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Godt Nytt År!
En koselig julehøytid er over og det gamle året er tilbakelagt, 

men hvor ble tiden av?  De fleste av oss har en stressende hver-
dag med jobb og familie og et konstant klokke-jag.  Det er fort 
gjort å gå glipp av de små detaljene, for det er jo alltid noe en 
skal rekke.  Et ønske for det nye året må være å prøve og følge 
uttrykket Carpe Diem – grip dagen, og håpe på et fredfylt år med 
god helse, og fokus på  å bry oss, og ta vare på hverandre.

Etter en ekstra travel førjulstid er julen et godt pusterom med 
tid til familie og venner.  De store forventingene ble innfridd med 
gavedryss og hyggelig jule- og nyttårsfeiringer.   Men da jeg var 
liten hadde vi også annen jule-moro å glede oss til.  For i romju-
len kledde vi oss ut og gikk julebukk, og det var veldig gøy.  Det 
var langt mellom husene så det var ikke så mange steder vi rakk.  
Men de nærmeste gårdene ble besøkt, og vi ble alltid tatt godt 
imot.  Vi sang noen julesanger, og gikk glad og fornøyd hjem 
igjen med både frukt og julekaker i kurven vår. Men den tradisjo-
nen ser ut til å være borte.  Nå har Haloween-feiringen overtatt 
med utkledde hekser og uhyrer i høstmørket.  

Vi gledet oss også til alle juletrefestene i romjulen og de før-
ste dagene på nyåret. Det var stas å pynte seg til fest på Gjellum.  
Vellets juletrefest var åpen for alle så der var det alltid smekkfullt, 
men ellers litt færre på familie-juletrefestene til koret, korpset 
og de forskjellige foreningene.  Men koselig var det med lek og 
moro, boller og brus.  Vi lekte «Tyven tyven» og gikk rundt jule-
treet i flere ringer.  Det var den gangen vi sang alle julesangene 
vi hadde lært.  Og selvfølgelig kom nissen til slutt med poser til 
alle.  Det var veldig stas å få mange juletrefest-invitasjoner.  Det 
var juletrefester da mine barn var små også, men hører lite om 
juletrefester nå.  Er den tradisjonen også borte, tro?

Det var den gang da, men nå er det 2013 som gjelder, og det 
er opp til oss å bygge relasjoner, gjenopprette gamle tradisjoner 
eller lage nye.  

Ønsker dere alle et riktig GODT NYTT ÅR!
       Laila
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Folketellingen fra år 1900 forteller oss at den første eieren og 
bestyreren av meieriet og landhandleriet het Ole Martin Olsen. 
Han var født i Rakkestad i 1863. Kona het Mari (f. 1869) og 
hun var fra Lunder. Datteren Jørga var født i 1896 i Asker, så 
det tyder på at familien var kommet til Heggedal like før det. 
Storebroren hennes, Aksel, var ikke født i Asker. I tillegg bodde 
handelsbetjent Carl J. Sand i huset. Det gjorde også den 19 år 
gamle «meiersken» Emma Vang fra Røyken.

Folketellingen fra 1910 viser at Ole Martin fortsatt bodde i 
huset og drev meieriet og forretningen. Men det var kommet en 
ny «meierske», nemlig 18 år gamle Marta Hansen fra Lier. Jeg 
er usikker på hvor lenge Ole Martin Olsen drev Rustad Meieri, 
men antagelig var det fram til 1926 da Thv. Vanberg overtok for-
retningen de neste fire åra etter å ha vært handelsbetjent der si-
den 1923. Thv. Vanberg startet sin egen kolonialforretning i den 
nybygde Elvelygården i 1931. De neste åra var Ole J. Espelund 
eier og driver av Rustad Meieri. 

Rustad-navnet må trolig ha sammenheng med at det blant an-
net var bønder fra Rustad som leverte melk der. Og det var ikke 
småtterier. I mellomkrigstida ble det levert ca 200.000 liter årlig 
som ble videresendt til Østlandske Melkecentral i Oslo. 

Richard Thoresen er imidlertid den som skulle komme til 
å drive Rustad Meieri lengst. Han var sønn av gummiarbeider 
Edvard Thoresen (f.1863 i Asker) og syerske Marie (f.1861 i 

Vi har i tidligere utgaver skrevet om både Elvelygården og Heggedal Meieri. I denne 
utgaven skal vi ta for oss det tredje gamle huset i Heggedal sentrum som skal bli 
stående etter at utbyggingen av sentrum er ferdig, nemlig Rustad Meieri. Dette huset 
ble bygd midt på 1890-tallet, eiendommen var utskilt fra Heggedal Hovedgård, akkurat 
som naboeiendommen Heggedal Meieri. Samtidig ble det bygd stall og låve som nå er 
revet. Stallen sto like bak meieriet.

Hurum). Richard overtok i 1936 etter å ha vært handelsbetjent 
samme sted i noen år, og   han drev sammenhengende helt til han 
solgte til Gunnar Gravalid i 1968. Frøken Solveig Lundhaug var 
kommet til Heggedal i 1933 og fortsatte i butikken til Thoresen 
helt til han sluttet. Hun var selve drivkraften bak disken og hadde 
orden på det meste, også på Richard. Hun bodde i huset og var i 
tillegg husholderske for ungkaren Richard. 

Richard var nærmest en institusjon i Heggedal. I yngre år var 
han en god idrettsmann og aktiv i idrettslaget. Men det er som 
kjøpmann eldre heggedølinger vil huske ham. Alltid blid og med 

Rustad Meieri Terje Martinsen

Rustad meieri ca. 1905
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en smittende latter som kunne høres over hele Heggedal når han 
sto på trappa og pratet med kunder. Han var kjøpmannen som 
brukte hest til transport lenge etter at andre hadde skaffet bil. Jeg 
husker fjordingen Blakka gikk og gresset på Kvernahaugen etter 
endt økt, tjoret i et tau festet i et spett som Richard hadde plantet 
solid i bakken. Jeg minnes også at det sto hesjer med tørket høy 
der, midt i sentrum. Graset ble slått av Richard med ljå. Både 
hest og for og en del av varebeholdningen hadde tilhold i uthuset 
bak meieriet, eller «stallen» som det ble kalt.

Stallen var også tilholdssted for enkelt av bygdas øltørste sje-
ler. Sverre Hansen (f. 1940) har skrevet om dette i boka «Minner 
fra Heggedal» som han ga ut i 2001: «I femtiårene var det mange 
som stakk innom hos Thoresen på Rustad Meieri for å få seg en 
øl eller to og gjerne en prat. Butikken lå der det nå er pub. Folk 
møttes som regel i stallen. Jeg husker godt disse typene. Det 
var tømmermenn, laftehoggere, anleggsslusker, jernbanefolk og 
bønder. Det oppsto ofte opphetete diskusjoner, og det kunne gå 
så snusen sprutet, men det ble aldri noe bråk. Dertil var respek-
ten for Thoresen og frøken Lundhaug for stor blant karene.»

Sverre Hansen begynte å kjøre varer for Rustad Meieri som 
12-åring, til både Rødsåsen, Hallenskog og Skjellestad. Enkelte 
ganger også til Gjellum – selv om det var kjøpmann «Olsen i 
Guibekken» sitt revir. De lengste turene hadde han nok til Blå-
fjellhytta. Den var åpen i helgene. Jeg var med i hyttekomiteen 
omkring 1960 og husker godt Sverre med tømmene bak lang-
sleden og ei heseblesende Blakka baksende i snøen opp de siste 
bakkene før hytta.

Før Thoresen bygde om til selvbetjening, hadde butikken en 
lang disk til høyre når du kom inn døra. Den rommet en rekke 
skuffer med alt fra mjøl og sukker til mandler og rosiner. Alt ble 
puttet i papirposer som deretter ble veid før de ble knyttet igjen 
med hyssing. På veggen bak disken, på hver side av den store 
rundbrennerovnen som vinterstid kunne være nærmest rødglø-
dende, var det varehyller med hermetikk, såper og allslags hyl-
levarer. Også fra kroker i taket hang det varer.

Foran inngangsdøra lå ei stor granitthelle. Utenfor var det 
leirholdig grunn hvor det var fint å kaste på stikka om våren. Det 
vil si, vi unge brukte ikke stikke, men kastet mot granitthella 

Richard Thorsen kjørte varer til kundene sine 
med hest og vogn helt fram til begynnelsen av 
1960-tallet.

Gunnar Gravalid drev butikken fra 1968 sammen 
med sin kone Torbjørg Gravalid (Se egen omtale).

Utsikt fra Heggedal stasjon ca 1910
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Heggedal ca 1958. Rustad Meieri i midten av bildet. 
Stall og låve er nå revet.

Fra venstre:
• Regning til idrettslaget for kjøp av fotballblærer, 
lærreim, hoppetau, vaselinolje og sykkelpumpe.
• Kvittering for 10 fl asker øl til skigruppa i 
idrettslaget etter dugnadsinnsats i hoppbakken i 
Fossekneika.
• Kvitteringsblokka til Rustad Meieri har blitt brukt 
til å kvittere for honorar for transport av Djervs 
guttelag til Filtvedt.

hvor vi forsøkte å få de store femøringene til å ligge «plakat» - 
d.v.s klint inntil hella. Den som lå nærmest vant og kunne velge 
«kron eller mynt» når pengepotten skulle ristes.

Den ene butikken etter den andre i Heggedal sentrum ble 
nedlagt. Tilslutt var bare Rustad Meieri igjen, fra 1968 drevet 
av Gunnar Gravalid som tidligere hadde hatt forretning i kjeller-
etasjen i huset rett ovenfor stasjonen, der Kleiva begynner. Gra-
valid kjøpte også forretningen ved Gjellum etter N. O. Dokken 
og drev begge en tid. Rustad Meieri som kolonialforretning ble 
nedlagt da Heggedalsenteret kom på 1980-tallet. Helt stille ble 
det imidlertid ikke i lokalene. Rustad Meieri framsto i ny drakt 
som pub - med det irsk-klingende navnet Flanagans. Stedet har 
fått igjen det opprinnelige navnet, men er fortsatt en pub.

Stallen og Blakka er for lengst borte sammen med Richard og 
frøken Lundhaug…. 

HARDINGFELAS GRAND OLD LADY

Torbjørg Aas 
Gravalid er en dame 
med ekte telemarks-
dåm i både fela og 
dialekten. Vi har hatt 
henne midt iblant oss 
i et halvt århundre, 
uten egentlig å vite 
at hun førte to liv; ett 
bak disken i Hegge-
dal, og ett med fela si 
i andre dalstrøk.

Midt i folkemu-
sikkens smørøye 
vokste hun opp, og 
selveste meisterspe-
lemannen Torkjell 
Haugerud ble hen-
nes musikklærer. Et-
ter at Torbjørg som 
18- åring deltok på 
sin første kappleik og 
fi kk rosende omtale, gikk det slag i slag med konserter og 
kappleiker, og musikk til bygdedansen etterpå.

- Eg hadde denne gnisten i meg, forteller hun, eg ville 
berre spela!

Så giftet hun seg med sin Gunnar, fl yttet til Heggedal, drev 
butikk, og ble mor til to barn. Fela lå på hylla i 10 år.

Men så, i 1963, stemte hun fela si på nytt og kom tilbake 
for full musikk, i ordets rette forstand. De neste årene skulle 
bli hennes glansperiode. Innimellom butikkjobben i Heggedal 
iførte hun seg sin vakre telemarksbunad og stilte opp på spil-
lejobber i det mannsdominerte folkemusikkmiljøet. Ifølge en 
telemarksavis spilte hun skjorta av sine mannlige kolleger!

Det hele toppet seg da hun vant landskappleiken i 1965. 
Sommeren etter deltok hun på 5 kappleiker, og vant første-
premie på alle 5! Hun har en premiehylle som kan ta pusten 
fra noen hver.

- Du og du, så moro det var! minnes Torbjørg. Men du 
veit, det var slitsomt.

Hun foretok også studioinnspillinger for NRK, og på til-
steininger der Torbjørg deltok, kom NRK og gjorde opptak.

83 år gammel, i 1999, utga Torbjørg sin egen CD, i samar-
beid med NRK. Telemarksavisene jublet. Endelig hadde fele-
meisteren åpnet skattekista si!

I fjor, på fylkeskappleiken i Seljord, ble Torbjørg Aas 
Gravalid utnevnt til æresmedlem i Seljord Spelemannsiag, 
og Telemark Ungdomslag hedret henne med Myllargutens 
æresmedalje.

Fremdeles underviser hun musikkstudenter i sitt hjem i 
Heggedal; en avtale hun har med Seljord musikkskole.

- Det holder meg ung! ler Torbjørg.

(Skrevet av Ruth Øverbye til Heggedølen 2003)

Fra venstre:
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Langrennsgruppa tjuvstartet som 
vanlig skisesongen den siste 
helgen i november på Vasetstølen 

i Valdres. Der «gikk ungene seg inn på 
skia» og trente skiteknikk, både med og 
uten staver. Det var også stafetter av ulike 
slag, og om kvelden var det, tradisjonen 
tro, «Quiz» og «Bit for bit». Sånt blir det 
godt miljø av.

15. og 16. desember gikk nesten 30 
Heggedalsløpere skirenn på Konnerud 
i Buskerud. De yngste gikk i 8-årsklas-
sen, mens eldstemann fra Heggedal gikk 
den tøffe 5 kilometerløypa på Konnerud 
i klasse gutter 15 år. I de yngste klassene 
er det ikke rangering i skirenn, og alle får 
premie. Det viktigste på renn er uansett 
at man har det gøy, blir vant til å presse 
seg litt og møter gode venner. Da er det 
fi nt å være en stor gjeng ved Heggedals-
vimpelen.

Det som er så fi nt med langrenn er at 
det er en aktivitet man kan drive med hele 
livet, og hvor mye man vil satse, er helt 
opp til hver enkelt. Best mulig skiteknikk 
er uansett et felles mål, uavhengig av fart i 

løypa. Flere på den eldste treningsgruppa, 
som har gitt seg med vanlige «korte» 
skirenn, har nå diverse turrenn som mål 
for seongen. En stor gjeng har planer 
om å gå Ungdomsbirken den 10. mars, 
og noen skal gå Vestergyllen i januar og 
Birkebeinerrennet den 16. mars. Ellers er 
det mye skiglede i skiturer på Eidjordene, 
i Kjekstadmarka eller i Vestmarka. Det 
gir energi å få seg en skitur, og da slapper 
man bedre av når man kommer inn. Et 
skirenn som Heggedalsløperne priorit-
erer høyt er Vollen sprint stafett. Dette 
er en supermorsom tomannsstafett som 
Heggedal arrangerer sammen med 
Vollen ungdomslag. Og dette er, 
sammen med juletresalget i desember, 
hovedugnaden til skiforeldrene i 
Heggedal. Har du lyst og tid til å heie 
på Heggedals skiløpere på sprint-
stafetten, og kanskje kjøpe en vaffel 
og kaffe i kafeteriaen, er det bare å 
ta turen til Arnestad ungdomsskole i 
Vollen lørdag den 20. januar.

    
               Tekst og foto: Eva Lill Kvisle.

skIsesonGen I FULL GAnG
Ingen blir gladere enn skiløperne når snøen kommer til 
Heggedal, og det har den heldigvis gjort denne sesongen også! 

Øverst: Truls 
Aaby og Bictor 
Bræin.

Over: Fra venstre 
Marthe Bjerknes, 
Maja Bræin, Anna 
Vethe, Camilla 
Aaby og Ida 
Haarstad.

Til venstre: 
Eldste trenings-
gruppe på 
treningssamlings 
på Vasetstølen.
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HEGGEDAL IDRETTSLAG

VIL DU BIDRA TIL 
GRILLHYTTE PÅ 
BLÅFJELLHYTTA? 

En 14.9 kvm stor grillhytte med plass 
til 20 personer planlegges satt opp på 
eiendommen, sydvest for hytta, til våren 
2013. Vi er på jakt etter bidragsytere som 
kan støtte oss med penger.
Alle bidragsytere over kr. 5000,- vil få 
låne grillhytta gratis en gang i 2013.
Den største bidragsyteren vil få fi rma-

logoen markert over døren.
En fantastisk mulighet for sosialt felles-
skap sammen med gode venner eller 
kolleger i Kjekstadmarka. Grillhytta vil gi 
”våre brukere enda en ny opplevelse”.
Hjelp oss med ditt bidrag til enda en ny 
dimensjon i marka.
Grillhytta har i alt 4 vinduer og låsbar 
ytterdør.

Ønsker du og gi, enten som privatperson 
eller fi rma, ta kontakt med

Morten Eriksson på tlf 92039935.
Tekst: Morten Eriksson.

Det har i høst vært arrangert friidrettsskole på SFO på 
Heggedal skole.

Tilbudet har vært veldig populært og over 30 barn har deltatt. Frii-
drettsskolen har vært et samarbeid mellom Heggedal idrettslag og SFO. 
Morten Håland fra SFO og Berit Marstein fra Heggedal idrettslag har 

ledet treningene. Barna har for det meste lekt, men de har underveis fått prøve 
seg i de grunnleggende aktivitetene som friidrett består av. Alle har fått prøve 
seg både i lengde og høyde uten og med tilløp. Spesielt ivrige har alle vært når 
vi har øvd oss på å starte både stående, i startstilling og liggende med åpne eller 
lukkede øyne. 

Under kastøvelsene er det heller ikke mangel på ivrige deltagere, du skal 
se vi kanskje har en arvtager etter vår ferske verdensmester i Heggedal, Arne 
Sæther, i første eller andre klasse på Heggedal skole. Morten Håland fortsetter 
med tilbud om idrettslek for barn i 1. og 2. klasse på SFO etter nyttår. Der vil 
det bli blant annet turntrening og skitrening.

For de som ønsker å fortsette med friidrett, starter Heggedal idrettslag opp 
med ny friidrettsgruppe januar 2013. Trenere her vil være Berit Marstein, 
Susanne Haugenes-Bourrie, Bente Stølan og Vidar Johansen. Har du lyst til å 
være med kan du møte opp i Heggedalshallen en fredag fra og med 11. januar kl 
1800 og se om du synes det er gøy. Alle barn født i 2003, 2004, 2005 og 2006 
er velkommen. Dersom det er eldre barn som ønsker å drive med friidrett, så 
møt opp, så skal vi se hva vi får til. Vi ønsker selvfølgelig foreldre som ønsker å 
bidra på treningene velkommen.

Tekst: Berit Marstein.

FrIIDrett I HeGGeDAL!

ALLIDRETT I HEGGEDAL IL
Heggedal IL ønsker å tilby allidrett for barn i alderen 4 – 6 år 
i perioden september til mai.
Vi holder til i gymsalen på Heggedal skole. Tilbudet er drevet 
med foreldre som trenere.

For barn født i 2007 og 2008 er det behov for aktivitet-
sledere/trenere for at tilbudet kan videreføres i 2013. 

Barn født i 2009 med deres foreldre som støttespillere er 
hjertelig velkomne. Allidrett er en fl ott arena for de minste 
barna i Heggedal, gjennom fysisk aktivitet, til å bli kjent før 
skolealder.

Ta kontakt med Aasmund Berg  
aaonsaker@hotmail.com eller på tlf. 98 26 89 29

Foran fra venstre: Elias, August, Eirik, 
Tony, Robin og Achlam.
Bak fra venstre: Anna, Amanda, Ragnhild, 
Oline, Marius, Magnus, Robin og Vebrand.
Ledere: Morten Håland og Berit Marstein.
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Heggedal IL vil takke deg som har registrert Heggedal IL som mottaker av din grasrot-
andel. Det totalte beløpet HIL har mottatt siden oppstarten av Grastrotandelen er 
kr 352.945. Ditt bidrag hjelper HIL med å oppfylle små og store drømmer. TUSEN TAKK!  
Har du ikke registrert HIL som mottaker av din  
Grasrotandel? Send SMS: GRASROTANDELEN  
979674791 til 2020 (gratis).

Trener du i Heggedal IL?
Alle som trener i Heggedal IL skal være medlem i klubben. 
Dette er viktig både for å kunne tilby trening og andre 
aktiviteter, og av hensyn til forsikring. De som er 12 år 
og yngre er forsikret gjennom klubben i forhold til skader 
oppstått på trening og konkurranser. 
For å melde seg inn går du inn på  www.heggedalil.no. 
og klikke på ”Bli medlem” oppe til høyre.
Har du spørsmål, ta kontakt med daglig leder  
Vigdis Stølan på tlf. 95 81 11 16 eller e-post:
post@heggedalil.no 

Medlemskontigent til Heggedal IL:
Familiekontigent:  500,- 
Seniormedlemskap:  275,- 
Juniormedlemskap:  225,- 
Støttemedlemskap:  200,- 
Ved kjøp av Familiekontigent er både aktive og pas-
sive familiemedlemmer inkludert. Familiekontigenten 
gjelder foresatte med barn. Juniormedlemskap gjelder 
tom og med året du fyller 19 år. Medlemskontigenten 
og treningsavgiften betales online fra Heggedal IL sine 
hjemmesider.

Treningsavgift til fotball- og langrennsgruppen:
I tillegg til medlemskontigenten som går til HIL, så må de 
som trener i fotball- og langrennsgruppen også betale 
treningsavgift.

Følgene gjelder for Fotballgruppen:
Treningsavgifter for 2012 (nye avgifter vil evt bli vedtatt 
på årsmøte i Fotballgruppen 14. feb)
7 – 12   1700,-
13 – JR    2200,- 

Følgende gjelder for Langrennsgruppen:
Gruppe 1: 2. og 3. klasse (født 2004 og 2005)
Gruppe 2: 4. og 5. klasse (født 2002 og 2003)
Gruppe 3: 6. og 7. klasse (født 2000 og 2001)
Gruppe 4: 8. klasse+ (født 1999 og tidligere)
Treningsavgiften pr. sesong er kr. 1000 for gruppe 1 
og kr. 1500 for gruppe 2, 3 og 4.

HIL søker nye ”koster” 
Kunne du tenke deg en plass i styret, eller kjenner 
noen som vil passe godt inn så gi oss et hint!

Heggedal IL er en breddeklubb og en fantastisk arena for barn, unge 
og litt eldre til å drive med fysisk aktivitet. For å ha treningstilbud 
(et idrettslag) er en avhengige av mange frivillige. Det satses på 
Heggedal som et kommunesenter. En stadig mer aktiv befolkning gjør 
at vi har rammebetingelsene på plass for å skape et enda bedre 
tilbud for idrettsinteresserte i Heggedal. Til å bidra i dette viktige 
arbeidet trenger vi nettopp DEG, ung eller gammel! Jo flere vi har 
å spille på, jo bedre vilkår kan vi lage for barna våre. Ring meg 
om du vil ha en uforpliktende prat om hva et verv i HIL inne-
bærer, om du har tips om aktuelle kandidater eller at du tenker at 
SELVFØLGELIG skal jeg bidra denne gangen”! 
Valgkomiteen i HIL v/Gry e. Garlie Mob: 907 81 515 
email: ggarlie@online.no

ÅRSMØTE I HEGGEDAL IDRETTSLAG 
tirsdag 19. mars kl: 1900 på Gjellum grendehus!
Godkjenning av årsmelding, regnskap og neste års budsjett. 
Valg: Ny leder i HIL, 2 nye styre- og 2 varamedlemmer. 
Saker til årsmøtet meldes senest 2 uker før årsmøtet til 
styreleder, tom_hermansen@hotmail.com. 
Agenda ol legges ut på www.heggedalil.no en uke før møtet. 
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og vært medlem av 
idrettslaget i minst en måned. Vi serverer kaffe og kaker og håper 
på et godt fremmøte og stor entusiasme.

ÅRSMØTE I 
FOTBALLGRUPPEN HIL
Gjellum torsdag 14. feb. 2013 
kl: 1900.
Ny evt treningsavgift skal vedtas,  
det skal være valg av kandidater til  
verv i Fotballgruppen etc. 
Ønsker DU å bidra så er det bare 
å ta kontakt med valgkomiteen 
v/Barfod.  
tor.peter.barfod@no.issworld.com

Heggedalsposten8

Heggedal IL er på facebook 
Bli venn med oss!

Leder:  Tom Hermansen  906 89 574  tom_hermansen@hotmail.com
Nestleder:  Berit Marstein  924 10 202  berimar@online.no
Konst. leder fotball:  Rune Røising  911 92 436  mrrrune@online.no
Langrenn:  Vidar Johansen  414 66 400  vidar73@gmail.com
Bordtennis:  Katinka M. Kvale  957 70 893  s-kvale@online.no
Allidrett:  Aasmund Berg  982 68 929  aaonsaker@hotmail.com
Trim og trening:  Laila Samuelsen  915 66 932  lssamuels@online.no
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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A-laget  
– ny trener!

A-laget har fått ny trener. 
Han heter Hans Amund.  

I neste utgave av  
Heggedalsposten vil det 

komme et lengre  
intervju med han.
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Home-Start Familiekontakten er et familie-
støtteprogram som tilbyr hjelp og støtte til småbarnsfami-
lier med minst ett barn under skolealder.
Vi er et supplement til det offentlige hjelpeapparat basert 
på frivillig og gratis hjelp og støtte 2-4 timer en gang i 
uken i opptil et halvt år. Vi holder til i Hasselbakken Frivil-
lighetens hus i Askerveien 47.

Home-Start Familiekontakten hjelper fami-
lier i hele kommunen. I 2012 gav vi hjelp og støtte til 26 
familier med til sammen 59 barn.
Alle ønsker å klare seg selv, men underveis i livet kan det 
oppstå situasjoner hvor det er behov for litt ekstra hjelp 
og støtte i hverdagen. Folk flytter oftere enn før, og det 
kan være sårbart å miste nettverket av familie og venner. 
Home-Start Familiekontakten kommer inn som den ofte 
omtalte ‘nabokjerringa’ – en voksen støttespiller som har 
tid til å lytte, avlaste med barna og gi oppmuntring i hver-
dagen.

Vi gir hjelp og støtte dersom familien har behov 
for avlastning, har ingen eller lite sosialt nettverk eller 
trenger støtte i foreldrerollen. Vi hjelper også familier som 
har barn med nedsatt funksjonsevne eller er kronisk syke.

Kunne du tenke deg å bli 
familiekontakt?
Vi starter kurs for nye familiekontakter på 
Hasselbakken 13. mars.
Familiekontaktene er selv foreldre eller har erfar-
ing med barn og familieliv gjennom arbeidet sitt. 
Alle familiekontakter må gjennomgå et 24 timers 
forberedelseskurs, har taushetsplikt og må levere 
politiattest. Familiekontaktene får god oppfølging 
og veiledning i oppdraget sitt og blir invitert til fa-
glige og sosiale sammenkomster i regi av Home-
Start Familiekontakten Asker.

Tema på forberedelseskurset:
- Hva er Home-Start Familiekontakten
- Verdier og holdninger
- Engasjement og grenser
- Kommunikasjon
- Taushetsplikt
- Familieliv
- Den frivilliges rolle

Om Home-Start Familiekontakten:
- Startet av Margareth Harrison i England i 1973
- Etablert i Norge i 1995
- Første avdeling i Trondheim
- Asker og Bærum startet opp i 1996
- 33 avdelinger i Norge nå
- Home-Start er nå etablert i 23 land

Hilsen Ann Jeanette Heitmann
Koordinator i Home-Start Familiekontakten Asker

Home-Start Familiekontakten Asker

Familiekontakt Astrid Ramdal fra Heggedal  sier at det 
gir en god følelse å være til nytte. Hun opplever at hun 
får faglig og sosialt  påfyll gjennom engasjementet i 
Home-Start Familiekontakten Asker.

Trenger du hjelp fra Home-Start Familiekontakten?
Eller er du interessert i å bli familiekontakt?
Ta kontakt med koordinatorene
Ann Jeanette Heitmann, telefon 404 33 006, 
ann.jeanette.heitmann@asker.kommune.no
Hilde Knudsen, telefon 917 70 667, 
hilde.knudsen@asker.kommune.no

Noen av familiekontaktene samlet foran Hasselbakken, sammen 
med ordfører Lene Conradi.

Heggedalsposten 9
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I Blåbergveien 9 ligger et tilsynelatende vanlig hus. Men det er slett ikke vanlig. Det er et av de ca. 50 halm-
husene som er bygd i Norge de siste 20 årene. Veggene i huset er en halv meter tykke, og består av halmballer 
stablet opp og pusset utvendig og innvendig med en blanding av sand og blåleire. Halmen stammer fra biody-
namisk landbruk og blåleira fra Follestad i Røyken. Tak og golv er isolert med cellulosefiber. Elektriske kabler 
er PVC-frie. Malingen er kokt av hvetemelslim tilsatt naturlig fargestoff.  På taket ligger gjenbrukt takstein, og 
utenfor står en el-bil. I huset bor Jolien Perotti, en - etter eget utsagn - “grønn ekstremist på alle fronter”.

Halmhuset i
Øvre Hallenskog

Selvbyggere
Da Jolien og samboeren skulle etablere 
seg i Norge i 2003, fikk de et overras-
kende møte med den norske selvbyg-
gertradisjonen. Det å kjøpe en tomt og 
bygge eget hus er ikke vanlig i Neder-
land. Jolien hadde jobb på Helios’ sen-
trallager på Slemmestad, og de kjøpte 
tomt i Blåbergveien i Øvre Hallenskog. 
”Da vi kom for å se på tomta, forklarte 
naboen at det var veldig enkelt: Bare 

bestill et ferdighus fra Block Watne, så 
står det der på ett-to-tre. Det hadde jeg 
aldri hørt om, så jeg bestilte en Block 
Watne-katalog for å se, og synes det var 
så kjedelige hus. Særlig innenfor det 
beløpet vi hadde å rutte med. Er dette 
drømmehuset? Prikk lik alle andre?”

Halmhus
Hos opplysningskontoret “Grønn Hver-
dag” fikk Jolien og samboeren Gertrude 
gode råd om miljøvennlig bygging. 

De fikk kontakt med arkitektkontoret 
“Gaia”, der arkitekten Arild Berg hadde 
jobbet med halmhus i 10 år. Han kjente 
alt det tekniske rundt bygging av halm-
hus, og tegnet huset i Blåbergveien.
Huset har en innvendig ramme av tre-
bjelker som bærer taket. Søylene er del-
vis skjult, men i stua ser veggene ut som 
bindingsverk. Bæresystem og tak ble 
satt opp først, og til slutt kom veggene. 
“Den eneste ulempen jeg ser med halm-
hus er at det ikke finnes standardløsnin-
ger, så du må være villig til å sette deg 
inn i det, og lete etter løsninger hele ti-
den. Men det er tydelig at halmhusene 
utvikler seg fra bygg til bygg. Røyken 
kommune var positive, og stolte på at 
byggherre og utførende tilsammen had-
de nødvendige kompetanse.”

Støvlus
Før de bygde, besøkte de omtrent alle 
halmhus som fantes i Norge, for å lære. 
- Fikk dere inntrykk av at halmhusene 
fungerer greit, eller hadde de hatt pro-

blemer av noe slag?
“Jeg tror ikke at halm-miljø-
et snakker om det. Det som 
skjedde her, var at andre året  
fikk vi støvlus. De var ubeha-
gelige, men ufarlige, og for-
svant av seg selv.”

Halmbyggerkurs og 
dugnad
Det er en egen jord- og halm-
byggerforening i Norge. De 
fortalte at det å sette opp veg-

Tekst og nye foto: Dag Henning Sæther
Foto fra byggeperioden: Jolien Perotti

Over t.v.: De første halmballene legges på plass. 
Over t.h.: Forsiden av huset begynner å ta form.

Over: Baksiden av huset med halmballene.
Til venstre: Halmballene ble stablet inn i et 
rammeverk som også gir fester for vinduer 
og dører.
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ger kan gjøres ved å arrangere  et kurs, 
der deltakerne også får opplæring i byg-
ging av halmhus. De fikk også hjelp av 
venner som reiste hit fra Nederland, så 
det ble en blanding av kurs og dugnad. 
Selve oppsettingen av veggene tok 9 da-
ger, og da bodde alle deltakerne på Blå-
fjellhytta. De fikk mye god økologisk 
mat, og foredrag på kveldene. 
    Det å stable halmballene til vegger 
gikk fort, men det var pussingen som 
tok tid. Når halmballene ble stablet, ble 
lagene koblet sammen med tynne tre-
pinner - “dymlinger”. Etter at halmbal-
lene var stablet opp ble veggene rettet 
av med en kantklipper før pussing. Det 
brukes minst 3 lag leirepuss. Det første 

laget er tynt, og skal følge overflaten og 
gi godt feste. De andre laget er tykkere, 
armert med halm og skal fylle alle hul-
rom. Det tredje laget er uten halm, og 
gir en glatt overflate. 
“Når vi jobber med frivillige, amatører, 
så går det bra med de delene av arbei-
det som gir resultat og synes. Men etter 
en uke sto alle de vanskelige overgan-
gene, hjørnene, vinduene osv. igjen. Da 
måtte vi leie inn håndverkere”, forteller 
Jolien.

Kort byggetid og 
akseptabel pris. 
De begynte å grave i juni 2003, og flyt-
tet inn i desember samme år. Dugnads-
prosjektet var i august. 
”Mange barn hjalp til litt og lekte litt, 
for alle materialene var ufarlige. Det 
var veldig morsomt.”
De kokte og blandet malingen selv. Til 
innvendig bruk kokte de lim av hvete-
mel (økologisk fra Helios, selvfølgelig). 
Ved å blandet inn hvitt og oker keramisk 
fargepulver ble det maling til 5 kroner 
literen. Utvendig ble det brukt kalium-
silikat (“vannglass”) i stedet for mel. 
Store takutspring hjelper til å beskytte 
veggene.

“Leire fikk vi fra Follestad i Åros, rett 
ved avfallplassen. Vi fikk den gratis, og 
hentet flere billass”.

ledninger og kjøk-
keninnredning uten 
sponplater. Stan-
dard  golvterskler i 
tropisk treverk ble 
byttet ut med eik. 
Cellulosefibre ble 
valgt i stedet for 
Glava eller Rock-
wool, som er veldig 
energikrevende å 
produsere og umu-
lig å bryte ned.”

Det ble slett ikke de 
billigste løsningene. 
Men selv med man-
ge fordyrende miljø-
tiltak og vannbåren 
varme med vedfy-

“Sannhetsvindu”  Jolien fortell-
er at alle halmhus skal ha et “sannhets-
vindu” ute og et inne. Det er glass lagt inn 
i pussen slik at halmen synes.  Jolien viser 
det innvendige “sannhetsvinduet”, som 
hele dugnadsgjengen har signert.

Naturvernpris for 
andelslandbruk
Jolien Perotti er initiativtaker til 
andelslandbruk i Norge, og startet 
det første prosjektet på Øverland 
gård i Bærum i 2006, og var daglig 
leder der de 6 første årene. Ca. 400 
mennesker høster det de trenger av 
grønnsaker fra markene på Øver-
land, mot å betale en andel på 1600 
kroner pr. år. For sitt banebrytende 
arbeid fikk hun Naturvernforbun-
dets lokallag i Bærums miljøvern-
pris for 2009. Jolien var også med 
og introduserte andelslandbruk i 
Nederland på 1990-tallet.
Les om andelslandbruk på nettet:  
www.andelslandbruk.origo.no.  
Ca 10 nye prosjekter er under 
etablering rundt i Norge.

- Hvorfor leire, og ikke f.eks. kalkpuss? 
“Leirepussen er åpen, og har en fantas-
tisk evne til å regulerer fuktigheten. Og 
det var et poeng at materialene skulle 
være ufarlige - og lokale.”

Økofilosofi
Jolien forklarer filosofine bak bygge-
prosjektet: ”Huset skal ikke skade na-
turen mens jeg bor i det, og skal hel-
ler ikke skade den dagen det brenner 
ned eller blir revet. Så vi fant PVC-frie 

ring, ble prisen akseptabel - ca. 2,4 mill. 
for et hus på 100 m2. 
”Halmhus kan bygges veldig billig hvis 
man går inn for å finne de rimeligste 
løsningene.” avslutter Jolien.

Interiøret i stua. Bærekonstruksjonen er åpen, og minner om bindingsverk. Vi ser de 
buede formene, som halmbygging gir muligheter for. Stolen ved stuebordet er hjem-
melagd, flettet av pil. Utenfor huset “dyrkes” det piletrær.

Lysestakene på veggen 
ble modellert direkte i 
leira. Vedovnen er  også 
fyrkjele for vannbåren 
golvvarme.
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HEGGEDAL MENIGHET

Søndag 13. januar ble Anna Grønvik innsatt 
som sokneprest i Heggedal menighet. 

Anna Grønvik   
Innsatt som sokneprest i 
Heggedal

Anna Grønvik ble 
innsatt av fungerende 
prost i Asker pro-
sti, Dag Haaland, i 
en fullsatt Heggedal 
kirke. Menighetsrå-
dets leder, Eigil Morvik, leste innsettelsesbrevet fra Oslo 
biskop. Menighetens nyeste kor, Tween-sing, deltok med 
sang. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på Heggetun 
hvor menigheten kunne bli nærmere kjent med den nye 
soknepresten som allerede har flyttet inn i den nye preste-
boligen i Sætre terrasse.

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

Ny leder av 
menighetsrådet
Fra årsskiftet er Eigil Morvik valgt 
til ny leder av Heggedal menighets-
råd. Han erstatter Per Øystein Fun-
derud som ikke ønsket gjenvalg et-
ter fire år som leder. Morvik er også 
menighetens representant i Asker 
kirkelige fellesråd.

Dirigentstipend til 
lokal kordirigent! 

Heggedal kirkes egen kordiri-
gent, Asbjørn Faleide Fristad, har 
fått tildelt Norges Korforbunds di-
rigentstipend. Stipendet gis til kor-
dirigenter som et tilskudd til videre 
utdanning. Utdanningen som Faleide 
Fristad får støtte til, er en masterut-
danning i kordirigering ved konser-
vatoriet i Aalborg. Utdanningen er 
allerede i gang, og det er til syvende 
og sist korene i Heggedal kirke som 
nyter godt av det.

- Jeg er meget takknemlig for at Korforbundet velger å 
gi meg støtte til å realisere min drøm om å bli en enda bedre 
kordirigent. Det er spennende å være i en situasjon der jeg 
kan bruke den nye kunnskapen umiddelbart, og det er enda 
mer spennende når det resulterer i at jeg hele tiden kan gjøre 
en bedre jobb med Salig Blanding og The Vocal Department, 
sier Faleide Fristad.

En av de spennende bivirkningene av å ha en dirigent 
under utdanning er at Heggedal menighet stadig oftere kan 
vente seg vokalensembler i gudstjenesten, som presterer på 
høyt nivå. De som var på gudstjeneste første søndag i advent 
i fjor vil kanskje huske at det både var et godt vokalensemble 
og en profesjonell solist. Det neste vokalensembleprosjektet 
Faleide Fristad tar initiativ til vil komme menigheten til gode 
i gudstjenesten 5. mai.

Salig blanding
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HEGGEDAL MENIGHET

Tween-sing
Tween-sing for alle i alderen 10-13 

år har startet opp tirsdager på Hegge-
tun/kirken kl. 13.30-14.30. Leder for 
dette tiltaket er Marianne Solheim. Det 
serveres et enkelt fruktmåltid. Det vil 
også være mulig å komme rett etter sko-
len for å begynne med lekser, eller bli 
igjen en halvtime for å gjøre lekser. For 
nærmere informasjon, ta kontakt med 
Marianne Solheim på e-post marianne.
solheim@asker.kirken.no eller på tele-
fon 66907187.

Program Heggedal menighet

Dag Aktivitet Sted Opplysninger
JANUAR 2013

Søndag 6 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli, Laugerud
Søndag 6 15:00 Gudstjeneste Kirken Hellig tre kongers fest på Gjellum Grendehus
Søndag 13 11:00 Gudstjeneste Kirken Innsettelse av ny sokneprest
Søndag 20 11:00 Gudstjeneste Kirken Anna Grønvik, akedag etter gudstjenesten
Søndag 27 19:30 Kveldsmesse Kirken Brennum, band, forsangere, Team Heggedal

FEBRUAR 2013

Søndag 3 11:00 Gudstjeneste Kirken Anna Grønvik, G. Laugerud, dåp og nattverd
Søndag 10 11:00 Gudstjeneste Kirken Anna Grønvik, G. Bagstevold, nattverd, Heggetroll
Søndag 17 11:00 Gudstjeneste Kirken T-A Hauge, G. Laugerud, dåp
Søndag 24 11:00 Kveldsmesse Kirken Brennum, Anna Grønvik, band, forsangere, Team 

Heggedal
MARS 2013

Søndag 3 11:00 Gudstjeneste Kirken vikar, G. Bagstevold, dåp, nattverd
Søndag 10 11:00 Gospelmesse Kirken A. Grønvik, band, New Voices, nattverd
Søndag 17 11:00 Gudstjeneste Kirken A. Grønvik, G. Laugerud, Salig blanding, dåp
Søndag 24 11:00 Gudstjeneste Kirken Vikarprest, vikarorganist, Søndagsskolefrokost, dåp
Torsdag 28 19:30 Kveldsgudstjeneste Kirken A. Grønvik, G. Laugerud  
Søndag 31 11:00 Gudstjeneste Kirken A. Grønvik, G. Laugerud, dåp, nattverd

Faste aktiviteter 
Team Heggedal: hver tirsdag kl. 19:00-21:30. Annen hver tirsdag konfirmant.
Ungdomskor: annenhver tirsdag kl. 18-19. 
Heggetroll: tirsdag kl. 17:15-18:00. Middagsservering utvalgte tirsdager etter oppsatt plan. 
Baby-sang: onsdager kl. 11:30-13:30 på Heggetun. Oppstart uke 9.
Klubb 10-13:  utvalgte fredager kl. 18-20: 8. februar, 8. mars, 19. april, 24. mai og 7. 
Salig blanding: øver torsdag kl. 19:00 - 22:00.
HK: tirsdag like uker kl. 19:30.
Kirkefrokost: (Seniorarbeid): kl. 11:30: 14. januar, 4. februar, 11. mars, 29. april og 27. mai
Søndagsskole: 20. januar, 3. februar, 17. februar (?), 3. mars, 10. mars, 17. mars

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

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

Frivillig i Heggedal 
menighet

Heggedal menighet er stadig på jakt 
etter frivillige til menigheten. Kunne 
du tenke deg å bidra med noe - alt 
fra vaffelsteking/kakebaking, pussing 
av sølv, kirkekaffe-ansvar, oppgave i 
gudstjenesten (utdeling av salmebøker 
(kirkevert), tekstlesing (klokker)), søn-
dagsskolen. 

Ta kontakt med oss på 
heggedal.menighet@asker.kirken.no.
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HEGGEDAL VEL

 

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

Hold fartsgrensene
Heggedal

Styreleder Stein D Berge 
T: 6679 7075, mail: 
stein.berge@c2i.net

Ny badestrand i Klop-
pedalen - samordning  
med utbyggingen av 
Transformator-
området.
Siste nr av HP hadde en 
presentasjon av forsla-
get om ny badestrand og 
”Tuftepark” i Kloppeda-
len.  Som nevnt er søkna-
den sendt, og det har vært 
god kontakt med det rette 
avdelinger i Asker kom-
mune om dette prosjek-
tet.  Denne utbyggingen 
må også sees i sammen-
heng med utbyggingen 
av transformator-området 
(inkluderer jordene opp 
til Heggedal hovedgård. 
Se Heggedal Nærmiljø-
sentrals presentasjon av ut-
bygging i Transformator-
området i dette nr av HP.  

Den våkne leser har 
registrert at jeg har 
vært fraværerende 
fra HP-sidene i de 
2 siste nr - hvorfor?
Jeg opplevde en ulykke 
i midten av sept, ved å 
falle ned fra mitt eget 
hustak.  Det resulterte 
bl.a. i 2 brudd i ryggen 
som krevde 2 større ope-
rasjoner med 2 mnd. mel-
lomrom, og med rehabili-
tering frem til sommeren 
2013.  Men jeg greier i 
noen grad å sitte ved PC\
en.    Te
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HV-lederen har ordet Mulig fusjon mellom Heggedal 
Vel og Heggedal Nærmiljøsentral
Heggedal Vel (HV) kan nå stå ved et veiskille:
1) HV kan fusjonere med Heggedal Nærmiljøsentral (H-NMS)
2) Noen av HV’s medlemmer danner et nytt, robust styre 

 Følg oss på 
 Facebook

1) Mulig fusjon mel-
lom HV og H-NMS

Den følgende teksten er en 
skisse/forslag til fusjon/
sammenslåing mellom HV 
og H-NMS.

Mål
Begge foreningene og det de 
arbeider for, skal ha fordeler av 
denne sammenslåing, slik at folk 
i Heggedal som knytter historie, 
prestisje og forventninger til HV, 
skal oppleve av denne endringen 
tar vare på deres interesser, og at 
styret, daglig leder og andre sen-
trale personer i H-NMS opplever 
dette som en styrking av denne 
unge og relativt ferske, frivillige 
organisasjonen i Heggedal.

Hvorfor sammenslåing?
Det er 4 grunner for dette:
1) Begge organisasjoner har i 
hovedsak den samme målset-
ting; Bidra til at Heggedal blir et 
bedre sted å leve og bo i, både 
materielt og sosialt.
2) Begge organisasjonene har 
et visst formelt samarbeid i dag 
(bl.a. ved at et av styremedlem-
mene i H-NMS velges av HV-
styret), men det vil kreve mer av 
begge parter (fl ere møter) for å 
holde hverandre oppdatert om 
alle relevante saker av felles in-
teresse.
3) Det vil ikke minst spare ad-
ministrative ressurser å få en fel-
les ledelse av alle saker som gjør 
Heggedal til et bedre sted å leve 
og bo (anslagsvis bruker HV-
styret omkring halvparten av sin 
tid, ca 250 t. på administrasjon).

4) Det er krevende å få frivillige 
til å lede HV, spesielt å bekle 
poster som sekretær, kasserer 
og spesielt leder i HV-styret.  
H-NMS er en mer robust orga-
nisasjon, primært fordi de har en 
lønnet, daglig leder i 100 % stil-
ling.  Samtidig er også H-NMS 
avhengig av frivillige personer, 
og folk fra HV-styret kan gå inn 
som frivillige i H-NMS, både 
for å utgjøre arbeidsgrupper og 
gjøre jobber av felles interesse. 

Mulige prinsipper for 
sammenslåing
HV opprettholdes som egen or-
ganisasjon med dagens organi-
sasjonsnummer, men HV’s styre 
og årsmøte slås sammen med 
styret og årsmøte til H-NMS.  
Det skal klart fremgå i all ek-
stern kommunikasjon at HV har 
felles styre og årsmøte med H-
NMS. 

Overføring av medlem-
mer, kontingenter og mid-
ler fra HV til H-NMS?
I dag har HV en betalende med-
lemsmasse på ca 140, og i tillegg 
3 beboerforeninger.  Til sammen 
gir dette en inntekt på ca 20.000 
pr år.  HV-styret disponerer i dag 
ca kr 60.000.  Ved en sammen-
slåing overføres disposisjonsret-
ten til disse midlene til styret i 
H-NMS. Det føres eget regn-
skap for de overførte midler og 
fremtidig medlemsbetaling, og 
at alle midler som kommer fra 
HV settes inn på egen konto i 
den samme banken som H-NMS 
bruker.  Nærmiljøsentralens 

styre forvalter midlene som til-
skudd til aktiviteter eller egenan-
deler til prosjekter i nærmiljøet 
og til innbyggernes beste, både 
sommer og vinter.  De overførte 
midlene skal ikke inngå i H-
NMS alminnelige drift.

HV disponerer gratis 
kontor og lager i Hegge-
dal.
I en avtale med Asker kommune 
spesifi seres denne retten til å 
bruke disse lokalene.  I denne 
avtalen er det også åpning for at 
en annen organisasjon kan over-
ta denne retten, slik at det ikke er 
noe i veien for at H-NMS overtar  
bruken av disse lokalene.  Dette 
må stadfestes i forbindelse med 
en mulig fusjon.

2) HV-medlemmer 
danner et nytt 
robust styre

Det kan være krefter i HV som 
ønsker at  HV skal fortsette som 
idag.  Da er det viktig at disse 
kreftene stiller med et nytt, ro-
bust styre innen utgangen av 
feb. 2013, slik at dette nye styret 
kan velges på HV´s årsmøtet ons 
21. mars (siste uke før påske).

  Årsmøte for HV 
2013 onsdag 20. mars
Den viktigste saken på dette 
årsmøtet blir avgjørelsen om 
hva som videre skal skje med 
HV? Dagens HV-styre går inn 
for fusjon, og argumentene står 
i teksten under alternativ 1). 
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LIONS CLUB

 
Det blir smørbrød, kaffe og kaker og åpen bar! 
Terje Martinsen vil fortelle om gamle Heggedal 

I år igjen vil det swinge i de 
gamle tømmerveggene!!! 

Gennek og Egil  
vil underholde dere med 
fengende musikk, allsang, og all 
den dansemusikken dere måtte 
ønske. 
Trenger du transport så meld 
fra på tlf. 90962742 innen 8.febr. 

Vi har gleden av å invitere alle 
 

HEGGEDALS PENSJONISTER  

til hyggekveld på 
Heggedal Hovedgård  

Tirsdag  12. Februar 2013 kl 1900.  
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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

Daglig ansvarlig: Elisabeth Lystad               Fagarbeider: Gro Fridholm

Heggedal seniorsenter
 - i Heggedalsenteret, inngang på baksiden.Åpent for deg som har fylt 62!

FASTE KURS, GRUPPER OG AKTIVITETER
- de fl este har deltakeravgift

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

Program våren 2013
Presentasjon av vårens program. Kl. 11:00. 

Nettbankkurs, 5 ganger. Påmelding. Kl. 11.00
«Kabaret» v/Holmen seniorteater. Kl. 12.00
«Lyst på Livet» Kom og bli med i sirkelgruppen. .Kl.10.00
Ons. 20. ”Informasjon om det kommunale tjenestetilbudet, og om hvordan man søker 
på disse” ved Anne-Karine Lindaas fra vedtakskontoret i Asker kommune. Kl. 10.45
Skidag på Eidsletta – fellesarrangement – se oppslag. Kl. 11.00.

Brukerrådets allmøte. Alle er hjertelig velkomne, nye og gamle brukere. Vi spanderer en 
kopp kaffe. Kl. 11.00
Påskelunsj. Arne Sæther spiller til allsang. Påmelding innen 14.mars. Kl. 12.00 

Foredrag. Se oppslag på senteret. Kl. 10.45
Stop shop sko kommer med vårens og sommerens fottøy. Kl. 10.30 
Frivilligmiddag, egen invitasjon kommer.
Rundtur i Askerbygda med stopp i Vollen – Busstur - påmelding.
Kåseri ved Jan Schwencke. ”Kunsten å mestre livet når hodet halter” med musikalske 
innslag. Kl. 10.45

Skogstur. Fellesarrangement. Se oppslag på senteret. Kl. 11.00.
”Liv og Lyst” underholdning med vakre toner og sang. Vi serverer Laksemiddag og 17. 
mai kake. Påmelding. Kl. 12.00

Guidet tur til Oslo Rådhus - fellesarrangement – se oppslag
Vi serverer rømmegrøt og spekemat, kaffe og kake, allsang og Arne Sæther spiller. 
Påmelding. Kl. 12.00

Januar
Ons. 09.
Februar
Tirs. 5.
Fre 8.
Ons. 13.
Ons. 20.

Tir 26.
Mars
Ons. 13.
 
Ons. 20. 
April
Ons. 3.
Tor. 11.
Ons. 17.
Tirs. 23.
Ons. 24.

Mai
Ons. 7.
Ons. 15.

Juni
Ons. 5.
Ons. 19.

Arbeidsstue / håndarbeid / lappeteknikk.
Like uker.

mandag kl. 10.00 - 12.30

Stavgang / gågruppe. Hver uke mandag kl. 11.00 - 12.30 Oppstart 7. jan.
Fortellerverksted siste mandag i måneden mandag kl. 13.00 - 14.00
Treskjæring tirsdag kl. 10.00 - 13.00
Nettbank-kurs. 5 ganger. Påmelding tirsdag kl. 11.00 - 12.00 Oppstart 5. febr.
85+ gruppe Ulike uker tirsdag kl. 11.30 - 13.00 Oppstart 15. jan.
Internett-kurs. 8 ganger. Påmelding onsdag kl. 12.30 - 14.30 Oppstart 16. jan.
Allsang onsdag kl. 12.00 - 13.00
“Lyst på livet” sirkelgruppe m/ledere. 
Datoer: 13.2. - 6.3. - 10.4. - 22.5. - 12.6.

onsdag kl. 10.00 - 11.30

Dametrim. torsdag kl. 10.00 - 10.45
Bridge torsdag kl. 11.00 - 14.30
Datakurs bilde og fotoredigering torsdag kl. 12.30 - 14.30 Oppstart 17.jan.
Treskjæring kveld torsdag kl. 17.00 - 20.00
Gjette- og spørrekonkurranse. 
boccia, pilkast mm. Annenhver uke, ulike uker.

fredag kl. 11.00 - 12.00

Bingo fredag kl. 12.00 - 13.00

Velkommen til

5. februar

8. februar

24. april

5. juni

19. juni
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Hjelp oss å hjelpe! 
Heggedal Helselag
arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

Møter og handlingsplan våren 2013:
* Ons. 27.februar kl 17.30:
   Årsmøte på Helselagshuset
* Ons. 24.april kl.17.30:
  Medlemsmøte på Helselagshuset
* Tirsdag 14.mai:  Hjertemarsj  
   (se oppslag på seniorsenteret)
* Ons. 29.mai kl. 17.30:
   Sommermøte på seniorsenteret
* Lør. 1. og søn. 2. juni:
   Kulturdagene på Heggedal Hovedgård

Har du lyst til å vite mer om 
hva vi driver med?
-  ta gjerne kontakt:  
Aslaug Halfdansen – 
      tlf. 66 79 79 73
Jorunn Ingebretsen – 
      tlf. 66 79 74 16 / 454 07 292

LOKALT 
støtter Helselaget
* premier til Transmator’n
* dametrim på seniorsenteret
* utstyr til seniorsenteret
* turer for eldre
og ellers med bidrag til eldres helse og 
velferd

Vi gir tilskudd til 
Nasjonalforeningens prosjekter:
* hjerteaksjonen
* demens
* tuberkulose

Aktiviteter på 
Heggedal seniorsenter:
Arbeidstua
Mandager kl.10-13: 
7. og 21. januar
8., 15. og 29. april
4. og 18. februar
4. og. 18. mars
13. og 27. mai
10. og 24. juni

Treskjæring
Hver tirsdag kl. 10.00 – 13.00

Allsang
Hver onsdag kl. 12.00 – 13.00, 
med musikk.  
Kontaktperson: Ruth Sæther

Dametrim
Torsdag kl. 10.00 – 11.00,  
ledes av fysioterapeut.  
Trimmen sponses av Helselaget.

Mandager stiller vi som kjøkkenhjelp på 
Seniorsentret. 
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag Program våren 2013

Lokalvandring fra Gjellum til VollenSøndag 28. april kl. 13.00

Kulturdagene på Heggedal Hovedgård. Knivsmed Trygve Flatebø smir kniver. 
Lørdag 1. juni er laget vertskap for DIS Akerhus (slektsforskning), som bl.a. vil få en omvisning i Heggedal. 

Lørdag 1. - søndag 2. juni

Arrangeres i samarbeid med Vollen Historielag.
Rute: Gjellum-Gui-Lindlandet-Vollen sentrum. Bytte av guide på ”grensa”.
Arrangementet er en del av Kulturuken i Asker 2013

Historielaget har nå ca. 95 medlemmer. 
Ca. 100 eks.av årboka for 2012 ble 
solgt før nyttår, i tillegg til bøkene som 
gikk gratis til medlemmer og andre. 
Årbøkene for 2010 og 2011 koster kr. 
75 pr. stk. Alle årbøkene kan kjøpes på 
Heggedal Bibliotek.

Mandag 28. januar kl. 13.00 Fortellerverksted på seniorsenteret.
Tema: VIRKSOMHETENE PÅ FABRIKKEN etter at ullvarefabrikken ble nedlagt.

Mandag 25. februar kl. 13.00 Fortellerverksted på seniorsenteret. Tema: VERKSTEDER OG SMIER I HEGGEDAL

Mandag 25. mars kl. 13.00 Fortellerverksted på seniorsenteret.
HAWEL-HUS / BELTON / OSTERHAUGSGATEN – virksomhetene i fabrikken 
som var der idrettshallen nå ligger

Mandag 29. april kl. 13.00 Fortellerverksted på seniorsenteret.
Tema: GARTNERIENE OG DYRKING AV FRUKT OG BÆR.

Mandag 27. mai kl. 13.00 Fortellerverksted på seniorsenteret. Tema: HEGGEDAL MANNSKOR

30. april - 8. mai 2011

www.kulturuken.no

Restaurering av Bekkestua. En 
del arbeider står igjen, og vi regner 
med å ha dugnader både på våren og 
høsten. I tillegg må det lages infor-
masjonsmateriell til åpningen, som er 
fastsatt til søndag 22. september.
Lagerplass og arkiver
Historielaget har et akutt behov for 
tørre, trygge lagerrom for papirer og 
gjenstander. Vi har mottatt fl ere histo-
riske gjenstander, bilder og arkiver, og 
må ha lagringsplass.
Årbok 2013
Vi får mange hyggelige tilbakemel-
dinger om årboka. Men artiklene har 
i hovedsak vært skrevet av styret, og 
tar mye av styrets kapasitet. 
Fortellerverkstedene
Vi forsetter med månedlige forteller-
verksteder på seniorsenteret.
Historisk brettspill?
Et brettspill med lokalhistorisk vri er 
under planlegging. Kanskje også som 
”app”? 

Åpent årsmøte med foredrag på seniorsenteret.
19.00-19.30:  Årsmøtesaker
Ca. 19.30:  Konservator Stein Barli og nyansatt leder for museet 
Stein Wigeland Nilsen forteller om bagrunn, planer og vyer for: 
”Oslofjordmuseet” - det nye kystkulturmuseet i Vollen 

Torsdag 21. mars kl. 19.00

Fredag 7. - søndag 16. juni Lokal markering av stemmerettsjubileet - på fabrikken. Kunstutstilling med 
kvinnelige kunstnere. Historielaget bidrar med informasjon/utstilling om lokale foregangs-
kvinner og foredrag av Berit Ås, m.m.

Hjelp til utskrift av 
fortellervekstedene!
Vi har opptak fra 12 fortellerverk-
steder, men bare 2 av dem er fore-
løpig skrevet ut. Har du litt tid og 
mulighet for å hjelpe oss? Du 
trenger bare en PC.
Du kan selv velge tema! Vi har 
opptak fra følgende verksteder:
- Ullvarefabrikken
- “Butikkprat”
- Trevarefabrikken (skrevet ut)
- Isdrift
- Skolene i Heggedal
- Brannene i Heggedal
- Krigen i Heggedal
- Blåfjellhytta
- Teenageklubben (skrevet ut)
- Gjellum-kino-festlokale
- Gamle stedsnavn
- Posten og telefonsentralen
Ta kontakt med styret! Godtgjø-
relse: Mye ros og evig heder.

Viktige aktiviteter i 2013

Bli medlem i historielaget!
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

Laget vil arrangere to historiske vandrin-
ger i året, en på våren og en på høsten. 
Her fra vandringen i mai 2012

Tekst og bilde: Dag Henning Sæther
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Loppemarkedet
- Heggedals største dugnadsjobb  
og korpsets viktigste inntektskilde

Befolkningen i Heggedal og omegn 
bistår korpset i stor grad med dette 
gjennom velvillig å gi oss lopper hver 
torsdag – og gjennom å møte opp på 
loppemarkedene, treffe kjente, slå av en 
prat, kjøpe kaffe og kaker og ikke minst 
gjennom å gjøre gode kjøp av ymse 
slag.
Det å arrangere loppemarked to ganger 
i året er en kraftanstrengelse for forel-
drene. Her sorteres lopper på lageret, 
det transporteres lopper til markedet i 
hallen, fordeles og legges fram for salg. 

Loppelageret 
i Kloppedalen er åpent 

hver torsdag kl. 18:00 – 21:00, 
men vi følger skoleruta og tar 
oss fri i vinterferien (uke 8), 
påskeferien, sommerferien, 

høstferien (uke 40) og selvsagt i 
juleferien.

Tekst: Stian Brøyn
Foto: Erik de Mora

Loppemarkedet som korpset arrangerer hver vår og høst i Heggedalshallen er korpsets viktigste inn-
tektskilde som setter oss i stand til å drive korpset gjennom året. Instrumenter, undervisning, dirigenter, 
uniformer og noter er utgifter som må dekkes opp gjennom inntekten vi klarer å generere på loppemar-
kedene våre. 

sagt hele tiden å forbedre oss, gjøre ting 
enklere og raskere og få logistikkjeden 
til å flyte så godt som mulig.
I utgangspunktet er alt som er salg-
bart et velkomment bidrag til skole-
korpset. 
Vi tar ikke imot:
- Esker med blanding av ting som ser ut 
som søppel. 
- Hvitevarer (komfyr, vaskemaskin, o.l.)
- Sanitærutstyr (toaletter, badekar o.l.)
- Stygge sofaer
- Arkivskap og store kontorbord.
- Møbler i smådeler
- Møbler med skader
- Madrasser som ikke er “strøkne”
Årsaken er selvsagt at dette vanskelig 
lar seg selge, og derfor fort blir noe vi 
må frakte videre til gjenvinning.
Sortering
Alt som leveres til oss på lageret blir 
gjennomgått og sortert før det lagres 

Restene går til gjenvinning
Og ikke minst – det som ikke blir solgt 
ryddes opp og sorteres for gjenvinning. 
Etter hvert loppemarked sorteres det ut 
omlag 10 containere for gjenvinning og 
transport til returmottak. Vi prøver selv-

frem til neste loppemarked. Dette kan 
de som leverer lopper hjelpe oss med 
gjennom å sortere varene før de leveres. 
Ved for eksempel ikke å blande tek-
stiler, keramikk og bøker men heller å 
legge dem i hver sine esker eller poser 
blir det mye enklere for oss å få varene 
inn på riktig plass på lageret. Det er 
normalt ikke nødvendig å pakke f.eks. 
et servise veldig godt – det klarer seg 
helt fint i en passende eske og litt for-
siktig behandling. Loppene vi ønsker å 
motta er helst sortert i en av kategoriene  
Sport - Husgeråd - Bøker - Møbler - 
Elektrisk - Klær - Leker
Ikke sett lopper utenfor lageret!
Dessverre har enkelte hatt lett for å sette 
fra seg lopper utenfor lageret, men dette 
ønsker vi ikke! Lopper som hensettes 
utenfor lageret blir fort ødelagte før vi 
klarer å ta imot dem, og blir da bare søp-
pel og en belastning for oss.

Neste loppemarked 
er 13 og 14. april

Venstre øverst: 
Venstre under: Tre unge selgere er klare til 
imnsats, her skal det selges!
Nederst: Markus (venstre) og Trym tar 
en velfortjent pause og kontrollerer va-
relageret.

Markus (venstre) og Trym tar en vel-
fortjent pause og kontrollerer varelageret.

Den høyt respekterte hr. 
Loppesjef Stian Brøyn.

Elisabeth de Mora og 
en ung selger klargjør 

husgerådavdeling

Silas Hvesser sørger for lys i lampene.

Tre unge selgere er klare til imnsats, her 
skal det selges!
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Teatertilbudet ble til i et samarbeid mellom Kulturskolen og 
Nærmiljøsentralen. Vi er alle veldig glade for at dette nå har 
kommet i gang! 
«I høst har vi jobbet med størst fokus på fysiske teaterøvelser. 
Barna er veldig spontane og frie på scenen, og det er et supert 
grunnlag for å lage en komedie! Når jeg merket hvordan grup-
pa var, fikk jeg lyst til å jobbe med karakterer inspirert av den 
gamle europeiske teaterformen Commedia dell’arte. Der har vi 
alle typer;  fra groteske til yndige, fra klumsete til akrobatiske, 
og sleipe til snille. Stykket foregår ved et hotell i Heggedal, og 
det vil være fullt av forviklinger og kjærlighetsbrev. Teaterfor-
men passer godt til uteteater, og det skal det bli her i Heggedal 
i mai! « - forteller Gro. 

Det er gøy å spille teater i Heggedal! 
På mandag etter skoletid spilles det teater i auditoriet på Heggedal skole. Gruppa heter ENTRÉ, og består av 8 
jenter fra 5. - 7. trinn. Teaterlærer er Gro Dybvik fra Asker Kulturskole. Gruppa er åpen for elever fra andre 
skoler også, men i år kommer alle fra Heggedal. Kurset strekker seg over et skoleår (høst og vår), og er adminis-
trert fra Asker Kulturskole.

Forestilling: 
ENTRÉF planlegger forestilling til første halvdel av 
mai. Gruppa vil spille utendørs i Heggedal, og det kan 
bli en forestilling på biblioteket.

Høstsemesteret ble avsluttet med en åpen undervisnings-
time, hvor familier og lærere fra trinnene ble invitert.  Alle 
familiene var alle tilstede, og det ble en fin avslutning.

Første gjennomgang 
av manuset til “hotell-
komedien”

Øvelse: To og to skal kopiere hverandres bevegelser

Fra venstre: Thea Kvinnegard, Felicia Hoel, Thea Bader Wang, Rebekka Færøyvik Olsen, Michelle Hoff Dybvik, Sofie Skorve. 
Fraværende: Regine Gude og Julie Talgøe

Tekst: Gro Dybvik
Foto: Dag Henning Sæther
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Olympiske forviklinger
Av og til kreves det litt ekstra av en journalist, når det 
gjelder å holde tunga rett i munnen. Olympisk kobling 
er i så måte en utfordrende idrett.

Heggedalsposten har fått en ny, fast 
annonsør, som har sitt utgangspunkt i 
Heggedal. Det var tidlig på nittitallet at 
Heggedal Bakeri ved olympieren Arne 
åpnet kaféutsalget Den Glade Baker i 
Asker sentrum. For et par år siden ble 
kaféen solgt til Asker Produkt AS, for 
så litt senere å bli fusjonert med samme 
bedrift. I Asker Produkt jobber en an-
nen olympier, nemlig Mads. Mads 
har OL-medalje i svømming. Og den 
glade bakeren Mio, som ikke en gang 
er baker - bare veldig glad - syntes det 

var en god idé å fremheve dette. Men 
så er det sånn da, at når man begyn-
ner å sjekke kildene, så viser det seg at 
bakeren Arne aldri fikk noen olymp-
isk medalje. Han var riktignok med 
i to OL, i kombinert, i 1960 og -64. 
Men noen medalje ble det ikke. Men 
midt i mellom de to OL-ene tok han 
VM-gull, fortsatt i kombinert. Så der 
er altså sammenhengen. Og Heggedal 
Bakeri leverer fortsatt varer til Den 

Den Glade Baker Miodrag Gajinov

Glade Baker. 
Asker Produkt er forøvrig mye mer 
enn bare Den Glade Baker i sentrum 
av Asker. De har et kjøkken som både 
baker for Den Glade Baker, driver 
kantiner og cateringvirksomhet. Den 
Glade Baker er et av Asker Produkts 
tilbud om arbeidstrening og kom-
petanseheving spesielt tilrettelagt for 
den enkelte. Følelsen av mestring og 
fellesskap kan være med på å gjøre 
livet mer meningsfullt for en som har 
utfordringer i hverdagen. Det er Ask-
er kommune som eier Asker Produkt. 
Folk med spesielle behov kan få fast 
arbeid ved Asker Produkt dersom det 
ordinære arbeidslivet er for krevende, 
etter anmodning fra NAV.

Asker Produkt har også en snek-
keravdeling, som lager skilt og opp-
lysningstavler til de fleste turstier og 
-løyper i landet, i tillegg til postkasse-
skilt og midlertidige gravmarkører. 

Se også www.askerprodukt.no. 

Mads med medaljen til venstre, Mio 
til høyre

Av Frode Th. Omdahl
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral 
avholdes torsdag 7. 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 2013
6.  Innkomne forslag
7.  Valg (av styre, revisor og valgkomité)
8.  Spørsmål/informasjon

Vi på Heggedal SFO har fått hjelp til innkjøp av utstyr som 
blant annet diverse skateboardutstyr og GPS. 
Vi ønsket å kunne gi noe tilbake på vår måte. Vi tenkte at 
hvis vi laget i stand et kakelotteri under Kulturdagene og 
lagde litt PR på dette på skolen, ville vi kunne trekke flere 
besøkende til Kulturdagene, slik at også Lions fikk flere 
besøkende.
Samtidig ønsket vi å kunne hjelpe andre barn. Vi fant frem 

Gave fra SFO til kreftavdeling for barn
Samlet inn 17.500,- til den nye barneavdelingen på Drammen

sykehus, med støtte fra Lions Club Heggedal og DNB

Ivrige loddselgere på kulturdagene: Bianca Kurd, Johanne 
Grønlund, Mille Sofie Johansen, Mathilde Bakke (gjemt bak) 
og Simen Bangen Størvold

til en liten lokal forening, Støtteforeningen for kreftram-
mede. Vi hadde mange foreldre som bidro med kaker og 
forskjellige premier til lotteriet. Det resulterte i at vi klarte 
å få inn hele kr 7142.  
Lions syntes dette var et godt formål og ønsket å gi det tils-
varende. Lions utfordret sine samarbeidspartnere til å være 
med å gi. DNB bidro da med kr 3000, noe som gjorde at vi 
fikk inn litt over kr 17500.
Støtteforeningen for kreftrammede kjøpte inn leker, spill, 
dvd, bøker o.l. Vi på Heggedal SFO var så heldige å få være 
med til Drammen sykehus og overrekke disse gavene.
Støtteforeningen for kreftrammede valgte å hjelpe Dram-
men sykehus da de har en helt ny barneavdeling, og det er 
dit barn fra Asker og Bærum kommer.

Noen som ble glade for nye leker, spill, dvd ol.

Heidi Merete Johansen
SFO-leder, Heggedal skoleBarna som var med til Drammen. Fra venstre på bildene: 

Johanne Grønlund, Mathea Anke Wiese og Iben Kramer Lind

Nærmiljøsentralen og Kaliber ung-
domsklubb planlegger “matogprat” 
for barn og voksne den 28. februar, 

på ungdomsklubben. Vi inviterer 
heggedøler med forskjellig etnisk 
og kulturell bakgrunn til å lage mat 
- som kan deles med andre over 
en god samtale. Om du har lyst til 
å dele din nasjonale matrett med 

oss ville vi sette stor pris på om du 
tok kontakt med Nærmiljøsentra-
len på post@iheggedal.no. Og vi 
betaler ingrediensene!”

Per Sletaune

“matogprat” 
for barn og voksne
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Igjen inviterer nærmiljøsentralen og 
biblioteket til fi re veldig forskjellige 
mandagskvelder i Heggedal:
Mandag 11. februar kl 17.30
Morten Langhoff:
Modernisme og postmodernisme
Kunstneren Morten Langhoff kommer igjen til Heggedal
bibliotek, denne gangen for å snakke om modernisme og
postmodernisme.
Begreper som modernisme og postmodernisme brukes gjerne 
om forskjellige retninger i kunsten. Men hva betyr
egentlig disse begrepene? Og er de forbeholdt kunsten, eller 
gjelder de også for andre sider ved samfunnet, og dermed ved 
livene våre? Gjennom å se på kunstens utvikling i de siste 150 
årene vil kunstner og kunsthistoriker Morten Langhoff for-
søke å forklare disse begrepenes betydning, og dermed også 
gjøre det lettere å forstå den moderne kunsten. 
Varighet ca. en time (pluss eventuell diskusjon)

Mandag 11. mars kl 17.30
Tore Nærland: 
Myanmar/Burma - et land i endring
Tore Nærland er leder i Bike For Peace og har syklet mange 
tusener km verden rundt. I 2011 hadde han fl ere møter med 
fredsprisvinner Aung San Suu Kyi i Myanmar/Burma. På to 
av turene i 2011 og 2012 hadde Tore Nærland med seg Kjell 
Magne Bondevik.
Nærland vil fortelle om sine turer til Myanmar/Burma, og vi 
får blant annet høre om landets rike historie, kulturen, religi-

on, samfunnsutvikling og 
befolkningsgrupper. Tore 
Nærland er 56 år gam-
mel, bor på Bryne og ar-
rangerer tema-, kultur- og 
sykkelturer i forskjellige 
land. Han har også utgitt 
ti bøker om sine reiser og 
fredsengasjement.

Mandag 29. april kl 17.30
Klovnen Knut lager mat

Mandag 13. mai kl 17.30
Konsert i bakgår’n

Mandag kveld i Heggedal!Mandag kveld i HeggedalMandag kveld i Heggedal!

Mandag kveld i Heggedal!Mandag kveld i HeggedalMandag kveld i Heggedal!

Nærmiljøsentralen skaper liv i Fabrikken

IndreRom
Fotoutstilling i fabrikken 1.-3. og 8.-10. februar 

Ni kunstfotografer har tolket sitt indre landskap og sanset seg 
frem til fotoutstillingen IndreRom. Utstillingen ble før jul vist 
på Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA) i Oslo. 1. fe-
bruar kan du se bildene i fabrikken i Heggedal.

- Det har vært en spennende utfordring for oss alle ni å vi-
sualisere det IndreRom sier en av utstillerne, Hilde Totland 
Harket. Noen av oss har valgt å tolke det fysiske rom, mens 
andre har tatt utgangspunkt i det indre landskapet. Harket er 
medlem av Asker bildende kunstnere (ABK) og bosatt på Un-
delstad i Asker. I bildeserien sin har hun blant annet fotogra-
fert sin datter hjemme i Asker. Hun har fi re fotografi er med 
på utstillingen og har gitt serien sin tittelen Unspoken. De 
andre bildeseriene spenner fra norske bunader til et jenterom 
i Shanghai.  

Fotoutstillingen er et resultat av det fotografi ske mentorpro-
grammet Sens og Sans. Programmet er ledet av den interna-
sjonalt anerkjente kunstfotografen Marie Sjøvold (fra Vollen) 
og tidligere VG-fotograf Hans Olav Forsang. Gjennom tre 
måneder har de ni fått individuelle tilbakemeldinger på sine 
prosjekter, og totalt 45 fotografi er er kuratert av Sjøvold og 
Forsang til å være med på utstillingen.  

Utstillingen trakk fl ere hundre besøkende på DogA før jul, og 
salgsinntektene gikk da til gatemagasinet =Oslo. I tillegg til 
de 45 trykte fotografi ene er noen av bildene også utgitt i ka-
meraprodusenten Canon sin Europa-kalender. – Det er en stor 
anerkjennelse for prosjektet at Canon har plukket ut fl ere av 
bildene til å representere sin kalender for 2013, sier prosjekt-
leder Hans Olav Forsang. Han ser frem til å ønske folk fra 
Heggedal og omegn velkommen til fotoutstillingen 1. februar 
kl 18.00 i fabrikken i Heggedal.

ÅPNINGSTIDER:
Fredag 1. febr. 18-20
Lørdag 2. febr. 13-17
Søndag 3. febr. 13-17
Fredag 8. febr. 18-20
Lørdag 9. febr. 13-17
Søndag 10. febr. 13-17
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Foto: 
Morten Lund Mathisen
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Musikk, dans og drama” fremfører sin 
forestilling som de jobbet med i høstsemesteret 
2012

Anders Lie Hagen 
(14 år) 

Yrkesveiledning på 
ungdomsskolen

VALGFAG
Kunnskapsdepartementet bestemte i fjor at alle trinn 
i ungdomsskolen skal ha valgfag (i tillegg til språk-valg-
faget). Dette skal sikre at vi elever får en veiledning i 
hvilke linjer som finnes på videregående skole, og hvilke 
yrkesretninger som er aktuelle i dagens samfunn. Det 
nye skolefaget ble innført fra høsten 2012. Første sko-
leår vil faget gjelde for alle elever på 8. trinn.  Fra høs-
ten 2013 vil skolefaget gjelde for både 8. og 9. trinn, og 
fra høsten 2014 alle tre trinn i ungdomsskolen.

Valgfaget har en ramme på to skoletimer hver uke. 
Elevene kan ha samme valgfag gjennom hele ungdoms-
skolen, men det er også muligheter til å bytte. Når 
elevene er ferdig med valgfaget, vil dette bli vurdert 
med karakter som telles ved opptak til videregående 
opplæring.

Hvilke valgfag de forskjellige ungdomsskolene i 
Norge tilbyr, kommer an på hvilke resurser skolene har. 

På 8. trinn, som er de eneste som har valgfag i år, har 
Hovedgården ungdomsskole 4 valgfag å velge mellom:

Design og redesign
Elevene lærer her å utvikle et produkt basert på sin egen idé. De 
lager en arbeidstegning, materialskisse og designer én eller flere 
bruksgjenstander eller kunstprodukter. De vurderer og tar be-
visste valg tilknyttet materialer og teknikker, eksempelvis med 
tanke på konsekvenser for miljøet.

Fysisk aktivitet og helse
Elevene deltar i forskjellige former for fysisk aktivitet, alt fra fri-
luftsaktiviteter og alternative treningsformer, til lagidrett og in-
dividuelle idretts- og treningsaktiviteter. De lærer om samarbeid 
og mestring, i tillegg til sammenhengen mellom fysisk aktivitet, 
kosthold og helse.

Sal og scene
Elevene lærer om det å sette opp en produksjon for 
scene. Dette er gjerne ved å planlegge og gjennomføre 
forestilling(er) med fokus på kontakten mellom aktø-
rer og publikum, gjennom musikk, dans, drama, bilde, 
fortellinger osv. Arbeid med lyd, lys, regi, koreografi, 
scenografi, kostymer, sminke og redigering er også en 
sentral del. I tillegg lærer elevene om markedsføring 
og økonomi.

Teknologi i praksis
Elevene kan planlegge, utvikle og produsere, samt prøve 
ut egne produkter og konstruksjoner. I denne proses-
sen lærer de om hvordan teknologiske produkter er 
konstruert og virker, hvordan de utvikles og brukes, og 
om hvilke behov produktene dekker. I tillegg får elev-
ene kunnskap om helse, miljø og sikkerhet 
(HMS).

«Hva skal jeg bli?» er det store spørsmålet mange 
unge lurer på. Svaret på dette kan det være greit å 
ha gjort seg noen tanker om i ganske ung alder. Da er 
det flott at vi allerede i ungdomsskolen får prøve oss 
i ulike yrkesretninger ved videregående skole. I ung-
domsskolen er det innført valgfag, i tillegg til faget 
«UDV», utdanningsvalg, som har vært i noen år. Disse 
to skolefagene skal hjelpe oss med lettere å finne ut 
av hvilken skole og fagkombinasjon vi skal velge på vi-
deregående skole.
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TRE OM FAGET «UTDANNINGSVALG»

En av de mange flotte rettene fra “restaurant 
og matfag”

Alf Kristian Lahn som 
skuespiller 

UTDANNINGSVALG («UDV»)
«UDV» står for utdanningsvalg. Dette er et fag som har 
eksistert en stund i ungdomsskolen, for både 8.-, 9.- og 
10. trinn. I faget får elevene kunnskap om valgene i vi-
deregående opplæring og arbeidslivet. De skal lære om 
strukturen i videregående opplæring, og om innholdet i 
de ulike utdanningsprogrammene. I tillegg skal elevene 
få tenkt gjennom egne valg til videregående og vite litt 
om hvilke ulike utdannings- og karriereveier som fører 
frem til ulike yrker.

Faget utdanningsvalg har en ramme på 113 skoleti-
mer over 3 år. Faget har som mål å gi elevene et dy-
pere innblikk i minst to av utdanningsprogrammene fra 
videregående skole. Dette for at elevene skal bli mer 
bevisste på egne evner og anlegg, slik at de på 10. trinn 
gjør de riktige valgene når de skal søke på videregående 
skole.

I dette faget skal også elevene prøve noen av utdan-
ningsprogrammene i praksis. På mitt trinn, 9. trinn ved 
Hovedgården, har skolen valgt ut seks utdanningspro-
grammer dette skoleåret:

• Idrettsfag
• Bygg og anleggsteknikk
• Helse og oppvekstfag
• Restaurant og matfag
• Musikk, dans og drama
• Elektrofag
I løpet av et år skal vi prøve ut to utdanningspro-

grammer, ett før jul, og ett etter. Det første halvåret 
har jeg hatt «helse og oppvekstfag» som mitt utdan-
ningsprogram. Vi har gjennomgått hva utdanningspro-
grammet inneholder, i tillegg til å ha praksis ute på 
forskjellige arbeidssteder. Jeg har vært på Solberg 
barneskole og hjulpet til i 3. klasse der. Det har vært 
både moro og lærerikt. I tillegg til praksis har vi hatt 
førstehjelp, og besøkt utdanningsprogrammet for helse 
og oppvekstfag på Bleiker videregående skole.

Disse to skolefagene er til for å hjelpe oss elev-
er med å finne ut hva som passer for hver enkelt av 

Alia Lingatharan 
(14 år)
Jeg valgte utdanningsprogrammet 
«elektrofag» første halvår. Jeg 
valgte dette fordi jeg tror at det er 
nyttig å kunne noe om elektro.  Jeg 
syntes faget «utdanningsvalg» hjel-
per oss med å prøve forskjellige ut-

danningsretninger – og informerer oss om alle mulig-
hetene som finnes.

Lars Oscar Sivertsen 
(14 år)
Jeg fikk utdanningsprogrammet «mu-
sikk, dans og drama» første halvår. 
Jeg hadde egentlig ikke satt det opp 
som mitt første valg, men fikk det al-
likevel. Etter å ha hatt det i et halvt 
år syntes jeg det var kjempemoro, og 

jeg er glad for at jeg kom på dette. Det har vært vel-
dig interessant, og vi har lært mye forskjellig.  Jeg 
tror jeg vil velge denne linjen på videregående.

Ole Martin Gundersen 
(14 år)
Jeg valgte utdanningspro-
grammet «bygg og anleggsteknikk» 
første halvår. Jeg syntes dette har 
vært veldig morsomt fordi vi har 
fått veldig frie tøyler, og kunnet 
bygge det vi ville. «UDV» er både 

moro og lærerikt – også fordi vi får gjort litt annet 
enn bare teoretiske fag.

oss utfra interesser og evner. Det er jo så utrolig mye 
forskjellig du kan jobbe som. 

Nesten litt for mye å velge mellom…

Kilder
Utdanningsdirektoratet
Rådgiver ved Hovedgården ungdomsskole
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Initiativet bygger på historien…
Det har vært hoppet i • 
transmator´n siden begyn-
nelsen av 30-tallet
7 deltakere i rennet i 1951• 
Toni Innauer satte bakkere-• 
kord på 70-tallet med 19,5 
m – og det ryktes at han har 
hoppet mye lenger utenfor 
konkurranse..
50 års jubileum 11. mars 2001 • 
– siste renn – så langt!
Idrettslaget fyller 100 år i • 
2014…

Vi drømmer om å legge forholde-
ne til rette for økt aktivitet for barn 
og ungdom. Aktiviteten med rails vil 
foregå i en lavterskel terrengpark 
som ungdomsmiljøet med ungdoms-
klubben i spissen ønsker å bygge på 
jordet ved hoppbakken og på jordet 
ved Heggedal hovedgård. Den ”nye 
transmator´n” vil i sin helhet ligge 

Vi har en drøm...
...om å gjenreise transmator´n – som skiarena i Heggedal. 

(Transmator´n er egentlig den gamle hoppbakken, men her mener vi hele området mellom 
Hovedgården, gangveien til Kloppedalen, Gjellumvannet og kirken. For de som ikke er like godt 
kjent.)

og snowboardkjøring. Introduksjon 
til krevende aktivitet med ski eller 
brett på beina kan kanskje også re-
kruttere flere til hoppbakken. 

Vi drømmer om å være i gang 
med noe aktivitet allerede i løpet 
av vinteren, og drømmer videre med 
mange muligheter:

hoppbakker• 
park/rails• 
skileik• 
skiløype• 
aktivitet både sommer og • 
vinter, bmx?
kanskje mulighet for masse-• 
deponering fra lokale bygge-
prosjekter – miljøvennlig og 
kortreist masse - selvfinan-
sierende – med overskudds-
mulighet?

Drømmen om transmator´n 
kan realiseres i et samarbeid mel-
lom Norges skiforbund, Heggedal 
Idrettslag, kaliber ungdomsklubb, 
Heggedal skole, Asker kommune og 
Heggedal Nærmiljøsentral. Forelø-
pig er alle tilbakemeldinger positive 
– og vi ”prosjekterer” videre. Det 
blir også god anledning til dugnad og 
ytterligere medvirkning!

 PerS

på et område hvor 
ungdomsklubben, 
Nærmiljøsentra-
len og Heggedal 
idrettslag ønsker 
å etablere gode 
muligheter for 
uorganisert og 
tilrettelagt ak-
tivitet på barn 
og ungdoms egne 
premisser. Vi har 
forhørt oss blant 
10-18 åringer i 
lokalmiljøet om-
kring hvilke ele-
menter som vil gjøre transmator´n 
attraktiv for egenaktivitet. Mange 
ønsket seg flere gode rails for av-
ansert skilek tilpasset lavterskel og 
bredde.  Slike rails er utgangspunkt  
for allsidig aktivitet og er viktig 
utstyr for ungdom som vil øke sine 
ferdigheter innenfor avansert ski 
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Asker Helsesportlag inviterte helgen 12-13 januar til Asker-
stevnet 2013, hvor 50 lag var påmeldt til seriøse konkurranser 
i idrettsgrenen boccia. Nesten 150 deltakere hadde funnet veien 
til en litt kald Heggedalshall fra tidlig lørdag morgen – og un-
dertegnede hadde fått æren av å åpne arrangementet. Deltakerne 
kom til dels langveisfarende til Heggedal – og var mer enn ri-
melig klare til konkurranse – så varmen i hallen steg betydelig 
underveis.

Det som gjør boccia så populært, er at det er veldig mange 
som kan utøve sporten.  Om man ikke har mulighet til å kaste 
kulene, kan man sparke dem eller benytte renne for å få ballene 
utpå banen.

 Kulene kan like gjerne være av lær, tre eller plast.  Man 
spiller på grusganger, gressmatter og i innendørshaller.  Boccia 
går under gruppen presisjonsspill. Det kan spilles lagspill eller 
individuelt, både inne og ute.  ”Målet er hvor målet er”.    Dvs. 
det er om å gjøre å komme nærmest målkulen.  Den som kaster 
ut målkulen bestemmer til enhver tid hvor målkulen skal  ligge 
på banen.

 Boccia har blitt spilt og konkurrert i helsesport- og handi-
capidrettslag i mange år.  Interessen og populariteten skyldes at 
spillet er lettfattelig, og at man nødvendigvis ikke behøver åre-
lang trening for å føle at man lykkes med idrettsgrenen.

 Noen år etter at Norges Handicapidrettsforbund (1971) ble 
stiftet, ble det nedsatt særidrettsutvalg for boccia.  Og vi må 
selvfølgelig bidra til at Helsesportlaget i Asker får trenings- og 
konkurransemuligheter utendørs når været og temperaturen til-
later det!

Konkurranseidrett for alle
Per Sletaune

Dommeren er streng og måler nøyaktige avstander 
mellom kulene. Og når avstandene blir små bruker 
dommer´n bare et ark mellom kulene – snakk om 
presisjonsspill! 

Her er et av lagene klart til første konkurranse.

Heggedalsposten 27

27 Boccia.indd   27 2013-01-15   00:39:02



        HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER        &  STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD

1 Først og fremst vil vi utvide og 
til dels endre parkeringsplassene  

for biler på gården. Det viser seg at 
ved større jubileer og arrangementer 
skorter det på mulighetene for parke-
ring. Hittil har bilene blitt henvist til 
parkering bak uthuset, men plassen 
her har vært for liten. Asker Kommu-
ne har gitt tillatelse til å øke plassen 
vesentlig og bevilget halvparten av 
kostnadene. Resten sørger Vennefore-
ningen for.

2 På samme tid vil vi få på plass 
fire granitt portstolper ved inn- 

og utkjøringen til gården.Vi har avtalt 
med steinhogger Rolf Karlsen (se H.P. 
nr. 6 av 2012 ) at han bistår oss med 

arbeidet. De opprinnelige inn-og ut-
gangsportene har vi fortsatt på gården. 
De vil bli montert samtidig som vi øn-
sker å forbinde inn- og utgangsportene 
med et passende stakittgjerde.

3 Høsten 2012 var det stort dug-
nadsarbeid i skråningen bak ho-

vedhuset. Trær, busker og kratt ble 
fjernet for å gjøre plass for en større 
Rhododendron – hage. På våren vil vi 
fortsette arbeidet med å grave opp og 
kjøre bort stubbene og større steiner 
for deretter å foreta en grovplanering. 
Så fylles det på torv for å oppnå den 
ønskede surhetsgraden i jorda.

Heggedal Lions har som så ofte før 

hjulpet oss med ulike forbedringer 
innvendig i hovedhuset. Det er mon-
tert et nytt adresserbart brannvars-
lingssystem, det vil si med muligheter 
for trådløs forbindelse med de andre 
byggene.

Veggene i inngangspartiet, oppvask-
kjøkkenet og kjøkkenet er reingjort og 
malt. Dessuten er vinduene i 1. etasje 
på gården grundig slipt, forbehandlet 
og malt. 

Et 20-talls personer har vært enga-
sjert i de ulike oppgavene. Vi håper de 
samme fortsetter med like stor dug-
nadsiver i 2013 slik at vi greier å full-
føre uteprosjektene !

3

1

2

Takk til alle for god innsats, ingen navn nevnt, ingen glemt!
For Stiftelsen og Venneforeningen,

Odd Lars Vanberg

Styrene i Stiftelsen Heggedal Hovedgård og Venneforeningen Heggedal Hovedgård går inn i et år med store am-
bisjoner. Vi har halvveis begynt å regne med i 2013 å fullføre flere prosjekter som vi av praktiske og økonomiske 
grunner ønsker å gjøre samtidig. Nummereringen i teksten referer til bildet under.

Mye nytt på Hovedgården!
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        HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER        &  STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD

Kjære bridgespiller!
Hvis du ønsker å spille mer, har vi et godt tilbud til deg: 
Hver torsdag mellom kl. 11.00 og 14.30 spiller vi bridge 

på seniorsentret i Heggedal. 
Vennligst ring Per Roar Eek tlf. 918 39 592, eller send en mail til 

per.roar.eek@gmail.com

Hilsen Bridgegruppa ved Heggedal Seniorsenter
v/Styret

HEGGEDAL SENIORSENTER
Bridgegruppa

Vi ønsker hele familien velkommen til årets skidag i Heggedal. Start og 
mål ved Heggedal Hovedgård. 

Påmelding på Heggedal Hovedgård fra kl 1200!

Parkering ved Heggedalshallen og/eller kirken.
Vi sees !

TRANS’MATOR   
RENNET 

Aktiviteter for store og små:
Kort løype
Litt lengre løype
Innlagt “skiskyting”
Idealtid
Akemuligheter
Kanskje hopp i Transmator´n!

Kort løype starter kl 1300
Lengre løype starter kl 1400
Premiering ca kl 1600
Loddsalg til inntekt for neste 

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 3. mars
fra kl 12.00

Vi ønsker hele familien velkommen til årets skidag i Heggedal
Start og mål ved Heggedal Hovedgård

Påmelding på Heggedal Hovedgård fra kl 1200!

Vi ønsker hele familien velkommen til årets skidag i Heggedal. Start og 
mål ved Heggedal Hovedgård. 

Påmelding på Heggedal Hovedgård fra kl 1200!

Parkering ved Heggedalshallen og/eller kirken.
Vi sees !

TRANS’MATOR   
RENNET 

Aktiviteter for store og små:
Kort løype
Litt lengre løype
Innlagt “skiskyting”
Idealtid
Akemuligheter
Kanskje hopp i Transmator´n!

Kort løype starter kl 1300
Lengre løype starter kl 1400
Premiering ca kl 1600
Loddsalg til inntekt for neste 

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 3. mars
fra kl 12.00

Vi ønsker hele familien velkommen til årets skidag i Heggedal. Start og 
mål ved Heggedal Hovedgård. 

Påmelding på Heggedal Hovedgård fra kl 1200!

Parkering ved Heggedalshallen og/eller kirken.
Vi sees !

TRANS’MATOR   
RENNET 

Aktiviteter for store og små:
Kort løype
Litt lengre løype
Innlagt “skiskyting”
Idealtid
Akemuligheter
Kanskje hopp i Transmator´n!

Kort løype starter kl 1300
Lengre løype starter kl 1400
Premiering ca kl 1600
Loddsalg til inntekt for neste 

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 3. mars
fra kl 12.00

Spis middag på Hovedgården!
Vi holder Heggedal Hovedgård åpen og der blir det muligheter for kjøp av 
lapskaus, kaffe og kaker. Parkering ved Heggedalshallen og/eller kirken.

Aktiviteter for store og små:
•  Kort løype
•  Litt lengre løype
•  Innlagt “skiskyting”
•  Idealtid
•  Akemuligheter
•  Kanskje hopp i Transmator´n!

 
•  Kort løype starter kl 1300
•  Lengre løype starter kl 1400
•  Premiering ca kl 1600
•  Loddsalg til inntekt for neste 
   års renn - med flotte premier!
•  Gratis deltakelse!

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

Heggedalsposten 29

HHVenner 1-2013.indd   29 2013-01-15   00:17:39



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

Heggedal Kulturaktiviteter

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

Spill på biblioteket
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kaliber ungdomsklubb
Åpningstider og aktiviteter vinter og vår 2013

Vi er
 på 

Facebook

Trim og Trening
er en trimgruppe i HIL som passer for alle voksne damer og 
menn som ønsker å holde seg litt i form. Vi trener på Heggedal skole:
Tirsdager:  19.00 – 20.00 Individuell utetrening. Jogging eller gåtur med eller uten staver
      20.15 – 21.15 Innetrening med dyktig trener. Styrketrening med strikk eller vekter. 
Torsdager: 19.00 – ca. 20.30 Kun utetrening,. Intervall-trening og en langtur i måneden.
Begge dager møtes vi på Heggedal skole. Vi er en sosial gruppe som også møtes i hyggelig lag.
Informasjon: Laila Samuelsen  915 66 932 eller lssamuel@online.no

Åpningstider:
 Mandag: 14.00 – 17.00 Junior-klubb (Åpent for 6 -7 klasse)
Tirsdag: 14.00 – 17.00 Ungdomscafè
Onsdag: 14 – 20.30 Ungdomscafè
Fredag (I ulike uker): 18.00 - 22.00 Fest/konsert for ungdom 13 – 18 år

I år har Kaliber Ungdomsklubb 30 års ju-
bileum! Dette vil bli feiret ettertrykkelig til 
høsten, men vi skal ha en god strøm av 
jubileums arrangementer gjennom hele 
året.

Nyhet- SNOWCREW: En gruppe på Kali-
ber jobber med å tilrettelegge for snøakti-
viteter I Transformator`n. Liker du å stå på 
ski eller snowboard? Ta kontakt med oss 
om du vil være med. 
Vinter-åpent i Vinterferien 18 – 22 feb: Ka-
liber har utendørs aktiviteter, enten i Trans-
formatoren eller på gjellum skøytebane. 
Vi ser ann vær- og snøforholdene. Tur til 
Konsberg eller Aronsløypa.

UKM 1-2 mars: Vil du være med på UKM 
med sang, musikk, dans, foto, maleri eller 
annet? Ta kontakt med oss.
NYHET FRA JANUAR:
Tirsdager skal vi ha Yoga kurs fra og med 
februar. Påmelding skjer via e-mail.
Info om pris og tidspunkt blir annonsert 
nærmere på facebook og på skolen.

Lyst til å jobbe på Kaliber? Kom innom 
så hjelper vi deg med å lage en søknad. Du 
kan søke på:
Cafè Crew:  Lær å lage mat, stå I kassen, 
bestem mat-retter og innkjøp av kioskva-
rer. 
Media Crew: Lag plakter og fl yers for å 
promotere Kalibers fester og aktiviteter. Fo-
tografere og fi lme åpne kvelder.
DJ Crew: Vær med å lage soundtracket 
til Kaliber! Gode Dj-er avgjørende for å få  
festen til å svinge.
Arrangement crew: Liker du å lage en fest 
eller happening fra A til Å? 
Spill Crew: Arrangerer konkurranser og 
aktiviteter med biljard, playstation osv.

Når du har jobbet på Kaliber får du en ver-
difull attest som du kan vise til når du søker 
andre jobber senere I livet. 

Kontakt:
Mail: kaliber.ungdomsklubb@gmail.com
tlf: 90795918
Du fi nner oss på facebook

30-31  Kveldssonen vår-2013.indd   2 2013-01-16   10:42:27



Leksehjelp på biblioteket?
Biblioteket trenger leksehjelpere! Ta kontakt hvis du har tid og lyst til å hjelpe elever

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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Morsomme danseklasser ledet av dyktige pedagoger!
       Oppstart vårens kurs: Voksne: 7. januar, barn og unge: 14 januar.

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

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

Januartilbud: Fri trening i januar ved nytegning av treningsavtale!
Prøvetimer og familierabatt innrømmes!
Deretter fra kr. 350 / 400 / 450 pr. mnd. Taekwondo-drakt kr. 490,-.
Velkommen til Hwa Rang Asker og våre nye kurs fra onsdag 16. januar 2013.

I Heggedal holder vi til i 
dansestudio på 

Hovedgården ungdomskole.
Påmelding og informasjon: 

www.dansesonen.no
Vi har familierabatt og gratis 

prøveklasser
Flotte elevforestillinger i Asker 

Kulturhus 25. og 26. mai

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
19:00 -20:00 Cheerdance 4.-7. klasse   Stine
Torsdag - Heggedal
Tid  Klasse  Gruppe      Pedagog
17:15 -18:00 Musikaldans           2.-4. klasse   Camilla
18:00 -18:50      Cheerdance, nyhet!     4.-7. klasse   Camilla
18:50 -19:45 Musikaldans           5.-7. klasse   Camilla
19:50 -20:50         Dansemix/zumba/styrke   Voksne  Camilla

Mandag - Heggedal
Tid  Klasse  Gruppe      Pedagog
17:00 -17:45 Jazzdans  1.-2. klasse  Magnhild
17:55 -18:50 Jazzdans  3.-4. klasse   Magnhild
18:50 -19:45 Hip hop / jazz  5.-7. klasse   Magnhild
19:50 -20:50         Dansemix/zumba/styrke   Voksne  Magnhild

Nyhet! Cheerdance er en blanding av ulike dansestiler som jazz og hip-hop med elementer fra cheerlead-
ing som formasjoner, spark, hopp og spagater. Til noen danser bruker vi dusker, kalt poms.
Dansemix/zumba/styrke
Kondisjonstrening og dans til variert og fengende rytmer. Lett å lære, effektiv trening og morsomme dan-
seklasser
Musikaldans 
I musikalen er både sang, teater og dans representert og i danseklassene 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 fan-
tasi samtidig som de jobber med rytmikk, motorikk og balanse. 
Hip hop - gutter. Vi har egne grupper for gutter, se nettsiden for 
informasjon
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Telefon 66 78 15 18
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Trevaren 9
1389 Heggedal

Telefon 66 78 15 18
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Strøket 6, Asker
Telefonbestilling: 66 78 12 30
Man-fre 7.30-18 Lør 8-16
Frokost buffet 
man-fre 0730-0900

Hei, vi heter Mads og Mio og 
jobber på Den Glade Baker…

 ...en av oss er olympisk 
gullmedaljevinner!

Strøket 6, Asker
Telefonbestilling: 66 78 12 30
Man-fre 7.30-18 Lør 8-16
Frokost buffet 
man-fre 0730-0900

Hei, vi heter Mads og Mio og 
jobber på Den Glade Baker…

 ...en av oss er olympisk 
gullmedaljevinner!
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Lagercrantz, David: 
Jeg er Zlatan (2011)

SMÅNYTT

Telefon 66 78 15 18

Heggedalsposten 29

Asker Modell Jernbaneklubb
holder åpent hus

lørdag 2. og  søndag 3. februar kl. 11 – 17
lørdag 9. og  søndag 10. mars kl. 11 – 17

Adresse: Bøveien 28, Røyken
 (mellom Røykenveien og Bødalen)

Gå ikke glipp av disse mulighetene til 
å se dette fl otte anlegget i drift.
Klubbens hjemmeside: www.amj.no

Zlatan Ibrahimovic er en velkjent skikkelse 
for alle som følger med på fotball. Som en 
av verdens aller beste fotballspillere har han 
vunnet mange titler med forskjellige lag bl.a 
Barcelona, Inter, Milan og Juventus.
Zlatan er gutten som vokste opp i fattige kår 
i innvandrerghettoen i bydelen Rosengård i 
Malmö, men som etterhvert tok fotballverdenen med storm 
og la den for sine føtter.
Zlatan forteller om sin oppvekst, om gjennombruddet som 
fotballspiller, om alle storlagene han har spilt for og om alle 
fotballmanagere han har hatt og forholdet til disse på godt 
og vondt. Han forteller også om stjernestatus og den alarme-
rende pengegaloppen som fi nner sted i fotballen.
Men som Zlatan sier : Bare Zlatan er Zlatan.
Les boken, den er tøff.
Erlend Eik - biliotekar Asker/Heggedal bibliotek

Vinnere av Frodes Julekryssord:
Kari Orderud, Grete Nyborg og Lise Kristine Bøe.
Vi gratulerer! Flax-lodd kommer i posten.
Riktig løsning var: “Snø og kanefart på et gammelt 
julekort fra Amerika kan gi god julestemning” og 
“Med hest og slede til julemesse” 

Bursdag? Konfirmasjon? 
Bryllup? Barnedåp?

Vennefest? Firmafest? 
Foreningsmøte?

Kom til Vollen!

Storsal med plass for inntil 100 personer, 
peisestue med piano og plass for 50.

Kjøkken med oppvaskmaskin, komfyr og 
kjøleskap. Dekketøy og bestikk for 100.

Godt dansegulv. 
Garderobe og toaletter i underetasjen.

Se priser og kalender på vår hjemmeside
www.vennely.no

Kontakt oss på post@vennely.no

VENNELY
GRENDEHUS

Vennelyveien 14, 1390 Vollen

Heggedalsposten 33
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VELKOMMEN TIL DYRINGVEIEN - EN PERLE PÅ DIKEMARK

DYRINGVEIEN PÅ DIKEMARK - UANTE MULIGHETER I ASKER!

- Et roli� bomiljø du vil trives i !

18 Rekkehus o� 24 selveierleili�heter i Asker

- Innfl �ttin�en h�r st�rtet!

I n�turskjønne om�ivelser rett ved id�lliske Verkensv�nnet,  
i Asker kommune p� Dikem�rk, li��er boli�prosjektet D�rin�veien. 
Prosjektet best�r �v 24 selveierleili�heter o� 18 rekkehus. Her er 
det l��t vekt p� �ode l�sforhold med �jennom��ende leili�heter. 
Rekkehusene o� leili�hetene er nøkkelferdi�e med bl.� inte�rerte 
hvitev�rer p� kjøkken. Boli�ene er ferdi�stillt o� innfl �ttin� er i ��n�. 

Med skoler o� b�rneh��er i nærmiljøet o� Asker sentrum b�re 10 min 
unn� h�r du det meste innen rekkevidde. Dikem�rk li��er p� historisk 
�runn med �ner helt tilb�ke til Vikin�etiden. Her h�r du u�nte 
turmuli�heter, sommer som vinter, med b�depl�ss o� fiskev�nn rett 
i nærheten. 

www.dikemark.no

www.dikemark.no

KONTAKT MEGLER: BYGGHERRE

EiendomsMegler 1 Asker
v/ Andreas Dahl
Mob: +47 907 50 039
Epost: ad@eiendomsmegler1.no

w
w

w.
vo

ic
e.

as
- priser fr� kr. kr. 3.100.000,-
- priser fr� kr.  2.100.000,-

Adresse: 

Velkommen p� visnin� i 
D�rin�veien i 2013

Første trinn er nesten 
utsol�t. S�l�et �v 
trinn 2 er i ��n�!

OVER 60%
SOLGT!
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