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Fem år dugnad med Heggedalsposten
Det første nummer av Heggedalsposten fikk sin form i rom-
jula 2006 og ble distribuert i januar 2007. En mer detaljert 
historie er presentert som egen artikkel i dette nummeret. 
Dagens redaksjon omfatter nesten alle som var med ved 
starten. Ved siden av administrasjon og regnskap innbærer 
produksjonen av Heggedalsposten samling og bearbeiding 
av stoff, layout, trykking og distribusjon. Det aller meste – 
bortsett fra trykkingen – utføres på dugnad. Noe utstyr og 
program har blitt anskaffet, men mange bruker sin egen PC, 
program og fotoapparat. 

Flere lokale foreninger sto bak prosjektet gjennom å fore-
slå personer til redaksjonen og ved å bruke bladet. Eierfor-
holdet har imidlertid ikke vært like avklaret. Ulike modeller 
har vært drøftet. Etter hvert ble det enighet om at det var 
naturlig å legge bladproduksjonen inn som en del av aktivi-
teten til Heggedals nærmiljøsentral som ble etablert i 2010. 
Her kan alle foreninger med tilknytning til Asker syd være 
medlemmer. Det formelle med eierskap, valg av styre og re-
daksjon fikk derved en god og ryddig løsning. 

Redaksjonen er bredt sammensatt med representanter 
fra ulike organisasjoner hvor fellesnevneren er tilknytning til 
nærmiljøet i et utvidet Heggedalsområde. Redaksjonen kan 
vel ikke skryte på seg å ha utført særlig mye kritisk journalis-
tikk – det har i stedet vært fokus på positive nyheter og kon-
sensus mellom redaksjonens medlemmer. Til gjengjeld har 
vi opplevd lite intern strid og mellommenneskelig slitasje. 

I en tid hvor en hører at frivillig arbeid blir stadig vanskeli-
gere, er redaksjonen glad for mange positive tilbakemeldin-
ger og at vi deltar i et inspirerende dugnadsprosjekt som vi 
nå kan konstatere runder fem år!

Ole-Herman Bjor

Abonnere?
Du kan abonnere på Heggedalsposten, og få 
den tilsendt pr. post. Det koster kr. 300,- for 
2012, som kan innbetales til bladets konto 
2220.16.01332 innen 31. januar. 
Husk å oppgi navn og adresse!
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Salt
- lokal produksjon av 
middelalderens betalingsmiddel
Gjennom flere hundre år - fra vikingtid til omkring 1700 - ble det produsert salt i Asker. 
Gårdene i Heggedal hadde sin andel av produksjonen. 

Av Frode Th. Omdahl

Salt er, i små mengder, en fysisk 
nødvendighet for mennesket. Salt kan 
skaffes tilveie på to måter, enten ved 
å grave det ut av fjellet eller ved å 
utvinne det fra sjøvann. I Kina ble det 
produsert salt for åtte tusen år siden. 
I Europa var det saltproduksjon 
allerede i bronsealderen. Roma – 
og derved Romerriket – er blant 
annet grunnlagt på rikdommer 
skapt gjennom saltproduksjon. 
Bronsealdersamfunnet Hallstadt i 
dagens Østerrike hadde saltgruver 
som sitt økonomiske fundament.

Den danske historikeren Saxo 
forteller om skalden Hjarne som ble 
tatt til konge over danskene etter 
sagnkongen Frode IIIs død. Det sies 
om Hjarne at ”(…) han udgav sig 
for at være Saltsyder og gjorde det 
laveste Arbejde sammen med de 
Trælle, der var sat til de smudsigste 
Sysler (…)”. I Egils saga sies det 
om Harald Hårfagre at ”I hvert fylke 
egnet kong Harald til seg all odel 
og alt land, bygt og ubygt, ja tilmed 
sjøen og vatnene; og alle bønder 
skulle være hans leilendinger, og 
like ens de som arbeidde i skogen, 
og saltbrennerne og alle veidemenn 
både på sjø og land: alle skulle de 

være hans lydskyldige”. Saltkoking 
var etter alt å dømme et kjent yrke i 
Skandinavia allerede i prehistorisk 
tid. Saltbrenning, eller saltsyding 
som det også kaltes, har vært drevet 
i Norge langs hele kysten, i alle fall 
opp til Trøndelag, sannsynligvis i mer 
enn tusen år. 

Foruten behovet man hadde for salt 
i maten, ble saltet etter hvert også 
et viktig middel til konservering
av mat. Produksjonen av klippfisk 
var avhengig av det, og sild kunne 
ikke oppbevares mer enn et døgn 
eller to uten salt. Man var avhengig 
av salt for å konservere huder og 
skinn. Husdyrene var avhengige 
av salt i kosten, til like med 
befolkningen. Salt ble etterhvert 
en viktig handelsvare, og ble også 
brukt som betalingsmiddel. Ettersom 
kirkens makt vokste framover mot 
høymiddelalderen, kom mer og 
mer av jorda i Norge på kirkens 
og kronens hender. De som drev 
jorda måtte da betale leie – såkalt 
landskyld. Landskylda ble som 
oftest betalt i egenproduserte varer. I 
Skogheim Herred – som var navnet 
på Askerbygda i tidlig middelalder, 
betalte faktisk de fleste gårdene 
landskylda si i salt, til langt ut på 
sekstenhundretallet. Det tyder på 

at saltbrenningen her var relativt 
omfattende.
Saltbuene representerte store verdier 
for de gårdene som eide dem. På 
Blakstad ble det i 1697 holdt et skifte, 
og gården eide da en fjortendedel av 
et saltverk i Leangbukta, og denne 
andelen var verd åtte daler. Det betyr 
at totalverdien på dette saltverket var 
112 daler. Gården hadde også både 
sagbruk og kvern, og disse ble taksert 
til femten daler til sammen. 

Det var flere måter å ”brenne salt” 
på. Den enkleste var å samle tang 
og tare og tørke dette og så brenne 
det. Asken man hadde igjen, kunne 
brukes som salt. Det kaltes sort salt, 
smakte bittert og var ikke spesielt 
godt egnet til å spise. Dette saltet ble 
gitt til husdyr, brukt til garving av 
huder og skinn og til konservering av 
fisk mer enn til matlaging. En annen 
måte var å koke saltet ut av sjøvann. 
Derav betegnelsen koksalt. Den 
svenske historikeren Olaus Magnus 
forteller at nordmennene som bor 
ved kysten, huler ut lange stammet 
av gran eller furu, og gjennom disse 
pumper opp sjøvann fra dypet, for 
slik å få opp det salteste vannet. Dette 
vannet fylles i store kjeler, og kokes 
deretter sakte opp slik at man får 
”salt i utbytte”.

Illustrasjon fra Olaus Magnus’ artikkel om ”saltsyding” - ca. 1550.
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For å drive saltkoking var man 
avhengig av tilgang på tre faktorer: 
sjøvann, tømmer og arbeidskraft. 
Saltutvinningen foregikk i Norge for 
det meste ved at man pumpet sjøvann 
opp i store, grunne kar av jern eller 
bly. Om vinteren lot man vannet fryse 
på toppen, fjernet isen og fylte på 
mer sjøvann, lot det fryse igjen o.s.v. 
– på den måten økte man saltgehalten 
i sjøvannet. Saltet skilles nemlig ut 
av sjøvannet gjennom fryseprosessen. 
Deretter fyrte man opp under kjelene/
karene, slik at vannet dels fordampet, 
og saltet krystalliserte seg. 

Over saltkjelene ble det bygget hus 
for å holde nedbøren unna, disse 
husene kalte man saltbuer, eller 
eldhus. I de tidligste tider var det 
ingen begrensninger i tilgangen på de 
to vesentligste ressursene, nemlig ved 
og sjøvann. Arbeidskraft hadde man 
også nok av, i alle fall om vinteren 
når det ikke var stort annet å ta seg 
til. Vi kan anslå at det bare i Asker 
var mellom førti og femti mann 
beskjeftiget – i det minste på deltid 
– med saltproduksjon, av en voksen 
mannlig befolkning på omkring to 
hundre i år 1600 – altså omkring 
fjerdeparten.

Den første askerbøring som 
omtales i de historiske kilder, var 
baglerhøvdingen Gudolf på Blakstad, 
som levde og virket i Asker under 
borgerkrigene i Norge. Hvorvidt 
Gudolf produserte salt er uvisst, 
men det er sannsynlig. 

Blakstad er en av de gårdene som 
ligger ved sjøen i Asker, 

selv om grunnen fortsatt 
faktisk strekker seg helt 
opp til Vardåsen. Salt-
kokingen foregikk av 
naturlige årsaker på de 
gårdene som lå langs 
kysten, men saltkjeler 
var så verdifulle at 
det vanligvis var flere 
gårder som delte på dem. 
Vi kan anta at gårdene 
lenger inn i landet skaffet 
ved og kanskje arbeids-
kraft til veie.

Hvis vi leter i skatte-
matrikkelen for 1647, 
finner vi oversikt over 
hvem som eide hvilke 
gårder i Asker. Av dette 
kan vi se at det faktisk 
bare var tre gårder hvor 
bonden selv eide gården 
i sin helhet, nemlig 
Hanevold, Stokker og 
Elnes, og i tillegg var 
bonden på Skaugum delvis selveier 
– det vil si at kirken eide en del av 
denne gården. Kronen eide seks 
gårder med 100 prosent, og hadde 
eierandeler i fire andre gårder. Kirken 
var likevel den største gårdeieren 
i Asker på midten av 1600-tallet. 
Skattematrikkelen viser at kirken på 
dette tidspunkt var eneeier av hele 
18 av gårdene i Asker, og deleier 
i 23 andre gårder. Det betyr at 
kirken fortsatt, over hundre år etter 
reformasjonen, hadde eierinteresser 
i nøyaktig halvparten av all eiendom 
i Asker sogn – det fantes nemlig 82 
hel- og halvgårder i Asker i 1647. De 
øvrige gårdene betalte landskyld til 

byborgere bosatt i Christiania eller 
Bragernes (Drammen), til Skole-
mesteren i Christiania, til stattholder 
Christoffer Urne, til lagstolen i 
Christiania eller til kansleren. 

I samme skattelister ser vi at så sent 
som i 1647 betaler hele 90 % av hel- 
og halvgårdene i Asker landskylda si 
utelukkende i salt. Når det gjelder de 
siste ti prosentene, så betalte Påverud, 
Sem og Jøssong landskylda i malt, de 
øvrige i salt pluss andre varer, som 
malt, mel og høns.

Det er altså et faktum at så godt 
som all landskyld og alle skatter og 

Illustrasjon fra 1556 som viser fremstillingen av salt, 
hentet fra Georgius Agricolas “De re metallica”.
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bøter i senmiddelalderen og gjennom 
hele sekstenhundretallet i Asker ble 
betalt med salt. I 1647 var den totale 
landskylden som ble betalt i Asker 
på nærmere 20 tonn salt – i snitt 
omkring 250 kilo salt pr. gård. Men 
den hadde vært atskillig større. Det 
var en økonomisk katastrofe som 
rammet jordeierne da størrelsen på 
landskylda for enkelte gårder ble 
redusert med så mye som 70 – 90 
prosent. Det betyr at i løpet av den 
tiden man betalte landskyld med salt, 
så må produksjonen før reduksjonen 
ha vært fem ganger så høy for å 
kunne betale den – over 100 tonn pr. 
år. 

Det er flere stedsnavn som direkte 
viser til saltkokingsaktivitet langs 
Indre Oslofjord: I Asker fantes 
Holmsbuðir (nåværende Holmen) 
og Eldabuðir – mellom nåværende 
Hval og Leangen, altså på vestsiden 
av Leangbukta. Det finnes kilder 
som viser til saltkoking i Vollen 
- Arnestad-området. Det fantes 
altså saltverk både på Holmen og 
i Leangbukta, og de var eid av 
flere. Det hevdes at det på Arnestad 
var et saltverk som var eid av de 
fleste gårdene fra Vollen og opp 
til Heggedal i fellesskap, bl.a. 
Østenstad, Koia, Store og Lille Gui, 
Gjellum, Heggedal og Yggeset.

I Asker er det funnet rester etter 
mer enn 40 kalkovner, og kalk ble 
produsert her i omkring 900 år. Blant 
annet Akershus Festning er ”limt 
sammen” med kalk fra Asker og 
Bærum. Kalkovner og gårdssager, 
som ble bygget fra 1500-tallet, var 

også avtagere av trevirke, uten at 
dette lot til å konkurrere særlig 
med saltbuene om ressursene. Men 
tidlig på 1600-tallet ble det funnet 
jernmalm i Bærum, og Bærum 
Jernverk var i full drift fra omkring 
1660. Dikemark Jernverk i Asker 
var i drift mellom 1699 og tidlig 
på 1800-tallet. Disse jernverkene 
krevde enorme mengder tømmer til 
driften, og når en ser på tidspunktene 
for når disse ble etablert, og når 
saltkokingen avtok som næring i 
Asker, så synes sammenhengen 
nokså innlysende. Det må ha blitt 
konkurranse om ressursene, og det 
er makta som rår. Saltkokingen var 
privat – eller i det minste i kirkelig 
regi – jernproduksjonen var offentlig, 
under krone og adel. 

En annen ting som nok har  virket 
inn på den lokale saltproduksjonen, 
er at allerede fra slutten av 
1500-tallet økte også importen av 
både mineralsalt fra Tyskland, såkalt 
skottesalt fra Skotland og ”baie-salt” 
fra Biskayabukta, salt som nå var 
langt rimeligere enn det en klarte å 
produsere selv. 

Saltproduksjonen i Asker og Indre 
Oslofjord skjedde altså i stor skala 
fram til omkring 1700, da det 
ikke lenger var regningssvarende 
med slik produksjon. Det er mer 
usikkert når produksjonen startet, 
men det må være lov å anta, med 
utgangspunkt i de historiske kildene, 
at saltproduksjon har vært kjent både 
før og gjennom hele vikingtiden, 
og at den muligens økte i omfang 
i forbindelse med at klostere ble 

etablert, bl.a. på Hovedøya. Likeledes 
har nok det faktum at kirken i løpet 
av høymiddelalderen slo seg opp som 
den største landeieren i Norge også 
påvirket behovet for betalingsmidler 
– kirken trengte inntekter.

Gjennom omtrent tre 
århundreder var salt det viktigste 
betalingsmiddelet da skatter, bøter og 
landskyld skulle gjøres opp i Asker. 
De gårdene som ikke betalte med salt 
hørte til unntakene. Så sent som på 
sekstenhundretallet fantes det nesten 
ikke selveiende bønder i Asker, og 
kirken var den største landeieren i 
sognet. Det må være lov å anslå at 
det gjennom tidene, fra de første sikre 
bevisene på saltproduksjon i 1330 og 
fram til 1700, må ha blitt produsert 
– bare i Asker – i alle fall tyve tusen 
tonn sjøsalt. 

Det kunne være ønskelig at det 
ble tatt initiativ til arkeologiske 
undersøkelser og eventuelle 
utgravninger for å prøve å finne 
fysiske spor etter en virksomhet 
som gjennom historisk tid har 
vært av en slik størrelsesorden 
som saltproduksjonen må ha vært 
i Asker. Saltkokerne fortjener sin 
plass i historien, de også.

Artikkelen er en sterkt forkortet utgave av 
forfatterens Bachelor-oppgave i historie 

ved Univertsitetet i Oslo våren 2010. 
En stor takk til Jan Martin Larsen som 

gjorde oppmerksom på at saltproduksjon 
i det hele tatt har foregått i Asker, og som 

bidro med verdifulle tips om kilder.

Vestsiden av Leanbukta hadde flere saltkokerier i drift i middelalderen og fram til tidlig på 1700-tallet. 
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Operaprosjekt i barnehagen.
Hovedgårdensonen barnehager sendte 
inn søknad til Barnehageprisen med 
prosjektbeskrivelse av operaprosjek-
tet “Med brask og bram, operaen skal 
fram”, som ble gjennomført våren 
2011. Med dette prosjektet ønsket 
barnehagene å utvide barnas musi-
kalsk horisont. Omfanget var fordyp-

ning med et utsnitt av operalitteratur, 
som bestod av eventyrene “Askepott”, 
“Dokkedoktoren” og “Hans og Grete”. 
Manus og musikk er utviklet ved Den 
Norske Opera.

Barnehagenes musikkpedagog Helene 
Dick Henriksen har vært en viktig på-
driver og prosjektleder for å få til det-

”Den  nasjonale barnehageprisen
stimulerer til utvikling, mangfold 
og bredde i arbeidet med kunst 
og kultur i barnehagene – samti-
dig som prisen bidrar til å styrke 
kvaliteten”.
(Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, 
Barnehageprisheftet 2009)

Det neste operabygget i Norge kommer til å ligge halvt neddykket i Kis-
tefossdammen. Hovedgårdensonen barnehager - Heggedalskogen og Vi-
kingjordet - er vinnere av Den nasjonale barnehageprisen 2011 for kunst 
og kultur for sitt operaprosjekt “Med brask og bram, operaen skal fram”. 
Prisen deles ut ved en sermoni som skal arrangeres på Gjellum 26 januar.

Operaen vant!

te prosjektet i en slik målestokk, både 
når det gjelder omfanget og kvalitet. 
Barnehagene hadde også et ønske å 
gjennomføre et felles prosjekt for av-
delingene som har 5-åringer, hos oss 
kalt ”skoleknerter”, slik at de skulle 
bli kjent med hverandre på tvers av 
avdelinger og hus før skolestart. I alt 
50 barn deltok. Engasjerte og moti-

Til venstre: Scene fra “Dokkedoktoren”
Under: Askepott på slottsballet

Operaen er slutt, og alle tar imot velfortjent applaus

Foto: Hovedgårdensonen barnehager. 
Tekstene er hentet fra nettsidene til Asker kommune og 
“Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæring”.
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verte barn og voksne la ned mye ar-
beid i forestillingen og denne prisen 
er en fantastisk anerkjennelse for alle 
som deltok.
Forestilling i Asker kulturhus
Prosjektet ble avsluttet med en fore-
stilling i Asker kulturhus for spesielt 
inviterte. En ”smakebit” fra forestil-
lingen kan sees under link fra Asker 
og Bærum Budstikke:

http://www.budstikka.no/kultur/
se-barneoperaen-som-imponerte-
1.6249888
Prisen
Fagjuryen, valgt ut av Nasjonalt senter 
for kunst og kultur i opplæring, kårer 
fem vinner. Det var i år 40 søkere fra 
hele landet, og mange sterke kandi-
dater. Hovedgårdensonen barnehager 
fi kk tilbakemelding fra juryen at de 

var kjempeimponerte over prosjektet 
og ikke i tvil om at vi skulle vinne.
Barnehagene mottar en kunstskulptur 
av Harald Bodøgaard og 10.000,- kr 
for videre arbeid med kunst og kultur 
i barnehagene. Prisen deles ut på Gjel-
lum 26. januar.

Juryens begrunnelse: 
“Hovedgårdensonen barnehager, 
Heggedalsskogen og Vikingjordet 
har faste musikkstunder med egen 
musikkpedagog hver uke og er 
opptatt av å ivareta barnas musik-
kglede og kreativitet gjennom 
sang, musikk og dans allerede 
fra de er 1 år. Barnehagene går 
i operaen, besøker musikkhøg-
skolen, holder egne konserter i 
lokalmiljøet og får besøk av ung-
domsskolen som spiller dukketeat-
er for dem. Denne måten å jobbe 
med kunst og kultur på, inklu-
deres også i et operaprosjekt som 
imponerer med mot, organisering 
og en storstilt satsning på klas-
sisk musikkuttrykk. Den klassiske 
opera utfordrer til aktiv lytting, 
og vi kan i rapporten lese at de 
voksne lar barna få rikelig tid og 
anledning til å nærme seg temaet 
på en lekende måte. Personalet 
berømmes for at de setter seg et 

tydelig og klart mål: - Vi vil utvide 
barnas musikalske horisont. På 
samme tid makter de og ivareta 
barns egne initiativ og medvirkn-
ing. Et stort kollektivt arbeid er 
lagt ned for å skape en operafor-
estilling med 50 entusiastiske før-
skolebarn. Barna har underveis 

lært mye om scenekunst, egne 
grenser som kan fl yttes, mestring, 
gleden av å skape noe sammen og 
dele med andre. Juryen håper at 
Hovedgårdensonen barnehager, 
Heggedalsskogen og Vikingjordet 
sitt operaprosjekt kan inspirere 
andre til å tenke stort!”

Askepott hjelper søstrene å bli pene til slottsballet To av soldatene på slottsballet

Heggedalsposten 7
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Julen var i fjor og vi er allerede et lite 
stykke ut i 2012, som blir året hvor end-
ringene i Heggedal virkelig skal begyn-
ne å bli synlige. Heggeodden er allerede 
under stor forandring, sentrum yrer av 
anleggsliv og ombygging av stasjonen 
starter på forsommeren. Og vi skal sette 
opp et web-kamera som gjør at du skal 
kunne følge utviklingen fra dag til dag – 
i alle fall i ”sentrum”. Ungdomsskolen 
er i full gang med sin årlige musikal, 
Heggedal Skole står foran betydelig ut-
bygging, ungdomsklubben er i full gang 
med mange nye tilbud om aktiviteter, 
fabrikken er i sving med nye arrange-
ment og i det hele tatt skjer det veldig 
mye her! 

Og da er det godt at nærmiljøsentralen 
øker mannskapet! Kent Olav Lie, født i 
´79, bor på Hvalstad (Heggedal nord?) 
med variert arbeidsbakgrunn starter i 
disse dager opp sitt virke i nærmiljøsen-
tralen – og skal bli en solid ressurs for 

Nærmiljøleder´n
Utstilling 3-5 mai
I mai arrangeres separatutstilling med Tor Olav Foss.

Gjennom mer enn 100 separat,- kollektiv- og gjesteutstillinger i Italia, 
Norge, Svalbard, Sverige og Tyskland har han, som autodidakt billedkunst-
ner, oppnådd internasjonal oppmerksomhet og er innkjøpt til offentlige og 
private samlinger i Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Kenya, Nor-
ge, Spania, Svalbard, Sverige, Tyrkia, Tyskland og USA.

Samtlige av hans arbeider representerer ”øyeblikk av evigheten”, som 

KULTURbedriften12
er etablert, og musikalen er under 
planlegging for premiere i fabrik-
ken 13. mars. 
Hovedgården ungdomsskole er 
godt i gang med forberedelsene og 
fabrikken er reservert. Her er det 
bare å sette av dagen i kalenderen 
for å se årets forestilling! 
Forhåndsomtale finner du i neste 
nummer av Heggedalsposten!

Det skjer i Fabrikken

Tor Olav Foss ved bildet ”Power & light”

Årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral
avholdes 1. mars kl. 1900 på Heggedal bibliotek.
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 senest 2 uker før årsmøtet.

Enkel bevertning
Årsmøtet er åpent for alle!

1.  Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
2.  Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
3.  Årsberetning fra styret
4.  Regnskap og revisors beretning
5.  Aktivitetsplan og budsjett for 2012
6.  Innkomne forslag
7.  Valg (av styre, revisor og valgkomité)
8.  Spørsmål/informasjon

oss alle! Han skriver om seg selv: ” So-
sial person; jeg liker å hjelpe folk og vil 
alltid prøve å se hva problemet består i 
og hvilke løsninger som fins. Mer enn 
vanlig teknisk interessert.
Når jeg vet hva jeg skal gjøre, tar jeg tak 
i arbeidsoppgavene og jobber effektivt 
med dem.” Og nå blir det min oppgave 
å finne gode og riktige arbeidsoppgaver 
til Kent Olav. Det er flere enn nok opp-
gaver på lista; så nå er nærmiljøleder´n 
blitt leder igjen. Og det stopper kanskje 
ikke der; det finnes flere kandidater som 
banker på; oppfølging kommer!
Per

Kent Olav Lie

også er hovedtittel på alle hans se-
paratutstillinger. Kunstneren arbei-
der med lyset som hovedtema, såvel
konkret som symbolsk. Tematikken er 
dessuten forankret i mange års fordyp-
ning i antikkens filosofi- og mysteri-
etradisjoner. Maleriene spenner over 
et bredt register fra naturalistisk figu-
rativ til abstrakt uttrykksform i ulike 
teknikker og er i media flere ganger 
blitt omtalt som ”vitaminer for sjelen.

Fra fjorårets forestilling

Heggedalsposten8
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Mer enn 40 heggedøler møttes til nærmiljøkonferanse for å diskutere temaene ”Yn-
gre senior, fremtidens seniorsenter – og rekruttering til seniorsenteret” den 24. novem-
ber i fjor. Stort engasjement i årets siste nærmiljøkonferanse – og god mulighet til å 
bidra med innspill til utformingen av fremtidens seniorsenter. Gjennomført som en dia-
logkonferanse, med streng styring av tid og mye rom for diskusjon ble mange innspill 
diskutert og til dels prioritert. Seniorer og kommende seniorer lot seg innledningsvis un-
derholde av bygdas egen Jørgen Gudbrandsen, for deretter å bli inspirert av Geir Børre-
sen – sannsynligvis en av de yngste seniorene vi kjenner – uansett alder. Ingen grunn til 

Seniorkonferanse!

Prioriterte oppgaver / tiltak /  
utfordringer fra gruppearbeidet:

ikke å dykke eller å gå på 
rulleskøyter, men kanskje 
i en noe varmere periode?

”Samlokalisering” av 
seniorsenter, nærmiljø-
sentral, bibliotek og kan-
skje flere hel- og halv-
kommunale virksomheter 

i nybygg i sentrum blir en spennende fremtid – som vi skal 
være aktive i å påvirke. Og vi husker fortsatt godt et øn-
ske om møtested etter nærmiljøkonferansen om oppvekst 
i 2010. Kanskje vi kan lage en møteplass for alle aldre? 
Heggedalsposten kommer for øvrig tilbake med en fyldig 
og samlende oppsummering og kommentarer etter alle de 
tre gjennomførte nærmiljøkonferansene i et senere num-
mer!

Uansett oppsummeringer eller ikke – mange av forsla-
gene er enkle å gjennomføre, koster lite eller ikkeno, og 
belaster heller ikke nærmiljøet i betydelig grad. Så da er 
det vel bare å gjøre?

God stemning: Jørgen Gudbrandsen med gitar

Geir Børresen hadde spurt mange 
av sine bekjente om deres ønsker 
for et seniortilbud.

Over: Halvor Gjone 
redegjør for sin grup-
pes prioriteringer.

Til høyre: Dyp 
konsentrasjon under 
gruppearbeidet

Felles administrasjon for alle kommunale aktiviteter
Senke terskelen for alder og aktiviteter
Dagsaktuelle foredrag/diskusjon
Inkludering/samarbeid
Samarbeid med idrettslag og skoler og andre
Småturer/utflukter
Lesesirkel
Dugnad/frivillighet
Yngre seniorer kjenner ikke tilbudet
Data klubb/kurs
Hagekurs/gruppe
Kveldsarrangement
Bedre åpningstid på biblioteket
Vinkurs
Lokalhistorisk senter
Trim/turgruppe
Malegrupper
Organisere hentetjeneste
Sosialt samvær
Dansekvelder
Fysisk aktivitet på flere nivåer
Musikkgruppe
Be brukere og andre om forslag til andre/nye aktiviteter
Kino/teater
Trimmen
Møteplass for folk med sammenfallende interesser
Bli kjent turer
Seniordans
Bassengtrening
Et bredt tilbud av tjenester bibliotek-kirke-helse-utbygging
Sang bridge trim
Bygge bro mellom generasjoner
Matkurs
Nærhet og samarbeid mellom helselag og seniorsenter
Fotball
Bordtennis
Matservering,spesielt i høytidene
Butikk i nærheten
Treskjæring for nybegynnere

Heggedalsposten 9
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I vinter legges grunnlaget for en en-
delig politisk behandling, deretter 
begynner detaljplanleggingen av pro-
sjektene (skolen og hallen) med pro-
sjektering og sannsynlig byggestart 
i 2013. Planlagt ferdigstilling er ved 
skolestart høsten 2015 – om lite ufor-
utsett skjer. Skissene som er vist her 
er på ingen måte endelige, men inn-
går som underlag for det pågående 
arbeidet, både i referansegruppene 
og for kommunal behandling. Det 
blir klasserom(!), lærerrom, øvings-
rom, lagerrom, spesialrom, tribuner, 
parkering og høy aktivitet! Det gjen-
står fortsatt en rekke avklaringer. Spe-

Heggedal Skole blir større – 
og får flerbrukshall!

Heggedal skole skal oppgraderes til en 
fullverdig 3 parallell skole. Prosjektet 
har i tidligfasen vært organisert med 
en styringsgruppe, en prosjektgruppe 
og flere referansegrupper. Det er av-
holdt møter med ”referansegruppe 
idrett” og ”referansegruppe kultur”. 
Rektor har ivaretatt informasjon til 
FAU.

Høsten 2010 utførte Asker kom-
mune ved eiendomsforvaltningen en 
enkel mulighetsstudie som viste for-
slag til oppgradering til 3 parallell. 
Hovedgrepet i denne studien var å
rive gymnastikkfløyen for så å erstatte 
denne med en ny klasseromsfløy. Som 

erstatning for gymnastikksalen ble det 
foreslått å bygge en ny flerbrukshall 
plassert ved siden av det eldste sko-
lebygget. Arbeidet med kvalitetssik-
ringen av studien er planlagt ferdig i 
desember 2011/januar 2012.
Kommunalteknisk avdeling i Asker 
kommune har deltatt i prosjektet i for-
hold til å vurdere trafikk samt vann og 
avløp. Pr dags dato foreligger to alter-
native forslag til situasjonsplaner, der 
trafikken er løst på ulik vis. Begge de 
to planene anbefaler at det etableres 
en ny innkjøring fra Vollenveien til 
den nye flerbrukshallen.

Vi vokser, det blir litt flere barn og skolen trenger opp-
gradering og utvidelse til tre-parallell, hvilket betyr at 
det blir plass til tre klasser i hvert klassetrinn. I disse 
dager gjennomføres en mulighetsstudie for Heggedal 
Skole, som etter hvert skal gi grunnlag for en regule-
ringsplan, en rom- og funksjonsplan, en gjennomfø-

ringsplan og til slutt realisering av en betydelig ombyg-
ging skolen. Og ikke minst bygging av en flerbrukshall 
ved siden av skolen! Skole, idrett og kultur hand i hand. 
Representanter og interessenter fra idrett, kultur, nær-
miljø, trafikkutvalg har deltatt i referansegrupper, slik 
at resultatet skal bli best mulig for alle brukere. 

Situasjonsplan for ett av alternati-
vene. Mørk brunt er ”gamle” bygg 
som blir stående, mens gult er nye 
bygg. I dette alternativet rives hele 
gymsalfløyen, ”gamleskolen” og 
lærerboligen. Av trehusene blir 
bare det eldste skolebygget (”A-
bygget”) og ”Heggehuset” stå-
ende.

Vo
lle

nv
ei

en

Flerbrukshall

”A-bygget”
Heggehuset
(SFO)

Ny innkjøring

Eksisterende
gymsal

Midlertidig klasserom 
i byggeperioden

sielt gjelder dette gjenbruk av 
eksisterende bygningsmasse, 
og hvilke bygg som kan/skal 
bygges om eller rives, og en 
god løsning for avvikling av 
trafikken. Først og fremst 
skal barnas sikkerhet ivaretas, 
men hensynet til effektiv tra-
fikkavvikling og belastningen 
på nærmiljøet er også viktig. 
Dette gjelder både antall biler, 
sikkerhet og miljøet generelt. 
Ytterligere og oppdatert infor-
masjon skal du etter hvert finne 
på www.iheggedal.no.
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SnittEn av skissene til fl erbrukshall. Snitttegning som viser hallen med permanente tribuner. Kjelleretasjen med parkeringshus vurderes. 

Den avlaster parkeringsarealene ute og gir innkjøring i plan fra Vollenveien, men fordyrer selvfølgelig prosjektet.

Transmator´n 4. mars
– en god tradisjon som (igjen) blir tatt 
opp igjen. I et samarbeid mellom Heg-
gedal Hovedgå rds Venner, Heggedal 
Idrettslag, Heggedal Lions, Heggedal 
Helselag og Heggedal Nærmiljøsentral 
inviterer vi til årets Transmatorrenn om-
trent en måned tidligere enn i fjor – med 
et håp om at snøforholdene blir noe be-
dre!
Programmet blir også omtrent som i fjor, 
men i år håper vi at det skal være mulig å 
arrangere akekonkurransen også.

Vi ønsker hele familien velkommen til årets skidag i Heggedal. I år med 
start og mål ved Heggedal Hovedgård.

Parkering ved Heggedalshallen og/eller kirken.
Vi sees !

TRANS’MATOR   
RENNET 

Aktiviteter for store og små:
Kort løype
Litt lengre løype
Innlagt “skiskyting”
Idealtid
Akebakke - ta med akebrett!

Påmelding på Heggedal  
Hovedgård fra kl 1200
Kort løype starter kl 1300
Lengre løype starter kl 1400
Premiering ca kl 1600
Gratis deltakelse!

Spis middag på Hovedgården!
Vi holder Heggedal Hovedgård åpen og der blir det muligheter for 

kjøp av lapskaus, kaffe og kaker.

Heggedal Hovedgårds Venner  -  Heggedal Idrettslag  - Heggedal Lions
Heggedal Helselag  -  Heggedal Nærmiljøsentral

Søndag 4. mars
fra kl 12.00
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Ut på tur...

Larsen har trålet Askers utmark og inn-
mark på kryss og tvers i en mannsalder 
og kjenner hver krok og avkrok i bygda 
vår. For oss andre, som ikke er like godt 
kjent, bør kartet være en inspirasjons-
kilde til å utforske vårt nære og fjerne 
nabolag. Både turveier og stier i nær 
sagt alle nabolag – og i utmarka fi nner 
du her.

Jeg hører med til de som har trasket i 
Askers inn- og utmark i over 60 år, kan-
skje særlig i den sørlige delen av bygda 
hvor jeg har mine røtter. Mange av barn-
dommens stier var gått i glemmeboka 
– og noen trodde jeg faktisk var grodd 
helt igjen. Stor var derfor gjenkjennels-
ens glede da jeg oppdaget at «mine» 
barndoms stier og veier var tegnet inn 
på kartet.  Det var også en gjenoppda-
gelse i sinn og sanser. Minner strømmet 
på – om ikke akkurat i kronologisk eller 
logisk ordnet rekkefølge. 

Kartet viser hvor mange fantastiske 
muligheter du har til friluftsliv i umid-
delbar nærhet uansett hvor i bygda du 
bor. På samme måte som dette var en 
a-ha opplevelse for meg som gammel 
askerbøring, er jeg sikker på at det også 
vil det være det for innfl yttere og de som 
vokser opp i bygda vår. 

Så derfor: Skaff deg Turkartet (i bokhan-
delen på Trekanten, eller hos Asker 
Turlag) og bli sprek og opplyst. Godt 
turår 2012!

Terje Martinsen

Ei tid før jul fi kk jeg et splitter nytt turkart 
over Asker. Det er «turgeneral» Jan Martin 
Larsen som står for dette kvalitetsmessige 
gode produktet. 

Asker Turlag lanserer nytt turkart

12 Turkart.indd   1 2012-01-09   18:40:49



HEGGEDAL IDRETTSLAG

Hei og godt nytt år til alle lesere av 
Heggedalsposten. I 2012 ønsker 

jeg som leder av Heggedal idrettslag å 
videreutvikle klubben som en lokal  
breddeklubb for fremtiden. Vi har kommet  
et stykke på vei men vi trenger mer 
styrke og fart for å kunne lykkes med det. 
Vi må få aktiviteter og anlegg som passer 
for alle, både ift interesse og alder. Det 
betyr flere enn dagens 6 grupper (Fot-
ball, Langrenn, Volleyball, Bordtennis, 
Allidrett samt Trim og Trening) og flere 
arrangementer som binder oss sammen.
Vi må også sørge for at Gjellum blir et 
fremtidsrettet og levende samlingspunkt 
for idretten i Heggedal.

Vi må tørre å tenke nytt og vi må tørre 
å tenke litt stort for vi må se utviklingen 
av idrettslaget sammen med utviklingen  
av Heggedal for øvrig. Vi blir flere 
heggedøler og vi vil stille større krav 
til både kvalitet og nærhet på tilbudene. 
Dette er utfordringer fremtidens idretts-
lag må kunne møte og skal vi lykkes med 
det må vi ligge i forkant ift å legge til 
rette for ønskede aktiviteter.

Mener du at et lokalt idrettslag med 
tilbud til alle er viktig for oss heggedøler, 
så bør du bli med på moroa nå. Vi må 
være mange nok som vil nok. Greier vi å 
skape tilstrekkelig energi hos tilstrekkelig 
mange kan vi få til hva det måtte være. 

Sittende styre i Heggedal idrettslag har 
de siste årene hatt primær fokus på daglig 
drift, noe som gir lite rom for å tenke 
fremtid. Dette håper jeg nå å kunne gjøre 

noe med gjennom følgende tiltak: 

* Ansette daglig leder i 50% stilling (se 
annonse s. 15) som kan sørge for en del 
av de løpende oppgavene som er van-
skelig å få gjennomført på dugnad samt 
fokusere på inntektsbringende aktiviteter. 
Vi søker her etter en person som brenner 
for bygda og idrettslaget og som evner å 
utnytte de mulighetene som finnes. Det 
være seg tilskuddsordninger fra kom-
munen og sentralt, sponsorer, arrange-
menter og ikke minst utleievirksomhet på 
Gjellum. Potensialet er stort og vi synes 
derfor det er riktig å ansette den rette til å 
få realisert dette potensialet.

* Utvide styre med varamedlemmer 
i tillegg til at vi har en del som står på 
valg på kommende årsmøte (26. mars).  
Innføring av varamedlemmer vil, bedre 
kontinuiteten, redusere belastningen for 
den enkelte og forhåpentligvis gjøre det 
lettere å rekruttere. Av konkrete funk-
sjoner som står på valg (etter flere års 
tjeneste) er nestleder, økonomiansvarlig, 
ansvarlig for informasjon og PR samt 
ansvarlig for sponsorer og arrangementer.

* Få på plass et fulltallig driftstyre på 
Gjellum. Vi har allerede tre medlemmer,  
men for at dette styret også skal få 
tilstrekkelig trykk trenger vi ytterligere 
to medlemmer. Vi trenger da særlig noen 
som kan hjelpe oss innenfor økonomi 
og avtaleverket (Vi har en driftsavtale 
med kommunen og en leieavtale med 
barnehagen som begge skal reforhandles/
fornyes i 2012).

Klarer vi å få på plass dette så har 
vi mulighet til både å sikre god drift 
samtidig som vi kan begynne å ta grep ift 
fremtidens idrettslag. Vi må også starte 
forberedelsene til 2014 da vi stolt skal 
feire klubbens 100 års jubileum. Som  
dagens leder av Heggedal idrettslag er jeg  
klar til fortsatt innsats, men det forut-
setter at vi får på plass ovennevnte tiltak.

Så, er DU med? Trenger du et nyttårs-
forsett som ikke handler om egen navle 
eller lunger, så må vel frivillig arbeid i et 
grønt idrettslag være et glimrende alter-
nativ? Her blir vi ikke arbeidsløse og det 
er ingen fare for nedskjæringer.

Er det noe du lurer på eller er du klar 
til å bli med, send meg en mail på  
tom_hermansen@hotmail.com  
eller kontakt valgkomiteen på  
svein.hillestad@online.no /  
kirsti.kierulf@accenture.com.

ÅRSMØTE I HIL
Det inviteres til årsmøte i 

Heggedal IL 
mandag 26.mars klokken 19.00 

påGjellum Grendehus.
Innspill til agenda må være styre i 

hende innen 1. mars
og sendes til post@heggedalil.no

Fullstendig saksliste foreligger 
senest 1 uke før årsmøte, se

www.heggedalil.no.
Velkommen!

Nå gjelder det!
- Vil du være med å utvikle fremtidens idrettslag i Heggedal?

Nye styremedlemmer
AU står for den daglige driften av idrettslaget og består av følgende funksjoner:

• Leder HIL (Tom)
• Nestleder HIL (Gry) – På valg
• Styreleder 1, økonomiansvarlig 

(Normann) – På valg
• Styreleder 2, ansvarlig for web og 

medlemsregister (Lars Ove)
• Styreleder 3, ansvarlig for informa- 

sjon og PR (Janne) – På valg
• Styreleder 4, ansvarlig for sponsorer 

og arrangementer (vakant)
• Varamedlem 1-4, vakant

Arbeidsoppgaver for 
styremedlemmer:
• Delta på møter i AU og HS
• Ta ansvar for eget saksområde både 

innenfor daglig drift og utviklings- 
oppgaver.
• Bistå øvrige medlemmer i AU etter 

behov
Kvalifikasjoner/egenskaper:

• Brenner for Heggedal og idrettslaget
• Stor arbeidskapasitet
• Initiativrik

• Utadvendt
• Erfaring fra tilsvarende stilling eller 

arbeidsområde
• Erfaring fra idrett-/organisasjons- 

arbeid eventuelt annet frivillig arbeid
Vi tilbyr:
• Masse spennende og varierende  

oppgaver
• Store påvirkningsmuligheter
• Trivelig miljø
• Flott idrettsanlegg, klubbhus og hytte

Heggedalsposten 13HEGGEDAL IDRETTSLAG
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En gjeng voksne damer hadde lyst til å starte med fotball. De 
hadde pratet lenge om å komme i gang, men gnisten ble virke-
lig tent under G-98’s tur til Dana Cup sist sommer. Her spilte 
mammaene litt fotball og planen for oppstart ble lagt.

Damefotball i Heggedal ble første gang startet i 1976 og 
holdt på i mange år. Den gang var det seriøst med seriespill 
og trening. Etter at dette laget ble lagt ned har det vært mange 
år uten kvinnefotball i Heggedal.Denne gang satses det på et 
lavterskel tilbud hvor alle kan delta selv om de ikke har spilt 
fotball tidligere. Ryktene spredde seg fort og nå er det ca 28 
stykker som møtes på Gjellum hver tirsdag til trening og sosialt 
samvær. De spiller fotball, trener litt på pasninger og skudd, 
mye latter – bonusen er alle knipeøvelsene !

Old girls har vi ikke hatt i Heggedal tidligere, et tilbud  
som ønskes velkommen da gutta har drevet med old boys i 
mange år.

Her er det plass til flere – det er bare å møte opp på Gjellum 
tirsdager kl.20.00.

En unik mulighet til trening, sosialt samvær samt å bli kjent 
med andre damer fra nærmiljøet. 

Tilbudet er gratis men man må være medlem i Heggedal 
Idrettslag –stille med leggskinn og fotball sko. 

Ta kontakt med Trine Skjellestad, mob. 990 19206 hvis det er 
noe du lurer på.
V/ Øyvind Børresen

Heggedal Old Girls 
startet opp

Gratis bord-
tennisskole 
i Heggedal!
Over 4 tirsdagskvelder kan 
unge i Heggedal og Asker 
få prøve seg med liten ball 
og racket. Bordtennis- 
skolen vil foregå på Hovedgården ungdomsskole, nede i trim-
rommet.

Start: Tirsdag 17. januar fra kl. 19.00 til 20.30. Alle aldre.
HIL stiller med 2 kvalifiserte trenere - ball og racket kan du 

få låne av oss!
Velkommen til masse moro!

Transformatorrennet 
– søndag 4. mars

Rennet arrangeres også i år i samarbeid med 
hoved-gårdens Venner og Heggedal Nærmiljø- 
sentral. Møt opp ved Hovedgården for en herlig 
familieaktivitet.

Også i år inviterer vi lag i 
Oslo, Akershus, Buskerud 
(og andre interesserte) til 
dyst.

Vi har satt av 3 helger slik 
at flest mulig lag skal få 
være med. 

14. april Junior damer 
22. april G97 
28. april G99 
15. april J96 
23. april G98 
29. april J99 

Det blir seriespill med 11'er 
fotball for alle klasser, 
med avsluttende cup spill i 
henhold til fotballkretsens 
regler. 
• Det kan forventes mini-
mum 3 kamper + sluttspill 
for dem som kommer dit. 
• Kampene spilles 1 om-
gang a 25 minutter. 
• Finalen for avsluttende 
cup spill er 2 x 20 minutter. 
• Lagene kan benytte et 
ubegrenset antall spillere. 

Påmelding innen 15.  
februar – kr 1000 pr lag 
Påmelding til  
heggedalscupen@gmail.com 

NB: Påmeldingen er først 
godkjent når turnerings-
avgiften er betalt
(konto: 5136.05.60043)
Påmelding må inneholde 
navn på lag, årsklasse og 
kontaktperson (e-post og 
mobil).
Hvis dere lurer på noe, så 
ta kontakt med
Monica Øverbye  
(mobil: 95 81 27 99, e-post: 
monica.overbye@nov.com) 

Blir det fullt – gjelder dato 
for påmelding. 
Program med kampoppsett 
og turneringsreglement 
sendes ut før påske. 
NB: Dersom denne invi-
tasjonen er sendt til feil 
person(er) i klubben, ber vi 
om at dere sender den vi-
dere til rette vedkommende 
så snart som mulig.

HEGGEDALSCUPEN 2012 – innendørs
Meld dere på innendørs fotballcup i Heggedalshallen og 
start forberedelsene til neste sesong allerede nå!

HEGGEDALSCUPEN 2012 – utendørs
Få en real kampgjennomkjøring før seriestart på kunst-
gress!

14. - 15. april G04, J03,   
J02, J01

28. - 29. april G03, G02 
5. mail G00, G01

Heggedal Idrettslag  
arrangerer innendørscup i 
fotball i Heggedalshallen for 
28. gang! I fjor deltok 124 
lag fra Oslo, Akershus, Bus-
kerud, Telemark, Øst og  
Vestfold – og det var helt fullt.
Hvis dere vil sikre dere plass 
– må vi ha påmelding innen  
15. februar 2012.

Det blir seriespill for alle 
klasser. Det kan forventes 
minimum 3 kamper samlet 
på en dag og så lite spredt 
som praktisk mulig.
Alle klasser spiller 5’er 
fotball (1 keeper og 4 
utespillere). Kampene 

spilles over 13 minutter og 
lagene kan benytte et  
ubegrenset antall spillere.

Påmelding før 15. februar 
– kr 950 pr lag

Du registrerer deg selv 
direkte på denne linken: 
www.cupassist.com/
pamelding/redirect.
php?tknavn= hilcup2011 
(CTRL og venstre klikk)
Der printer du også ut 
din egen faktura – eller 
betaler direkte. Laget er 
ikke påmeldt før faktura er 
betalt! Blir det fullt – gjelder 
dato for påmelding. Første-
mann til mølla!
Program med kampoppsett 
og turneringsreglement vil 
bli sendt ut før påske.

Med sportslig hilsen
HEGGEDAL IL – Cup styret/Heggedal Fotball
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Tekst: Eva Lill Kvisle, Foto: Vegard Kvisle
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Heggedal Idrettslag, (HIL) stiftet 1914, har i underkant 
av 1000 medlemmer. HIL har per dato aktive grupper 
innenfor fotball, langrenn, volleyball, bordtennis og 
allidrett samt en trim og treningsgruppe for voksne. 
Klubben disponerer Gjellum idrettsanlegg (kunst-
gressbane, grusbane, ballbinge og løpebane) med 
klubbhus/grendehus. Anlegget eies av Asker kom-
mune men driftes av HIL. I tillegg eier HIL egen hytte 
i Kjekstadmarka (Blåfjellhytta).  HIL driver utstrakt 
utleievirksomhet av både hytte og samfunnshus.

Daglig leder Heggedal Idrettslag  
(50 % stilling)

Arbeidsoppgaver:
• Være en ressurs for Hovedstyret  og gruppene.
• Følge opp frister ift rapportering og søknader fra 
ulike instanser (Asker kommune, Asker Idrettsråd, 
Akershus Idrettskrets, NIF,  o.a)

• Videreutvikle og oppdatere klubbens portal/web 
og medlemsregister.
•Markedsføre Heggedal Idrettslag mot etablerte 
og potensielle samarbeidspartnere
• Utleievirksomhet på Gjellum grendehus samt 
gjennom ulike aktiviteter utvikle grendehuset til et 
samlingspunkt for idrettslagets medlemmer.
• Løpende drift av idrettslagets aktiviteter
• Daglig leder vil rapportere til styreleder i 
Heggedal Idrettslag. Arbeidssted vil være i klub-
bens lokaler på Gjellum.
Kvalifikasjoner:

• Erfaring fra tilsvarende stilling
• Erfaring og interesse for idrett-/organisasjonsar-
beid eventuelt annet frivillig arbeid
• Noe kjennskap og interesse for  IT/Web
Egenskaper:

• Selvstendig og selvgående
• Serviceinnstilt
• Nøyaktig, pålitelig og strukturert
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Entusiastisk Heggedal-supporter som er opptatt 
av både tradisjoner og nyskapning.
Vi tilbyr:
• Lite, men godt arbeidsmiljø i en klubb i vekst
• Store påvirkningsmuligheter
• Varierte arbeidsoppgaver for den rette
• Fleksible arbeidstider

• Konkurransedyktige betingelser

Sindre Lillo Salvesen Ekern, f. 1998
Johan Theodor Westly, f. 1998
Sjur Kvisle, f. 1999

Hvorfor går du på skitrening?
Sindre: Jeg synes det er moro.
Sjur: Fordi jeg vil bli best i ski.
Johan: Fordi det er veldig godt 
miljø der og det er en morsom måte 
å trene på.
Hvor mange skirenn skal du gå til 
vinteren?
Sindre: 4-5 renn.
Sjur: Så mange som mulig.
Johan: De fleste jeg får lov til å gå. 
Noen ganger skal vi på hytta vettu.
Hvilken skirenn gleder du deg 
mest til?
Sindre: Vollen sprint stafett.
Sjur: Ungdommens  

Holmenkollrenn.
Johan: Vollen sprinten.
Hvem er skihelten din?
Sindre: Petter Nortug.
Sjur: Petter Nortug.
Johan: Nortug eller Bjørgen.
Hvor mye tror du at du går på ski 
når du er voksen?
Sindre: Mye.
Sjur: Så mye som jeg kan hvis jeg 
blir god nok til å satse.
Johan: Jeg tror nok jeg kommer til 
å ha det som hobby og gå en god 
del.

Trenerne ønsker alle de unge 
skiløperne i Heggedal mye skiglede 
i år og i all fremtid!

Skiglede
i Heggedal!
Etter en lang barmarkssesong med rulleski og 
annen moro, var det en entusiastisk gjeng som 
spente på seg skiene på klubbens skisamling 
på Vaset i Valdres den siste helgen i november.

Langrennsgruppa i Heggedal har fire alder-
sbaserte treningsgrupper. Det er stor fokus på 
variasjon og moro på treningene, ungene får 
tilbakemelding på teknikken, og de lærer å 
presse seg. Og kanskje aller viktigst; de møter 
gode venner.

En av trenerne på gruppe 3 (12-14-års-
gruppa), har fått tak i 3 av utøverne på en helt 
vanlig onsdagskveld. De har styrketrening på 
programmet, før de skal kose seg med selv-
laget kveldsmat. I kveld er det Sindre som har 
ansvaret, og han stiller med nystekte boller.

Nedenfor kan du lese portrettintervju med 
Sindre og to av treningskompisene hans.

Sindre

Johan

Sjur

Heggedal IL er på facebook?  
Bli venn med oss!

Vil du bli en av HILs  
støttespillere?

Send GRASROTANDELEN  
979 674 791 til 2020  

(gratis tjeneste)

Leder: Tom Hermansen 906 89 754 tom_hermansen@hotmail.com
Nestleder: Gry E. Garlie 907 81 515 ggarlie@online.no
Fotball: Hans P. Gundersen 992 08 211 hans-pgu@online.no
Langrenn: Vidar Johansen 414 66 400 vidar73@gmail.com
Allidrett: Kristin Heldal 936 90 225 kristin.heldal@oluf.no
Trim og trening: Laila Samuelsen 957 70 893 s-kvale@online.no
Bordtennis: Katinka M. Kvale 934 06 790 zishanabbas@hotmail.com
Volleyball: Gry Garlie 907 81 515 ggarlie@online.no
Blåfjellhytta: Morten Eriksson 920 39 935 morten.mette@gmail.com
Utleie Gjellum:         gjellum@heggedalil.no

HEGGEDAL IDRETTSLAG

Telenorkarusellen og 
klubbmesterskapet
Det har vært en super vinter for utøverne i HILs 
langrennsgruppe. De fantastiske snøforholdene 
og gode løyper på Eid og i området rundt har 
gjort vinterens treninger mange og innholdsrike. 

Tradisjonen tro ble sesongen avsluttet med det årlige 
klubbmesterskapet. Torsdag 17. mars var det full fres 
i løypene på Eid. Veldig bra oppmøte fra HILs egne 
løpere, og besøk av skivenner fra Dikemark IF og VUL 
gjorde kvelden til en suksess. Etter endt løp ble det pre-
mier, saft og kaker til alle. Vel fortjent! Nå skal som-
meren nytes, og for noen av de eldste utøverne betyr 
også det rulleskitreninger og samlinger. Så er det bare 
etter hvert å glede seg til 
en ny – forhåpentligvis 
– strålende vinter. 
V/Marit Meyer

Aktive barn i Heggedal
Heggedal idrettslag 
har i skoleåret 
2010/2011 
arrangert allidrett 
for barn i alderen 
4 - 6 år. 20-30 4- 
og 5-åringer har 
hver tirsdag vært 
samlet i gymsalen 
på Heggedal skole. 
Torsdager har 15-20 
6-åringer vært samlet på Heggedal skole.

For de minste barna har det vært fokus på å gi et variert tilbud av 
aktiviteter som imøtekommer barns behov for lek og fysisk ak-
tivitet. På høsten var det fokus på å gjøre barna kjent med ulike 
apparater og øvelser, samt å skape en trygghet der barna tar hensyn 
til hverandre selv om farten blir høy og vinnerviljen stor. Aktivi-
teter som ”stiv heks”, ”politi og røver”, ”haien kommer” og andre 
leker har vært mye brukt. Det har også vært tid til turning, stafetter, 
fotball og innebandy. Det kan gå hardt for seg, men etter litt trøst 
går man på igjen.

6-åringene har vært tøffe i år og fl yttet ikke innendørs før kulde 
og snø kom til Heggedal. På kunstgresset ved Heggedal skole har 
fotball vært kjerneaktiviteten, men også for disse har ulike leker 
og aktivitet blitt utforsket. I mars deltok fl ere av barna i skirenn på 
skileikområdet på Eid. I vår har gruppen forfl yttet seg til Gjellum 
kunstgress og skal i mai delta på fotballturneringer. Dette gleder de 
seg til. 

Allidretten har vært et populært innslag for de mange barna 
som har vært med. For sesongen 2011/2012 ønsker Heggedal IL et 
forbedret og mer differensiert tilbud enn i dag. Dersom ønskene 
om treningstider går i orden er planen å få til egne grupper for 4-, 
5- og 6-åringene fra høsten av. I slutten av juni håper vi å ha kabalen 
for høsten klar. Informasjon vil da komme ut på hjemmesidene til 
Heggedal IL.
Tekst: Aasmund Berg
Foto: V. Kvamme, Aa. Berg

Vi trenger frivillige til Allidretten
Allidretten er drevet av frivillighet og for sesongen 2011/2012 trenger 
vi fl ere foreldre som kan ta i et tak og lage aktivitet for våre minste. Vi 
trenger personer både for 4-årsgruppen og 5-årsgruppen. Går du med 
en liten aktivitetsleder i magen, vil vi gjerne høre fra deg. 

Heggedal IL | Allidrett v/Kristin Heldal  
e-post kristin.heldal@oluf.no | mobil: 93 69 02 26

Leder: Tom Hermansen 906 89 754 tom_hermansen@hotmail.com
Nestleder:  Gry E. Garlie 907 81 515 ggarlie@online.no
Fotball: Hans P. Gundersen 992 08 211 hans-pgu@online.no
Langrenn: Terje K. Berntsen 994 36 459 t.k.berntsen@geo.uio.no
Allidrett: Kristin Heldal 936 90 225 kristin.heldal@oluf.no
Trim & Trening: Laila Samuelsen 915 66 932 lssamuel@online.no
Blåfjellhytta: Morten Eriksson 920 39 935 morten.mette@gmail.com
Banemester:  Simon Johansen 918 54 434  simojoh@online.no

www.heggedalil.no
HIL har en ny betalingsløsning for medlemskap i Heggedal 
IL. Medlemmets foresatte kan logge seg på www.heggedalil.no for å oppdatere kontaktinformasjon 
og betale treningsavgift og medlemskontigent online. Det vil nok forekomme at personer som ikke lenger er aktive 
medlemmer vil motta henvendelse om å betale medlems-
kontingent. Det beklager vi, og setter pris på at de det 
gjelder gir beskjed til post@heggedalil.no om at de skal 
meldes ut av idrettslaget.  Vi gjør oppmerksom på at man 
kan være medlem av idrettslaget uten å være aktiv, da 
støtter man idrettlaget og nærmiljøet i Heggedal.Les mer om medlemskap og betalingsløsningen 
i Heggedal Idrettslag på www.heggedalil.no
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Bryggeribesøk
Avisbud-ekskursjon
til Norges eldste bryggeri
Som en takk til trofaste Heggedalsposten-bud, inviterte vi på tur med ledsagere til Aass 
Bryggeri, til omvisning i fabrikken med etterfølgende juleøl-skole i Gildehallen.
Vi var 36 personer som følte oss 
beæret over å få lov til å besøke 
Norges eldste bryggeri. 
Det er nå  4. generasjon som driver 
bryggeriet med Terje Aass i spis-
sen, og i 2009 feiret Bryggeriet 175 
års jubileum med staselig besøk av 
kongefamilien.
Det er nå kun to norskeide bryggeri-
er igjen i Norge, ble vi fortalt.  Aass 
Bryggeri er det ene og Tromsø-
bryggeriet Mack er det andre.
På vår vandring med guide lot vi 
oss imponere over den flotte, gamle, 
ærverdige og velholdte kontor-
fløyen med vegger fulle av histo-
riske bilder, utmerkelser og gamle 
reklameskilt.
Det ble en veldig interessant van-
dring gjennom produksjonen der 
det var meget høye krav til rens-
lighet. Vi fikk se hvordan kornet 
(bygget), malt og humle godgjorde 
seg i kjempestore kar som tok ikke 
mindre enn 71.000 liter, for deretter 
å gjennomgå en gjæringsprosess. 
Dette foregikk i enda større kar, 
før det etter tre uker ble et ferdig 
produkt. Underveis og før det fer-
dige produktet ble tappet på flasker 
og bokser, ble det foretatt jevnlige 
kontroller, og hele veien ble proses-
sen nøye fulgt på dataskjermer. Det 
var nulltoleranse for avvik.
Tomflaskene blir også kontrollert 
nøye. Før de gjennomgår en grundig 
vask i kjempestore vaskeautomater, 
blir returflaskene  automatisk sjek-
ket. Sensorer sørger for at flasker 
som har inneholdt kjemikalier o.l., 
blir spyttet ut.  Deretter gjennomly-

ses flaskene, før de på nytt går gjen-
nom siste rengjøringsprosess. Be-
tryggende å vite for oss forbrukere.
Etter omvisningen var vi i bryg-
geriets Gildehall. Der fikk vi smake 
på fem forskjellige juleøl med en 
liten smakstallerken til. Det var alt 
fra alkoholfritt til sterkt øl, og vi ble 
skolert i hva de forskjellige ølsortene 
passet best til og hvilke serverings-
temperaturer som var riktige. Jo 
mindre alkohol, desto kaldere skulle 
ølet være. Det var hyggelig stemning 
rund langbordene. Dagfinn Hansen 
leste «Fanitullen» med en kraftfull 
innlevelse, og vi sang en allsang til 
Aass-ølets ære.
Stein Berge takket Heggedalspos-
tens bud for en kjempeflott jobb og 

påpekte hvor viktige brikker de er for 
Heggedalsposten. 
Terje Martinsen takket for omvis-
ningen, lærerik øl-skole med smaks-
prøver og for Dagfinns innslag, før vi 
hevet taffelet.
Utenfor ventet bussen på oss og sør-
get for en behagelig hjemreise. 
Det ble en hyggelig og interessant 
kveld, og alle var enige om at Aass 
Bryggeri har godt juleøl for enhver 
smak og enhver matrett. De forskjel-
lige ølsortene har i tillegg varierende 
alkoholprosent, også forskjellig smak 
av sødme, fruktighet og bitterhet.
Dette gjør at du kan finne øl som 
passer perfekt til f.eks. julemat, sild 
og ost, ja, til og med til riskrem. 

Laila Samuelsen

Interesserte tilhørere på omvisning i bryggeriet.

NB! Heggedalsposten trenger flere bud! 

Se annonse neste side!
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Bli med på en lærerik og morsom ølskole i Gildehallen!

Visste du at det finnes en øl som er perfekt til 
jordbær? Eller visste du at øl i marinaden gjør 
underverker med oksefileten?

Bli med på Ølskole i Gildehallen og lær om 
hvordan man smaker på øl, ølets historie og 
hvordan man kan bruke øl både i, og til maten.

Program for Ølskole kan se slik ut: 
19.00 Fremmøte og omvisning i Norges eldste bryggeri
20.00 Ølskole med smaksprøver av øl og mat
21.00 Sosialt samvær
Pris fra kr. 350,- pr. pers.

For mer informasjon se: www.aass.no/gildehallen

Heggedalsposten
trenger flere bud!

Heggedalsposten er meldingsblad for åtte frivil-
lige organisasjoner i Heggedalsområdet. Distri-
busjonen av bladet til omkring 5.200 husstander 
skjer på dugnad. I Eid/Gullhella-området trenger 
vi nå et eller to ekstra bud til distribusjonen. Har 
du lyst og tid til å bruke seks kvelder/ettermid-
dager i året til en slik innsats, så ta kontakt med 

Stein D. Berge på stein.berge@c2i.net 
eller telefon 66 79 70 75.
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HEGGEDAL MENIGHET

Bli med i kor!

Asbjørn Faleide Fristad har til tross for sin unge alder på 
23 år allerede jobbet mange år sammen med Heggedal me-
nighet. Han vokste opp på Gullhella og allerede kort tid 
etter sin egen konfirmasjon i Østenstad begynte han som 
ungdomsleder i Heggedal menighet. Sentrale arbeidsopp-
gaver var knyttet til konfirmantarbeid og spesielt konfir-
mantleirene. Asbjørn har alltid vært interessert i sang og 
musikk og fikk mange anledninger til å dra nytte av sine 
ferdigheter i dette arbeidet.

Etter videregående skole reiste han til Tromsø og tok 
Bachelor grad som sangpedagog ved Musikkonservato-
riet der. Dette var fullført sist vår og i høst begynte han på 
mastergradsstudium i musikkvitenskap ved Universitetet i 
Oslo. Samtidig begynte han som korleder i Heggedal me-
nighet og tok initiativ til å starte opp et nytt kor for ung-
dom. Aktuell alder er fra konfirmasjonen og opp til første 
halvdel av 20-årene. Koret har seksten medlemmer og har 
snaut dobbelt så mange jenter som gutter. Det passer derfor 
godt at mye av repertoaret er trestemt. Koret øver på Heg-
getun hver tirsdag kl. 18 – 19  og før Team Heggedal har 
sine samlinger. Av planlagte aktiviteter for ungdomskoret 
kan nevnes musikal i september sammen med årets konfir-
mantkull. Samsang med voksenkoret blir det også i mars. 
Dessuten skal ungdomskoret delta på Gospelnight sammen 
med andre KFUK/KFUM-kor i vår.

Nå i begynnelsen av året er Asbjørn klar for nye oppga-
ver og vil i vår lede Heggedal menighets voksenkor Salig 
blanding. Her avløser han Grethe Laugerud som i vår har 
permisjon fra denne oppgaven. Asbjørn ønsker å rekruttere 

nye stemmer til dette koret og vi har tatt en prat med ham 
i denne forbindelsen.

– Du har startet på en mastergrad. Hva er temaet for den 
praktiske delen?

–  Prosjektet heter ”Korsang, identitet og rekruttering”. 
Det å arbeide med rekruttering er derfor en naturlig oppga-
ve for meg å drive med nå. Jeg er i ferd med å skrive brev 
til nåværende og tidligere konfirmantforeldre. Jeg håper at 
mange vil melde seg. Jeg tilbyr samtale og prøvesang. Det 
er ikke nødvendig å kunne noter for å være med, men det 
er naturligvis en fordel. Vi satser på å lage øvingsfiler som 
en kan lytte på for å lære stemmen sin. Korstemmene må 
naturligvis lyde rent, men like viktig som en god stemme 
er at en er innstilt på å ta instruksjon. Vi vil ikke satse på 
å mestre spesielt vanskelig stoff, men det er viktig at re-
sultatet lyder godt og at korsangen blir en god opplevelse 
både for kormedlemmene selv og de som lytter. Ellers kan 
en si at prosjektet mitt ganske enkelt er: Å få flest mulig til 
å synge i kor – i Heggedal kirke. Så enkelt er det! Det er 
mange som har lyst til å synge i kor og de når en bare ved 
å spørre – kanskje noen må spørres flere ganger.

– Prosjektoppgaven inneholder også ordet identitet, hva 
legger du i det?

– Identitet i denne sammenhengen går på følelser og re-
lasjoner den enkelte har i forhold til koret en deltar i og det 
repertoaret som framføres. Det er viktig å skape fin mu-
sikk og at en føler seg vel med å framføre dette for andre. 
Korsang er en stor bevegelse i Norge og omlag 200 000 
er med i kor. Helsebringende er det også! Repertoaret er 
ikke endelig bestemt, men jeg har tenkt meg ganske variert 
stoff med innehold fra popaktig musikk, gospel slik som 
ungdomskoret gjerne synger og sikkert også noen salmer. 
Jeg lover at det jeg velger skal låte fint. Det er et løfte!

– Hvor skal de som lurer på om de bør bli med hen-
vende seg?

– De kan ta kontakt med meg, enten via menighetskon-
toret eller gjerne direkte til meg på mail: faleidefristad@
gmail.com. Koret øver torsdager kl 19:00 – 21:30. Denne 
våren blir det også seminar lørdagene 11. februar og 24. 
mars. Søndag 25. mars etter gudstjenesten blir det konsert 
sammen med ungdomskoret i Heggedal kirke. Jeg synes 
det er fint at Heggedal menighet satser så mye på musikk 
og sang!

Ole-Herman Bjor

Asbjørn Faleide Fristad er student, sangpedagog og kordirigent. Nå ivrer han for å få flere 
med til å synge i kor – både ungdom og voksne.

Asbjørn Faleide Fristad

Meld deg på!
faleidefristad@gmail.com

Kirkeklokken
Rett før jul fikk Heggedal menighet problemer med kirke-
klokken. Plutselig ville den verken slå enkeltslag eller kime. 
Etter hjelp fra Olsen & Nauen Klokkestøperi, er nå alt fikset 
og Heggedal kirke har fått ny motor til klokken og nytt ope-
rativsystem som er mye mer avansert enn det tidligere. Så 
dersom noen har hørt kirkeklokken i Heggedal kirke på litt 
merkelige tidspunkt i det siste, så skyldes det rett og slett at 
det nye anlegget har blitt testet.
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HEGGEDAL MENIGHET

 

Baby-sang

Program Heggedal menighet

Dag Aktivitet Sted Opplysninger
JANUAR

Søndag 15 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, band, dåp
Søndag 22 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, Laugerud, Heggetroll, dåp. Akedag etter 

gudstjenesten
Søndag 29 19:30 Kveldsmesse Kirken Brennum

FEBRUAR
Søndag 5 11:00 Gudstjeneste Kirken Kirkens Feltarbeid
Søndag 12 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, Laugerud, Salig blanding, dåp
Søndag 19 11:00 Gospelmesse Kirken Dehli, band, gospelkor
Søndag 26 19:30 Kveldsmesse Kirken Brennum

MARS
Søndag 4 11:00 Gudstjeneste Kirken vikarprest, Laugerud, Speideren, nattverd
Søndag 11 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, Laugerud, Baby-sang, dåp

Faste aktiviteter
Team Heggedal hver tirsdag kl. 19:00-21:30. Konfirmantundervisning annen hver tirsdag etter oppsatt plan.
Heggetroll: tirsdag kl. 17:15-18:00. Første øvelse 17. januar.
Baby-sang onsdager kl. 11:30-13:30 på Heggetun starter opp igjen etter jul i uke 2.
Klubb 10-13: 27. januar, 10. februar, 30. mars, 27. april, 25. mai, 8. juni.
Salig blanding: øver etter oppsatt plan. Oppstart 12. januar kl. 19-22.
HK: tirsdag like uker kl. 19:30.
Kirkefrokost: (Seniorarbeid): kl. 11:30: 6. februar, 12. mars og 7. mai. Hyggetreff fredag 20. april kl. 11:00.

Se Heggedal menighets hjemmeside for nærmere informasjon www.heggedalkirke.no

Heggedal menighet – Givertjenestens konto
1644 15 39499

Hellig tre kongers fest

Baby-sang starter opp igjen i onsdag 11. 
januar kl. 11.30 på Heggetun. 

Babysang er for deg som vet at sang, 
lyder, rytmer og kroppskontakt er viktig 
for barnet ditt, enten du allerede kan man-
ge sanger eller ikke. Gjennom musikk kan 
barnet meddele seg til omverdenen og få 
svar, også før det kan forstå eller uttrykke 
seg med ord. Babysang er på barnets pre-
misser. Det betyr at du kan amme eller ta 
deg en liten spasertur om det skulle være 
behov for det. Ingen barn er for urolige til 
å gå på babysang!

Fredag 6. januar arrangerte Heggedal menighet Hellig tre kongers fest. Det ble en 
kjempe koselig fest med Heggetroll, andakt, pølser, kaker, kaffe, brus, quiz, allsang, 
juletregang og besøk av de Hellige tre konger. Takk til alle som kom, alle som hjalp til 
og alle som på ulikt vis bidro til en kjempehyggelig fest.

DEN NORSKE KIRKE

DEN NORSKE KIRKE 
Heggedal menighet

Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf:  66 90 71 80 

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

www.heggedalkirke.no

Heggedalsposten 19

18-19 Menighet.indd   19 2012-01-09   23:45:21



Noen snakket sammen
En gang på våren 2006 spurte Gunnar 
Enga fra Heggedal menighet vellets 
Stein D Berge om det var interesse 
for å samarbeide om et blad. Dette var 
ingen tilfeldighet. Begge var aktive i 
menigheten, og i likhet med idrettsla-
get hadde begge foreningene hatt egne 
blader i perioder. De hadde også sam-
arbeidet om bladet ”Heggedølen” fra 
2002 til 2005. Stein skrev et notat til 
velstyret der det ble foreslått å prøve å 
starte et  blad med flere andelseiere. I 
juni sendte velstyret ut en forespørsel 
til 26 lokale organisasjoner og interes-
senter, og på et åpent møte på Gjel-
lum 28. august ble planene diskutert. 
Av foreninger var Heggedal idrettslag 
og Askerbørskogen vel interessert, og 
lokale kulturarrangører meldte også et 
behov for en informasjonskanal.

Vi trår til!
På et møte i interimstyret/redaksjo-
nen i oktober ble det under sterk tvil 
besluttet å gi ut første nummer  i ja-

Distribusjon
Odd-Lars Vanberg kontaktet kjente 
rundt i bygda, og fikk 25 personer å 
stille som frivillige bud. Rodenettet 
fikk bladet fra Heggedal og Østenstad 
menighet, som tidligere hadde distri-
buert menighetsblad med frivillige. 
Nettet er seinere utvidet.

Dekningsområdet
er kraftig utvidet fra oppstarten. Før-
ste nummer (nr. 1-2007) ble trykt i 
2500 eksemplarer, og ble distribuert 
i Heggedalsområdet. Nummer 2 økte 
til 3500, og dekket da ”området der 
vel, menighet eller idrettslaget har 
medlemmer”. Høsten 2007 økte opp-
laget til 4000 for nr. 4, 4500 for nr.5, 
og fra januar 2008 var opplaget 5000 
eks. Utvidelsene av dekningsområdet 
var i hovedsak Korpåsen, Blakstad og 
Vollen. I tillegg til postkassene, leg-
ges bladet ut på kafeer og bibliotek, 
og det gleder redaksjonen å høre at 
Heggedalsposten leses med stor inter-
esse av komunens administrasjon og 
politikere.

På nettet?
I det opprinnelige konseptet lå en nett-
utgave – nærmest en lokal nettportal. 
Det trykte mediet er jo spådd en rask 
død, men erfaring viste at papirut-
gaven av Heggedalsposten har hatt 
stor gjennomslagskraft. Dessuten har 
ikke redaksjonen hatt kapasitet til å 
drive en nettavis, ut over det å gjøre 
papirutgaven tilgjengelig på nettet. I 
mars 2007 fikk Heggedalsposten egen 
hjemmeside, der alle bladene kan las-
tes ned i PDF-versjon.

Layout
Redaksjonen bruker programmet In-
Design til redigering, sammen med 
Photoshop og Acrobat Professional. 
Dette er tunge program, og vi kunne 
klart oss med enklere verktøy. Men 
det har vært en bonus for medlem-
mene i redaksjonen å få lære seg dis-
se programmene. Fra 2010 har Tuve 

Den første redaksjonen besto av:
Terje Martinsen - lokalhistoriker 
Tone Wien – Askerbørskogen Vel
Odd Lars Vanberg – H.Hovedgårds Venner
Ole-Hermann Bjor – Heggedal Menighet
Irene Johansen – Heggedal Vel
Stein D Berge – Heggedal Vel
Dag Henning Sæther
Torgeir Kroken fra Heggedal Idrettslag var 
med i interimsstyret, men ikke i redaksjonen.

Ideen er god, men....
Alle var enige om at ideen var god, 
og at hoveproblemet var arbeidskapa-
sitet, ikke økonomien. Redigering og 
layout er et håndverk, men flere i re-
daksjonene hadde noe erfaring. Terje 
Martinsen hadde begynt på arbeidet 
med Heggedalsboka, og brukte Ve-
mund Tollefsen til layout. Tollefsen 
holdt en orientering for redaksjonen 
om layout. Polinor as i Drammen ga et 
gunstig tilbud på trykking i Polen. De 
var meget hjelpsomme i oppstarten, 
og holdt et 2-timers lynkurs i layout 
og bladproduksjon for redaksjonen i 
forbindelse med det første nummeret.

Heggedalsposten blir til

Heggedals
Nr.1 - 2007 postenVelkommen til nytt blad for 

hele Heggedal!
De frivillige organisasjoner i Heggedals-området  har gått sammen om et felles organ – for å inspirere oss alle. Dette er første nummer og planen er å kunne gi ut bladet regelmessig - i mange år fremover.Du er velkommen til bidra - bli med!

Beskrivelser med kart - av 13 bygg og anlegg i og om-
kring Heggedal sentrum.       se side 14-17

Se våre sider:

Heggedal sentrum. Planer for utbygging – idag!        Intervju med Per Øystein Funderud - se side 12+13

NYHET

Per Øystein Funderud - vår nye byggmester i Heggedal - er nylig utnevnt til Asker kommunes prosjektleder for utbyggingen av Heg-
gedal sentrum. Det er de 4-5 første årene han skal konsentrere seg 
om i første omgang.  Det er en krevende jobb som bl.a. går ut på å få 
mange offentlige instanser til å dra lasset i samme retning. Målet er 
å få det Heggedal sentrum vi ønsker oss innen de tids- og kostnads-
rammer som dette prosjektet krever. Det letteste vil antagelig bli å samarbeide med den andre ”byggmester’n”: Espen Tandberg.  

Hvor skal Heggedals storstue ligge – på Gjellum eller i sentrum?          Hvordan Heggedal sentrum skal se ut, har opptatt 
heggedølingene i svært mange tiår. Ja, det var faktisk en av årsakene 
til at Heggedal vel ble stiftet i 1903. De ville ha plankefortau fra stasjo-
nen til meieriene og parafi nlykter langs veien i den mørke årstida.Terje Marinsen er lokalhistoriker og politiker.  Han er født og oppvokst i Heggedal og har et spesielt forhold til bygda. 

Per Øystein Funderud

Heggedal sentrum. Planer for utbygging - for 50 år siden!  Av Terje Martinsen - se side 4-6

Heggedal idrettslag

  Heggedal Menighet

 Side: 8-11

Side: 22-24

 Side: 18-20
Hovedgårdens Venner

     Side: 21

Heggedal Seniorsenter

     Side: 25

En hilsning 
fra Svein 
Aurmark
        Side: 26

Hvor er dette?
12 bilder vises. Lag forslag til rett sted.
                 Side: 10

Nyttårskonserti Heggedal Idrettshall lørdag 20. januar kl. 17.00 -  se side 3

Støtt bladet!
Gi et bidrag - eller bli med oss i å lage nye nr av bladet. 

01-Forside-ferdig.indd   1

03.01.2007   08:08:28Nr. 1-2007 

nuar. Det ble jobbing i romjula, og 
noen dager etter nyttår gikk bladet til 
trykkeriet. Ved planleggingen av det 
første nummeret ble alle sidene lagt 
etter hverandre på et langt bord på 
Gjellum, for å se hvordan bladet ble. 
Seinere ble et regneark  det viktigste 
planleggingsverktøy.

Nyheter og debatter?
Med 6 nummer i året ble det tidlig 
enighet om at debatter ikke ville fun-
gere. Raske nyheter og debatter over-
later vi til Budstikka. Dessuten vil det 
raskt bli konflikter innad i redaksjo-
nen dersom bladet skal ”mene” mye 
om lokale saker. Dette er redaksjonen 
enig om. Foreningene får lov til å skri-
ve hva de vil på sine sider, så lenge 
det ligger innenfor ”redaktørplakaten” 
– god skikk og bruk.

Historisk stoff
En viktig ingrediens i Heggedalspos-
ten har vært de historiske artiklene. 
Terje Martinsen og Odd Lars Vanberg 
har med sine bidrag gitt bladet en ek-
stra dimensjon som ingen hadde drømt 
om på forhånd.

Med et Historielag som fast bidragsyter kan ikke Hegge-
dalsposten være bekjent av å være uten en dokumentert 
historikk. Egentlig er redaksjonens aktiviteter grundig do-
kumentert gjennom de 30 bladene som er gitt ut fra opp-
starten i januar 2007, men bak utgivelsene ligger vurderin-
ger og diskusjoner som ikke alltid er opplagte for leserne. 

I følge en uoffisiell uttalelse fra en journalist fra Budstikka 
i desember 2009 mente “miljøet på Billingstadsletta” at 
Heggedalsposten hadde holdt på overraskende lenge etter 
3 års drift. Når vi nå runder 5 år, skyldes det ikke stahet i 
redaksjonen. Det er faktisk ganske moro å holde på.

En kort reise gjennom bladets 5 første år av Dag Henning Sæther

Heggedalsposten20

HP-historikk.indd   20 2012-01-10   22:37:01



Glad vært med som layout-konsulent, 
og har bidratt sterkt til å gi bladet en 
mer helhetlig design.

God Økonomi
Heggedalsposten fikk 55.000 fra As-
ker Kommune, og 27.000 fra Norges 
Velforbund til oppstarten. Økonomien 
er ikke det store problemet så lenge 
hoveddelen av arbeidet gjøres på fri-
villig basis, fordi selve trykkingen er 
så rimelig. Men hvis bladet skal leie 
inn hjelp, blir regnestykket et helt an-
net. Bladet har bedt om, og har fått 
fritak for mva, da det fungererer som 
meldingsblad/medlemsblad for lokale 
foreninger. 

Trykking i Polen var billig, men i 
september 2009 fikk Heggedalsposten 
25 % lavere pris fra UnitedPress, som 
har trykkerier i Latvia. 2010- og 2011-
årgangene er trykket der. Bladet klarer 
seg økonomisk på betalingen fra for-
eningene, sammen med en beskjeden 
mengde av annonser. 

En viktig inntektskilde de første 
årene var ”Bedriftspresentasjoner” 
presentasjoner av lokale bedrifter og 
personene bak. 

Samlet omsetning for bladet er ca. 
150.000,- pr år, og ca. 80% av utgif-
tene er trykking. Heggedalsposten har 
en reserve på ca. 140.000 ved årsskif-
tet 2011/2012.

Flere bidragsytere!
Helt fra starten i 2007 har redaksjonen 
jobbet med å få med flere foreninger 
som bidragsytere - med faste sider. Fra 
januar 2008 kom Lions med, og fra 
mars 2010 har Heggedal og Blakstad 
skolekorps og den nystartede Nærmil-
jøsentralen hatt faste sider. Det lokale 
Historielaget ble startet høsten 2009, 
og har fra første dag hatt egen side. 
Det er nå 8 lokale foreninger som har 
faste sider. I tillegg har Seniorsenteret, 
Pensjonistforeningen og Helselaget 
annonsert sine program ved oppstar-
ten av hver sesong, og flere andre for-
eninger bruker bladet. 

Med flere faste foreningssider ble 
sidetallet i 2010 økt fra 28 til 32 si-
der.

Styre og eierskap
Dette har vært tema for diskusjon hele 
veien.

Fram til januar 2011 sto i realite-
ten redaksjonen kollektivt økonomisk 
ansvarlig for Heggedalsposten. Det 
ble underveis diskutert å gjøre bla-
det til en egen forening, med de faste 

bidragsyterne som medlemmer eller 
eiere. Da Nærmiljøsentralen ble opp-
rettet i 2010, ble det naturlig at den 
tok et ansvar, og i mars 2011 vedtok 
redaksjonen og Nærmiljøsentralens 
årsmøte å gjøre Heggedalsposten til 
et prosjekt under Nærmiljøsentralen. 
Dette understrekes ytterligere ved at 
Per Sletaune går inn som redaksjons-
ansvarlig etter Stein Berge fra januar 
2012.

Innhold bare for 50+?
Heggedalsposten har nok hatt sin stør-
ste leserkrets blant (godt) voksne, men 
det ryktes at ungdom også er obser-
vert som lesere. Bladet har forsøkt å 
bringe stoff som også interesserer den 
yngre garde, og har nå en egen ung-
domsredaksjon.

Hva var nøkkelen?
Det kom et initiativ, det var et behov, 
og det var et antall personer som til-
sammen hadde erfaring og interesse 
for å lage blad. Og det viste seg fak-
tisk å være veldig moro. Men den 
største drivkraften har nok vært alle 
de positive tilbakemeldingene. 

Ole Herman Bjor har mang en gang 
påpekt at det er imponerende at redak-
sjonen alltid har klart å holde fristen 
for innlevering til trykkeriet. Slike 
frister kan være en forbannelse, men 
er samtidig en voldsom drivkraft - for 
oss, som for alle andre redaksjoner.

Budstikka
Forholdet til Budstikka har vært upro-
blematisk. Da Budstikka i en periode 
knyttet journalister til hvert enkelt 
lokalområde i Asker, hadde Hegge-
dalsposten et veldig godt samarbeid 
med Budstikkas Dag Tufte.

 Heggedalsposten og Budstikka 
utfyller hverandre. Heggedalsposten 
har en nærhet til lesere og lokalmil-
jø Budstikka ikke har mulighet til å 
”matche”.

Ikke bare lesestoff
Det er ingen tvil om at bladet mottas 
med glede av mange lesere. Det har 
bidratt til å øke lokalkunnskapene, og 
er et rimelig organ for informasjon 
og annonsering for de lokale forenin-
gene. Men kontakten og samarbeidet i 
redaksjonen var også starten på ”Bru-
kerforumet for utbyggingen av Heg-
gedal Sentrum”, ”Heggedalsdagene” 
i 2008 og 2009, Heggedal Nærmiljø-
sentral og Heggedal og omegn Histo-
rielag.

Bladet gir en unik mulighet til å 
komme ut med informasjon om nye 
foreninger og aktiviteter.

Dagens redaksjon, fra venstre: Terje Martinsen, Laila Samuelsen, Frode Th Omdahl, 
Ole-Herman Bjor, Irene Johansen, Dag Henning Sæther, Stein D. Berge, Per Sletaune 

Nr. 6-2011 
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2007 - 1 Utleielokaler i Heggedal
2007 - 1 "Å høre til et sted"
2007 - 1 Om Heggedalsskogen og Vikingjordet barnehager
2007 - 2 Heggedal Barnekor er i gang – igjen!
2007 - 3 Nytt fra Fau ved Hovedgården ungdomsskole
2007 - 4 "Her bor vi!" - om HVPU-boligene på Sætre
2007 - 4 Asker Trialklubb
2007 - 4 Hallenskog – vårt utmarksområde
2007 - 4 Hallenskog og Hallenåsen i dag
2007 - 4 Heggedal Blandakor
2007 - 4 Heggedal Friidrettsklubb
2007 - 4 Kollektivtransport 
2007 - 6 Førjulsfeiring i Holland
2007 - 6 Jule- og nyttårsfeiring i India - og i Norge 
2008 - 1 Nærmiljøkonferanse
2008 - 1 Vikingjordet Barnehage
2008 - 1 Åpning av Kulturfabrikken
2008 - 2 Møbeltapetserer Gabrielsen 50 år
2008 - 3 Hva med en skjærgårdstur til Vardåsen?
2008 - 3 Nye butikker i Heggedal
2008 - 3 Sætre beboerforening
2008 - 4 Fra Bosnia til Heggedal - og tilbake igjen
2008 - 4 Vikingjordet barnehage på topptur
2008 - 4 Åpning av Kunstfabrikken Heggedal
2008 - 5 Biblioteket vårt
2008 - 5 Nærmiljøkonferansen på Gjellum 27/9
2008 - 5 Presentasjon av Asker Helsesportslag
2008 - 5 Småvannsbu - Asker Turlags nye hytte
2008 - 6 Sætreområdet
2008 - 6 Terje Martinsen med bok om Heggedal
2009 - 1 Foreningsliste for Heggedal
2009 - 1 Første beboer på Nyhuskollen
2009 - 2 Krisemillioner til Heggedal
2009 - 2 Midt i planeten - fint besøk på skolen
2009 - 2 Ungt entreprenørskap på skolene
2009 - 3 Asker Kunstskole
2009 - 4 Museumsdagen 2009 - hva ble registrert?
2009 - 5 Bruk biblioteket!
2009 - 6 TV-aksjonen 2009 i Heggedal
2009 - 6 Våre frivillige bud…
2010 - 2 Heggedal hjalp Haiti
2010 - 3 Asker Birøkterlag 
2010 - 5 Miljøsertifisering på Heggedal skole
2010 - 5 Om frivillighet i Norge
2010 - 6 Avfallstaxi - en ungdomsbedrift
2010 - 6 Pikene ved Broen
2010 - 6 Tandberg Eiendom bygger Fyrhuset
2010 - 6 TV-aksjonen 2010 i Heggedal
2011 - 1 Heggetun i ny drakt
2011 - 3 9-åringer inntar kommunestyresalen
2011 - 3 Operaen skal fram
2011 - 4 Alpakkaene på Gisle gård
2011 - 4 Hovedgården ungdomsskoles røykekutt-pris
2011 - 5 Idretts-SFO
2011 - 6 Pendler-aksjonen
2011 - 6 TV-aksjonen 2011

2007 - 1 For 50 år siden Hvor skal Heggedals storstue ligge?
2007 - 2 Gjengrodde stier, veier, vinterveier, skiløyper og skibakker
2007 - 2 Skiløyper og hoppbakker
2007 - 2 Utendørs TV i Heggedal
2007 - 3 Heggedal Helselag 60 år
2007 - 3 Vannene i Heggedal
2007 - 3 Våre velsignede vassdrag
2007 - 4 Blåfjellhytta
2007 - 5 Butikkene i Heggedal
2007 - 5 Skitthegga Swings 20-års jubileum
2007 - 6 Heggedal Musikkorps - et noe uvanlig musikkorps
2007 - 6 Jul og julefeiring i Heggedal i 1930 og 1940 – årene
2007 - 6 Litt om både jul og overtro i gamle dager i Heggedal
2008 - 1 ”Kværna” – et gammelt hus i Heggedal sentrum
2008 - 1 Heggedal Uldvarefabrikker a/s
2008 - 2 “Grønn var min barndoms dal” 
2008 - 2 Gjellum som friidrettsarena gjennom 83 år
2008 - 3 Djerv-stafetten
2008 - 3 Steinhoggerier i Heggedal
2008 - 4 Heggedal Bruk A/S er en spesiell industrieiendom!
2008 - 4 Utendørs pokerspill på Fisås
2008 - 5 Terje Martinsen med bok om Heggedal
2008 - 5 Yggeset-gårdene - med isskjæring, sjøfart og bringebær
2009 - 1 Seniorsenterets 15-årsjubileum
2009 - 2 Aksjeselskapet Heggedal Hovedgård
2009 - 2 Pensjonistforeningen 40 år
2009 - 3 Om å ta vare på gamle ting
2009 - 3 Perlefiske i ferskvann
2009 - 4 Heggedal Barnekor 65 år
2009 - 4 Pinsekirken Eben-Eser 80 år!
2009 - 5 “Sølvkula” 25 år
2009 - 5 Dikemark jernverk
2009 - 6 Dikemark Sykehus - historien fortsetter
2009 - 6 Heggedal Fabrikker - bedriftene som har vært der
2010 - 1 Lokale motsandsfolk under 2. verdenskrig
2010 - 2 Om Friheim
2010 - 3 Nasjonalforeningen 100 år - Heggedal Helselag markerer
2010 - 4 Heggedølen Anders Lange
2010 - 5 Redd for svenskene
2010 - 6 Kino’n på Gjellum
2011 - 1 Gangbroen på Askerbørskogen
2011 - 1 Torbjørn Yggeseth
2011 - 2 Ellinor badet med pingviner
2011 - 2 Tonleik - lek med toner i seksti år
2011 - 4 Låven i Hallenskog
2011 - 5 Yggeset Gård
2011 - 6 Jul i gamle dager

Register over artikler i Heggedalsposten 2007-2011

Historiske artikler

Artikler om aktuelle temaHeggedalsposten har hatt mange typer av stoff. Noe er 
bare interessant i øyeblikket, mens annet stoff har verdi 
i lang tid, og kan leses og brukes om igjen. Registeret er 
ikke nøyaktig eller komplett. Det gir bare en oversikt over 
de største artiklene, og baserer seg på innholdsfortegnel-
sen i hvert enkelt blad. Det har blant annet vært mange 
interessante artikler og nyheter på foreningenes sider, uten 
at de er kommet med her.
Bladene kan lastes ned fra www.heggedalsposten.no.

av Dag Henning Sæther
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2007 - 1 Intervju med Per Øystein Funderud
2007 - 1 Planer for bygg og anlegg i Heggedal sentrum
2007 - 1 Heggedal menighetssenter - presentasjon av planer
2007 - 2 Nytt kollektivknutepunkt og veisystem i støpeskjeen
2007 - 2 "Et Grünerløkka på landet". Intervju med E.Tandberg
2007 - 3 Ny reguleringsplan for Heggedal sentrum (AK)
2007 - 4 Heggedal ungdomsskole ønsker seg ute-scene!
2007 - 4 Kan bli virkeligheten - ny kollektivterminal (AK)
2008 - 1 Asker kommune i diskusjon med innbyggerne
2008 - 3 Utbyggingen av Heggedal sentrum
2008 - 3 Et trafikknutepunkt med miljøperspektiv (AK)
2008 - 4 Utbygging på Odden (JM Byggholt)
2008 - 5 Ny kloakkledning og ny kunstgressbane (AK)
2008 - 6 Politikermøte om budsjettet
2009 - 2 Biologiske registreringer i sentrum
2009 - 5 Reguleringsplanen - høringsuttalelse
2010 - 2 "Milepelfest" på puben februar 2010
2010 - 3 Nytt forsamlingslokale i Heggedal
2010 - 4 Status for utbygging av Gullhella stasjon
2010 - 4 Stasjonen og nytt veisystem (AK)
2011 - 2 Ny Heggedal stasjon (AK)
2011 - 3 Arkitektkonkurranse om ny gangbro (AK)
2011 - 5 Åpent møte på Gjellum 5. september 2011
2011 - 5 Juryen har talt! Vinnerutkast ny gangbro
2011 - 6 Bibliotekskonferansen oktober 2011

2007 - 3 Heggedal Servicesenter AS - Shell
2007 - 3 Real Bil
2007 - 3 Rustad Meieri
2007 - 4 Brødrene Hvesser 
2007 - 4 Heggedal Bakeri fyller 75 år
2007 - 4 Tore Sigernes - Vollen
2007 - 5 Låser og bobiler
2007 - 5 Teknoserv
2007 - 5 Vollen Truck and Parts
2008 - 2 Asker Kiropraktorklinikk
2008 - 2 Nyhuskollen - 39 nye leiligheter
2008 - 3 Kjekstad Golf
2008 - 4 Rortunet
2008 - 4 Rørlegger Mortensen
2008 - 5 Pizzaekspressen
2008 - 6 Europris
2008 - 6 Trelastomsetning
2009 - 1 Ice-Crust
2009 - 1 REMA Gullhella
2009 - 2 Truls Stokker
2009 - 3 Ida Idé Lysthus
2009 - 3 Martin Rønning
2010 - 5 Stall Blakstad
2010 - 5 Trysilhus’ byggeprosjekt i Rødsåsen

Intervjuer og omtaler av personer

Bedriftspresentasjoner

Utbygginga i Heggedal

2007 - 2 Lars Martin Hol – ny prest i Heggedal
2007 - 3 Arne Larsen - "Den glade baker" - på Seniorsenteret
2007 - 5 Per Pedersen - portrettintervju
2008 - 1 Ruth og Øistein Øverby - intervju
2008 - 1 Daniel Hovdahl
2008 - 2 Bjørn Carlsen - presentasjon av maleren 
2008 - 2 Frode Th Omdahl - ny redaksjonssekretær
2008 - 6 Johan Naterstad - geologen
2009 - 1 Brødrene Flatebø
2009 - 6 Marianne Mjaaland - med meningers mot
2010 - 2 Florentz - kunstnerfamilien
2010 - 5 Kjell Marcussen - spellemann
2010 - 6 Tor Sønsterød i verdensklasse
2011 - 2 Sturla Borch Fagerhaug
2011 - 3 Alexandra - verdensmester i hundekjøring
2011 - 4 Rolf Sostmann - intervju

2009 - 4 Turvei - Dalveien fra fjell til fjord
2009 - 5 Vollen Vels turvei
2009 - 6 Turvei Blåfjell - Svartvannsåsen
2010 - 1 Skiløype Eid - Sydskogen
2010 - 2 Skiløype - en rundtur med utgangspunkt Blåjellhytta
2010 - 3 Turvei - ny tursti fra Heggedal til Lier
2010 - 4 Turvei fra Vikingjordet langs Grodalselva mot Røyken
2011 - 1 Skiløype - en rundtur med utgangspunkt Dikemark
2011 - 2 Skiløype Dikemark - Eid/Gjellum
2011 - 3 Historisk rundtur i Heggedal sentrum

Turveier og skiløyper
Den nye turstien fra Heggedal til Lier (nr.3-2010)

Bedriftspresentasjon: Rørlegger Mortensen (nr.4-2008)

Intervju med brødrene Flatebø (nr.1-2009)
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Åpningstider: Mandag 09.00-13.00,  tirsdag - fredag 09.00-14.30
Kafé, vafl er, smørbrød hver dag.   Middag tirsdag - fredag 13.00-14.00

VELKOMMEN TIL HEGGEDAL SENIORSENTER
Daglig ansvarlig: Elisabeth Lystad               Fagarbeider: Gro Fridholm

Heggedal seniorsenter  - i Heggedalsenteret, inngang på baksiden

FASTE KURS, GRUPPER OG AKTIVITETER:
Håndarbeidstradisjoner. Like uker. mandag kl. 10.00 - 12.30
Stavgangsgruppe. Start i mars. Instruktør: Laila Samu-
elsen fra Trim og Trening. Se oppslag og påmelding.

mandag kl. 13.30 - 15.00

Treskjæring. Nye skjærere velkommen. tirsdag kl. 10.00 - 13.00
85+ gruppe annenhver uke - ulike uker tirsdag kl. 11.30 - 13.00
Kurs - “En refl eksjon om livet” datoer: 15/2 og 14/3 onsdag kl. 10.00 - 11.30
Datakurs for nybegynnere. onsdag kl. 10.00 - 12.00
Internett-kurs. onsdag kl. 12.30 - 14.30
Allsang. Nye sangere velkommen. onsdag kl. 12.00 - 13.00
Kurs i Lappesøm, start i februar. Se oppslag. onsdag kl. 13.00 - 15.00
Dametrim. Fysioterpeut som instruktør. torsdag kl. 10.00 - 11.00
Bridge torsdag kl. 11.00 - 14.30
Datakurs bilde og foto. Her kan du blant annet lære 
redigering, overføring av bilder til datamaskin m.m.

torsdag kl. 12.30 - 14.30

Treskjæring kveld torsdag kl. 17.00 - 20.00
Bingo fredag kl. 12.00 - 13.00
”Hurra meg rundt”. Gjette- og spørrekonkurranser, 
boccia, pilkast med mer. Hyggelig sosialt samvær.

fredag kl. 11.00 - 12.00 
i ulike uker

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

Program våren 2012

31. mai

Presentasjon av vårens program. Kl. 11. Kaffe og vaffel.
”En refl eksjon om livet” v/Kari Lisbeth Eriksen Kl. 10.45 – 11.45.
85+ gruppe. For deg over 85år inviterer vi til samtalegruppe.  Kaffe og noe å bite i. Invitasjon i posten.

”Mirakelkur for kropp og sinn” 10.45 – 11.45 v/ Mari Grønlund. Kiropraktor.
Kabaret, ”Er det noen der?” Holmen seniorteater. Kl. 12- 13.
Et allsangkåseri ”Evert Taube i ord og toner” v/ Anders Bergem og Helge Skårer. Kl 1045 – 11.45

Skidag  på Eidsletta - felles for alle sentrene. 
Middag til frivillige på senteret. Invitasjon sendes ut.  
”Ubehagelige lyder” v/ Oddvar Arntsen likemann for høreapparatbrukere og audiograf  Line Steen
Allmøte ved Brukerrådet ved Heggedal Seniorsenter kl. 10.45
Påskelunsj.  Kl. 12. m/ litt piano spill og allsang.

Stop shop sko. Salg av sko, kl. 11. 
Vårtur til Brønnøya. Margit serverer lunsj. Reiser fra senteret i bil. Må kunne gå et lite stykke. Se 
nærmere oppslag og påmelding.
Seniorklær Akershus kommer kl. 11. Moteoppvisning og salg av vårens og sommerens klær.

Nasjonalforeningen v/Heggedal Helselag arrangerer Hjertemarsjen. Start kl.10.
Internasjonal aktivitetsdag: Orienteringstur til Småvannsbu, i samarbeid med Asker turlag
Underholdning, m/Liv og lyst. Vårsøg. Kl. 1045 – 1145

Utfl ukt til Asker helsesportslags anlegg ved Dikemarkvannene. Kom med sykkel, bil el. buss. 
Mulighet for padling. Start kl. 12.
Rømmegrøt og spekemat kl.12.00. Arne spiller til allsang. Påmelding innen 14.juni

Januar
Tirs. 10.
Ons. 18.
Tirs. 24.
Februar
Ons. 8.
Fre. 17.
Ons. 29.
Mars
Ons. 7.
Tirs. 13. 
Ons. 21.
Ons. 28.
Fre. 30. 
April
Tors. 19.
Ons. 25.

Tors. 26
Mai
Tirs. 8.
Ons. 10.
Ons. 23.
Juni
Tir. 12.

Ons. 20.
Ved eventuelle endringer, se oppslag på senteret.

29. feb.

7. mars

25. april

12. juni

10. mai
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Presentasjon av vårens program. Kl. 11. Kaffe og vaffel.
”En refl eksjon om livet” v/Kari Lisbeth Eriksen Kl. 10.45 – 11.45.
85+ gruppe. For deg over 85år inviterer vi til samtalegruppe.  Kaffe og noe å bite i. Invitasjon i posten.

”Mirakelkur for kropp og sinn” 10.45 – 11.45 v/ Mari Grønlund. Kiropraktor.
Kabaret, ”Er det noen der?” Holmen seniorteater. Kl. 12- 13.
Et allsangkåseri ”Evert Taube i ord og toner” v/ Anders Bergem og Helge Skårer. Kl 1045 – 11.45

Skidag  på Eidsletta - felles for alle sentrene. 
Middag til frivillige på senteret. Invitasjon sendes ut.  
”Ubehagelige lyder” v/ Oddvar Arntsen likemann for høreapparatbrukere og audiograf  Line Steen
Allmøte ved Brukerrådet ved Heggedal Seniorsenter kl. 10.45
Påskelunsj.  Kl. 12. m/ litt piano spill og allsang.

Stop shop sko. Salg av sko, kl. 11. 
Vårtur til Brønnøya. Margit serverer lunsj. Reiser fra senteret i bil. Må kunne gå et lite stykke. Se 
nærmere oppslag og påmelding.
Seniorklær Akershus kommer kl. 11. Moteoppvisning og salg av vårens og sommerens klær.

Nasjonalforeningen v/Heggedal Helselag arrangerer Hjertemarsjen. Start kl.10.
Internasjonal aktivitetsdag: Orienteringstur til Småvannsbu, i samarbeid med Asker turlag
Underholdning, m/Liv og lyst. Vårsøg. Kl. 1045 – 1145

Utfl ukt til Asker helsesportslags anlegg ved Dikemarkvannene. Kom med sykkel, bil el. buss. 
Mulighet for padling. Start kl. 12.
Rømmegrøt og spekemat kl.12.00. Arne spiller til allsang. Påmelding innen 14.juni

Januar
Tirs. 10.
Ons. 18.
Tirs. 24.
Februar
Ons. 8.
Fre. 17.
Ons. 29.
Mars
Ons. 7.
Tirs. 13. 
Ons. 21.
Ons. 28.
Fre. 30. 
April
Tors. 19.
Ons. 25.

Tors. 26
Mai
Tirs. 8.
Ons. 10.
Ons. 23.
Juni
Tir. 12.

Ons. 20.

4. jan.
1. febr.
7. mars
11. april
2. mai
4. juni
13. juni
20.-24. aug.

28. aug. 
5. sept.
3. okt.
7. nov.
5. des.

Heggedal Helselag
Møte- og handlingsplan 2012

Heggedal Helselag
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Medlemsmøte kl.17.30 på Helselagshuset
Årsmøte kl.17.30 på Helselagshuset
”Hjertemarsjen” *)
Sommermøte kl.17.30 på seniorsenteret
Kulturdagene på Heggedal Hovedgård
Dagstur – sammen med pensjonist-
foreningen.*)
”Gjellumlekene” *)
Medlemsmøte kl.17.30 på Helselagshuset
Julebord kl.17.30 på seniorsenteret

25. jan.
14. mars
8. mai
23. mai
2.-3. juni
4. juni

28. aug.
26. sept.
28. nov.

Heggedal 
Pensjonistforening

Medlemsmøte kl 17 på seniorsenteret
Medlemsmøte kl 17 på seniorsenteret
Årsmøte kl.17 på seniorsenteret
Medlemsmøte kl.17 på seniorsenteret
Medlemsmøte kl.17 på seniorsenteret
Dagstur, sammen med helselaget 
Sommermøte kl.17 på seniorsenteret
Høsttur til Savalen - sammen med 
Vollen og Bjerkås PF (som er arr.)
”Gjellumlekene”
Medlemsmøte kl.17 på seniorsenteret
Medlemsmøte kl 17 på seniorsenteret
Medlemsmøte kl.17 på seniorsenteret
Julebord kl.17 på seniorsenteret

Møte- og aktivitetsplan 2012

Transport: Lions Heggedal, tlf. 909 62 742  

*) se oppslag på seniorsenteret

Underholdning m.m.på møtene blir kunngjort senere
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Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

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

Hold fartsgrensene
Heggedal

Styreleder er Åsmund 
Sutterud. Mobil: 911 95 334 
Mail: aasmsutt@online.no
Jeg ønsker medlemmer av 
Heggedal Vel - og alle våre 
lesere - alt godt for 2012.

Spikkestadbanen som 
somletog er fortsatt i 
fokus.
Nå er det dokumentert i Aften-
posten (06.01.2012 på nettet) at 
NSB konkurrerer med fl ytoget, 
også på strekningen Asker 
- Oslo, slik at det bl. a. ikke er 
plass til at Spikkestadtoget kan 
gå direkte fra Asker til Oslo.

Aftenposten henviser til 
rapporter fra både Transport-
økonomisk institutt og Aplan- 
Viak om dette.  Så noe av 
årsasken til at Spikkestadtoget 
blir somletog, er 3 direktetog pr 
time bl. a. mellom Asker og Oslo 
- det samme som Flytoger har.  
Og sammen med annen trafi kk 
på det nye sporet (godstog) er det 
ikke plass til Spikkestadtoget.  

Andre årsaker er - som vi skrev 
om i forrige nr av HP - kryss-
ningsproblemer på Asker stasjon 
og det å spare materiell.  Men 
det er selvsagt ikke umulig å 
kjøre Spikkestadtoget som 
direktetog - i alle fall i rushti-
dene, men da må NSB redusere 
antall direktetog til Oslo og 
Gardermoen.

Et spørsmål som er uklart er 
hva NSB har av passasjertall, 
når  de bl.a. sier at reisende med 
Spikkestadtoget kan bytte tog i 
Asker - også når det er fullt!
Se mer om denne saken på side 
19 og 20.

Er du blant de som holder fartsgrensen i Heg-
gedal, da er du en ”seriøs” person.  Hvis du 
ikke holder fartsgrensene i Heggedal, men 
ønsker en påminnelse, så kjøper du klistre-
merket, og blir med i rekken av ”seriøse” og 

progressive beboere i Heggedal. 
KJØP MERKET PÅ BILIOTEKET FOR kr 50
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I forrige nr presenterte vi bredt de 2 nye 
personene som jobber i Fremtidens Heg-
gedal med Heggedal sentrum. Den 3. per-
sonen; Per-Ola ble også kort omtalt, men 

her kommer en bredere presentasjon.

Lederen har ordet

Hvorfor bli medlem av Heggedal Vel?
*  Fordi mange medlemmer gjør oss sterkere
        overfor alle myndigheter. 

*  HV har ingen andre inntekter enn 
        kontingenter fra medlemmene.   

Send kr 200 til kontonr: 1503 19 52716
                   Husk å skriv på ditt navn og din adresse.

Hva skjer hos
Tandberg Eiendom?

Per-Ola Baalerud (39), 
mail: pob@baalerud.com

Per-Ola er nestleder i 
Fremtidens Heggedal, 
og konsentrerer seg nå 
om Heggedal sentrum 
sammen med Linn T 
Grønseth og Magnus 
Greni. Men han er også 
opptatt av den øvrige 
utbyggingen i Hegge-
dal.
Her er hans presenta-
sjon av seg selv.

Jeg har bodd i Heggedal 
siden 2003, og jeg holder 
til på øvre Sætre sammen 
med kone Heidi, fi re døtre i 
alderen 3-10, et par hester, to 
alpakkaer, noen høner, kani-
ner og katt. 
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Jeg har hatt ulike verv i 
Heggedal Vel siden 2005, 
og jeg er spesielt opptatt av 
den helhetlige og langsiktige 
utviklingen av områdene 
rundt Heggedal sentrum der 
det er viktig å kunne be-
vare nærheten til natur- og 
friluftsopplevelser samtidig 
som man utvikler de urbane 
kvalitetene. 
Jeg mener Heggedal har 
unike kvaliteter som bosted 
for små og store, og involve-
rer seg i lokalmiljøet for å bi-
dra til at vi får et enda bedre 
Heggedal i samarbeid mellom 
befolkningen og offentlige / 
private aktører. 
Jeg er utdannet sivilingeniør 
og økonom, og jobber til dag-
lig i Oslo med investeringer. 
Jeg har mange jern i ilden, 
og i tillegg til å vikariere 
som trener i håndball er jeg 
en svært aktiv skiløper i 
mosjonskategorien. Du tref-
fer meg gjerne ute på ski, 
rulleski eller sykkel, og hele 
vinteren er jeg å fi nne på start 
i de mange turrennene som 
teamsjef i Team Aker.

Fokus foreløpig er Fyrhuset 
eller Rampehuset som arki-
tektene kaller det, antagelig 
fordi det blir liggende i øst-
enden av gang- og sykkelbrua 
over Heggedal stasjon og elva 
Skitthegga (som en rampe!).
Det er Tandbergs arkitek-
ter (Jarmund/Vigsnæs) som 
fremmer forslag om endrin-
ger i reuleringsplanen fra 
2009-2010.  Dette betyr kun 
mindre justeringer, og det vil 
være en oppdatering i forhold 
til de planer Tandberg har nå.  
Jernbaneverket starter 
ombyggingen av Heggedal 
stasjon i løpet av våren, og 
de skal være ferdig med 1. 
byggetrinn (spor, perronger 
og brua over sporene) senest i 
utløpet av dette året; 2012.   
Det er ikke aktuelt at Tand-
berg kommer igang med noen 
bygging i år.  Når de er ferdig 
med reguleringsendringen, så 
skal det sendes inn bygge-
melding, og dette forutsetter 
at Tandberg har fått leieavta-
ler med de som skal ta huset i 
bruk.  Så gitt at dette går i or-
den så er nok sannsynlig byg-
gestart 2013.  I løpet av våren 
2012 vil Tandberg komme til 
Heggedal og fortelle oss om 
sine planer.  Og da gjelder det 
ikke bare Fyrhuset, men også 
resten av Heggedal sentrum.  
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Fremtidens Heggedal; Spikkestadbanen
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Konkurranse mellom NSB og Flytoget 
er meningsløst - i alle fall sett fra oss 

som bruker Spikkestadbanen.
Det viktigste som nylig har skjedd, er at analyser fra  

Transport-økonomisk Institutt og Aplan-Viak, viser at  
NSB og Flytoget kommer i en konkurranse-situasjon 
- spesielt mellom Drammen/Asker og Gardermoen.   

På denne strekningen skal det kjøres 3 tog pr time av  
begge selskapene, og hvor NSB-prisen er nesten 1/2 parten  

av hva Flytoget tar, som ikke er subsidiert.
Ved at NSB reduserer noen av disse direkte-togene mellom 

Asker og Oslo, er det mulig at noen av Spikkestadtogene kan 
gå direkte til Oslo, også ved å krysse av Asker stasjon. 

Dette kan bety ombygninger på Asker stasjon, og vi kan 
vente, fordi vi vil aldri finne oss i at togtidene til Oslo skal 

sette oss nærmere 50 år tilbake i tid!  

NSB avviser at de har lagt opp til 
noen konkurranse mellom Flytoget.  
De påstår at deres vurdering er at i 
den regionen som Gardermoen ligger 
i, har det et så stort befolknings-
grunnlag, at det er tilrådelig å kjøre 
så mange tog.  Men er det nødvendig 
at disse togene går direkte fra Dram-
men-Asker til Gardermoen, eller 
kunne togene i større grad ende og 
starte på Oslo S?

Jernbaneverket og NSB holder fast 
ved  at 1. etappe for den helt nye 
ruteplanen for hele Stor-Oslo og 
store deler av Østlandet (des 2012), 
er opptimalisert for alle reisende i 
regionen.  Men de innrømmer at den 
eneste strekningen som lider under 
dette, er Spikkestadbanen med sine 
økte togtiderer for alle togene.
Også i 2. etappe (2014) av denne 
store rute-endringen, skal Spikke-
stadtoget fortsatt å gå som somletog.

Videre sier de at hvis Spikkestad-
banen skal gå i det nye sporet mellom 
Asker og Lysaker, og få minst 10 min 
kortere kjøretid, så vil dette ødelegge 
for togene som kjører direkte mellom 
Drammen-Asker og Lysaker-Oslo S.  
Men de kunne ikke svare på hvilke 
konsekvenser dette vil få ved økte 
forsinkelser mellom Drammen-Asker 

og Lysaker-Oslo S. 

Et annet viktig spørsmål, er hvor 
gode passasjertall de har idag, som 
også kan vise hvilke konsekvenser 
endringer i deres nye ruteplan vil 
bety?  De sier at vi som reiser med 
Spikkestadbanen kan gå over på et 
direkte tog i Asker, men de kan ikke 
svare på om vi kun kan gå over fra 
et tog til et annet, på den samme 
plattformen.  Mye tyder på at NSB og 
Jernbaneverket ikke har brukt mye 
tid på å finne gode løsninger for det 
somletoget de har bestemt seg for. 

Derfor må det komme en politisk 
beslutning om at NSB og Jernbane-
verket må gå nøye gjennom hvilke 
konsekvenser det får for alle de 
reisende i regionen, om Spikkestad-
banen går som direktetog i rushtidene 
(morgen og ettermiddag).  De mente 
at skal  Spikkestadbanen kunne 
krysse Asker stasjon, så måtte det 
lages en plafri krysning (tuneller) 
som anslås til 1 mrd???
Et annet spørsmål som også må 
analyseres er om det er nødvendig å 
stoppe på alle stasjoner mellom Asker 
og Lysaker for Spikkestadtoget.  Hvor 
mange vil benytte toget på alle disse 
stasjonene?  Igjen trenger NSB langt 
bedre tall for antall pasasjerer.  

Dette er iherdige og tøffe Gro Martens; 
”Generalinnen” for Pendlerforeningen 
for Spikkestadbanen. Denne damen 
skal vi være stolte av; Hun er i stand 
til - sammen med sitt styre - å presse 
NSB, Jernbaneverket og de politiske 
myndigheter til å få hurtigtoget tilbake 
på plass - i alle fall i rushtidene, men 
det kan ta et eller flere år.  Men hun 
trenger også vår støtte i form av vi blir 
medlemmer i Pendlerforeningen for 
Spikkestad-banen. 

Noen momenter fra møtet til 
Pendlerforingen for Spikkestad-

banen mandag 9. jan, 2012.
Møtet ble holdt på Høyenhall i Røy-
ken, og det var stuvende fullt (ca 150 
tilstede).  Det var dyktige represen-
tanter fra NSB og Jernbaneverket på 
møtet, og de redegjorde grundig for 
sine helt nye ruteplaner (etappe 1: 
des 2012 og etappe 2: 2014) for hele 
regionen.  Og de kom stadig tilbake 
til at hvis det endres på noe, så virket 
det som om hele planen ville rakne.  
Det kom tett med spørsmål og kom-
mentarer etter redegjørelsene, og 
det ble klarere og klarere at Spikke-
stadbanen er taperen i disse planene.  
Men derfor var det overraskende at 
de ikke var langt bedre forberedt på 
så massiv motstand, slik at de kunne 
svare overbevisende på konsekven-
sene av endringer i ruteplanen for 
Spikkestadtoget. 
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Tekst og 
bilder: 
Sara 

Warholm

I julestemning med rock 
og kreative aktiviteter

Klubben ligger i kjeller-etasjen 
i bygget på bildet, som er en del 
av Hovedgården ungdomsskole. 

Klubbens åpnings-
tider og program for 
1. halvår i 2012
Mandager:

Kafé-åpent kl 14-16.

Tirsdager:
Er det kun åpent for 6. og  

  7. trinn kl 14.00-17.00.  
  For kr 10,- får du mat  
  og kan være med på 
  forskjellige aktiviteter.  
  Fra kl 17.30 kan det 
  være åpent for ungdom
  13-16 år etter avtale. 
  Denne tiden er satt av til 
  Workshop i Lyd og Teknikk.
  Her kan du lære å jobbe som
  DJ og styre lyd og lys på 
  konserter. Hvis du er inter-
  essert, ta kontakt.

Onsdager:
Kl 14.00-20.00 Åpent for 8. 
  – 10. trinn. Kreativ Onsdag: 
  Vi har forskjellige kreative  
  workshops man kan delta i,  
  blant annet film, glass-
  brenning og smykkelaging.  
  Vi vil også arrangere et par  
  jentekvelder på onsdager.

Annenhver Fredag:
  Ulike uker kl 18 - 22.30,
  har vi kveldsarrangement. 
  Åpningstiden kan variere 
  litt etter type arrangement.

En Fredag pr mnd.:  
  Kl 14.00-16.00, har vi  
  film-visning for 6. og 7.
  trinn. Datoer vil dere finne 
  på It ś learning på barne- 
  skolene.

VELKOMMEN

Førjulstid med filmpremiere, 
juleverksted og rockekonsert 
på Hovedgården fritidssenter.

I slutten av november var 
det filmpremiere på klubben 
– hvor både filmskapere og 
skuespillere var til stede. Da 
måtte selvsagt den røde løpe-
ren på plass, og projektoren 
måtte rigges opp i storsalen. 
Filmen som ble vist heter 
«Bob Bobby»,  og er laget av 
flere elever ved Hovedgården 
ungdomsskole. 

Etter filmvisningen ble pre-
mieren feiret med lasagne og 
disco. Anders Lie Hagen
 (medlem av ungdoms-
redaksjonen UNG), hadde 
hovedrollen i planlegging 
av arrangementet, og han 
var også regissøren og en av 
initiativtakerne til filmen om 
Bobby. Vi ønsker oss flere 
slike ungdomsstyrte arran-
gement på klubben, så det er 
bare å komme til oss hvis du 
har en idé.

Tradisjonen tro ble det også 
i år arrangert Luciarock på 
Hovedgården fritidssenter. 
Konserten som organiseres i 
samarbeid med Hovedgården 
Ungdomsskole, er allerede 
blitt en kjærkommen tradi-
sjon blant ungdom og voksne 
på skolen og på klubben. 

Tobias var konferansier for 
kvelden, og  mange ulike 
ungdomsband entret 
scenen: Tarmturistene, Bur-
ning Notes og Four nine, og 
Blixbox. Men det var også 
flere dansegrupper som 
bidrog med underholdning 
og dansekunst: Goodgirl. 
Badgirl og en dansegruppe 
uten navn, bestående av 
Veronika, Kristin og Astrid. 
Til slutt var det en av klub-
bens egne DJ ér, Eirik, som 
snurret plater. Publikum 
gjorde også en god jobb med 
å sørge for god stemning i 
salen. 

Litt kunst ble det også plass 
til. Anledningen ble brukt 
til å lage en portrettutstilling 
med flotte tegninger, tegnet 
av ungdommene. Det ble et 
vellykket arrangement med 
mange besøkende, og vi 
gleder oss til å føre tradisjo-
nen videre i 2012.

I førjulstida har vi også 
kost oss med juleverksted 
på klubben. Både gutter og 
jenter deltok på de koselige 
juleverkstedene, hvor mange 
fine julegaver ble produsert. 
Blant annet julekuler, såpe og 
marsipangodteri. 

Nå gleder vi oss til å ta 
fatt på det nye året, med 
nye åpningstider og noen 
nye aktiviteter som f. eks 
glasskunst/glass-smykker. 
Vi kommer også til å ar-
beide videre med filmlaging, 
filmvisninger, mediegruppe 
og med matgruppe, DJ-ing 
og Re-design. I tillegg har 

Juleverksted på Klubben

vi mange faste arrangemen-
ter  i løpet av året, så det er 
bare å følge med. For å holde 
deg oppdatert på klubbens 
program og aktiviteter, gå inn 
på vår hjemmeside:    www.
klubbsiden.wordpress.com

Juleverksted på KlubbenFoto: Jon Anders A. J. Tradisjonen tro ble det også 
i år arrangert Luciarock på 
Hovedgården fritidssenter. 
Foto: Jon Anders A. J. 
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Jeg lurer på                            hvor mange som har 
like fornavn                     (ikke dobbeltnavn), og 

hvordan populariteten på navn har vært gjennom 
tidene.  Hvor populært er mitt navn; Anders? 

Tekst 
og 

illust.: 
Anders 

Lie 
Hagen
(13 år)

Det er plass til flere ungdommer i 
UNG-redaksjonen i Heggedalsposten.
Pr idag er 3 ungdommer med i UNG-red:
*   Anders Lie Hagen (13 år)
*   Sofia Hammervold (12 år)
*   Jon Anders Almedal Johansen (14 år)

I tillegg lager de voksne på u-klubben stoff (s 28). 

Har du et ønske om å være med - send mail til: 
stein.berge@c2i.net

Det er nesten 5 millioner 
mennesker i Norge, og hva 
heter egentlig alle disse 
menneskene, og hvordan har 
navnenes popularitet endret 
seg gjennom 100 år? 

I denne artikkelen graver jeg 
dypere i statistikken. Det er  
ikke mulig å finne opplysnin-
ger kun om Heggedal, derfor 
gjelder dette hele Norge.

Jeg er født i året 1998 og 
derfor tar jeg utgangspunkt i 
dette året. Tabellen nedenfor 
viser - i rekkefølge - de mest 
brukte navnene i Norge dette 
året.

Jenter       Gutter
1     Ida            Kristian*
2     Silje           Markus*
3     Malin         Martin
4     Marte*       Sander
5     Karoline*  Andreas
6     Ingrid*       Kristoffer*
7     Emilie        Daniel
8     Julie           Aleksander*
9     Vilde          Thomas*
10    Emma        Magnus
        * Betyr at flere skrivemåter 
           er slått sammen.

I klassen min (1998 kullet) 
er mange av disse navnene i 
bruk, spesielt guttenavnene, 8 
av guttenavnene er i bruk. 

Når jeg ser på tilsvarende 
tabell for 2010, er denne 
ganske forskjellig, fordi navn 
som er populære endrer seg 
fra år til år. Under er tabellen 
for mest brukte navn i Norge 
for året 2010.

Jenter       Gutter
1      Emma        Lucas*
2      Linnea*      Emil
3      Sara*          Mathias*
4      Sofie*         William
5      Nora           Magnus
6      Ingrid*       Markus*
7      Thea*         Jonas
8      Emilie        Kristian*
9      Ida             Oliver
10    Maja          Alexander*

I de foregående to tabel-
lene har jeg sett på statistikk 
fra de siste årene, men i den 
neste tabellen går jeg tilbake 
hundre år før jeg ble født; til 
1898, og hvilke navn var da 
mest popuære?

Jenter       Gutter
1    Anna         Ole
2    Marie         Johan
3    Astrid*      Karl*
4    Olga           Hans
5    Ingeborg    Einar
6    Borghild    Olaf
7    Marta*       Kristian*
8    Jenny         Olav
9    Margit        Harald
10  Gudrun       Nils*

I ”gamle dager” var det de 
samme navnene som gikk 
igjen i mange tiår. I 38 år 
i strekk var Anna det mest 
brukte jentenavnet (fra 1880 
– 1917). I 34 år i strekk var 
Jan det mest brukte guttenav-
net (fra 1940 – 1973).

Opp gjennom historien har 
det vært mange brukte navn. 
Tabellene til høyre viser 
hvilke gutte- og jentenavn 
som har vært flest ganger på 
førsteplass i navnestatistik-
ken fra 1880 – 2010. 

De 9 mest brukete guttenavnene gjennom 130 år er i rekkefølge:
Jan, Arne, Ole, Kristian, Johan, Thomas, Olav, Markus og Martin.  

De 8 mest brukete jentenavnene gjennom 130 år er i rekkefølge:
Anna, Anne, Solveig, Bjørg, Ida, Silje, Emma og Linda  

Mitt navn 
Anders har 
gjennom de 
samme 130 
årene såvidt 
overskedet 
2 % i po-
pularitet, 
og det var 
faktisk mest 
populært på 
slutten av 
1800-tallet.  

Alle tall og statistikker er hentet fra Statistisk sentralbyrå

Dette er den nye 
Logo for UNG-
redaksjonen i 
Heggedalsposten.  
Den er laget av 
Sofia Hammer-
vold.
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   Ungdommene i Heggedal                   ønsker seg 
en Café, men ikke hvilken som helst Café; Her 

er deres meget håndfaste og kulinariske ønsker!
Det er lederen og noen av medlem-
mene i elevrådet - i tillegg til mange 
elever i 10-ende klasse på HUS - som 
har diskutert dette forslaget, og kom-
met frem til disse håndfaste ønsker.

Ungdommene i Heggedal gleder seg til det nye 
”Heggedal Sentrum” er ferdig. Et stort ønske fra 
ungdommene er en type ”ungdoms café”. Et sted 
hvor man kan dra etter skoletid, på kvelden og i 
helgene.

En type internett-café, hvor man kan sitte på pc, 
surfe på internett osv, med stasjonere pc-er som 
står på høye bord med barkrakker, med behageli-
ge sitte-muligheter, for eksempel sofaer, men også 
høye bord med barkrakker, for de som ønsker det.

Salg av smoothie (lignende SmoothieXchange på 
Sandvika Storsenter), god kaffe, varm sjokolade 
og vanlige drikkevarer. Ved salg av mat ønskes 
det mest lunsjmat som bagetter, calzone, bakeva-
rer (boller, kaker, terter, cupcakes etc.) og salatbar 
(betaler en sum for en skål med selvvalgt salat) . 
Et sunt men godt utvalg, som appellerer til ung-
dom og voksne.

Når det gjelder priser, ønskes disse selvfølgelig 
så lave som mulig. Her er et forslag til prisliste:

     *  Kaffe + varm drikke:            30 kr.
     *  Brus/kald drikke:            20 kr.
     *  SMOOTHIE:       30-40 kr.
     *  Calzone:                  30-40 kr.
     *  Bagetter:                      30 kr.
     *  Bakevarer:                    5-30 kr.
     *  Salatbar:  20 kr. for liten og 35 kr. for stor.

Håper dette vil være til hjelp i planleggingen av 
det fremtidige Heggedal sentrum.

Alexandra Vedeler (med sin 
kjære hund) har ført disse 
ønskene i pennen. Hun snak-
ket med de i elevrådet som 
hun fikk tak i, og hun fikk 10-
klassene også til å engasjere 
seg. Hun gikk av som leder 
for elevrådet på HUS ved 
årsskiftet 2011 - 2012.

Stein Berge - medlem av 
HP-redaksjonen - var tilstede 
på en viktig konferanse for 
ungdom høsten 2010 på Gjel-
lum.  Denne ble arrangert av 
Heggedal Nærmiljøsentral 
med Per Sletaune som leder, 
og tilstede var ordfører, råd-
mann, ledende politikere, folk 
fra administrasjonen i Asker 
kommune, og ikke minst 
mange sentrale ungdommer 
fra skolene i Heggedal.

Hensikten med konferansen 
var å få ungdommene til å 
komme med sine ønsker for 
Fremtidens Heggedal.  Det 
ønsket som skåret mest var en 
ungdomskafé i Heggedal.

5 sept. 2011 var det en ny 
konferanse på Gjellum som 
gikk på utbyggingen av Heg-

gedal sentrum - også med Per 
Sletaune som leder.  Det var 
en meget vellykket konfe-
ranse som avklarte viktige 
spørsmål om utbyggingen 
- også for Heggedal stasjon.  

En av ungdommene i salen 
(Oda Kristensen) kom bl.a. 
inn på ungdommens ønsker 
for utbyggingen.  Stein tok så 
kontakt med Oda i pausen, 
og det ble enighet om at hun 
skulle ta med seg spørsmålet 
om ungdomskafén til elev- 
rådet på HUS, som hun var 
medlem av - og at de skulle 
være veldig konkrete i sine 
ønsker.   

Spørsmålet videre er når en 
slik kafé kan åpnes?  Det tar 
flere år før Heggedal sentrum 
står ferdig, slik at en kafé kan 
stå klar, og da er det kan-
skje nærliggende å satse på 
en felles kafé for Bibliotek, 
Senior-senter, Nærmiljø-
sentralen, Servicetorget og 
andre kommunale enheter, 
og kanskje lokaler for flere 
frivillige organisasjoner.     

Men hvilke muligheter 
er det på kort sikt?  Flere 
ungdommer forteller at de 
bruker Nelly’s på Heggedal 
stasjon.  Men hele stasjonen 
stenger i løpet av våren (også 
Nelly’s), fordi Jernbaneverket 
starter ombyggingen av Heg-
gedal stasjon (busser i stedet 
for tog).  Som erstatning får 
Nelly leie det hvite huset ved 
parkeringsplassen til KIWI. 
Men her vil Nelly kun ser-
vere kaffe-latte (fokus blir på 
”dame-saker” og antikviteter)    

I hvilken sammen-
heng ble disse 
ønskene laget?

Hvis dette forslaget skal realiseres betyr det åpningstider på etter-
middager og kvelder (5 dager i uken!), på lørdager og på søndager.  
Da vil det være personalkostnadene som vil utgjøre den største delen 
av budsjettet. En mulighet for å realisere dette, kan være å få private 
drivere, og så forhandle seg frem til et kommunalt tilskudd, for å 
sikre ungdommenes ønsker om både innventar, utstyr, mat og drikke.  
Og kanskje burde ungdommene sitte i et styre for en slik kafé?   
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LIONS CLUB

Rakfiskkveld på Hovedgården
Torsdag 9. februar kl 19:00

Lions Club Heggedal ville arrangere sin sedvanlige 
rakfiskkveld på Heggedal Hovedgård i november, men 
det kolliderte med så mange andre arrangementer i en 
travel førjulstid, så Lions besluttet å flytte rakfiskvel-
den til Torsdag 9. februar kl 1900.

 Det serveres tradisjonsrik rakfisk fra Nordaker 
Gård i Valdres med alt tradisjonelt tilbehør. Kuvert-
prisen er kr. 750,- inklusive henting og sikker hjem-
kjøring etterpå. Da kan du spise og drikke så meget 
du vil.

 Vi har plass til 45 glade gjester, og det plei-
er å være en meget god stemning. Meld deg på til 
Svein Mathiassen (svein@bioprint.no eller 454 15 
412) senest 1. februar. Vi trenger navn, mobilnummer 
og adresse (for henting og hjemkjøring).

Pensjonistaften på Hovedgården 14. februar

Kulturdagene på Heggedal Hovedgård 2 – 3 juni

Lions Club arrangerer sin tradisjonsrike pensjonistaf-
ten på Heggedal Hovedgård den 14. februar kl 19:00.
Arrangementet er åpent for alle, og koster ikke noe. Det 
serveres snitter med cafe avec.

Dersom du ønsker å delta, eller kjenner 
noen i din nærmeste omgangskrets eller fami-
lie som har lyst til å være med, så er påmelding til 
Eldar Atterås, tlf 909 62 742 eller eldar.atteras@c2i.net

Si også fra om du / dere trenger gratis transport til 
eller fra, så kommer noen glade sjåfører fra Lions Club 
Heggedal og henter deg, og transporterer deg sikkert 
hjem, selv om det skulle være glatt ute!

Lions Club Heggedal melder at planleggingen er godt i gang. Det blir salgsutstil-
linger både inne og ute, underholdning fra scenen, og aktiviteter for barn og eldre 
hele den første helgen i juni. Arrangementet og tilbudet blir større enn noen gang. 
Hovedrammene er nå lagt, og finpussen gjenstår.
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

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

Medlemsskap koster kr. 150.- 
pr. år, inkludert årbok.

Innbetaling med navn og 
adresse til: 

Heggedal og omegn Historielag, 
Boks 96, 1380 Heggedal              
Kontonr.: 1503.13.55653

Heggedal og
omegn Historielag Program våren 2012

Lokalvandring til de gamle hyttene i UnderlandsåsenSøndag 6. mai kl. 13.00

Historielaget deltar på Kulturdagene på Heggedal HovedgårdLør/søn 4.-5. juni

Arrangementet er en del av 
Kulturuken i Asker 2012

Rute:: Heggedal sentrum – Kleiva/Gamle Heggedalsvei – Under-
landsåsen (blåmerket løype) – Blåfjellhytta.  
Oppmøte på Fabrikken. Transport tilbake 
fra Blåfjellhytta vil bli organisert ved behov. 
Turledere: Lokalhistoriker Terje Martinsen

Historielaget har ved årsskiftet ca. 75 medlemmer. 
Ca. 100 eksemplarer av årboka ble solgt i 2011, i tillegg til bøkene som gikk 
gratis til medlemmer og andre. Årboka for 2010 og 2011 koster kr. 100 for hver, 
og kr. 150 for begge samlet. Årbøkene kan kjøpes på Heggedal Bibliotek.

Mandag 30. januar kl. 13.00 Fortellerverksted på seniorsenteret.
Tema: ISSKJÆRING/ISDRIFT (ta med bilder!)

Mandag 27. februar kl. 13.00 Fortellerverksted på seniorsenteret.
Tema: HEGGEDAL SKOLE (ta med skolebilder!)

Mandag 26. mars kl. 13.00 Fortellerverksted på seniorsenteret.

Mandag 30. april kl. 13.00 Fortellerverksted på seniorsenteret.

Mandag 21. mai kl. 13.00 Fortellerverksted på seniorsenteret.

Julegave-II
Vi etterlyste Ventolette vaffeljern (den blanke utgaven) i desemberutgaven av 
Heggedalsposten, har fått et eksemplar fra Lykke og Børre Schøyen!  Vaffeljer-
net ble produsert av Sønnico i Heggedal fabrikker på 60- og 70-tallet.

Julegave-I
Irene Johansen, som eier ”Heggedal Meieri” (det gule trehuset i sentrum), stil-
ler lagerplass til rådighet for historielaget. Vi er veldig takknemlige.

30. april - 8. mai 2011

www.kulturuken.no

Aktiviteter i 2012
Lagets aktiviteter begrenses av styrets 
kapasitet, sammen med medlemmenes 
engasjement. Det er mange oppgaver 
som venter, ikke minst i forbindelse 
med utbygginga i Heggedal. 
Er du sikker på at du ikke har litt 
ledig tid? Advarsel: Lokalhistorie 
er interessant, og arbeidet kan være 
sterkt vanedannende!
Den lokale motstandsbevegelsen
Restaurering og bevaring av mot-
standsbevegelsens hytter i Under-
landsåsen. Her jobbes det med å fi nne 
en løsning, i samarbeid med Asker 

Turlag. I tillegg må fl ere involverte 
personer intervjues, mens det ennå er 
tid. Dersom restaurering skal ha noen 
verdi, må historikken dokumenteres 
og vises fram. 
Heggedal stasjon
Drammenbanen er kanskje Jernbanev-
erkets dårligst dokumenterte banestre-
kning. Det blir en viktig oppgave å 
dokumentere historikken til Heggedal 
stasjon, nå som den blir fullstendig 
ombygd. Her vil det bli ferdigstilling i 
fl ere etapper.
Heggedal skole
Planene for ombygging av Heggedal 

skole kan føre til at bare de to eldste 
byggene blir stående. Da bør vi få 
skrevet skolens historie, med de 
utallige om- og påbygginger som er 
gjennomført og omhvordan livet i 
skolegården og i klasserommet har ut-
viklet seg. Aktuelle tidspunkt å jobbe 
mot er “nyåpningen” høsten 2015, 
eller 110-årsjubileet i 2016.
Fortellerverkstedene
Denne arbeidsformen har vist seg nyt-
tig for å dokumentere vår nære fortid, 
og blir et viktig supplement til andre 
kilder i alle lokalhistoriske prosjekter.

Åpent årsmøte med foredrag
19.00-19.30:  Årsmøtesaker
Ca. 19.30:    Jan Martin Larsen  om 
           ”Kølabrenning og kølabonner i marka”

Onsdag 21. mars kl. 19.00
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Heggedal og Blakstad skolekorps gjennomførte sin 55-års jubileumskonsert 
i Østenstad kirke søndag 4. desember. 22. januar er det duket for 
nyttårskonsert, så her er det bare å følge med!

Allerede i januar spiller hovedkorpset 
årets første konsert. Det skjer i Asker 
Kulturhus søndag 22. januar kl. 17.30. 
Der deltar også Holmen skolekorps, 
Borgen skolekorps, Arnestad skole-
korps og Asker musikkorps. Korpsene 
spiller hver sine avdelinger før de til 
slutt slår seg sammen i et stort korps og 
spiller Seterslått av Jan Magne Førde, 
en funky versjon av norsk folkemusikk! 
Etter nyttårskonserten er det aspirantene 
og juniorenes sin tur til å vise seg frem 
på Blakstad skole onsdag 1. februar 
sammen med aspiranter og juniorer fra 
Holmen skolekorps.

2012 vil bli preget av et godt og variert 
aktivitetsnivå for korpset. Det er kom-
met ny hovedkorpsdirigent, Mats John-
sen. Mats har sin unge alder opparbeidet 
seg solid kompetanse og erfaring som 
dirigent og vi ser med glede frem til å 
samarbeide med ham. Hans første store 
prøve etter nyttårskonserten blir Akers-

husmesterskapet som går av stabelen i 
midten av mars. Da stiller hovedkorpset 
vårt i 2. divisjon. Både hovedkorps og 
juniorer har lang fartstid i Akershus-
mesterskapet og har alltid hevdet seg 
godt.

Korpset har nå totalt 80 medlemmer fra 
aspiranter og opp til hovedkorpset. Men 
vi trenger flere! Korps er på langt nær 
så tidkrevende som mange tror. I tillegg 
til våre to loppemarked på vår og høst er 
det stort sett frivillige dugnadsjobber og 
vakter på øvelser og loppelager som er 
foreldrejobber. Og med så mange forel-
dre som vi har blir det ikke mange opp-
gaver på den enkelte gjennom året. Det 
meste av det som skjer i korpsregi er 
også svært sosialt, her blir du kjent med 
mange hyggelig folk. Så om du kjen-
ner noen som kunne tenke seg å lære å 
spille et instrument, ikke nøl med å ta 
kontakt med oss.
Godt Nytt Korpsår!

Loppelageret åpent hver torsdag
Loppelageret i Heggedal (Kloppe-
dalen) er som vanlig åpent kl. 18-21 
hver torsdag utenom skoleferiene.
Loppemarked 21. og 22. april
Og neste loppemarked i Heggedals-
hallen blir 21. og 22. april 2012. 

Dugnadsjobber søkes
I 2012 planlegger hovedkorpset en tur 
sørover i Europa. En viktig oppgave er 
å sikre at turen kan finansieres med så 
liten belastning på den enkelte familie 
som mulig. Dugnader av forskjellige 
art er en god og effektiv måte å spe på 
økonomien med. Om noen har dug-
nadsjobber til oss, ikke nøl med å ta 
kontakt.

Korpset på nettet:
http://hbs.skolemusikk.no

Fra jubileumskonsert til 
nyttårskonsert!

Kontaktinfo: Erik de Mora, styreleder
tlf. 916 27 849,  e-post: edm@dagbladet.no

Tekst: Erik de Mora
Foto: Sven Bjørnson

Bilder fra jubileumskonserten

Ordfører Lene Conradi hilser korpset

Aspirantene viste stor spilleglede og 
fremførte en kjempefin konsert

Hovedkorpset telte hele 37 musikanter ved jubileumskonserten 4. desember

Helene Wold er sangsolist med hovedkorpset.

Audhild og Per Hvesser mottar velfortjent 
honnør for over 30 års innsats for korpset.

De tillitsvalgte Gina Sutterud Warland 
og Ole Petter Hvesser forteller om hvor-
dan det er å spille i korps.
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KVELDSSONEN
Nærmiljøsentralen ønsker å videreutvikle kurstilbudet i samarbeid med 
Hovedgården ungdomsskole. Ta kontakt for kommentarer eller ønsker:
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

Hovedgården Kulturaktiviteter

Taekwondo - HWA Rang Asker
Lær selvforsvar i trygge omgivelser - av profesjonelle instruktører! 
Master Tommy Kamp, Sort belte 5. Dan WTF

Taekwondo er en koreansk selvforsvarsform med røtter fl ere tusen år tilbake. 
Taekwondo har utviklet seg til å bli en moderne, internasjonal kampsport. 
Les mer på våre hjemmesider www.hwarang.no

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

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

Spill på biblioteket

Heggedalspostens ungdomsredaksjon

Ta kontakt med Stein Berge, tlf. 986 95 680 - stein.berge@c2i.net

Leksehjelp på biblioteket
Trenger du hjelp med leksene, tilgang til PC eller bare et sted å sitte i 
fred?  Hver torsdag kl. 16.00  til 19.00  er det leksehjelp på Heggedal 
bibliotek. Trådløst internett.

....har plass til fl ere medlemmer!
Bladet kommer ut med 3 nummer hvert semester, og har satt av plass til egne 
sider med stoff om og for ungdom. Har du lyst til å skrive, fotografere eller 
redigere, vil du få veiledning så langt redaksjonen har tid og muligheter.K
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Onsdager i trimrommet:
17.00-17.45   Kids I / II
17.45-18.30   Junior I 
18.30-19.30   Junior II / III
19.30-21.00   Ungd./senior I / II / III

Fredager i trimrommet:
17.00-17.45   Kids I / II
17.45-18.45   Junior I / II / III
18.45-20.00   Ungd./senior I / II / III

Priser: 2 ukers startkurs kr. 490,- inkl. Taekwondo-drakt! Deretter fra kr. 350 / 400 / 450 pr. mnd.
Oppvisning - informasjon - bevertning onsdag 18. januar kl. 18.00 på Hovedgården ungdomsskole

Bordtennis og volleyball

Mandag - fredag (hele sesongen)  kl. 14.00 - 16.00 i trimrommet: Egentrening
Tirsdager fra 8. februar,19.00 - 20.30 i trimrommet:  Konkurranse-parti
Torsdager fra 8. februar,18.00 - 19.30 i kantina:  Aspirantparti
Informasjon: Jørgen Gudbrandsen, tlf. 909 17 177
Nye spillere er velkommen! Treningstidene kan bli endret/utvidet.
Volleyball: Heggedalshallen er åpen for alle som vil spille volleyball hver tirsdag kl 14 – 16. Ingen 
forkunnskaper er nødvendig. HILs volleyballgruppe trener samtidig og det åpner for både teknikktrening og 
fritt spill. Velkommen til deg som er glad i ballspill!

Bordtennis: Fra tirsdag 17. januar starter HIL Bordtennis opp bordtennisskole som vil gå over 4 tirsdager 
i januar/februar. Trimrommet på ungdomsskolen tirsdager klokken 19.00-20.30.
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JAZZDANS • MINIDANS 2 - 4 ÅR • 
BARNEDANS 4 - 6 ÅR • HIPHOP • EGNE 
GUTTEKLASSER • JAZZDANS/BODY- 
WORK OG PILATES FOR VOKSNE  
NYE KURS: 12. JANUAR VOKSNE • 
19. JANUAR BARN OG UNGE • KOM 
OG PRØV GRATIS PRØVETIME!

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD
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Tirsdag - Heggedal
Tid  Klasse  Gruppe    Pedagog
16:45 -17:30 Minidans   2-4 år       Tiril
17:30 -18:15 Barnedans  4-5 år       Tiril
18:15 -19:00 Barnedans  5-6 år       Tiril
Torsdag - Heggedal
Tid  Klasse  Gruppe    Pedagog
17:15 -18:00 Hip Hop - gutter      5-7 år     Linn Marie
18:00 -18:45 Musikaldans         7-9 år           Linn Marie
18:45 -19:45 Musikaldans          10-13 år        Linn Marie
19:45 -20:45 Zumba                 voksne         Linn Marie

Mandag - Heggedal
Tid  Klasse  Gruppe    Pedagog
16:00 -16:45 Jazzdans  1. klasse       Magnhild
16:45 -17:30 Jazzdans  2. klasse       Magnhild
17:45 -18:40 Jazzdans  3.-4. klasse   Magnhild
18:40 -19:40 Hip hop / jazz  5.-8. klasse   Magnhild
19:45 -20:45           Dansemix/zumba/     Voksne       Magnhild     
  bodywork

Morsomme danseklasser ledet av dyktige pedagoger!
Oppstart vårens kurs: 9. januar

Zumba – nytt kurs!
Kondisjonstrening og dans til herlig latinske rytmer. Lett å lære, effek-
tiv trening og morsomme danseklasser.
Musikaldans
I musikalen er både sang, teater og dans representert og i danseklas-
sene lærer danserne kombinasjoner fra kjente musikaler, trinn fra ulike 
stiler og en koreografi  fra en kjent musikal. Vi har fokus på å spille 
roller mens vi danser og vi synger med.
Minidans og Barnedans
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.

Hovedgården Fritidssenter

Heggedalsbakken 9, 66 79 80 81 / 907 95 918 / 488 93 954                    

Åpent for 6. og 7. trinn. For 10,- kan man være med på forskjellige akti-
viteter og man får mat. Fra ca 17.30 har vi tilbud om workshop i ”Lyd og 
Teknikk”. Her kan man lære seg det man trenger for å jobbe som DJ og 
styre lyd og lys på konserter. Hvis du er interessert, ta kontakt.

Tirsdager 
kl 14.00-17.00

Åpent for 8. – 10. trinn. Kreativ onsdag Hver onsdag har vi forskjellige 
kreative workshops man kan delta i. Se mer detaljert oversikt. Vi vil også 
arrangere et par jentekvelder på onsdager. For nærmere informasjon, ta 
kontakt.

Onsdager
kl 14.00-20.00

Mandager
kl 14.00-16.00

Åpningstider og aktiviteter fra 2. januar:

Fredager ca. 
kl. 18.00-22.30

I ulike uker har vi kveldsarrangement. Åpnings-
tiden kan variere litt etter type arrangement.

FILMVISNING!
En fredag i måneden 

kl. 14.00 - 16.00 har vi 
fi lmvisning for 6. og 7. trinn. 

Datoer fi nner du på “It´s 
learning” på barneskolene.

Kreativ Onsdag:
Lær deg fi lme og redigere. Vi har profesjonelle veiledere, og kostymer.  Prøv smyk-
keverkstedet, med perler, skinn og masse annet materiale. Med glass og metal-
leire kan du lage kunst, smykker og mye annet. Vi har glass-brennerovn og profe-
sjonelle veiledere. Vi har kamera for deg som er interessert i fotografering. Vi lager
såpe, vi lager mat sammen og mye annet.

Vi er
 på 

Facebook

Kaféåpent

Hvis du har lyst å starte opp noe nytt – ta kontakt med oss!

I Heggedal holder vi til i 
dansestudio på 

Hovedgården ungdomskole.
Påmelding og informasjon: 

www.dansesonen.no
Vi har familierabatt og gratis 

prøveklasser
Jubileumsforestilling i Asker 

Kulturhus 19. og 20. mai
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Frodes julekryssord
Riktig løsning var den enkle setningen:
“Tradisjonen tilsier at jula skal være kald  
og hvit i Heggedal så vi er spent på  
hvordan den blir i år”” 
På årets første redaksjonsmøte  
ble det trukket tre vinnere:
1. premie (3 Flaxlodd): Carl Ludvig Kjelsen, Vollen
2. premie (2 Flaxlodd): Tor Stokke, Heggedal
3. premie (1 Flaxlodd): Anne-Britt Auvi, Heggedal
Premiene er sendt i posten.
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Vinn Flax-lodd! Send løsningssetningen på e-post til ire-j2@online.no innen 20 desember. 

Husk å oppgi navn og adresse! Vi trekker ut tre vinnere som får h.h.v. tre, to og ett Flax-lodd. Lykke til!

MÅL

Frodes julekryssord
Heggedalsposten
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NB: I midten av februar viser NRK serien “Erobreren”. 
Deler av serien er tatt opp i Heggedal.

Heggedal skole søker
leksehjelpere

Alle elever fra 1 til 4 trinn har tilbud om leksehjelp etter 
skoletid. På Heggedal skole er dette et populært tilbud 
som mange elever benytter seg av.
Er du hjemmeværende, pensjonist og lignende som har 
lyst og anledning til å bidra med frivillig arbeid er det 
veldig mange barn som vil bli glade.
Vi har leksetid fordelt utover dagene tirsdag, onsdag og 
torsdag. Du behøver ikke binde deg til alle dagene men 
ønsker at du kan bidra over noen uker/måneder.
Ta gjerne kontakt for mer info enten på mail eller mobil

Mvh
Heidi Merete Johansen - tlf. 48299887
Mail: heidi.merete.johansen@asker.kommune.no

Lokalpolitiker Ivar Kristen-
sen blir ny Tekna-leder fra 
13. februar. Vi gratulerer! 
(Faksimile fra Teknisk Uke-
blad)

“I skyggen av et frø”
av Trond Brænne (2011)
Indrani på 5 år lever i en millionby i India som heter 
Bangalore og den ligger sør i landet. Her lever hun i 
slummen, men er på tross av dette en blid og livlig jente 
som går i barnehagen. Hun funderer på om hun snart får 
begynne på skolen, men før den tid skal både barneha-
gen ha avslutningsfest og barna skal få være med på en 
reise for å se maharajaens lyspalass med over 100000 
lyspærer som lyser opp bygget.
Dette gleder hun seg til å være med på. Indrani er en 
virkelig jente som bistandsorganisasjonen FORUT pre-
senterer gjennom sin årlige barneaksjon.
Siden boken har mye tekst egner den seg godt til høyt-
lesning og den passer fra 5 år og oppover.

“Harry og Roger får en slags venn” av Ragnar Aalbu
“Karsten + Petra på biblioteket” av Tor Åge Bringsværd
“Min venn reven og jeg” av Jill Moursund
“Emilie selger en gutt” av Bjørn Arild Ersland
“Dessert” av Bo Gaustad
“Kasper og pinneleken” av Margareta Nordqvist
“Albert Åberg leker med ord” av Gunilla Bergström
“Pannekake-Frida” av Mari Sager
“Håpe, sa gåsa” av Gro Dahle
“Pulverheksa og drømmeprinsen” av Ingunn Aamodt

På et bord i Heggedal biliotek har bibliotekar 
Erlend Eik stilt ut et utvalg av nye, gode bar-
nebøker, blant annet:

En av titlene på bordet kommer fra en 
barnebokforfatter med lokale røtter:

Biblioteket 
anbefaler for barn:

Bruk biblioteket! 

Heggedalsposten36
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HUS PÅ TUR
Fredag 6. januar var det en litt uvanlig transport i Heg-
gedal sentrum. Med solid politieskorte ble et av husene 
på Heggeodden flyttet.

Firmaet Brødrene Dokken AS har jobben med å rive huse-
ne på Heggeodden for JM. Jon Dokken forteller at fredag 
var siste frist for å rive. Men de syntes at dette huset var for 
nytt, og hadde bestemt seg for å flytte det. Det ble slått hull 
i grunnmuren under endeveggene. Kjelleren ble fylt opp 
med masse slik at spesialhengeren kunne rygge inn under 
huset. Hengeren var utstyrt med hydraulikk som løftet hu-
set av grunnmuren, og så var det ut på tur....

Dokken forteller videre at hovedproblemet var å få tilla-
telse til å krysse brua - bort til Åmotveien. Huset veide 
70-80 tonn, og bil med henger 50 tonn, tilsammen en solid 
vekt. Huset står nå på fabrikktomta, men skal plasseres på 
ny grunnmur i Rødsåsen 49. Denne etappen blir enklere, 
de regner bare med å måtte fjerne et luftstrekk underveis.

Transporten ble utført av firmaet Maskintransport AS.

Vikeplikt for hus fra høyre!

Ut på brua......

....som holdt!

Akkurat kjørt av den gamle grunnmuren

Ned bakken.....
....og ut på Vollenveien

..og så “parade-etappen” bort til  til fabrikktomta

Tekst: Dag Henning Sæther
Foto: Peter Linnerud, JM
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PC Doktoren i Heggedal
TREIG PC?  Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

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

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV

T E K N O S E R V  
Vollenveien 144B
1389 Heggedal 
Tel. 909 303 79 
erik@teknoserv.no

• Løsing av små og store     
  dataproblem

• Fjerning av virus 

• Trådløst nettverk

• Flytting av data mellom    
  gammel og ny PC 

• ISDN, ADSL og IP telefoni

• Oppgradering 

• Salg av ny PC 
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