av eller å være 
sosiale. Om kveldene så var jentene gjerne på 
besøk på hyttene til hverandre eller de hang 
litt rundt med spillere fra andre fotballlag 
som de ble kjent med.

Vi booket en utflukt til Barcelona en av 
dagene vi var der.  Der besøkte vi Park Guell 
og ruslet rundt i gatene i gamlebyen. Flott by!

De 5 dagene som vi var på treningsleir gikk 
så altfor fort.  Det var en fantastisk tur som 
ble til takket være de mange timene med 
dugnad som både spillere og foreldre har lagt 
ned. Vi har drevet kiosken på Gjellum i 2 år, 
hatt kakelotterier, varetellingsdugnader, 
dugnadsjobber for kommunen, dugnad i 
forbindelse med Kollen Trappa m.m. 

Takk til alle som har stått på slik at turen som 
vi satte som et mål ble mulig å gjennomføre!

Hilsen Laila Sutterud, lagleder Heggedal 
Jenter 01/02

          Tekst og foto: Laila Sutterud
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Cut AS  |  Heggeodden 3, 1389 Heggedal

Telefon: 94 79 27 88  |  post@cutfrisor.no
www.cutfrisor.no

der håret ditt har betydning

6 dyktige og blide frisører
ønsker deg velkommen til en
hyggelig og avslappende
opplevelse hos cut i
Heggedal sentrum.

Riktig god jul og
godt nytt år!
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Orgelaksjonen
Det nye orgelet finansieres dels fra Asker kirkelige fel-
leråd, dels fra Heggedal sokn. Menighetens andel er 
Kr. 600 000. Som nedenstående graf viser, er menig-
heten snart halvveis mot dette målet. For å nå fram i 
god tid før orgelet skal leveres ber vi hjelp til dette. Hva 
med å ”gi” en orgelpipe i julegave til venner eller fa-
milie? Gaver til orgelaksjonen kan gis på bankkonto 
1503.57.31498 og Vipps-konto 13747. Skattereduksjon 
for gavene er mulig 
etter Skattetatens re-
gler når personnum-
meret for giveren er 
kjent. Ta gjerne kon-
takt med O-H Bjor, 
90942454, ole-Hb@
online.no for nærmer 
opplysninger.

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

Heggedøler – nå får vi snart nytt orgel!

Nytt orgel 2019
272 040 kr!Det er så langt 

samlet inn

600400300200100 55045035025015050 500
Oppdatert: 31.10.2016

Familiegudstjeneste  
15. januar med akedag!

Vi satser på mye snø og godt føre søn-
dag 15. januar 2017. Da blir det først 
familiegudstjeneste i Heggedal kirke kl. 
11 og rett etter gudstjenesten går vi til 
Trans’matorn hvor vi aker og griller. Vi 
stiller med griller og dere tar med mat, 
drikke og akebrett.

Etter en utlysning tidligere i høst har hele 12 orgelbyg-
gere i inn- og utland meldt sin interesse for å levere nytt 
orgel til Heggedal kirke. Av disse er målet å invitere tre 
til å gi et fullstendig anbud. Det kreves et omfattende og 
kostbart arbeid for å levere et tilbud på et kirkeorgel til-
passet brukerstedet. Det er derfor både i leverandørenes 
og kjøpers interesse at bare de mest aktuelle leverandø-
rene inviteres.

For å velge ut aktuelle leverandører har organist i 
Heggedal kirke, Grethe Laugerud og menighetens or-
gelkonsulent, professor Bjørn F. Boysen vært på orgel-
safari for å se på instrumenter som leverandørene har 
oppgitt som referanseinstrumenter.

Den første dagen besøkte Laugerud og Boysen kir-
kene Konnerud, Horten og Ski. Orgelet i Konnerud er 
bygget av Flentrop Orgelbouw B. V. (Holland). Orgelet 
i Horten kirke er ombygget og utvidet av Karl Schuke 
Berliner Orgelbauwerkstatt GmBH (Tyskland). Orgelet 
i Ski er levert av orgelbygger Marcussen & Søn ApS 
(Danmark).

Andre safaridag startet i strålende vær med utsikt 
over Mjøsa. Da besøkte Laugerud kirkene i Brumund-
dal, Veldre, Våler og Gjerdrum for prøvespilling. Or-
glene var i samme rekkefølge levert av Br. Torkildsen 
Orgelbyggeri AS (Norge), Ryde og Berg Orgelbyggeri 
AS (Norge), Richard Rensch (Tyskland) og Ryde og 
Berg Orgelbyggeri AS (Norge).

Etter befaringen kommer følgende sukk fra organis-
ten:

– Så mange kirker, så mange forskjellige orgler. Alle 
kirkene har forskjellig akustikk, størrelse og utforming. 
Hva skal vi velge?? Heldigvis har vi en konsulent. Bjørn 
Boysen har jobbet som konsulent i flere tiår. Han vil 
hjelpe oss i prosessen, men til syvende og sist er det vi 
som skal velge.

Organist Grethe Laugerud og konsulent Bjørn F. Boysen vur-
derer orgelet i Horten kirke.

1. januar 2017
skiller kirken seg fra staten. Den norske kirke blir et selv-
stendig rettssubjekt. Kirken lokalt vil fortsatt være akkurat 
slik du kjenner den, med gudstjenester og kirkelige hand-
linger som dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Mer om 
dette i neste nummer av Heggedalsposten!
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Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Seniorarbeid
• Nyttårsfest 5. januar på Heggedal Hovedgård kl. 

18.00 (se egen notis).
• Kirkefrokost 6. februar, 6. mars, 3. april kl. 11.30-

13.30. Ta med matpakke, så byr vi på kaffe og kake. 
Vi liker å synge, dele dikt og andre tekster og har 
gjerne en liten andakt.

DEN NORSKE KIRKE 
Heggedal menighet

Heggedalsbakken 8
1389 Heggedal

Tlf:  66 90 71 80 
heggedal.menighet.asker@kirken.no

www.heggedalkirke.no

Barn
• Søndagsskolen – bibelfortellinger og aktiviteter for 

alle barn parallelt med gudstjenesten. Det er søndags-
skole følgende søndager: 4. desember, 11. desember, 
18. desember (kl. 11 selv om det er kveldsmesse – 
juleverksted/julefortelling), 22. januar, 5. februar.

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

• Lys våken for 11- og 12-åringer: 3.-4. desember.
• Lucia på Heggedal Hovedgård 11. desember rett etter 

gudstjenesten.
• Hellig tre kongersfest fredag 6. januar kl 17.00 på 

Gjellum grendehus.
• Familiegudstjeneste 15.01 med akedag etter 

gudstjenesten.
Kontaktperson barn: Marianne Solheim, epost: ms885@
kirken.no, 66907187

Ungdom og kon fi rmanter
• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 19-21.30
• MILK-kurs for fjorårskonfi rmanter: 7. desember, 

MILK-weekend 20.-22. januar, 15. feburar, 15. mars
• Kick-off helg med Team Heggedal til Blestølen 6.-8. 

januar
• Første konfi rmantsamling tirsdag 17. januar 
Kontaktperson ungdom: Magnus Pettersen Kjellin, 
epost:mk493@kirken.no, 66907182

Gudstjenester
• 4.12 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Astrid Sætrang 

Morvik
• 11.12 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Gro Haaversen 

Barth 
• 18.12 kl. 19.30 Kveldsmesse v/Trond Arne Hauge
• Julaften kl 13.00 Gudstjeneste v/M. Kjellin. Hegge-

troll deltar 
• Julaften kl 14.30 Gudstjeneste v/M. Kjellin. Team 

Heggedal deltar
• Julaften kl 16.00 Gudstjeneste v/M. Kjellin
• 25.12 kl. 13.00 Høytidsgudstjeneste v/M. Kjellin
• 8.01 kl. 11.00 Felles gudstjeneste i Asker kirke 

med markering av skillet stat/kirke.
• 15.01 kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/M. Kjellin
• 22.01 kl. 11.00 Gudstjeneste v/vikar
• 29.01 kl. 19.30 Kveldsmesse v/M. Kjellin

Nye e-post adresser!
Ansatte i Heggedal sokn har fått 
nye e-post adresser! 
Gå inn på menighetens hjemmeside: 
http://www.heggedalkirke.no  
og velg ”Våre  ansatte”. Her er link 
til de ulike medarbeiderne.

Helgen 3.-4. desember inviterer Heggedal og 
Østenstad menigheter 11- og 12-åringer til Lys 
våken i Østenstad kirke. Påmelding. 

For mer informasjon, ta kontakt med Mari-
anne Solheim, ms885@kirken.no, 66907187.

Nyttårsfest – Toner som bærer
Torsdag 5. januar kl. 18 inviterer Heggedal me-
nighets seniorarbeid til Nyttårsfest på Hegge-
dal Hovedgård. I år kommer Nils-Tore Ander-
sen med Toner som bærer. Han er en fargerik, 
økumenisk og humørfylt kommunikator og har 
vært andaktsholder i NRK i over 30 år. I perio-
den 2006 til 2010 var han leder for Kirkerådet.

I tillegg til dette blir det mat, kake, åresalg, sang og spill ved Marianne Sol-
heim og Anne Kristine Merkesvik før kvelden avsluttes med gang rundt jule-
treet. 

Det blir sendt ut invitasjon, men meld gjerne fra 
til menighetskontoret (heggedal.menighet.asker@
kirken.no, 66907180) om du har lyst til å komme. 
Trenger du skyss, så gi også beskjed om det.

Foto: Lars Myhren Holand
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LIONS CLUB HEGGEDAL

Gutta i Lions Heggedal klarte det før snøen kom
Rhododendronhagen på Heggedal Hovedgård skulle klargjøres for vinteren. Onsdag 2. november var det en gjeng på 
plass med spade, rake og trillebår. Det ble raket og gjort det fint, det ble lagt på plast og deretter kom det dekkbark rundt 
alle blomstene, så kom snøen. I helgen snødde det flere centimeter, men det gjorde ingen ting for plantene for gutta fra 
Lion hadde vært der.

I høst har Lions Heggedal bevilget en del penger til gode formål
• Årets konfirmanter i Heggedal menighet fikk kr. 500.- for laging av hefter.

• Det ble bevilget kr. 1625.-  til kjøp av ny oppvaskmaskin til varmestua.

• Bærum sykehus fikk kr. 2000.- til to nye tv-er. Dette var ett spleiselag med andre 
Lions-klubber i distriktet.

• Vi dekket togbilletter tur/retur Heggedal-Asker for avslutning av tegnekonkurran-
sen for  elevene ved Heggedal skole.

• Til Sunyata Dojo klubb bevilget vi kr. 3.500.- til utstyr.

• Det ble kjøpt inn klassesett på 25 bøker av ”Det er mitt valg”, totalt kr. 3750.- til 
skolen.

• Barnas ridderuke fikk kr. 3.500.-.

• I foregående nummer av Heggedalsposten var det liten artikkel om maling av con-
tainerhus som elever ved Hovedgården skole gjorde. De fikk kr. 3.500.- som gikk 
til Oasis of Hope.

• Det ble bevilget kr. 3000.- til øyeprosjekt i Kambodsja. 

Foto: O-H Bjor
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Heggedal Apotek
Heggedalsveien 304, 1389  Heggedal
Tlf 66 69 63 69, fax 66 69 63 70
epost: heggedal@dittapotek.no
Åpningstider: man-fre 9-17, lør 10-15

Tilbudene gjelder i perioden 27.11.16-01.01.17, eller så langt beholdningen rekker. 

Julegavetips fra
 Heggedal apotek!

DECLARÉ GAVESETT
Med deilig, mild duft. Passer til alle hudtyper
Happy Shower Gel 150 ml og Hand Cream 50 ml. 

99,-

COSMICA MENN GAVESETT 
Hår & kropp såpe 200 ml og 
Men origin deo m/p 50 ml

99,-

TREETS ENERGISING SECTETS GIFT SET
Flott gavesett som inneholder dusjskum, 
dusjsåpe og fuktighetskrem.

189,-

GRACE COLE DELICATE RITUALS DUO GAVEPAKKE
Gavesettet inneholder 500ml håndsåpe og 500ml 
myk-gjørende håndkrem med en nydelig duft av 
lavendel.

159,-

VICHY IDEAL BODYLOTION GAVESETT
Vichy Ideal Body Serum-Lotion 200 ml 
og Ideal Body Spa Dusjgelé-krem 100 ml

229,-

COSMICA SENSE&CARE WILD HONEY
Cosmica showergel og Cosmica bodylotion 
med en deilig søt duft av honning.

129,-

COSMICA SENSE&CARE WILD HONEY

APOTEKETS JULEGODT

Fra 59,- pr stk
APOTEKETS JULEGODT

Fra 

3 2for

RØKELSE 
Kongerøkelse av beste kvalitet,
laget etter gammel oppskrift! 20 g

59,-

APOTEKETS RØKELSESSTATIV 
I glass og stål 

169,-

RØKELSE APOTEKETS RØKELSESSTATIV
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Skolen er bygd med universell 
utforming.

I fl erbrukshallen gjenstår kun 
mindre arbeider. 

Heggedalsposten32

Nye Heggedal skole åpner som 
planlagt i januar 2017.

– Det gjenstår nå kun mindre mø-
blering og løst inventar for å fullføre 
skolen innvendig, forteller prosjekt-
leder John Dæhli fra fi rmaet Roar 
Jørgensen AS.
 Denne høsten har det pågått et 
omfattende utomhusarbeide. Det er 
blant annet bygd skatebowl og kla-
trevegg i skolegården.
 – Vi arbeider med å få lagt så mye 
asfalt som mulig, men noe vil måtte 
stå igjen til våren. Da skal man også 
fullføre beplantning og oppføring av 
ny lekeplass. Ny kunstgressbane blir 
også lagt til våren, forteller Dæhli.

– Takk for tålmodigheten
Prosjektlederen understreker at Heg-
gedals befolkning nå får en ny, fl ott 
skole med meget gode kvaliteter, 
som alle vil ha glede av i tiår på tiår 
fremover. 
 – Dette er ekstra gledelig å annon-
sere, all den tid det har vært forsin-
kelser og utfordringer i prosjektet.
Til alle naboer og berørte i prosessen 
vil vi få takke for utvist tålmodighet 
og forståelse for de ulemper byggin-
gen har medført, med tanke på støy, 
trafi kk og arbeider som har pågått i 
lang tid.
Fra semesterstart januar 2017 vil alle 
trinn ha sin undervisning i det nye 
skolebygget. Men allerede mandag 
19. desember vender elevene tilbake 
til deres nye skole for første gang.
 – Da har vi tre dager før jul som vi 
skal bruke til å komme i orden, for-
teller rektor Anne Havik, som gleder 
seg til å komme tilbake til Heggedal.
 Rektoren inviterer alle interesser-
te til å besøke de nye skolebyggene 
19. januar, fra kl. 17–18. 

Innfl yttingsklar
barneskole

Tekst: Anders Lie Hagen
Foto: Terje Reier Gundersen

Skolegården er asfaltert, mens andre 
områder vil bli asfaltert til våren.

Ny kjøkkeninnredning er montert på 
skolekjøkkenet.
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SMÅNYTT

Åpningstider

Ansvarlig for programmet er 
Lisa Lærum Åslund.

Få mer informasjon om 
aktiviteter og kurs på 

Kalibers Facebook-side.

kl. 14–17
kl. 14–20
kl. 14–17

Mandag:
Tirsdag: 
Torsdag:

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 film, 
holde på med kreative 
aktiviteter og være med 
på kurs.

Ons. 4. januar kl. 18.00
Ons. 1. februar kl. 18.00
Ons. 1. mars  kl. 18.00 Årsmøte
Ons. 5. april  kl. 18.00
Ons. 3. mai  kl. 18.00
Ons. 7. juni  kl. 18.00       Sommermøte

Heggedal 
Pensjonistforening

Møter våren 2017
Vi har åpne møter på disse dagene:

Du er hjertelig velkommen, 
enten du er medlem eller ei. 

Følg med på oppslag på Innbyggertorget om 
underholdning etc.

Utlodning – ta gjerne med en liten gevinst.

Arne Sæther, Heggedal, har nettopp kommet til-
bake fra VM for veteraner i Perth, Australia, sam-
men med 21 andre norske deltakere. I bagasjen 
kunne han ta med to gullmedaljer, en sølv- og en 
bronsemedalje. Arne konkurrerte i klassen menn 
85 – 89 år i øvelsene vektkast, slegge, kule og 
kastfemkamp. Både i slegge og kastfemkamp ble 
det gull!  I kule ble det sølv og i vektkast bronse. 
Fra tidligere har Arne ett VM-sølv og tre bronse. 
Fra EM har han tre gull i tillegg til mange andre 
gode resultater. Han har drevet med veteran-
idrett i 40-år!

«Det var en ny opplevelse for meg å stå øverst 
på seierspallen i et VM, med norsk fl agg i bak-
grunnen, og med en fl ott innspilling av «Ja, vi 
elsker» over høyttalerne» forteller Arne. Hegged-
alsposten gratulerer!

Ole-Herman Bjor

Verdensmester!

Siste mulighet 4. desember!
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Plankevinner 2016
Lørdag 12. november hadde Trim og Trening sin 
årlige høstfest, der Planken ble høytidelig overrakt.
Heggedal Seniorsenter var omgjort til koselig festsal med 
nydelig dekket langbord. Med deilig mat og drikke, sang 
og musikk i hyggelig lag var stemningen høy og festens 
høydepunkt var selvfølgelig Plankeutdelingen.

Planken ble også i år laget av Tor Samuelsen, og ble satt 
opp i Kjekstadmarka 1. mai og tatt ned 1. oktober, og had-
de da vært flittig besøkt.  Det var 42 navn på Planken, og 
tilsammen 548 spikerslag.  Altså utrolige 548 turer i vakre 
Kjekstadmarka med Planke-besøk. 

Vinneren 2016 ble Kjell Orsten med imponerende 75 spi-
kerslag. 
2. plass: Kari Orderud med 42 spikerslag
3. plass: Ingrid Høghaug med 41 spikerslag.

Planken er en aktivitet Trim og Trening har hatt i 32 år og 
den er fortsatt like populær, så 1. mai 2017 kommer det 
helt sikkert opp en ny Planke i Kjekstadmarka.  Alle er 
velkommen til å spikre seg på Planken, men det er bare 
våre medlemmer som kan vinne den.

Har du lyst til å bli med i Trim og Trening?  
Da kan du lese litt om oss på HIL sin hjemmeside, 
www.heggedalil.no, eller ta kontakt med 
Laila Samuelsen,  på tlf. 915 66 932.

F.v.: Kari Orderud, Kjell Orsten og Ingrid Høghaug

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

I perioden 10.-25. september hadde Rita Nesbit fra 
Nesbru en utstilling på Museet på Dikemark syke-
hus, med tittelen “Utsnitt av Dikemark sykehus”.
Nesbit har malt utsnitt av 12 av fasadene på de 
gamle bygningene. 
Bildene kan sees på hennes facebook-side, og på 
www.ritanesbit.com.

SMÅNYTT

Underlandsveien 72, 1389 Heggedal
Telefon: 997 86 846, E-post: post@malerninge.no
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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. 924 17 824

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
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