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INNHOLD NR. 1/2011

Frivillighet

Godt nytt år! I statsministerens tale første nyttårsdag slo han
opptil flere slag for det særnorske begrepet dugnad. Mange
har spådd dugnadsåndens død de siste åra, men den later til å
leve i beste velgående - heldigvis. Dugnad og frivillighet er to
sider av samme sak. Like før jul fikk en av initiativtakerne til
og redaksjonsmedlem i Heggedalsposten Asker kommunes
Frivillighetspris - fullt fortjent. Heggedalsposten kaster seg
med dette nummeret ut i sin femte årgang. Hvem trodde det
ved starten? Dette må være dugnadsrekord.
Heggedalsposten er på mange måter et unikt tiltak. Så godt
som alle organisasjoner i bygda er med på denne dugnaden.
I dette nummeret er det et nytt navn på lista over redaksjonsmedlemmer, Per Sletaune fra Nærmiljøsentralen.
Vi vil gjerne bli ennå flere, og påtar oss nå å lære opp nye
dugnadsdeltakere i de praktiske sidene ved å lage et slikt
blad. Kveldssonen og Nærmiljøsentralen tilbyr i vinter kurs i
journalistikk, layout/sideredigering og foto for folk som har
lyst til å være med på laget. Kursomtale finner du på sidene
20 - 21. Vi har allerede knyttet kontakt med skoleelever som
vil være med, og kan allerede i dette nummeret presentere
den første ”ungdomssiden” i Heggedalsposten.
Vi vil også benytte anledningen til å takke våre faste annonsører, som alle har tegnet seg for et nytt år, og på den måten
gjør det mulig å produsere bladet. Som man gjerne uttrykte
det i ”gamle dager”: Støtt våre annonsører - de støtter oss!
Frode Th. Omdahl

Redaksjonen for Heggedalsposten er:
Stein D. Berge, Heggedal Vel (stein.berge@c2i.net)
Ole-Herman Bjor, Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Irene Johansen, Heggedal Vel/økonomi (ire-j2@online.no)
Terje Martinsen, historiker (te-m4@online.no)
Frode Th. Omdahl, journalist (frode@heggedalsposten.no)
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral (post@iheggedal.no)
Dag Henning Sæther (d-hen-sa@online.no)

Heggedalsposten er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlems-blad/meldingsblad for organisasjoner i Heggedal.
Organisasjonene er redaksjonelt ansvarlige for sine egne sider.
Bladet trykkes av UnitedPress Tipografija i Latvia, og
distribueres i Heggedal, Hallenskog, Askerbørskogen,
Gullhella, samt deler av Blakstad og Vollen.
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Torbjørn Yggeseth
– heggedøling med luft under vingene
For ett år siden døde Torbjørn Yggeseth etter lengre tids sykeleie. Torbjørn var ekte heggedalsgutt, født
18. juni 1934. Da han døde 10. januar 2010, hadde han et rikt og spennende liv bak seg. Etter artium på
Valler gymnas i 1953 (Asker hadde ennå ikke fått videregående skole) kom han inn i Flyvåpenet før han
ble sendt til Canada for å utdanne seg til jagerflyger.
Tekst: Terje Martinsen
Jeg husker de voldsomme brølene
fra jagerflyet hans lavt over Heggedal. Det var nesten så det skvulpet i
Gjellumvannet. Bestefar Yggeseth var
forskrekket mer enn en gang. Mer enn
forskrekket var kanskje også de som
drev minkfarmer i distriktet på den
tida, for det hendte visst at minken
”kastet valpene”.
Det skulle bli ny tur over Atlanteren i 1958. Torbjørn studerte til flyingeniør på universitetet i Seattle fram
til 1962. I denne tida var han blant
Norges fremste skihoppere, men
treningsforholdene der borte var ikke
gode. Det var langt til hoppbakker,
og de som fantes, var små. I 1959 ble
det sponset hjemtur for å delta i flere
renn, blant annet Holmenkollen.
Hopptalentet hadde vist seg tidlig.
I Heggedal Idrettslags årsberetning
for 1946 står det: ”Blant guttehopperne har vi en fremragende hopper
i Torbjørn Yggeseth som har utmerket seg i flere gutterenn i vinter.” Nå
hadde han jo litt å slekte på, for både
faren Sverre og onkelen Bjarne Yggeseth hadde hoppet i Holmenkollen.
Blant unge hoppere i Heggedal på
den tida var Leif Nyborg et forbilde.
Han var imidlertid medlem av Asker
Skiklubb. En gang fristet han de unge
talentene med at de burde melde seg
inn i Asker ”for da kan dere kanskje få
hoppe i Holmenkollen”. Dette fortalte
Torbjørn hjemme ved middagsbordet.
Etter talende taushet utbrøt faren: ”Da
får du ikke mat her!”
Er du heggedøling, så er du heggedøling!
Men Torbjørn skulle sannelig få
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hoppe i Kollen - for Heggedal Idrettslag. I 1963 ble det seier og bakkerekord
med 84,5 meter. I 1960 deltok han i de
olympiske leker i Squaw Valley og ble
nr. 5. Den nærmest idrettshysteriske
radioreporteren Bjørge Lillelien fra
Slemmestad utropte han ekstatisk til
bronsevinner allerede før rennet var
ferdig, men slik gikk det altså ikke.
Han har seiret i den tysk-østerikske
hoppuka, og deltok også i de olympiske leker i 1964. Torbjørn var med som
sidereporter i radioen fra Skuibakken
i 1965. Det var der han lanserte det

senere så berømte uttrykket ”det er
ikke lett å hoppe etter Wirkola”.
Hoppskiene ble etter hvert lagt på
hylla, men høyt svevde han likevel
– som testflyger og pilot i SAS fram
til han gikk av med pensjon. Hoppsport og hoppbakker var stadig en del
av hverdagen. I 1975 kom han med i
internasjonal idrettsadministrasjon,
senere som fast representant fra Norge
i FIS. Fra 1982 til 2004 var han leder
av hoppseksjonen i Det Internasjonale
Skiforbundet.

2011-01-12 08:39:24
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Vent litt a´ gutter!
Torbjørns mor, Ruth Yggeseth,
fortalte omkring 1950:
Vår sønn, som nå er 15 år, har vært
ivrig skihopper fra han var liten,
og sitt første ”renn” deltok han i
3 ½ år gammel. Hele dagen hoppet
han og kameratene i en liten bakke
utenfor huset vårt. Deres egne
navn var ikke gode nok, nei de
kalte seg Yggeseth, Falkanger osv.
De største guttene representerte de
gjeveste hopperne. Gutten vår var
yngst og kom lavest på listen.
Men om kvelden hoppet han fra
en stol på kjøkkenet og da ”var”
han alle sammen etter tur. Det ble
satset og tatt nedslag, han gikk helt
opp i leken og ”hopperne” ble ropt
opp etter tur. ”Nå kommer Asbjørn
Ruud”, ”Nå kommer Falkanger”
osv. Plutselig hørte jeg: ”Vent litt
a´gutter, Yggeseth må tisse!”
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I vesterled
Tida i statene er kanskje ikke så
godt kjent. Jan Erik Istad (tidligere
bygningssjef i Asker) minnes denne
tida. Han var nemlig også student i
USA, i nabostaten Idaho.
Han forteller:
Mine minner gjelder fra perioden da vi begge gikk på to nabouniversiteter i henholdsvis Washington
og Idaho, - oppe i USA’s nordvestre
hjørne.
En dag på en travel campusplass,
der menneskene beveger seg i alle
retninger til og fra, er det to menn
som drar kjensel på hverandre. ”Er
ikke begge vi fra Asker?” Jo, slik
var det. Torbjørn som student, mens
Odd Fausko hadde et arbeidsoppdrag
for sitt rørleggerfirma. Torbjørn ble
umiddelbart invitert hjem til Odds
familie, - kona Nora og barna Tina
og Petter. Jeg tror det betydde veldig
mye for han. Husk at på grunn av sin
jetflyverkarriere, var nok Torbjørn av
de eldste av oss skistudenter, - og en
drøm om egen familie en dag lå nok
litt i bakhodet. Derfor så ekstra godt

å bli tatt imot her. Og familie fikk han
jo også senere selv, - til og med en
Petter!
Med det åpne hjemmet til Nora og
Odd, samt den lederskikkelse Torbjørn
så naturlig var, ble dette sted som fluepapir for oss andre studenter her oppe
i Rocky Mauntains. I byen Seattle var
det muligheter for sommerjobber, og
det sosiale samlingssted ble gjerne
hos familien Fausko. Godt da at oslojenta Nora fra Torshov var der som en
slags ”Mor Godhjerta” for oss alle både på den ene og andre måten.
Det nærmet seg vinteren 1960, og
OL i Squaw Valley. Hvordan var det
for en forhåndsuttatt student i en by
uten spor av et snøfnugg? Heldigvis
var skikarusselen på universitetsnivå
kommet til Banff i Canada. Der var
det en 80 meters bakke som kunne
settes i stand, - for sjelden var bakkene større enn 50m der vi konkurrerte.
Men Torbjørn følte han også trengte
treneren ved sin side. Det løste seg
ved at Torleif Schjeldrup kom over
noen dager før enn planlagt. Og i OL
hopprennet klarte som kjent Torbjørn
en flott 5. plass. En fantastisk prestasjon egentlig, - for aldri før eller siden
har vel en norsk OL- hopper deltatt
med et så spinkelt treningsgrunnlag
på snø.
I 1962 ble det ny tur til OL-bakkene, til det amerikanske studentmesterskapet. Nå i den lille bakken. Og takk
og pris for det, for min del! Men favoritten Torbjørn måtte nøye seg med en
2. plass, - slått av Øyvind Fløystad
fra Holt i Aust-Agder, for øvrig en av
Arne Larsens (Baker’n i Heggedal)
harde konkurrenter i juniorklassen.
Men da sommeren 1962 kom, var også
eksamen avsluttet, og nesen ble vendt
hjemover. Ekstra hyggelig var at alt
første vinter etter det, fikk Torbjørn
vist sitt store potensial. Etter å ha
ofret sine beste konkurranseår på
utdannelse, går han bort og vinner i
Kollen. Og det gikk heller ikke upåaktet hen i USA. Der kan man drukne i
sportsreportasjer på TV, men skihopp
står kanskje ikke øverst. Men denne
gangen ble det vist. ”Tenk amerikanere på 2. og 3. plass, - det hadde
aldri hendt før!” Og når vinneren i
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tillegg også nettopp kom derfra, ble
liksom hele pallen ”amerikansk”. Og
Torbjørn bekreftet på TV, - ”Jo, han
hadde hatt noen år der borte”.
Kontakten og vennskapet mellom
Torbjørn og Odd ble livslangt. Odd
hadde for øvrig en søster som bodde i
Arendal, og hvor Torbjørn var innom
med hilsning. Om det var da han ble
truffet av en av Amors piler, det vet
ikke jeg. Men at han traff sin utvalgte der nede fra og fikk sin egen gode
familie, - det vet vi! Litt pussig er det
at da vennen Odd kom til Asker tidlig
på 30-tallet, var den første bopel for
foreldre og fem barn Thunehytta, den
lille rødmalte stuen nede ved Gjellumvannet.
De siste månedene satt Torbjørn i
rullestol, lammet fra livet og ned. Men
han satt ikke stille. Denne elektriske
”bilen” brakte ham både til Bråset
Sykehjem for å besøke kjente og opp
de bratte bakkene til Nyborgåsen og
”Sørhellabakken” hvor han i unge år
hadde hoppet. Derfra er det en fantastisk utsikt over hjembygda Heggedal
– og i det fjerne kunne han skimte
tårnet på gamle Holmenkollen….
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Øverst t.h.: Skitrener Torleif Schjeldrup demonstrerer ”telemarksnedslag” i Squaw
Valley i 1960. Nederst t.h.: Seier og bakkerekord i Holmenkollen i 1963, samt Holmenkollmedaljen.
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Resirkulerte bruer på
Askerbørskogen

Tekst: Dag Henning Sæther og Finn Rasmussen

Da gangbrua over Verkenselva ved Vinnulstad kom på plass i 2002, som en
del av gang- og sykkelveien langs Heggedalsveien, markerte det en lykkelig
slutt på en lang kamp for trygg skolevei til Solberg skole. Men konstruktøren
av brua var ikke like fornøyd. For den ble i sin tid tegnet for å se pen ut fra
undersiden. Så vi får håpe fiskerne i Verkenselva vet å verdsette god arkitektur. Og brua kan trøste seg med at den har en like spennende nabo.

Gangbru bygget for gjenbruk lå klar på Skui

Gangbrua som nå krysser Verkenselva lå i 1994 på Lysaker i Bærum over
av- og påkjøring til E18 ved det såkalte
Klavenessbygget. Finn Rasmussen i
firma Multiconsult konstruerte brua i
samarbeid med ØKAW Arkitekter og
forteller han fikk lov av Akershus Vegvesen å komme med et alternativ til en
planlagt betongelementbru som ikke
ville blitt særlig pen. De lanserte forslaget om en spinkel stålkonstruksjon
som også skulle ta seg godt ut sett fra
biler som passerte under brua. Alternativet ble valgt og brua ble produsert i
Fredrikstad og ble montert fiks ferdig
en hustrig novembernatt i 1994.
Brua fikk imidlertid en kort levetid
på Lysaker. Da den økonomiske nedgangsperioden på 1990-tallet begynte å
bedre seg ble det allerede i 1995 istedenfor bru, bygget lokk over Vollsveien
med store kontorbygg på begge sider.

Klaveness bru ble heist ned på en tilhenger og like hel som da den ankom
Lysaker ble den kjørt av sted til Skui og
lagt i opplag på vegvesenets lagerplass.
Rasmussen ønsket at brua skulle få
ny anvendelse et sted hvor den syntes
godt nedenfra. Det var planer om å
flytte den til Øyer i Gudbrandsdalen,
Inderøya i Trøndelag og Akerselva i
Oslo, men det ble ikke noe av.
Da gangveien langs Heggedalsveien
skulle bygges, kunne vegvesenet tilby
Klaveness bru gratis levert fra Skui, og
det tilbudet ble selvsagt tatt vel i mot.
Der ligger brua i dag, ved siden av bilveien, noe lavere enn veien og like over
Verkenselva slik at den fine undersiden
knapt synes.
Dette er Rasmussen ikke særlig glad
for og håper at brua en gang kan flyttes
til et mer passende sted hvor igjen også
undersiden kan sees.

”Klaveness-brua”, dengang den lå ved
E18 på Lysaker. Foto: Multiconsult

Askerbørskogen vel kjempet
fram gang- og sykkelveien

Paul Flåto er tidligere leder av Askerbørskogen vel. Han forteller at prosjektet sto høyt på fylkets prioriterings
på 80-tallet, men falt ut av listene på et
tidspunkt. På slutten av 90-tallet startet Askerbørskogen vel arbeidet med
å samle støtte i kommune og fylke for
prosjektet. I Asker klarte vellet til slutt å
få den avgjørende støtten fra et enstemmig kommunestyre. Heggedalsveien er
fylkesvei, og fylket krever at kommunen
prioriterer et prosjekt, og er villige til
å bidra. I Akershus fylkes samferdselsstyre satt Jan Vevatne som leder, og var
en viktig støttespiller.
Da NSB skulle bygge redningstunnelen ned til Lieråstunnelen fra Solberg, benyttet vellet situasjonen til å
foreslå at massene fra tunnelen kunne
brukes til å fylle ut gang- og sykkelvei.
Dette bidro til å få fart i saken, selv
om det til slutt ble det valgt en løsning
med gang- og sykkelvei på oversiden
av Heggedalsveien, med lite behov for
fyllmasser.

Til venstre: ”Klaveness-brua” ligger med
godt skjult underside.
Under: En seksjon av”SAS-brua” krysser
Verkenselva noen meter lenger opp.
Foto: Frode Th. Omdahl

Seksjon av ”SAS-brua” i Sebjørnsrudveien
Det var også på tale å bruke en annen ”resirkulert” bru. Arvid
Matre, som da bodde i Sebjørnsrudveien, hadde kjøpt 2 av de 14 seksjonene av den gamle ”SAS-brua” over E18 ved Fornebu (ca. 1980?).
Den ene seksjonen ble brukt som ny bru i Sebjørnsrudveien over
Verkenselva. Matre tilbød fylket den andre seksjonen til gang- og
sykkelveien, men fylket hadde allerede en annen løsning.
Ved en tilfeldighet ligger det nå to ”resirkulerte” bruer - begge
fra E18 på Lysaker - med 50 meters avstand på Askerbørskogen.
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Vi har gleden av å invitere alle

HEGGEDALS PENSJONISTER
til hyggekveld på
Heggedal Hovedgård
Tirsdag 8. Februar 2011 kl 1900.

Det blir smørbrød, kaffe og kaker og åpen bar!
Det blir muligens servert noen gode historier.
I år igjen vil det swinge i de
gamle tømmerveggene!!!

Gennek og Johnny

vil underholde dere med
fengende musikk, allsang, og all
den dansemusikken dere måtte
ønske.
Trenger du transport så meld
fra på tlf. 90130429 innen 4.febr.

10 Lions.indd 7
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Tekst: Odd-Lars Vanberg

Fotoutstilling og
fotokonkurranse
Heggedal Hovedgårds Venner og Stiftelsen Heggedal Hovedgård i samarbeid med Heggedal og Omegn Historielag vil på vårparten arrangere fotoutstilling og fotokonkurranse på Heggedal Hovedgård. Tidspunkt og
detaljer følger i neste utgave av Heggedalsposten.
Det skal være en utstilling av og
for deg og meg med tema ”Heggedal
og Omegn”- steder, mennesker og natur – før og nå.
Vi oppfordrer alle til å lete i skuffer og skap og album for å se om det
dukker opp noen bilder som kan brukes.

Vi er overbevist om at det fortsatt
ﬁnnes bortgjemte fotograﬁer som kan
være av interesse for oss alle. Uansett
format - vi sørger for å forstørre dem
til 20 x 30 cm, kanskje noen enda
større.
Motivene kan være av steder, personer og fra spesielle begivenheter,

men også av naturen i omegn og viktige nåtidshendelser. Vi premierer det
mest historiske, det mest spektakulære og det beste naturbildet.

Så start og søk !!

Fotoskatt: Widerøes ﬂyfoto av Heggedal fra ca. 1957

St.Luciafest på Heggedal Hovedgård
I år som i fjor. ”HEGGETROLL”
under ledelse av Marianne Solheim
markerte Luciadagen den 13. desember med korkonsert på Hovedgården.
Den hellige Lucia var en av de
mest populære helgenene i middelalderen. Det var den svenske kongen
KNUT som på 1000-tallet innførte

Hovedg venner og stiftelsen 1-2011.indd 2

Lucia-dagen til Norden. Under et
besøk i Italia ﬁkk han kjennskap til
historien om Lucia. Han erklærte ved
hjemkomsten at julefeiringen skulle
begynne med Sankta Lucia dag den
13 desember.
Denne katolske skikken har fortsatt inn i vår tid selv om vi nå har pro-

testantisk kirke i Norden.
Foreldre og besteforeldre og andre
hygget seg med kaffe og kaker og
”lussekatter” og syntes de unge ”trollene” var svært så ﬂinke. Marit Vik
Andresen og hennes stab av kakebakere sto for arrangementet.

2011-01-11 21:04:08
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Arbeidsinnsats på Hovedbygget
Fortsatt er det rom som ikke er utnyttet på Hovedgården. 2 etasje, den
delen som vender mot stabburet har
ikke vært restaurert. Her er det en 50
kvadratmeter stor ﬂate som aldri har
blitt brukt etter omgjøringen i begynnelsen av 1970-årene
Stiftelsen og Venneforeningen
mente at rommet kunne bygges om
til en hyggelig møtestue i gammel
stil. Her er tømmervegger, skrått tak,

adgang til pipeløp og 3 vinduer på endeveggen.
I april 2010 ble gulvet forsterket,
isolert og belagt med sponplater.
Samtidig ble taket rettet opp, isolert
og forsynt med 10 cm. kaldluftrom.
Interiørarkitekt Egil Christiansen
og de profesjonelle snekkerne John og
Morten har vært til stor hjelp med å
legge alt til rette for at ombyggingen
skulle skje forskriftsmessig.

4
2

5

Etter sommerferien har styret i
Venneforeningen sammen med den
daglige lederen Svein Sivertsen skrapt
og reingjort alle tømmerveggene, lagt
panel i taket, listet og beiset og malt
interiøret. Pipestokken er slemmet og
malt. Egil Christiansen har restaurert de 3 vinduene, listet dem og malt
dem.
Her er et knippe bilder som viser
”frivillighetsarbeiderne” i sving.

6

3
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1

Bildene: 1. Morten justerer lister 2. John beregner panel-mengden 3. Svein fester takpanelet 4. Egil lister vinduene
5. Eldar lirker panelet på plass 6. Odd Lars søker den riktige bordlengden 7. Eldar justerer drillen. Han har også lagt opp
det elektriske anlegget.
Ellers har også Sten Jensvold, Svein Mathiassen, Sverre Vik og Kjell Andresen hjulpet til. I løpet av vinteren/våren legges en
spesiell gammel eikeparkett på gulvet i både korridoren og i rommet ( totalt ca. 65 kvadratmeter ) og alt det elektriske blir også
ferdig da.

Julemarkedet på Hovedgården
Søndag 5. desember ble årets julemarked holdt på Heggedal Hovedgård.
Allerede fra vi startet kl. 12, strømmet
det inn folk fra fjern og nær. I løpet av
dagen hadde vi besøk av ca 400 stk.
Noen koste seg med en juletallerken
med ribbe og medisterpølse laget av
kokken Guttorm Skogstad, mens andre nøyde seg med kaffe og hjemmelagde kaker, laget av utstillerne.

Anne Bjørnebo selger
smykker og kort

Hovedg venner og stiftelsen 1-2011.indd 3

Handelen gikk og livlig for seg, og
mang en julegave ble kjøpt. Vi hadde
et veldig variert vareutvalg, det var
noe for enhver smak. Videre hadde vi
besøk av visesanger Aud Skramstad
Rogne, som skapte god julestemning
i stuene med sine viser av Alf Prøysen.
Til de som lurer på hvem som stiller ut på Hovedgården: Vi er ingen

Vigdis Aae ser på kortene til
Wencke Ødegård

Julekakene er i boks
(Anny, Ella, Åse m/ mann)

forening, men en gjeng med kreative damer som har funnet sammen
i Heggedal. Og hvor kan det bli mer
ekte julestemning, om ikke på Heggedal Hovedgård? Nå er dette blitt
en tradisjon og søndag 11. desember
2011 er vi på plass igjen på Heggedal
Hovedgård.
Tekst og foto:
Gunn Marit H Skancke

Audhild Wesser selger
kake og kaffe

2011-01-11 21:04:15
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Heggetun – klart til bruk!
Et nytt Heggetun er klar til innflytting. Planen var å bygge på det eksisterende menighetshuset Heggetun. Mugg, sopp og råte medførte at alt måtte
rives. Nå venter brukere, stab og frivillige på å ta det nye huset i bruk.
Tekst og foto: Ole-Herman Bjor

Heggetun, januar 2011. Bygget ligner det tidligere, men har fått nesten dobbel størrelse. Inngangen er vendt sydover mot kirkebygget.

Heggetun ble bygget i 1986 for å
dekke menighetens mest prekære
behov for tilleggslokaler til kirkebygget. Hoveddelen besto av en tidligere
kontorpaviljong for Ing. Sønsterød
som ble flyttet fra Kloppedalen. Bygget var opprinnelig en kompensasjon
for at noe av arealet rundt Heggedal
kirke ble benyttet til parkering etter at
Heggedalssenteret ble bygd. Samtidig
med flyttingen av den tidligere paviljongen ble det bygget et nytt tilbygg
som inneholdt kjøkken, ett kontor og
toalett. Heggedal menighet og Asker
kommune dekket hver ca 50% av
kostnadene på omlag 500.000 kroner.
Heggedal menighet har gjennom
mange år arbeidet for et nytt menighetslokale til supplement eller erstatning for Heggetun. Formannskapet i

10-12 Menighet.indd 10

Asker kommune gjorde 4. september
2007 vedtak om bygging av et menighets-/nærmiljøsenter og bevilget
midler til oppstart av prosjektering
samt innarbeidet midler til fullføring
i handlingsprogrammet. På grunn av
den generelt vanskelige økonomiske
situasjonen i Asker kommune, bestemte kommunestyret høsten 2008 at
alle planer om investering i nye anlegg
skulle bli gjenstand for fornyet vurdering. Her falt dessverre både bevilgede og planlagte investeringsmidler
til prosjektet bort – selv om prosjektet
fremdeles er med i reguleringsplanen
for Heggedal sentrum.
For å løse det mest prekære behovet for kontor- og undervisningslokaler søkte derfor Menighetsrådet/
Fellesrådet høsten 2008 Asker kom-

mune om midler til å utvide Heggetun. Kommunen bevilget i 2009 1 mill
kroner (ink MVA) til dette. Menigheten hadde selv oppsparte midler for
et menighetssenter på vel 763 tusen
kroner, som var oppspart gjennom
mange år (Fond for menighetssenter).
Midlene kom delvis fra menigheten
selv og delvis som gave fra Heggedal
indremisjon. Med bakgrunn i denne
finansieringsplanen vedtok Menighetsrådet i 2009 å utvide Heggetun
med ytterligere to kontor, utvidelse av
salen og et HC-toalett (Sak 67/09).
Arbeidet ble startet i desember
2009 med støping av grunnmur for
tilbygget og hele bygget var planlagt
ferdig i løpet av første halvår 2010.
Første del av tilbygget som var forlengelse av fløyen fra 1986 ble gjen-

10.01.2011 23:45:56
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Program Heggedal menighet
Dag

Aktivitet

Sted

Opplysninger

Kirken
Kirken
Kirken

Dehli
Dehli
Team Heggedal/Kirkekaffe

JANUAR
Søndag
Søndag
Søndag

16
23
30

11:00 Gudstjeneste
11:00 Gudstjeneste
19:30 Kveldsmesse

FEBRUAR
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

6
11:00
13 11:00
20 11:00
27 19:30
MARS

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Kveldsmesse

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Feltarbeidet/Salvigsen/nattverd
Dehli/Brennum/dåp
Dehli/Nattverd/dåp
Team Heggedal//Kirkekaffe

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

6
13
20
27

Barnegudstjeneste
Gospelmesse
Gudstjeneste
Kveldsmesse

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Dehli/Heggetroll/dåp
Dehli/Brennum/nattverd
Øksnes/Lørdagsklubben/dåp
Team Heggedal/Kirkekaffe

11:00
11:00
11:00
19:30

Faste aktiviteter
Team Heggedal: tirsdager kl. 19-21.30 (første 2011: 11. januar).
Heggetroll: tirsdag kl. 17.15-18.00 (Første 2011: 18. januar).
Salig blanding: torsdag ulike uker kl. 19.00), HK tirsdag like uker kl. 19.30.
Babysang: Nytt baby-sang kurs startet i uke 9.
Kirkefrokost (menighetens seniorarbeid): mandag 7. feburar kl. 11.30-13.30.
Se Heggedal menighets hjemmeside for nærmere informasjon www.heggedalkirke.no

nomført som planlagt. Imidlertid da
den delen som lå inn mot salen og
den gamle kontorpaviljongen skulle
påbegynnes, ble det oppdaget omfattende skader fra sopp, mugg og råte.
Det viste seg at dette hadde spredt seg
videre til den delen som var nybygg
i 1986. Sammen med fagpersonale
fra Asker kommune og spesialister i
soppbekjempelse ble det laget en anbefaling om at hele det tidligere bygget burde rives. På svært kort tid ble
det i samarbeid med Asker kirkelige
fellesråd og Asker kommune laget en
finansieringsplan for å gjennomføre
dette. Ved årsskiftet 2010/2011 er nybygget på det nærmeste fullført, og en

regner med å ta det i bruk i løpet av
januar 2011. Bare grunnmuren fra det
tidligere bygget er beholdt. Her er det
lagt ny drenering og gulvet i krypkjelleren er isolert med Leca-kuler og Radonduk. Radonduk er også benyttet i
det nye tilbygget. Salen og tilknyttet
areal blir varmet opp med to luft-tilluft varmepumper, forøvrig elektriske
panelovner.
Ved at hele bygget nå er nytt, har
en fått et menighetshus med en tidsmessig byggteknisk utførelse, med
god varmeisolasjon og ventilasjon.
Noen grep som var mulig innfor de
rammer som forelå ble også gjennomført. Dette gjelder blant annet kjøkke-

nets plassering som nå har blitt flyttet
nærmere salen og at kontorene er mer
samlet enn i den opprinnelige planen.
Kostnaden av prosjektet er ventet å
ligge på cirka 3,5 million kroner eks
MVA. Hovedentreprenør har vært
Heggedalsfirmaet Jacobsen & Nielsen
AS, arkitekt har vært Randi Slåtten,
Heggedal og Per Muren fra Holmen
har vært engasjert av Fellesrådet for å
følge opp prosjektet.
Figuren under viser plantegning
for bygget som har et bruksareal på
195 m2. Vinkelutformingen er beholdt
slik at det blir et gårdsrom foran bygget. Inngangen er nå vendt sydover
mot kirken. Salen har fått nesten dob-

Bli med i Givertjenesten for Heggedal menighet!

Heggedal menighet

Hjelp oss med inventar og drift av nye Heggetun. Ta kontakt med kassereren for Givertjenesten, Gunnar Enga: gunnaen@online.no eller
menighetskontoret.

Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf: 66 90 71 80
e-post:

Givertjenestens konto:

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

1644 15 39499
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bel størrelse og vesentlig høyere himling. Utformingen og saltaket gjør at
bygget likevel ikke virker stort i forhold til kirken med sine begrensede
mål.
Bygget gjør det ikke uaktuelt å
ønske at byggingen av det planlagte
nærmiljøsenteret øst for kirken blir
gjennomført, men nye Heggetun vil
erstatte kontorfløyen som var planlagt
i det nye senteret.
Høsten har vært en vanskelig tid.
Mye utstyr har vært stuet vekk, og
kontorene har vært erstattet med en
container. Kirkerommet har vært flittig brukt, men egner seg ikke til alle
typer aktivitet. Nå venter de ansatte
på å kunne ta det nye huset i bruk. Det
blir arbeidsplasser til hele staben – og
inneluften blir fri for mugglukt. Dato
for overtakelse er satt til 24. januar.
Det ventes at det nye Heggetun vil
bli et viktig verktøy i menighetens arbeid og gi de ansatte vesentlig bedre
kontorplass og arbeidsmiljø.

Under: Salen har fått nesten dobbel størrelse i forhold til tidligere og takhøyden
er øket vesentlig.

10-12 Menighet.indd 12
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NYE ÅPNINGSTIDER PÅ
KLUBBEN ETTER NYTTÅR:

For å følge opp mange av ungdommenes
ønsker om andre åpningstider, har vi nå en
prøveordning fram til vinterferien. I stedet for
mandag og torsdag, har vi nå oppe
TIRSDAG og ONSDAG
fra 14.00 til 20.30.
Dette begynner vi med fra første tirsdag,
altså 4. januar.
Langåpent fra 18.00 til 22.30
annenhver FREDAG
fortsetter som før. Første fredagsåpent blir fredag 7. januar. Da har vi matsalg, film og musikk
på Disco-rommet for de som vil danse.

o

Band fra Vollen på scenen

Hovedgarden Fritidssenter
Tekst og bilder: Hovedgården Fritidssenter

TING SOM SKJER PÅ KLUBBEN FREMOVER:
Vi forbreder UKM! Ungdommens KulturMønstring går av stabelen på Radar 11. til 13.
februar. Og vi vil ha med så mange som mulig bidrag fra ungdommene i Heggedal og Vollen. Man kan ha med musikkinnslag, filmer og kunst (som malerier, smykker, skulpturer
m.m). Vi kommer til å hjelpe de som vil til å få ferdig og finpusse på sine bidrag.
Ellers kommer vi til å fortsette som vanlig med gratis suppe på tirsdager, som lages av
vårt mat-crew, og mat-salg på onsdager. Vi holder på med å starte en gruppe/ redaksjon
som skal utvikle klubbens nettside og lage saker til Heggedalsposten. Her er det mye spennede man kan gjøre! Til det trenger vi ungdommer som har lyst til å jobbe med jornalistikk, design og foto. Det er bare å ta kontakt med oss hvis man ønsker å bli med! Høstens
Streetartkurs og Smykkekurs har vært en suksess, og er noe vi ønsker å ha igjen. Dato for
oppstart er ikke satt enda. Informasjon om grupper og kurs kommer.
Besøk oss og hold dere oppdaterte om hva som foregår på klubben på vår Facebook-side
(søk på hovedgården fritidssenter) og It`s learning.

Kveldens konferansier,
Christopher Robin.

LUCIA ROCK 2010
Bandet Turn the Tables på scenen

13 Ungdomsklubben 1-2011.indd 3

Med Lusse-katter i ovnen og kjøleskapet
stappfullt av julebrus, rullet Lucia-rocken 2010
i gang fredag 10. desember. Etter mye hjelp fra
både nye og gamle lyd- og lys-teknikere fra
Hovedgården ungdomsskole, stod scenen klar
for musikere fra Heggedal, Vollen og Oslo.
Ungdommene fra Vollen satte stemningen
med en treffsikker Foo Fighters cover som
imponerte publikum. Deretter ræppa de faste
DJ-ene på klubben og kveldens konfransier,
Christopher Robin, en juleræpp. Bandet Turn
the Tables kom fra henholdsvis Nesodden og
Groruddalen i Oslo og avrundet kvelden med
kul sceneopptreden og flere knallgode hjemmesnekra låter. Samtlige av bandene og musikerene fra kveldens show, gleder vi oss til å høre
mer fra.
Turn the Tables kan sjekkes ut på facebook.

2011-01-11 11:03:50
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Styreleder Åsmund Sutterud i Heggedal Vel (HV) er
sterkt opptatt av alle sider
ved dagens og fremtidens
Heggedal - ut fra HVs formålsparagraf;

Åsmund Sutterud.
Tlf: 66 79 64 21, Mail:
aasmund@online.no

HV skal på en positiv og
partipolitisk nøytral måte
arbeide for saker som berører lokalmijøet og medlemmenes trivsel i Heggedal.

Vi samarbeider med alle grupper om de fleste saker - uansett

interesser - sålenge disse sakene har klare fellesnevnere i Heggedals befolkning. Slike felles saker går f.eks på utbyggingen
av Heggedal sentrum og Heggedal forøvrig, jernbanen og
andre kollektive transportmidler, trafikksikkerhet og friluftsinteresser. Men det betyr også at ulike gruppers interesser skal
ivaretas og støttes på en demokratisk måte - og med respekt
for hverandres egenart.

Heggedal Vel jobber for tiden på 2 saksområder:

1) Løpende saker som dels er gått i arv som benker, vei-vedlikehold som brøyting og strøing av Vel-veier, og dels saker som
medlemmene har fremmet som badestrender, turstier, tynning
av trær, skemmende forhold mm.
2) ”Fremtidens Heggedal” er delt i 5; 1) Offentlig utbygging
av Heggedal sentrum, 2) Privat utbygging av Heggedal sentrum og resten av Heggedal, 3) Elver og vann, spesielt knyttet
til Heggedal sentrum, 4) Heggedal stasjon, Spikkestadbanen
og øvrige kollektive transportmidler og 5) Trafikksikkerhetsspørsmål for alle deler av Heggedal (har samarbeides det med
skoler, barnehager mm). Se info om trafikkaksjonen 3. februar
på neste side.

Stikkordet for alt arbeid HV-styret gjør er samarbeid. I

Fremtidens Heggedal samarbeides det med alle typer offentlige enheter og myndigheter, med Heggedal Nærmiljøsentral
og andre frivillige organisasjoner i Heggedal. Skal vi lykkes
er det viktig med mange medlemmer som betaler kontingent
og som gir uttrykk for sitt syn, enten ved mail eller pr tlf.

Hvorfor skal du bli medlem av Heggedal
Vel (HV)?
* Fordi mange medlemmer gjør oss sterkere overfor partnere og myndigheter.
* HV har ingen andre inntekter enn
kontingenter fra medlemmene.

Å

smund redegjør i sin lederartikkel (se til venstre) hva
HV-styret jobber med. Det er klart at mange medlemmer
er sterkt press på myndigheter, slik at vi kan oppnå det vi
ønsker. Ved å være mange blir vi sterke, og det øker vår
skagkraft som lobby-aktør.
Vi er nå ca 140 medlemmer. Vi bør komme opp i 500 medlemmer på 1-2 år, og så fortsette å vokse - kanskje opp mot
1.000 medlemmer.

F

or å være medlem i en forening er det nødvendig med en
kontingent. Så kommer spørsmålet; Hvor stor skal denne
være? Idag har HV en kontingent på kr 200 pr år, ingen
offentlig støtte eller andre inntekter. Med 140 medlemmer
blir dette beskjedne inntekter. HV-styret har ingen godtgjøring, men vi trenger noe til administrative kostnader, noe til
løpende saker. Og med 2 sider i Heggedalsposten pr nr, blir
dette 12.000 kroner årlig.
Det er også viktig for HV-styrets å ha litt økonomisk frihet
for å gjennomføre prosjekter.

H

vis du melder deg inn i HV - sammen med mange andre
- så får vi større slagkraft.

HH

HV har årsmøte torsdag 31. mars kl 19.00
på Gjellum. Møt opp og si din mening,
(du får en enkel servering).
Hvis du ønsker å fremme en sak til
årsmøte, må du gjøre dette skriftlig
(f.eks pr mail) innen 1. mars.

Bli medlem i Heggedal Vel
kr 200 - til kontonr; 1503.19.52716.
Skriv navn og adresse.

Du utfordres fortsatt til å kjøpe klistremerket - og sette
det på bilen din - for å støtte prosjektet med at 90 % av
oss skal holde fartsgrensen i Heggedal. Dette er et ledd i
traﬁkksikkerhets-arbeidet i Heggedal.
MERKET FÅS PÅ BILIOTEKET FOR KR 50

Hold fartsgrensene
også i Heggedal
Trafikkutvalget ved Heggedal barneskole - i samarbeid med mange organisasjoner og bedrifter i Heggedal

Tegningen er laget av Petter K Dahlgren, og den er laget for å minne
foreldre og oss andre som kommer i morgen-rushet; Om å respektere
rødt lys i Gjellum-krysset. Det er dessverre registrert urovekkende
mange som kjører på rødt lys. Petter har engasjert seg spesielt i
denne saken, og han har kontakt med både politiet og Budstikka.
Vi må alle skjerpe oss, som kjører gjennom dette krysset!

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum
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En sikrere Røykenvei nå!
40 km fartsgrense og humper

Aksjon torsdag 3. feb. 07.45 - 08.15
Barn og voksne møter på fortauet langs
Røykenveien - fra Blåkiosken til
lyskrysset - med gule vester.

Denne aksjonen ble utsatt fra 9. des. 2010 til 3. feb. 2011

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

* Petter Lystad - mob: 950 28 967 - mail: plystad@
gmail.com
* Petter Kaas Dahlgren - mob: 901 24652 - mail:
petterdahlgren@hotmail.com
* Erik Godheim - mob: 913 03 511 - mail: godhe@
online.no
* Halvar Hognestad - 908 54 217 - mail:
gihognes@online.no
* Stein D Berge - 986 95 680 - mail: stein.berge@
c2i.net
Tegningen ”En sikrere Røykenvei” er laget av Petter Kaas Dahlgren.

Tekst og design: Stein D Berge

Aksjonen organiseres av Heggedal Vel, ved
en trafikksikkerhetsgruppe under ”Fremtidens
Heggedal”), og i samarbeid med FAU og Trafikk-sikkerhetsutvalget (TU) ved Heggedal skole.
Følgende er med i aksjonskomiteen:

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum
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Rundtur på ski i Kjekstadmarka –
med utgangspunkt på Dikemark
Kjekstadmarka har mange mulige skiturer – korte og lange. Du kan gå fra Blåfjellhytta, fra
Dikemark, fra Kjekstad golfbane fra Liertoppen mm. Denne turen starter på Dikemark og går
vestover i marka i en ca 18 km lang sløyfe før du er tilbake på parkeringsplassen igjen.

For de som ikke er lommekjent på

Dikemark: Ta inn Verkensveien (til
venstre mellom bygningene når du
kommer fra Heggedal), følg denne
over broa, forbi en stor låvebygning
og ta deretter Dyringveien til høyre.
Du kommer snart fram til en skiltet
parkeringsplass (P Kjekstadmarka).
Her er det nesten alltid plass, og det
er også god plass i løypene!

Fra parkeringsplassen, går du til

høyre i løypa som går langs med hele
plassen. Den starter med en bratt bakke nedover, men deretter går det for
det meste oppover i ca 2 km, fram til
Fuglemyr. Her er det skiltet, og turen
tar til høyre mot Heggsjø (5,5 km).
Her følger deilige, slakke løyper over
myrene, før det etterhvert går mye og
bratt nedover – med til tider litt lite
snø i svingene denne 1. nyttårsdagen.

Midt nedi bakkene passerer du en

speiderhytte på høyre hånd, og er deretter straks nede ved Heggsjø og etter
200 meter møter du løypa fra Liertoppen. Her går løypa på skogsvei, så
det er som regel fine spor. Turen vår
tar til venstre i dette krysset, og deretter til høyre i neste kryss,- skiltet
mot Skapertjern ( ønsker du en noe
kortere tur, kan du her gå rett fram til
ROS-hytta).

nedoverbakke igjen og litt flatere partier inni
skogen fram til nytt løypeskille. Her skal
vi til venstre, mot ROS-hytta ( og forlater
Skapertjern-løypa).

N

å bærer det nedover mot Spikkestad, og
vi møter til slutt en lysløype og noen jorder
og gårdsbruk (Kjosmyra, Sagbakken). Vi går
til venstre, og skal kjøre enda flere bakker
nedover før vi er nede i dalen der Sagelva går

Rett før løypedelet, har det dannet

seg en stor is-svull som går over hele
løypa. Dette forekommer flere steder
underveis, på steder jeg ikke har sett
det tidligere år. Mulig det skyldes
tidlig tele i bakken? Det kommer
nå raskt et nytt løypeskille, men vi
går mot Skapertjern til venstre. Nå
blir det litt svetting i slakke bakker oppover, før en lang og morsom

Speiderhytte
Bilde 3

Bilde 2

Bilde 2

Bilde 1

Fuglemyr kommer du til etter ca 2 km oppstigning.

Dette er et veikryss som fører
deg i flere retninger.

Dette er utgangspunktet for
Skitthegga som
ender i Heggedal.

”Delefurua”

Bilde 11

Bilde 1

Bilde 5

Bilde 7

ROS-hytta

Bilde 6

Bilde 5

Et praktfullt motlys møter oss!

Bilde 4

En stor is-svull går over hele løypa!

Kartet er en pdf-fil hentet fra www.geodataline.no/skifor
Den anbefalte parkeringsplassen er merket på kartet me

Ta denne turen - riv ut disse midtsidene og bruk de som veiviser og historiefor
Turvei vinter nr 1-2011 .indd 2
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Heggedalsposten med den 8. turveien i Heggedal
og omegn: Vinterløype i Kjekstadmarka
(som etterhvert blir til Hegga og Skithegga).
Det har vært mange morsomme nedoverbakker, så nå er det tid for å klatre oppover...

Løypa til ROS-hytta går bratt oppover til

høyre, rett etter at vi har kommet ned på
skogsbilveien nedi dalen. Nå er det fiskebein
i bratte kleiver oppover, men heldigvis ikke
særlig langt. Etter ca 1 km ligger ROS-hytta
der (eies av Røyken Og Spikkestad idrettslag, og har åpnet for servering lørdager og
søndager mellom nyttår og påske).

Her er det godt med en liten pust i bakken,
for vår tur fortsetter oppover. Vi holder til
venstre i løypekrysset og kommer oss 1 km

Dikemark

Bilde 10

Bilde 11

opp til Bertelsmyr. Et av de vakreste stedene i Kjekstadmarka, uansett værforhold.
Det er det nok flere enn meg som synes, her
sitter mange i skogkanten når det blir litt
varmere i været.

Tekst og foto;
Toril Hennig,
mail: toril_hennig@
msn.com

V

el opp på myra er det nytt kryss, og du
kan velge å gå 4 km til venstre, mot
Fuglemyr og ta de bakkene du startet med
nedover igjen, eller du kan gå til høyre, og
legge turen om Trangeberga, dette er 1 km
lenger. «Vår» tur går til høyre, og etter noen
hundre meter i flatt lende, går løypa over
på skogsbilvei og en laaang bakke nedover
mot Trangeberga. Og pass på! Midt i en
høyresving tar løypa mot Dikemark skarpt
av til venstre. Deretter går det litt oppover
mot Småvanna, for så å slake nedover mot
utgangspunktet igjen.
God tur!

Dette er en fiks innretning som de
fleste av oss kan bruke. Det er en
temperaturmåler som har delt inn
gradene i de kjente smørefargene
til SWIX; grønn, bla, fiolett, rød
og klister når det blir for varmt!

Bilde 6

Kjosmyra; Et av de få småbrukene som
finnes i Kjekstadmarka.

Bilde 1

Bilde 7

ROS-hytta i lav sol mellom trærne.

OS-hytta

Bilde 8

Bilde 4

Bilde 9
Bilde 8

line.no/skiforeningen, via Skiforeningens hjemmesider.
t på kartet med P. Løypa er merket med røde firkanter.

Bertelsmyr er kanskje et av de vakreste stedene i Kjekstadmarka. Her er det mange
som sitter i skogkanten, når det blir litt varmere i været.

historieforteller - og gi oss gjerne dine opplevelser og betraktninger på mail!
Turvei vinter nr 1-2011 .indd 3
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Rundtur på ski i Kjekstadmarka - fra Dikemark
Historie knyttet til
denne rundturen.

Fuglemyr var, i hvert fall i mine

yngre dager, spillplass for orrfugl
– derav navnet (se bilde 1).

M

ellom Fuglemyr og Heggsjø står
”Delefurua” – like ved løypa. Den
markerer delet mellom Asker, Røyken og Lier kommuner, og er omtalt
allerede for flere hundre år siden i en
delegang mellom Kjekstad (Røyken)
og gårdene på Asker- og Lier-siden.
Bilde 3

Heggsjøen er starten på Skithegga, som renner gjennom Røyken til Heggedal sentrum.

Heggsjø har gitt navnet til elva

Hegga (Skithegga som renner ut i
Heggedal). Mellom Kjosmyra (= opprinnelig plass under gården Kjos ved
Spikkestad) og Heggsjø omtales den
også som Sagelva fordi det fra 1600tallet lå oppgangsag her (Kjosmyra
- se bilde 5).

T

ømmerveien nedover fra enden
av Oppegårdsmyr (sørøst for Bertelsmyr) kalles Sekkemyrbakkene.
I den skarpe høyresvingen nede i
bakken – før du kommer til veiskillet
ved Trangeberga – ligger Ulvekula på
høyre side. Dette er trolig en gravhaug fra førkristen tid, men det knytter seg også et sagn om et slag til den,
og mange falne i en fordums krig. At
det skulle være ei ulvegrav, er tvilsomt ut fra beliggenhet og utseende.
Bilde 11

Bilde 9

Trangeberga ligger syd for løypa.

For noen flotte spor!

U

nder kraftlinja, et par hundre meter
sørøst for Småvanna og skiløypa,
lå Hjemmefronthytta hvor norske
motstandsfolk holdt til under krigen.

S

kapertjern var tidligere drikkevannsreservoar, men er nå frigitt til
bading. Ved tjernet kan restene etter
et molybdenverk fortsatt sees. Det var
i drift under krigen.

Til slutt:

ROS-hytta er også åpen søndager om
høsten, blant annet som innkomststed
for ROS-trimmen (familievennlig
rebusløp som går over flere søndager
med start fra henholdsvis parkeringsplassen ved Transet eller starten på
lysløypa ved Spikkestad).

Bilde 10

Bak ”Isslottet” krøp det tidligere inn barn som lekte - forteller Terje Martinsen.

Teksten over er skrevet av
lokalhistoriker
Terje Martinsen,
mail: te-m4@online.no

Design; Stein D Berge
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Heggedal seniorsenter
26. jan.

Program våren 2011

Ons. 19.jan
Ons. 26.jan.
Tors. 10.feb.
Ons. 16.feb.
Ons. 2.mar.
Ons. 16.mar.
Tirs. 29.mar.
Ons 30.mar.
Ons. 6.apr.
Tors. 14.apr.
Fre. 15.apr.
Ons. 27.apr.
Ons. 28.apr.
Tirs. 10.mai

16. feb.

- i Hegged
alse
inngang på nteret,
baksiden

Ons. 11.mai
Tirs. 31.mai
Ons. 15.juni

”Nypensjonist-treff” Nye pensjonister får invitasjon i posten
”Jorden rundt med Rundø”. Kåseri v/Carl Emil Pettersen, kl. 11-12.
Gabriellas Bra Klær. Salg av herre-, dame- og undertøy, ullprodukter. Kl. 10.30.
”En vandring i Askers kunstnerdal” v/Fredrikke Hegnar von Ubisch kl. 11–12.
”Kjærlighet uten alder”, kåseri v/ forfatter Åshild Ulstrup, kl. 11–12.
Sosionom Dag Kjetil Strandbo vil fortelle om Velferdsordninger for eldre og
aktuelt fra NAV-reformen. Kl. 11–12.
Frivilligmiddag. Invitasjon kommer i posten.
Nytt fra Nærmiljøsentralen i Heggedal v/daglig leder Per Sletaune, kl. 11–12.
Årsmøte v/ Brukerrådet for Heggedal seniorsenter kl. 11-12. Valg. Informasjon
om hva senteret har gjort i året som er gått.
Mannekengoppvisning og salg av dametøy v/ Emotion, Anne og Liv, kl. 11.
Påskelunsj kl. 11.30. Påmelding innen 12.april. Arne Sæther spiller til allsang.
Asker og Bærum tannhelsetjeneste v/ Line Simonsen vil fortelle om ”Munnstell hos eldre og hvordan forebygge” kl.11–12.
Stop Shop sko viser vårens og sommerens sko, kl. 10.30.
Hjertemarsjen v/ Nasjonalforeningen Heggedal Helselag kl.10.
Møt opp støtt en god sak. Hyggelig sosialt samvær etterpå.
Felles for alle sentrene .Turorienterings-dag. Se oppslag på senteret.
Felles for alle sentrene. Tur til Fosseholmen gård. Påmelding innen 13.mai.
Se oppslag på senteret.
Vi serverer rømmegrøt og spekemat, kl 12. Arne Sæther spiller til allsang.
Påmelding innen 9.juni.

FASTE KURS, GRUPPER OG AKTIVITETER:

2. mars

31. mai

Håndarbeidstradisjoner. Nye brukere velkommen
Slektsforskning / kurs. Oppstart 18.januar
Treskjæring. Hyggelig og sosialt Nye skjærere velkommen.
Turgruppen (Oppstart: se oppslag på senteret)
Datakurs nybegynnere. Oppstart 19.jan. ledige plasser.
Internett-kurs. Oppstart 19.jan. God plass til nye brukere.
Allsang. Nye sangere velkommen.
Dametrim. Godkjent fysioterpeut som instruktør.
Bridge
Datakurs bilde og foto. Kom og lær redigering, overføring av bilder til datamaskin m.m.
Treskjæring kveld
Bingo
”Hurra meg rundt”. Gjette-/spørrekonkurranser, boccia,
pilkast med mer. Hyggelig sosialt samvær.

mandag kl. 10.00 - 12.30
tirsdag kl. 11.00 - 13.00
tirsdag kl. 10.00 - 13.00
tirsdag kl. 10.30 - 12.00
onsdag kl. 10.00 - 12.00
onsdag kl. 12.30 - 14.30
onsdag kl. 12.00 - 13.00
torsdag kl. 10.00 - 11.00
torsdag kl. 11.00 - 14.30
torsdag kl. 12.30 - 14.30
torsdag kl. 17.00 - 20.00
fredag kl. 12.00 - 13.00
fredag kl. 11.00 - 12.00
i ulike uker

Åpningstider: Mandag 09.00-14.00, tirsdag - fredag 08.30-15.00
Kafé, vaﬂer, smørbrød hver dag. Middag tirsdag - fredag 13.00-14.00

VELKOMMEN TIL HEGGEDAL SENIORSENTER

Daglig ansvarlig: Elisabeth Lystad

Kjøkkenansvarlig: Vigdis J. Hilleren

Heggedal seniorsenter drives i samarbeid med Heggedal Pensjonistforening
og Nasjonalforeningen Heggedal Helselag

XX Helselaget-Pensjonist og Seniorsenteret 1-2011.indd 3
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et lokalt kurstilbud til barn og voksne i alle aldre - et lokalt kurs

KVELDSSONEN

Nærmiljøsentralen har overtatt ansvaret for “Kveldssonen” fra 1. januar 2011, og vil videreutvikle kurstilbudet i samarbeid med Hovedgården ungdomsskole. Ta kontakt for kommentarer eller ønsker om nye kurs:

VÅR 2011

Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral, tlf 95 27 35 04, post@iheggedal.no
Mona Pünther, Hovedgården u.skole, tlf 66 76 15 10, mpunther@asker.kommune.no
Tiril Andøl, tlf: 917 38 632, tiriland@broadpark.no
Dag Henning Sæther (programhefte), tlf 977 40 617, d-hen-sa@online.no

Leksehjelp på Heggedal bibliotek
Trenger du hjelp med leksene, tilgang til PC eller bare et sted å sitte i fred? Hver torsdag
kl. 15.00 til 18.00 er det leksehjelp på Heggedal bibliotek. Trådløst internett. Gratis frukt.

Spill på biblioteket

Kveldssonen

Hovedgården kulturaktiviteter

Mandager fra kl. 16.00 til 19.00 kan du spille X-boks og Nintendo Wii på Heggedal
bibliotek. Mange nye spill. Passer for 10-15 år.
Asker og Heggedal Warhammer og brettspillklubb vil arrangere spilldager og terrengbygging på biblioteket. Følg med på www.iheggedal.no

20 - 21 Kurs kveldssonen vår-2011.indd 2

Animasjons-film

Fra ca. 12-16 år. Kurs i tradisjonell, klassisk animasjonsﬁlm. Produksjon i
plastilina og andre teknikker. Passer for fritt kunstnerisk uttrykk.
Resultatet legges ut på Youtube!
Torsdager 18.00 - 19.30 på Hovedgården ungdomsskole.
Oppstart torsdag 20. januar. Pris kr. 1900,- pr. semester
Kursleder er Elin Fagertun, med mange års erfaring fra bl.a kunstfaget, NRK,
animasjonskurs og workshops. Spørsmål angående kursopplegg og innhold
rettes til Elin på tlf. 410 41 007.

Påmelding: Asker Kulturskole v/Gro Lystad, glystad@asker.kommune.no - 66 76 81 15 / 913 91 417

Taekwondo - HWA Rang Asker

Lær selvforsvar i trygge omgivelser - av profesjonelle instruktører!
Master Tommy Kamp, Sort belte 5. Dan WTF
Fredager i trimrommet:
Onsdager i trimrommet:
17.00-17.45 Kids I / II
17.00-17.45 Kids I
17.45-18.45 Junior I / II / III
17.45-18.30 Kids II
18.45-20.00 Ungd./senior I / II / III
18.30-19.30 Junior I / II / III
19.30-21.00 Ungd./senior I / II / III
Priser: 2 ukers startkurs kr. 490,- inkl. Taekwondo-drakt! Deretter fra kr.350/400/450 pr. mnd.

Tlf.: 93 05 54 39
asker@hwarang.no

Oppvisning - informasjon - bevertning onsdag 12. januar kl. 18.00 på Hovedgården ungdomsskole
Taekwondo er en koreansk selvforsvarsform med røtter ﬂere tusen år tilbake. Taekwondo har utviklet seg til å
bli en moderne, internasjonal kampsport. Les mer på våre hjemmesider www.hwarang.no

Bordtennis-trening

Heggedal Idrettslags bordtennisgruppe trener mandager 14.30 - 16.00 og
tirsdager 19.00 - 20.30 i trimrommet på Hovedgården ungdomsskole.
Nye spillere er velkommen!
(NB! Treningstidene kan bli endret.)

En Introduksjon til journalistikk
Medlemmer av Heggedalspostens redaksjon vil gi en orientering om hvordan bladet blir til,
og hvordan redaksjonen fungerer. Åpent for diskusjoner. Noen av temaene vil bli:
- Ulike typer av stoff
- Redaksjonelt ansvar - lover og regler
- Hvordan bygge opp en artikkel
- Nøytralitet / upartiskhet / objektivitet
Onsdag 16. februar kl. 19.00-21.00 på Hovedgården ungdomsskole. GRATIS.
Påmelding til Heggedal Nærmiljøsentral: post@iheggedal.no / 95 27 35 04

2011-01-11 01:21:13

lt kurstilbud til barn og voksne i alle aldre - et lokalt kurstilbud

Layout med i n d esign

InDesign er det mest brukte profesjonelle verktøyet for layout
og redigering. Lær å sette sammen tekst og bilder, variere stiler
og skrifttyper, og lage ﬁler som kan sendes direkte til et trykkeri.
Heggedalsposten stiller PC’er med InDesign til disposisjon på
kurset, og medlemmer av redaksjonen vil instruere.

21

Onsdager: 2. mars, 9. mars, 16. mars og 23. mars,
kl. 19.00-21.00. på Hovedgården ungdomsskole.
Kurspris: kr 300,- for 4 kurskvelder. Begrenset antall deltakere.
Påmelding til Heggedal Nærmiljøsentral: post@iheggedal.no /
95 27 35 04.

FOTOGRAFERING (for folk ﬂest!)

Kursleder: Knut Førsund, som driver fotokurs på nettet (www.fotoskolen.no) og holder fotokurs for næringsliv, organisasjoner og det offentlige.

- Praktiske fototips for hverdagen, uansett hva slags kamera du
har, med og uten blitz.
- Grunnleggende kunnskap om kamerabruk, om innstillinger og
utnyttelse.

Tirsdag 15. mars kl. 19.00-21.15 (ca. 2 timer)
på Hovedgården ungdomsskole
Kurspris: kr 300,- (betales kontant på stedet)
Forhåndspåmelding til (knut@knut.no).
Begrenset antall deltakere.

BILDEBEHANDLING, BRUK og BEVARING (for folk ﬂest!)

Kursleder: Knut Førsund, som driver fotokurs på nettet (www.fotoskolen.no) og holder fotokurs for næringsliv, organisasjoner og det offentlige.

- Bildebehandling: Vi ser på et godt, gratis program på norsk. Det
å lage utsnitt (og hvorfor!), gjøre for mørke bilder bedre, fjerne
røde øyne, lage svarthvitt av fargebilder med et enkelt klikk.
- Bruk av bildene dine, legge ut bilder på nettet, utskrift, oppbevaring og sikkerhetskopiering.

Tirsdag 22. mars kl. 19.00-21.15 (ca. 2 timer)
på Hovedgården ungdomsskole
Kurspris: kr 300,- (betales kontant på stedet)
Forhåndspåmelding til (knut@knut.no).
Begrenset antall deltakere.

Musikaldans - nytt kurs denne
våren! VI HAR morsomme
danseklasser for alle!
Mandag - oppstart 10. januar

I Heggedal holder vi til i
dansestudio på
Hovedgården ungdomskole.
Yoga, streetdance, hip hop,
klassisk og showdans.
Påmelding og informasjon:
www.dansesonen.no
Vi har familierabatt og gratis
prøveklasser!
Sommerforestilling på
Sekkefabrikken Kulturhus i
Slemmestad sentrum
21. og 22. mai!

Tid
16:00 -16:45
16:45 -17:40
17:45 -18:45
18:45 -19:55
20:00 -21:15

Klasse
Jazzdans
Jazzdans
Hip hop / jazz
Dans/zumba/
bodywork nivå 1
Pilates nivå 1

Gruppe Pedagog
1. klasse
Louise
2.-3. klasse Louise
4.-7. klasse Louise

Tirsdag - oppstart 11. januar
Tid
16:45 -17:30
17:30 -18:15
18:15 -19:00

Klasse
Minidans
Barnedans
Barnedans

Torsdag - oppstart 13. januar
Tid
17:15 -18:00
18:00 -18:45
18:45 -19:45

Klasse
Hip Hop
Musikaldans
Musikaldans

Louise
Jorunn

Gruppe
2-4 år
4-5 år
5-6 år

Pedagog
Tiril
Tiril
Tiril

JAZZDANS • MINIDANS 2 - 4 ÅR •
BARNEDANS 4 - 6 ÅR • HIPHOP • EGNE
GUTTEKLASSER • JAZZDANS/BODYWORK OG PILATES FOR VOKSNE
NYE KURS: 12. JANUAR VOKSNE •
19. JANUAR BARN OG UNGE • KOM
OG PRØV GRATIS PRØVETIME!

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD

Gruppe Pedagog
5-7 år gutter Hanne
1.-3. klasse Hanne
4.-7. klasse Hanne

Musikaldans. Nytt kurs! Vi lager herlige shownumre fra
kjente musikaler. I musikalen er både sang, teater og dans
representert vi kombinerer dette i koreograﬁen og synger
med. Her blir det fokus mot sommerforestillingen i mai.
Jazzdans er en fantastisk danseform og gir gode grunnleggende danseferdigheter. Dette er danseklasser med
fart og danseglede til fengende musikk fra bl.a. High
School Musikal, Hanna Montana og det siste fra hitlistene.
Hip hop har en røff og ledig dansestil. Danserne lærer de
kuleste dansekombinasjoner til det siste innen hip hop-
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Voksne
Voksne

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD

og rap musikk. Mange gutter deltar på hip hop. Det er
kult og morsomt!
Minidans og Barnedans er morsomme danseklasser for
de yngste. Barna danser til variert musikk og gjennom
danselek stimuleres barnas kreativitet og fantasi samtidig som de jobber med rytmikk, motorikk og balanse.
Dans utvikler barnas musikalitet og kroppsbevissthet.
Pilates er skånsom styrketrening for voksne med fokus
på kjernemuskulatur. Treningen styrker din prestasjonsevne uten risiko for skader.

2011-01-11 01:21:16
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Trim
og Trening

er en gruppe i HIL som er et tilbud
til alle voksne damer og menn som
gjerne vil holde seg litt i form.
Vi har ute- og innetrening hver tirsdag fra kl. 19 til 21.15 på Heggedal
barneskole.
Utetrening kl. 19.00 til 20.00. Du kan
velge om du vil løpe eller gå, med eller uten staver. Kl. 20.15 starter innetreningen med styrke-, koordinering
og utholdenhetstrening under kyndig
ledelse av vår dyktige trener Beate.
Trim og Trening har eksistert i 30 år.
Vi var opprinnelig en turlangrennsgruppe som het Turlangrennsgruppa.
Men etter hvert som færre og færre
deltok i løp og turrenn, ble det isteden
et tilbud til alle som ønsket å trimme
litt, og vi endret navn til Trim og Trening.
Treningstidene våre følger skoleruta
og med lang sommerferie kunne man
lett falle for fristelsen til å la joggeskoene ligge. Som en inspirasjon til å ta
noen joggeturer i skog og mark, satte
vi for 25 år siden opp en Planke langt
inne i Kjekstadmarka. Den ble flittig
besøkt og var så populær at vi har hatt
ny Planke hvert eneste år siden. Og

Fra vår sommeravslutning ved Stordammen.
ikke bare det, men det er en kamp om
å vinne denne også. Den skal ikke ligge på latsiden den som vil ha Planken
til odel og eie. Men det er også et hyggelig og sosialt tiltak, for underveis til
Planken møter vi ofte trimmere som
er på vei til eller fra Planken, og da
blir det alltid tid til en liten prat.
Planken står oppe fra 1. mai til 1. oktober og blir høytidelig overrakt på
Trim og Trenings Høstfest. Det er
fine premier til de som vinner 2. og 3.
plass også.
Treningen passer for alle, enten man har
ambisjoner om å delta på løp eller skirenn, eller bare har ønske om å bli i bedre form, og det morsomme er; jo, mer
du trener jo, mer overskudd får du!

Synes du dette høres hyggelig ut så bli
med i Trim og Trening. Vi ønsker velkommen til nye og ”gamle” medlemmer. Her er det åpent for alle voksne
fra 18 til 80 år.
Trim og Trening har i dag 35 medlemmer og har følgende styre:
Leder:		
Laila Samuelsen
lssamuel@online.no Tlf. 915 66 932
Sekretær
Randi Nøst Olsen
Kasserer
Wenche Woll
Styremedlem Ingrid Høghaug
Har du spørsmål om oss så bare ta
kontakt og/eller møt opp på Heggedal
barneskole tirsdager kl. 19.00.

Fantastiske skøyteforhold på Gjellum!
Skøyteisen på Gjellum innbyr nå til mye moro. Lyset på banen står på hver ukedag kl 16 - 21. Ta med deg
mor og far, kompiser eller andre til kappestrid eller lek... Husk beskyttelse for hode og kropp!

22-24 HIL.indd 2
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Kranselag
Håndverkere & dugnadsfolk koser
seg på kranselag i november i Norestua.
En fantastisk gryterett ble sponset av
Guttorm Skogstad.
En stor takk til alle som har bidratt
på Blåfjellhytta gjennom byggeperioden.
En stor takk også til Kjekstad Bruk,
Monter som sponser hytta med ny
kledning, og Maxbo Asker som har
bidratt med knallrabatt på ytterdør.

Jul
på Blåfjell

Julemarked på Blåfjellhytta.
Julestua as gjennomførte julemarked på Blåfjellhytta søndagene 21. og 28. november.

Hytta er søndagsåpen fra 12.00 - 16.00.
Leder: 		
Nestleder:
Fotball:
Langrenn:
Allidrett:
Trim & Trening:
Blåfjellhytta:
Banemester:
Driftsstyret:

22-24 HIL.indd 3

Tom Hermansen
Gry E. Garlie		
Hans P. Gundersen
Terje K. Berntsen
Kristin Heldal		
Laila Samuelsen
Morten Eriksson
Simon Johansen
Vegar Kristoffersen

906 89 754
907 81 515
992 08 211
994 36 459
936 90 225
915 66 932
920 39 935
918 54 434
66 90 24 17

tom_hermansen@hotmail.com
ggarlie@online.no
hans-pgu@online.no
t.k.berntsen@geo.uio.no
kristin.heldal@oluf.no
lssamuel@online.no
morten.mette@gmail.com
simojoh@online.no
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Langrennsgruppa

Det meldes om rekordtilstrømning
til langrennsmiljøene rundt om i
landet. Også langrennsgruppa i
Heggedal IL har hatt god rekruttering, særlig blant de yngste årsklassene. Snørike vintre betyr flotte
treningsforhold og mye moro med
ski på beina!
En kald november og desember har
ikke vært noen hindring for solid
oppmøte på treningene mot slutten
av 2010. Det er en ivrig gjeng som
møter opp, klare til innsats. I høst har
det vært barmarkstrening på Gjellum
og Blakstad, men med en gang snøen
kommer, er det over på ski.
Nytt av i år er det at også 2-klassinger nå kan være med i langrennsgruppa. Treningene tilpasses aldersgruppene med fokus på skileik for
de minste, mens de eldre utøverne
vektlegger mer teknikk, styrke og
kondisjon. Treningene finner sted på
Eidjordene for de minste. De eldre
utøverne trener i lysløypa i Vardåsen, på Dikemark eller på Solli.

Av viktige hendelser framover er
VUL-sprinten som Heggedal IL
arrangerer sammen med Vollen IL.
Denne foregår 16. januar på Arnestad skole og er et uhøytidelig og
morsomt renn for aldersgruppene
8-14 år. Følg med på hjemmesidene
for informasjon om påmelding og
annen praktisk informasjon. Husk
at renn er for alle, uavhengig av
erfaring! Både trenere og foreldre
som har smørekompetanse hjelper
til med å smøre ski i forkant av rennene.

Bildet over, fra venstre: Martin, Erik,
Viktoria, Sindre, Vegard, Sjur, Jakob,
Tonje, Per Kristian og Ida.
Bildet under: Martine Sund

Nytt i år er det at Heggedal IL satser på å arrangere såkalte Telenorkaruseller. Dette er morsomme renn
som vil foregå på Eid ved Gullhella
3. og 17. mars. Den siste Telenorkarusellen vil også telle som det
årlige klubbmesterskapet for langrennsgruppa. Telenor-karusellene
er sponset med flotte premier til
alle deltakere. Mer informasjon om
dette vil komme på langrennsgruppas hjemmesider etter hvert.

Heggedal Idrettslag - klubben der alle lykkes!
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Heggedal og omegn Historielag

Heggedal og
omegn Historielag Program for våren 2011
Torsdag 17. mars kl. 19.00

Åpent årsmøte med foredrag
19.00-19.30: Årsmøtesaker
Ca. 19.30:

Tore Gude forteller om

”Dikemark – jernverket og sykehusets historie”
Se også Tore Gudes to artikler fra Dikemark i
Heggedalsposten nr. 5-2009 og 6-2009.
(bladene kan lastes ned fra www.heggedalsposten.no)

(Dato kommer)

Fotoutstilling og konkurranse på Heggedal Hovedgård.
Hovedgårdens venner og stiftelsen arrangerer utstilling av gamle og
nye bilder, i samarbeid med Historielaget. Historielaget vil scanne og
registrere opplysninger om bilder på stedet. (Se også side 8).

Søndag 8. mai kl. 12.00

Lokalvandring langs gammelt veifar mot fjorden.

Fredag 27. mai kl. 19.00-21.00

Kjartan Fønstelien holder kurs i arkeologisk utgraving.

Lørdag 28. mai kl. 10.00-14.00

Utgraving på et interessant område i Heggedal

Arrangementet er en del av
Kulturuken i Asker 2011

Rute:: Heggedal sentrum – Hovedgården
– Dalveien – Sjøstrand.
Oppmøte på Fabrikken. Transport tilbake
fra Sjøstrand vil bli organisert.
Turledere:
Lokalhistoriker Terje Martinsen og
geolog Johan Naterstad
Dal Forsøksgård (foto: Asker Bibliotek)

Kjartan Fønstelien er leder for arkeologisk enhet i
Akershus fylkeskommune. Han har også tidligere
engasjert publikum i arkeologi. I 2007 ble 150 m3
”middelalderjord” fraktet fra utbyggingsområdet
Labo i Son til Follo Museum. Med sold og vann ﬁkk
skolebarn oppleve å ﬁnne gjenstander fra vikingetida fram til 1750. (Fønstelien til venstre på bildet)

Det blir anledning til å prøve seg som arkeolog, under ledelse av Kjartan Fønstelien. Vi velger et område der det er god sannsynlighet for å
ﬁnne rester av boplasser el.lign (Med grunneiers tillatelse).
Kurs og deltakelse i utgraving er gratis

Lør/søn 4.-5. juni
Hjelp oss å ta vare på vår
lokalhistorie – bli medlem!

Historielaget deltar på Kulturdagene

Medlemsskap kr. 100.pr. år, inkludert årbok.
Innbetaling med navn og adresse til:
Heggedal og omegn Historielag,
Boks 96, 1380 Heggedal
Kontonr.: 1503.13.55653

Historielaget 1-2011.indd 3

på Heggedal Hovedgård

Museumsbesøk og vandring på Dikemark i september

I september arrangerer Historielaget omvisning på sykehusmuseet
på Dikemark, med en påfølgende historisk vandring i området. Vi vil
besøke kraftverket (som er restaurert og i drift) og se rester fra jernverk
og gårdsdrift.

Historielaget har nå 59 medlemmer.
Ca. 170 eksemplarer av årboka ble solgt i 2010, i tillegg til bøkene som
gikk gratis til medlemmer og andre. Årboka kan fremdeles kjøpes på
Heggedal Bibliotek.

2011-01-12 08:36:18
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Heggedal Nærmiljøsentral

Tekst: Per Sletaune

Noen av nærmiljøsentralens prosjekter.......
Nærmiljøleder’n

”I årene som kommer vil sannsynligvis kampen om den ubetalte arbeidskraften øke. Evnen til markedsføring, til å tilrettelegge spennende arbeidsoppgaver og skape
individuelle ”belønninger” for innsats vil avgjøre hvem som har suksess.” Sier forsker Håkon Lorentzen i rapporten ”Frivilligsentralen
mellom stat, kommune og sivilsamfunn”, Institutt for Samfunnsforskning, 2010.
I løpet av 2010 er det publisert en rekke forskningsrapporter på emnet frivillighet, fra rapporter som beskriver
utvikling i antallet timer som brukes
på frivillighet, til det frivillige menneskets økte følelse av lykke når hun
deltar i frivillig arbeid. Vi gjør ingen
egen forskning på temaet i Heggedal
(i alle fall ikke foreløpig), men jeg registrerer at det ikke alltid er like enkelt å få frivillig innsats til å virke når
den gjerne skulle være der. I tillegg er
det et faktum at frivilligheten eldes,
ikke bare i Heggedal. For å få litt fart i
rekrutteringen og motvirke en forgubbing eller fortanting av frivilligheten
starter vi med å lage noen kurs for de
som kan tenke seg å være med å lage
en enda bedre Heggedalspost. Denne
vinteren kan du lære litt journalistikk,
lære å gjøre sidedesign og lære å ta
bedre bilder. Det gjør ingen skade om
elevene er yngre enn femti eller tjue
år. Om kurs hvor du lærer noe nyttig
og nytt kan bidra til rekruttering til
frivillig innsats, skal vi utvide tilbudet etter hvert. Sjekk Kveldssonen for
oppdatert informasjon!

Info-tavler
Vi har lenge skrytt av at vi skal sette
opp noen oppslagstavler på utvalgte
vegger i Heggedal og omegn, for å in-

formere om lokale arrangement eller
gi annen informasjon som kan være
nyttig. Altså i tillegg til den informasjonen du skal finne på
www.iheggedal.no. TTT
(ting tar tid) gjelder dessverre også her; men nå er
i alle fall tavlene innkjøpt!
Om vi nå etter hvert oppnår enighet med eierne
av veggene skal tavlene
kunne være oppe i løpet av
våren.. (Nå liker vi heller å
overraske positivt enn det
motsatte!)

Fabrikken
I en god dialog med de aktive kunstnerne i Fabrikken (Kunstfabrikken/
Kulturfabriken) og med Tandberg Eiendom har vi kommet til enighet om
at Nærmiljøsentralen overtar ”Kalenderansvar” og opptrer som mottaker
av alle henvendelser for leie av utstillingslokalene i Fabrikken. Som en
begynnelse. Vi har imidlertid tenkt litt
lenger, i fortsettelsen av de to kom-

binerte konsert og utstillingsarrangementene vi gjennomførte i fjor høst/
vinter. (Flotte konserter og utstillinger, men ikke akkurat kamp om plassene..) Vi skal forsøke å sette opp et
godt program for vår og forsommer,
men først av alt skal Fabrikken markedsføres som den flotte arenaen den
er.

Ill.: MayGunn Riis

Kulturuken i Asker 2011 “bygdedag” søndag 8. mai!
Årets Kulturuke i Asker foregår fra lørdag 30. april til søndag 8. mai.
Den søndagen er satt opp som “bygdedag”, med arrangementer rundt
i kommunen. I Heggedal tar Nærmiljøsentralen ansvaret for dagen.
Foreløpig har Historielaget lagt vårens “historiske vandring” til denne
dagen. (Se side 25). Ta kontakt med Nærmiljøsentralen hvis du har
forslag til aktiviteter eller arrangementer.
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“Kveldssonen”

Folder med kursprogrammet deles ut på
de fleste skolene i området ved oppstart
av hvert semester.

Fra 1. januar ”overtok” Nærmiljø-sentralen oppgaven med å planlegge og
arrangere Hovedgården Kulturforums
”Kveldssonen”. Hensikten er todelt,
både å avlaste ungdomsskolen for den
administrative delen av Kveldssonen
og på et litt bredere grunnlag videreutvikle kurstilbudet over tid. Og vi
introduserer allerede i vårsemesteret
flere nye kurs innenfor journalistikk,
sidedesign og foto/bildehåndtering.
Hele vårprogrammet er presentert annet sted i denne Heggedalsposten. For

å kunne tilby enda bedre, enda flere og
enda ”riktigere” kurs trenger vi hjelp
fra både kursarrangører, ”wannabe”kursarrangører og ikke minst fra deg
som kan tenke deg å lære noe som du
ikke så langt har funnet et kurs for i
Heggedal eller omegn. Send en mail
til post@iheggedal.no og fortell hva
du kan tenke deg å lære andre om –
eller hva du kan tenke deg å lære fra
andre. Så lover vi å forsøke å utvide
timeplanen fra neste halvår!

Ta bilder i 2011!
Det er selvfølgelig en rekke grunner til
å ta gode bilder! En av grunnene er at
Heggedalskalenderen for 2012 trenger
gode, lokale bilder. Gjerne bilder som
er tatt gjennom alle årstider og aller
helst gode bilder som er tatt i all slags
vær i alle årets måneder. Kalenderbildejuryen vil gjerne ha en vanskelig oppgave! En annen og minst like
god grunn er at i løpet av 2011 starter
utbygginga i Heggedal. Det betyr at
Heggedal vil forandres, sakte i starten,
men raskere etter hvert. Ta gode bilder
av Heggedal i endring! Og start med å
ta bilder i 2011 av områder som aldri
blir de samme igjen etter utbygging.
Bilde av Heggodden desember 2010, som illustrasjon på et område som vil endres i
2011. Foto: Per Sletaune.

Årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral
avholdes 24. mars kl. 1900
på Heggedal Seniorsenter.

Lokal fusjon!
Heggedalsposten er fra årsskiftet
”fusjonert” med Nærmiljøsentralen.
Hvorfor? For å forsøke å knytte enda
tettere bånd mellom frivillige organisasjoner, Heggedalsposten og
Nærmiljøsentralen. For om mulig å utnytte ressursene bedre, samle enkelte
funksjoner som begge trenger og utnytte tida bedre for alle bidragsytere.
Og for å samle krefter om i fellesskap
å rekruttere nye aktive medlemmer.
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Saksliste i henhold til Nærmiljøsentralens vedtekter.
Sakspapirer vil være tilgjengelig på www.iheggedal.no
og legges ut på Heggedal Bibliotek senest en uke før
årsmøtet.
Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i
hende seinest 2 uker før årsmøtet.

Alle er velkommen!
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Heggedal og Blakstad skolekorps

Nytt år – nye muligheter!

Tekst og bilder:
Sven Bjørnson

Heggedal og Blakstad skolekorps har lagt bak seg et historisk år der vi tok spranget opp i
øverste divisjon blant de norske skolekorpsene og avrundet det hele med å slå de regjerende
norgesmesterne i Korpsgallaen for skolekorps. I 2011 skal vi holde på det høye musikalske
nivået samtidig som vi skal styrke vår posisjon som et allsidig tilbud til barn og unge i lokalmiljøet i Heggedal og på Blakstad.

I november spilte Heggedal og Blakstad skolekorps i Kulturhuset sammen med Asker musikkorps

Musikalsk er det ingen tvil om at
korpset har utviklet seg i rakettfart
fra å være et ganske gjennomsnittlig
”skramleorkester” for noen år siden til
å bli et av regionens aller beste skolekorps. At vi ikke hviler på laurbærene
skal vi vise når vi 1.april igjen inntar
scenen i Akershusmesterskapet. I år
er vi helt uten debutantnerver og bør
derfor sikte mot enda høyere plassering i førstedivisjon enn i fjor.

Hovedkorpset på årets siste
spilling - juleavslutningen.

Vi må imidlertid ikke glemme at
det skal være gøy å spille i korps, og
vi satser derfor sterkt på de sosiale sidene ved korpslivet. I et korps er aldersspennet stort; fra 8 til 18 år, og
i Heggedal og Blakstad skolekorps er
vi veldig bevisst på å la korpserne bli
kjent på tvers av aldersgruppene. På
skolen og i idretten er de unge ofte
mest sammen med jevnaldrende, men
i korpset er musikantene nødt til å

På juleavslutningen på Gjellum ﬁkk vi høre juniorene, som nå er blitt skikkelig ﬂinke

Aspiranter fra Heggedal viste sine kunster
på aspirant- og juniorkonserten i november

Stor nyttårskonsert
søndag 23. januar kl. 16.00!

Søndag 23. januar arrangerer Heggedal og Blakstad skolekorps den årlige nyttårskonserten i Heggedalshallen. Det blir fem korps som deltar på
nyttårskonserten; Asker skolekorps, Arnestad skolekorps, Holmen skolekorps, Heggedal og Blakstad skolekorps og Asker Musikkorps. Hit er alle
velkommen enten dere kjenner noen i korpsene eller bare har lyst til å nyte
en festkveld med masse god korpsmusikk.

Loppelageret er åpent hver torsdag!
Loppelageret i Vollenveien 162 er åpent hver torsdag kveld. Bortsett fra i
skoleferiene vil du her alltid ﬁnne en åpen dør og glade (om tidvis noe kjølige)
korpsforeldre som gjerne tar i mot DINE lopper mellom klokken 18 og 21.

Vårens loppemarked blir 30. april - 1. mai, merk deg datoene!
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samarbeide med andre som kan være
mange år eldre eller yngre enn dem
selv. De eldste musikantene er også
bevisst på at de er forbilder for de yngre, og dette er nok nyttig for begge
parter. For å bli bedre kjent skal aspiranter, juniorer og hovedkorpset
tilbringe en hel kveld sammen på klatresenteret på Holmen i begynnelsen
av februar.

Vi søker sponsorer!
Heggedal og Blakstad skolekorps
er et av lokalmiljøets mest synlige
merkenavn, og gjennom konserter,
loppemarkeder og deltakelse i ulike
kulturarrangement i og utenfor Asker er vi med og setter Heggedal og
Blakstad på kartet. Vi ønsker derfor
et samarbeid med bedrifter o.l. som
kan tenke seg å støtte korpset mot å
bli proﬁlert i konsertprogrammer, på
loppemarkedene etc.
Ta kontakt med styreleder Sven
Bjørnson på tlf. 95720786 eller på epost (svenbjornson@gmail.com) for
nærmere avtale.

2011-01-11 11:00:51
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Smånytt

Bokanmeldelse

Perfekt Kjemi
Forfatter: Simone Elkeles
Utgitt i 2010, oversatt til
norsk av Hilde Stubhaug
Sjanger: Kjærlighet
Forfatteren er en ung amerikansk kvinne som har skrevet utallige kjærlighetsromaner som er basert på tenåringsliv. Hun ble født og oppvokst i Chicago. Nå bor hun
i USA med sin mann og to sønner. Hun elsker å skrive
om forholdet mellom tenåringer nå til dags.
Boken handler om Brittany Ellis som skal begynne på
siste året på High School. Hun er en pen jente fra en rik
familie, hun har den perfekte fasongen og den perfekte
kjæresten. Det er siste året, og Brittany skal ha kjemi.
Hun ser frem til et år med bare moro, men slik går det
ikke. Hun blir satt sammen med Alex Fuentes - skolens
mest fryktede person - som hun skal være kjemipartner
med resten av året. Alex Fuentes er fra Mexico, og er
medlem i Latino Blood, østsidens farligste gjeng. Han er
en røff type som fort kan havne opp i slåsskamper. Alex
gjør et veddemål med en av kameratene sine at hvis
Alex kommer ned i buksene på henne før thanksgiving,
skal han få bilen til kameraten. Tiden går, og forholdet
deres begynner å gå fra å hate hverandre til å få følelser
for hverandre.
Denne boken er en typisk kjærlighetsbok der handlingen
er blandet med scener fra Grease og West Side Story.
Det som er positivt er at den forteller fra begges perspektiv. Forfatteren har ført pennen i et tøft språk.
Boken beskriver hvordan det er å være tenåring nå til
dags, og ikke minst hva kjærlighet innebærer. Det er
ikke mulig å legge fra seg boken, bare lese og
lese videre!
Jeg vil anbefale boken for ungdommer over 13
år, og gir den terningkast 6.

Rettelse fra Heggedal Pensjonistforening:
Neste medlemsmøte er onsdag 2. februar.
(Ikke 3. februar, som det sto i Heggedalsposten 6-2010).

Vi minner om at serien at serien ”Koselig med peis”, som nå
vises på NRK1, delvis er tatt opp i Heggedal sentrum. Bildet
over ble tatt av Ole-Herman Bjor høsten 2008, da møbeltapetserverkstedet til John Gabrielsen for anledningen var
kamuflert som ”Empire Kiosk og Grill”

Har du et bidrag til ”smånytt”?

Bilder, notiser, meldinger - alt som kan være av interesse for
lerserne - kan sendes til
Dag Henning Sæther (d-hen-sa@online.no)

Anmeldt av Seyed Hamed Mousavi

Mens vi venter på vår og snøsmelting:
Bilde fra Underland ca. 1965. Foto: Paul Erik Karlsen

Heggedalsposten hadde en artikkel om Anders Lange i nr.
4-2010. Han manglet verken beskjedenhet eller ambisjoner.
Budstikka, 7. januar 1972.

Bruk biblioteket!
Leksehjelp på Heggedal bibliotek
hver torsdag mellom kl 15 og kl 18.
Biblioteket trenger flere leksehjelpere!!!

t
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Kaffe latte, varm sjokolade
og eplekake med krem.
Antikk, interiør, gaver.

Lekre dameklær fra Vila, Container m.m.
Mye spennende strikk og deilig yttertøy - vesker i skinn,
støvletter, skjerf, smykker og mye, mye mer.
SALG!! INNTIL 75 % RABATT!!
Åpningstider: Mandag stengt, tirsd. - onsd. - fred. 7 - 17, langåpent torsdag 7 - 19,
lørdag 10 - 16 og søndag 11 - 16. Tel. 95 45 44 14

TEKNOSERV
Vollenveien 144B
1389 Heggedal
Tel. 909 303 79
erik@teknoserv.no

• Løsing av små og store
dataproblem
• Fjerning av virus
• Trådløst nettverk

PC Doktoren i Heggedal

• Flytting av data mellom
gammel og ny PC

TREIG PC? Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

• ISDN, ADSL og IP telefoni
• Oppgradering

Rask og rimelig service! Åpnet til sent på kvelden...

• Salg av ny PC

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV
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