Heggedals
Nr. 1 - januar 2014
8. årgang
Heggedal
Hovedgårds
Venner og
Stiftelsen

www.heggedalsposten.no

posten

Nye veier rundt stasjonen

side 14

Heggedal
Menighet

Heggedal
Idrettslag

Heggedal Vel

Sjakkdag på Heggedal
skole side 6

Populært brettspill
om Heggedal
side 16

Lions Club
Heggedal

Heggedal og
Blakstad
Skolekorps

Heggedal
Nærmiljøsentral

Heggedal
og omegn
Historielag

01 Forsiden-1-2014.indd 1

Side 28

TRANS’MATOR-RENNET 2014

Side 13

Søndag 2. mars

14.01.2014 18:30:19

2

Heggedalsposten

INNHOLD NR. 1/2014
21. - 26. januar

Støtt opp om velet!
I dette nummeret av Heggedalsposten har vi spesielt
fokus på velarbeidet i nærområdet vårt. I den historiske artikkelen får vi innblikk i betydning av Heggedal og Hallenskogs Vel gjennom de siste hundre år. Steinar Fjærvolls
innlegg omhandler dagens situasjon. Nevnes bør også
artikkelen om Rustadgrenda vels historie i siste årbok for
Heggedal og omegn Historielag.
Mange av de praktiske oppgaver som velene tok seg
av, som snømåking og veilys, har stort sett blitt overført
til offentlige organer som kommunen, men fremdeles har
velene en viktig funksjon som kontaktorgan mellom beboere i et område og offentlige myndigheter. Dette som
et viktig supplement til den kommunikasjonen som skjer
gjennom de politiske partiene. Velene fungerer ofte som
et høringsorgan når nye planer for et område skal utarbeides. Slikt sett har velene en viktig funksjon for å sikre
demokratisk påvirkning av offentlige prosesser. Dette kan
det være viktig å tenke på i et år hvor vi feirer Grunnlovens
200-års jubileum.
Noen utfordringer gjenstår for å lage effektive og interessante organisasjoner. Kanskje trenger vi å modernisere
strukturen og kanskje trenger vi velforeninger som dekker
større områder enn i dag. Vi hører at velene sliter med å
skaffe medlemmer og erfaring viser at det ofte er vanskelig å få personer til styrearbeid. Velenes legitimitet består
i medlemsmassen. Det er derfor viktig at velene har en
representativ del av befolkningen som medlemmer. Meld
deg derfor inn i velforeningen i ditt område!
Ole-Herman Bjor

Heggedal og Hallenskog - vel, vel		
3
Sjakkdag på Heggedal skole		
6
Lions Club Heggedal			
7
Nye Heggedal skole og flerbrukshallen
8
Transport av elever til Drengsrud		
9
Heggedal og Blakstad skolekorps		
10
Anjas side				11
Behøver vi velforeningene?		
12
Invitasjon til møte for velforeninger m.fl.
12
Transmatorrennet 2014			13
Det nye veisystemet rundt Heggedal stasjon 14
Heggedal og omegn Historielag		
16
Ungdomssidene: Skoleballet		
18
BI-junior på Hovedgården ungdomsskole 21
Heggedal Hovedgårds venner		
22
Pensjonisttreff på Heggedal skole		
22
Seniorsenterets program våren 2014
23
Heggedal Idrettslag 			
26
Heggedal Menighet
30
Kveldssonen - kurstilbud			
32
Smånytt					34
Redaksjonen for bladet ble avsluttet 14. januar.

Heggedalspostens redaksjon trenger
hjelp! Vil du være med å skrive litt, eller
redigere? Alle bidrag tas imot med takk!

Annonsepriser:

1/8 side 		
1/4 side 		
1/2 side 		
1/1 side 		

kr. 900,kr. 1.500,kr. 2.500,kr. 4.000,-

Ved årsavtale og 6 innrykk gis 20 % rabatt.

Utgivelser i 2014:
Nummer

Redaksjonen for Heggedalsposten er:
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral (post@iheggedal.no)
Ole-Herman Bjor, Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Irene Johansen, økonomi (ire-j2@online.no)
Terje Martinsen, historiker (te-m4@online.no)
Frode Th. Omdahl, journalist (frode@heggedalsposten.no)
Laila Samuelsen (lssamuel@online.no)
Dag Henning Sæther (d-hen-sa@online.no)
Stein D. Berge, Heggedal Vel (stein.berge153@gmail.com)
Anders Lie Hagen, ungdomsred. (anderslhag@hotmail.com)
Marit Røgeberg, annonseansvarlig (mroeg@online.no)

Nr. 2 		
Nr. 3 		
Nr. 4 		
Nr. 5 		
Nr. 6 		

Stoffrist:
2. mars
11. mai
10. aug
26. sept
16. nov

Distribusjon

18. - 23. mars
27. mai - 1. juni
26. - 31. aug
14. - 19. okt
2. - 7. des

Abonnere?

Du kan abonnere på Heggedalsposten, og få den
tilsendt pr. post. Det koster kr. 300,- pr. år, som
kan innbetales til bladets konto 2220.16.01332.
Husk å oppgi navn og adresse!

Heggedalsposten er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlemsblad/
meldingsblad for organisasjoner i Heggedal. Organisasjonene er redaksjonelt ansvarlige for sine egne sider.
Heggedalsposten er et prosjekt innenfor Heggedal nærmiljøsentral. Bladet trykkes av UnitedPress Tipografija i
Latvia, og distribueres i Heggedal, Hallenskog, Askerbørskogen, Gullhella, samt deler av Blakstad og Vollen.
Opplag: 6100 eks. Adresse: Heggedalsposten, Postboks 96, 1380 Heggedal.
E-post kan sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller til: post@heggedalsposten.no.
Alle nummer av Heggedalsposten kan leses og lastes ned fra nett: www.heggedalsposten.no.
Du kan også bli venn med Heggedalsposten på Facebook.

Har du ikke fått bladet i postkassa? Du finner det på Heggedal Bibliotek!
02 Side 2 i 1-2014.indd 2

14.01.2014 22:46:46

Heggedalsposten

3

Heggedal og Hallenskog - Vel, Vel
Terje Martinsen

En av de første oppgavene vellet tok
fatt på, var veilys og plankefortau fra
stasjonen til Rustad meieri.

I 2013 var det 110 år siden Heggedal vel ble stiftet, og i 2014 er det 90 år siden Hallenskog
vel ble stiftet. La oss se litt på hvorfor innbyggerne gikk sammen om å løse fellesoppgaver i
lokalsamfunnet. Det handlet om «sams tak for felles sak».
Starten – plankefortau og
parafinlykter
På 1890-tallet var Heggedal et levende industristed
– med stor trafikk på jernbanestasjonen og på sidesporet inn på fabrikktomta. Etter konkursen på den store
trevarefabrikken Sylvan i 1901 var framtidsutsiktene
dystre, spesielt for de hundre snekkerne som hadde
arbeidet der, men også for lokalt næringsliv.Men noen
lyspunkter var det. I Budstikka kunne heggedølingene
lese at overskuddet av salg av øl og vin i bygda skulle
brukes til veldedige formål og at pengene skulle fordeles gjennom foreninger. Landhandler Nicolai Yggeseth innkalte umiddelbart til konstituerende møte
av en velforening i Heggedal Meieri. Her møtte 19
mann. I formålsparagrafen het det: «vellets formål
er ivaretagelse av distriktets interesser, og medlemmene er forpliktet til å arbeide i samme øyemed. Vellet er upolitisk.» Det manglet ikke på oppgaver. Blant
stifterne finner vi også trelasthandler Lars Langerud
i Hallenskog. Ikke så rart kanskje når en av de første
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oppgavene vellet ønsket å ta fatt i, var veier og veibelysning. Veien til Hallenskog var i elendig forfatning,
og Langerud håpet vel på dugnadsinnsats fra heggedølinger. Men det var andre steder som fikk prioritet.
Veien fra stasjonen til Rustad meieri var også nærmest en krøttersti, spesielt i fuktige høst- og vårmåneder med hestetråkk og dype hjulspor. Derfor ble det
bestemt å legge plankefortau langs veien – som kunne
tas opp og lagres om vinteren. Plankefortauene var i
bruk fram til 1913. Da ble de tatt i bruk til gangstien
over Kloppedalsmyra. Dessuten var det bekmørkt i
sentrum i vinterhalvåret. Det skulle gå ytterligere ti år
før bygda fikk elektrisk strøm. Vellet bekostet derfor
stolper med parafinlykter på strekningen, og en mann
fikk ansvar for å tenne og slukke disse. Tretti år senere hadde bygda for lengst fått elektrisk strøm og kjøpmann Hvardal kunne tilfreds notere i vellet protokoll:
«hundre lamper holder veiene opplyst i Heggedal».
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Snømåking på dugnad på Øvre Gjellum vei på 1940-tallet.

Flaggstanga på Gjellum blir politisk
Selv om vellet var upolitisk, var det tydeligvis visse
tradisjoner man ikke skulle rokke ved i Askers røde
hjørne. Midt på 1930-tallet sank medlemstallet i vellet drastisk, og man lurte på årsaken. Det viste seg at
flagget ikke var heist på vellets flaggstang på Gjellum 1. mai. Dette skapte reaksjoner i Heggedal krets
av Arbeiderpartiet som oppfordret medlemmene til å
melde seg ut av vellet. At tradisjonen med å flagge
1. mai var brutt, mente man skyldtes at styret i vellet besto av folk som ikke var arbeidere. Styret besto nemlig av kjøpmann Thv. Vanberg, lærer Thune,
kjøpmann Nils Underland, forpakter Mangerud på
Hovedgården, samt Nils Nilsen og Karl Pedersen som
begge var eiere av Heggedal Trevarefabrikk. Saken
endte med at generalforsamlingen vedtok et kompromissforslag: «Det skal flagges 1. mai, 17. mai og
ved begravelser!» Dermed økte medlemstallet igjen.
Skal du ha lys, må du være medlem
Oppgaver som vi i dag ser på som kommunale, måtte lokalbefolkningen selv ta seg av. Men for å nyte
godt av vellets innsats, måtte man være medlem. Da
kontorsjef Hellan på «Ullvar’n» i 1936 henvendte
seg til vellet for å få veilys, fikk han til svar at det
kunne han få dersom han skaffet alle familiene på
Sætre som medlemmer. Selv bodde han i sin villa
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mellom Sætre og Skjellestad. Det klarte han ikke.
Dermed ble det fortsatt mørkt langs Heggedalsveien.
Hallenskog
Mørkt var det også i Hallenskog. Halden gård lå like
ved dagens jernbanestoppested og store skogområder
hørte til gården. I 1917 kjøpte Johs. Nore eiendommen, og i 1923 begynte han å selge tomter, særlig hyttetomter i øvre Hallenskog. For å løse oppgaver som
veibygging, elektrisk strøm og vannforsyning, gikk 25
parselleiere sammen og stiftet Hallenskog vel i 1924.
Dessuten ønsket både fastboende og hyttefolk eget
stoppested for toget. Det fikk de i 1933 etter langvarig
påtrykk fra vellet. Året før var det blitt mulig (men
ikke tilrådelig!) å kjøre bil fram til Plankedalen, takket være iherdig dugnadsinnsats av velmedlemmene.
Røyken kommune var lite interessert i Hallenskog,
men ga årlig mindre tilskudd til vellet. Fra 1960-tallet
bosatte stadig flere seg fast i hyttene, og på 1990-tallet
var situasjonen blitt rotete. Derfor gikk innbyggerne
sammen om å stifte Hallenskog vann- og avløpslag
slik at det skulle bli orden på vannforsyning og kloakk. I 1995 inngikk de avtale med Røyken kommune
og arbeidet startet. Dermed kunne ca 100 familier «bo
lovlig». Tomtene i det tidligere hytteområdet er store,
og dette har medført utbyggingspress. Hallenskog har
kapasitet til 700-800 boliger. Før ytterligere utbygging
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kan skje må imidlertid veiatkomsten til øvre Hallenskog
løses – i samarbeid med Asker kommune. Atkomsten
til øvre Hallenskog har alltid skjedd enten opp Hallerkleiva (Plankedalsveien) eller opp ved Underlandgårdene. Allerede på 1930-tallet hadde derfor Hallenskog
vel to veilag, ett for søndre og ett for nordre atkomst.
Kunnskapen om Heggedal og
Hallenskog sitter i lokalsamfunnet
Velforeningene ble stiftet for å løse oppgaver i lokalsamfunnet som kommunene ikke så som sine oppgaver og som var for store for den enkelte grunneier.
Vi kan saktens spørre hva vellenes oppgaver er i dag,
kommunen har jo overtatt de fleste oppgavene. Da er
det viktig å huske at kunnskapen om lokale forhold
først og fremst er lokalt forankret. En viktig rolle er
derfor rollen som høringsinstans. Det vil si at vellene
som lokale upolitiske organer for eksempel kan komme med innspill til reguleringsplaner. På denne måten
kan kommunepolitikerne få bedre forståelse for hva
lokalsamfunnet er og hva lokalbefolkningen ønsker.
En utfordring i vår tid er å få folk engasjert. Eksempler
på engasjement i Heggedal er trafikken på Røykenveien og trafikksikkerhet. Og selvfølgelig utviklingen
vi står overfor i utformingen av det nye sentrum. For
Hallenskogs del handler det om veiforbindelse og hvilken rolle de skal spille når Røyken kommune legger

År om annet har Underlandsveien stått under
vann, som her i 1965. På 1950-tallet ønsket
både Heggedal og Hallenskog vel at det skulle
sprenges en tunnel gjennom Rødsåsen, slik at
Skithegga kunne ledes gjennom den til et utløp
nedenfor Kistefoss. Både Asker kommune og
Røyken kommune fant at dette ville bli for
kostbart. Foto: Paul Erik Karlsen.
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Fra Heggedal vels 60-års markering på Gjellum
i 1963. Fra venstre: Ragna Båstad, ordfører
Skåre, Marie Lilleseth. Marie var æresmedlem.
Det var også mannen hennes, Peder Lilleseth.

planer for Hallenskog. Kanskje vellene i Heggedal og
Hallenskog bør samordne sine strategier? Hallenskog
har tross alt alltid vært orientert mot Heggedal. For
at vellenes høringsuttalelser skal bli representative, er
det derfor viktig at flest mulig er medlemmer og sier
fra hva de mener er viktig.

Knut Nilsen var blant stifterne av Heggedal
vel. Det var han som påtok seg å holde
plankefortauene ved like og sørge for lagring
om vinteren.
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Sjakkfeber også på Heggedal skole/SFO
Vi på Heggedal skole/SFO har vært opptatt av å tilby
barna varierte og spennende aktiviteter, ikke bare ballspill
av diverse slag. I tillegg har mangfold og integrering vært
viktig. Derfor prøver vi å finne aktiviteter som barna ikke
kjenner så godt og kan få lov til å prøve ut.
Tidligere år har vi hatt sjakkaktivitet som et tilbud over
noen uker, men i dag har vi ingen faste sjakkdager. Vi lar
heller barna få lov til å spille når de har lyst. Og den siste
tiden har det vært ofte.
Vi tok kontakt med Simen Agdestein for å få til en sjakkdag på Heggedal skole/SFO.
Derfor var gleden stor da Simen Agdestein sa ja til å komme på besøk til oss. Sammen med han organiserte vi en
felles sjakkdag på Heggedal skole 6. desember. Interessen
for å spille var så stor at vi fylte hele skolens gymsal + flere
klasserom.
Ettersom sjakk naturligvis har tatt litt av etter at vi fikk
en verdensmester i Magnus Carlsen, har mange hørt om
sjakk, men kanskje aldri spilt. Som Simen sa ”det gjør ingenting”. På noen timer hadde vi 140 barn fra 6 til 13 år
som spilte sammen. Barna fikk en innføring i hva brikkene
het og hvilken betydning de hadde.
Dette ble en vellykket dag takket være Simen Agdestein,
frivillige foreldre, engasjert personale og entusiastiske
barn.
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Tekst og foto: Heidi Merete Johansen, leder SFO, Heggedal Skole

14.01.2014 19:57:23

LIONS CLUB

Heggedalsposten

7

Lions Club Heggedals
40-års jubileum
LC Heggedal vil i 2014 feire sitt 40-års jubileum. I denne forbindelse vil klubben dele ut
inntil 40.000,- kr til prosjekter i Heggedalsområdet. Forslag om slike prosjekter kan sendes
arne.nordlien@n2u.no eller 99700314 innen
01.04.2014.
Arne Nordlien, president LC Heggedal

Vi har gleden av å invitere alle

HEGGEDALS PENSJONISTER
til hyggekveld på
Heggedal Hovedgård
Onsdag 12. Februar 2014 kl 1900.

Det blir smørbrød, kaffe og kaker og åpen bar!

I år igjen vil det swinge i de gamle
tømmerveggene!!!
Trenger du transport så meld fra på tlf.
90962742 innen 8.febr.
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Nye medlemmer til
Lions Club Heggedal
LC Heggedal har fått ﬂere nye
medlemmer høsten 2013 – men
vi ønsker oss ﬂere. Vi har mange oppgaver som skal løses og
trenger ﬂere medlemmer. Ved
siden av å samle inn penger
til fjerne og nære prosjekter
utgjør klubben et sosialt fellesskap med mange selskaplige
arrangement i nabolaget. Vi
trenger ﬂere til å være med på
dette. Medlemsmøtet i klubben
bestemmer bruken av klubbens
penger. Som medlem er du med
og bestemmer.
Ta kontakt med Arne Nordlien,
99700314 eller arne.nordlien@
n2u.no om evt medlemsskap
eller ytterligere info.

Dugnad høsten 2013
Etter søknad fra Stiftelsen Heggedal Hovedgård ble det høsten
2013 utført dugnad og innkjøpt
bark og duk til skråningen ved
den nye parkeringsplassen på
Heggedal Hovedgård. Arbeidet
ble utført av LCH på dugnad.
Arne Nordlien
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”Ny” Heggedal skole og flerbrukshall ved skolen
Tekst: Per Sletaune, basert på informasjon og tegninger fra Asker kommune v/prosjektleder Kjell Gorm Røkke.
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(Vi i Heggedalsposten merker oss for
øvrig med en viss stolthet at Heggedalspostens artikler om skolen inngår
som historisk dokumentasjon i forholdet mellom kommunen og Fylkeskommunen!)

Arealplan med plassering av flerbrukshallen. Nytt uteområde vest for skolen.

8,00°

Det hvite huset på skoleområdet (fra
ca 1920) som har vært benyttet til
lærerbolig og avlastningslokaler for
skoledriften har vært gjenstand for en
god dialog mellom kommunen og Fylkeskommunen i forhold til riving eller
bevaring. En eventuell bevaring ville
måtte endre plasseringen av flerbrukshallen på en slik måte at skolens
uteområder ville bli sterkt berørt.
Det ser nå ut til at denne dialogen
konkluderes med ikke-bevaring, slik
at situasjonsplanen kan videreutvikles
med god plassering av flerbrukshall
og ikke minst gode uteområder for
skolens elever.

Flerbrukshall

1460

Etter tidligere politisk behandling er
det besluttet å gjøre visse endringer
fra den opprinnelige mulighetsstudien, for å nærme seg en akseptabel
økonomisk ramme med tilfredsstillende funksjonalitet for alle bygningene.
En av de mer ”synlige” endringene er
fravalg av parkering under flerbrukshallen, nettopp av kostnadshensyn.
Denne ekstra parkeringskapasiteten
planlegges derimot etablert sør for
skolen, hvor det allerede i dag er
parkeringsplass, som vil utvides som
en del av prosjektet.

A

Det som er status akkurat nå er at
rivejobben legges ut på anbud/er under anbudsbehandling og at planen
for byggestart sier mai/juni. Skolen
stenger uansett etter vinterferien, se
for øvrig annen artikkel om transport til og fra Drengsrud. Innflytting
i ”nye” Heggedal skole (og flerbrukshall) planlegges til sent i 2015.

3650

I løpet av 2015 skal Heggedal skole
fremstå i ny drakt, sammen med en
flott ny flerbrukshall på skoleområdet.
Planlegging og prosjektering foregår
for fullt, selv om den endelige politiske behandling av plan og budsjett
ikke er ferdig. For den gode ordens
skyld er det derfor viktig å merke seg
at foreliggende plan og tegninger fortsatt kan endres, men sannsynligvis
er dette bilder av en forholdsvis nær
fremtidig virkelighet. Politisk behandling av endelig plan og budsjett
finner sted i januar/februar.

Plan 1 Spilleplan
117350

B-B
1 : 100

A-A
A2.00

Snitt gjennom flerbrukshallen
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Transport av elevene fra Heggedal Skole til
Tekst: ”Transportgruppa” ved Heggedal Skole
Johan Drengsruds vei
Bilder: Per Sletaune
Ikke alle detaljer for transporten er
helt klare, men så snart ”stresstesten”
er gjennomført og eventuelle tilpassinger er beskrevet vil det bli gjennomført informasjonsmøter for alle
involverte.
Vi nærmer oss raskt uke 9 og flytting til Drengsrud i forbindelse med
oppussing av Heggedal skole. I høst
ble det opprettet en «transportgruppe»
som har arbeidet med og vurdert ulike
alternativer for å organisere en så god
og oversiktlig transport av elevene
som mulig. Transportgruppen består
av Heidi Merete Johansen leder SFO,
Stein Andersen eiendomsforvaltningen Asker kommune, Lars Eskeland
Vei og trafikk Asker kommune, Øyvind Hatvik fra Ruter, Grete Granum
Nydahl fra skolen, Rolf Kristiansen
fra FAU, Aasmund Berg fra TU og
Marianne Wiklund Grønbeck inspektør og leder av gruppen.

I oppstart av prosessen har gruppen
hatt dialog med flere andre skoler som
har gjennomført den samme prosessen med bussing av elever. Vi har høstet en del av deres erfaringer. Transportgruppen har vurdert ulike typer
løsninger med flere hente- og bringesteder både med fellesavgang og med
ulike avganger. Det siste forslaget
er basert på at Transportgruppen anser den beste løsningen til å være ett
hente- og bringested med flere bussavganger. Da har sikkerhet, organi-

Avganger (retur til Heggedal) etter
skoletid vil skje fortløpende etter at
eleven slutter etter ordinær undervisning, leksehjelp og det vil settes opp
to SFO-avganger på ettermiddagen.

sering og forutsigbarhet for elevene
vært sentrale momenter i vurderingen.
Ruter v/Hatvik og Asker kommune v/
Stein Andersen og Lars Eskeland har
gjennomført en befaring av området
rundt Kirken og p-plasser tilhørende
Hovedgården ungdomsskole. Deres
vurdering er at parkeringsplassen ved
Hovedgården ungdomsskole vil være
best egnet. Med denne løsningen vil
bussene parkere på den ytterste plassen (nærmest Heggedalsbakken) og
elevene vil vente på plassen innenfor.
Det vil da bli mulig for en samtidig
ombordstigning på bussene og felles
avgang av bussene.
For å skape en så forutsigbar og «vanlig» skoledag i forhold til tidspunkt
for bussavgangene, ser vi for oss en
slik inndeling med påfølgende avgang:
SFO-bussen: avgang 07.30
Her vil det være en voksen som følger
med på bussen.
Småskoletrinnet: 07.50
Mellomtrinnet: 08.30

Skolen og FAU ønsker å gjennomføre
en «stresstest» med hele småskoletrinnet på Hovedgården. Vi ønsker da
at Ruter stiller med buss slik at elevene kan få gå om bord og stige av bussen med veiledning fra en voksen. En
slik øvelse vil gi en indikasjon på hvor
mange voksne som må bistå hvert
trinn ved avgang om morgenen.
Ved en slik løsning som her skissert,
har transportgruppen sett det nødvendig å gjøre en befaring på ulike vei-

overganger som elevene må krysse
for å komme seg ned til Hovedgården.
Her må det gjøres utbedringer som
sikrer elevene på skoleveien. De kommunale veiene er det kommunen selv
som har ansvaret for, mens Røykenveien er et fylkeskommunalt anliggende. (Kommunen bekrefter også
overfor Heggedalsposten at det vil bli
nedsatt fartsgrense i Heggedalsbakken.)
Det er viktig å observere at etter
”stress-testen” vil alle foreldrekontaktene bli kalt inn til et møte for å gjennomgå alle detaljer før det blir avholdt
informasjonsmøter for småskoletrinnet og mellomtrinnet!
Heggedalsposten oppfordrer alle til
å utvise maksimal oppmerksomhet
og aktsomhet, særlig i oppstarten av
elevtransporten til og fra Drengsrud.
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Tekst: Erik de Mora
Foto: Thomas Wiken

Godt Nytt Korpsår!
I sitt 58. år er Heggedal og Blakstad skolekorps sprudlende frisk
og klar for mange nye musikalske oppgaver til beste for lokalmiljøet.
Som avslutning på fjoråret hadde vi
en hyggelig kveld sammen på Heggedal skole siste onsdagen før jul. Her
spilte samtlige musikanter og alle ﬁkk
et krus gløgg og noe attåt. Korpsets
dirigent Mats Johnsen fylte 30 år dagen etter og det ble behørig markert
med gave, sang, kake og et hav av ballonger utover gulvet!
Etter et bra år i fjor ser korpset fremover til mange nye spilleoppdrag i
2014. Først ut er nyttårskonsert i Asker Kulturhus søndag 19. januar kl.
17.30. Konserten arrangeres av Asker Musikkorps og sammen med ﬁre

andre skolekorps setter vi vår ære i å
skape en god musikalsk start på året.

Velkommen til konsert!

Søndag 16. mars er en viktig dato å
merke seg for alle som ønsker å støtte
opp om korpset. Da spiller vi i regionskonkurranse i Asker kulturhus. Korpset stiller i 2. divisjon og skal gjøre sitt
beste for å vinne over ni andre gode
skolekorps. Vårt gode juniorkorps
spiller også konkurranse samme dag
og vi håper at så mange som mulig
kommer og heier på våre musikanter.
Tidspunkt for når på dagen korpset
spiller blir annonsert på vår nettside,

www.hbs.skolemusikk.no. Å spille i
korps er jo det beste eksempel på samspill og lagarbeid på tvers av kjønn og
aldersgrupper. Her stiller alle likt og
ingen er reserver hos oss, alle er med!
Med et spenn fra 10 -19 år i hovedkorpset er det ingen tvil om at her er
det en for alle og alle for en!

Loppemarked 26.-27. april

Jeg håper du som leser dette også
støtter oss ved å levere inn gode kvalitetslopper til vårt loppelager i Kloppedalen, Heggedalsveien 327. Loppemarkedet er jo vår aller viktigste
inntektskilde og vi ønsker å kunne tilby våre kunder de aller beste varene.
Neste loppemarked er 26. – 27. april.
Da er du hjertelig velkommen til en
god handel i Heggedalshallen.

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

Loppelageret i Kloppedalen er
åpent 18-21 hver torsdag
Korpset på nettet:
http://hbs.skolemusikk.no
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Øyeblikk....
Tekst og illustrasjon: Anja Cecilie Solvik

I løpet av denne juleferien leste jeg en bok (i alle fall nesten) ”Øyeblikk” skrevet av Herbjørg
Wassmo. En nydelig bok som handler om stunder vi lett driver forbi i løpet av livet.
Da mine barn var små ramlet det gullkorn utav deres munn hele tiden, min mor sa at jeg burde
skrive dem ned for å ikke glemme. I dag er ungene store og de ﬂeste øyeblikk glemt. Og tiden
bare går…
Jeg føler alltid et visst vemod ved terskelen til et nytt år. Som om jeg står ved kanten av et stup og
ikke vet om jeg vil falle eller ﬂy. Hva vil året bringe…?
Jeg har ingen nyttårsforsetter sier jeg og lyger. Inni meg tenker jeg at julens diett, som har bestått av fett, hvitvin og skumnisser, har satt sine spor. Og helst bør jeg jogge fra morgen til kveld i
hele 2014. Du er heldig du mamma som har så stor rumpe, det er alltid mykt der hvor du sitter….
(ferskt gullkorn fra barnemunn i julen).
Så jeg bør trene, jogge, få ﬂat mage. Heise opp fjeset, nappe barten, ta tran. Endre kostholdet,
faste. Slutte å spise sukker, drikke mindre vin. Jeg burde lære å spille et instrument og snakke
spansk før året er omme. Jeg skal stå opp enda tidligere, kanskje ta hundre situps og ligge i
planke før ungene våkner. Jeg skal være på jobb klokken åtte femten sharp! Og jeg skal effektivisere, legge ut saker på anbud, stramme inn og kutte forbruket, aldri mer skal jeg handle på salg til
jeg skjemmes. Sladder og baksnakking byttes ut med framsnakking. Jeg skal be om hjelp når jeg
trenger det, ikke være bitter og alle negative tanker skal snus til positive. Jeg skal være raus med
andre og gjøre gode gjerninger ved å hjelpe mennesker i nød. Jeg skal planlegge tiden min godt,
ikke avlyse noe. Ikke utebli fra møter, og jeg skal gjennomføre alle mine prosjekter til punkt og
prikke. Jeg skal ikke være krevende og si at jeg føler meg ikke elsket nok. Nei, jeg skal ubetinget
elske andre, klemme og dele. Jeg skal puste med magen, barbere leggene, betale regningene
mine i tide og jeg skal spare penger til gode opplevelser for hele familien.
Og jeg skal ta vare på tingene mine. Jeg skal ha system og rutiner for alt, slik at jeg slipper å
bruke unødig tid på å lete. Og jeg skal bli verdens beste mamma, jeg skal ikke kjefte og være urimelig, men være trygg, forutseende og rettferdig. Og jeg skal legge bort mobiltelefonen, og være
100 % tilstede. Mindfullness go home! Stressmesteren - det er meg dette året. Ikke et øyeblikk
skal jeg miste og ethvert gullkorn skal noteres! Og jeg skal jobbe for fred, frihet og mer kjærlighet.
La meg legge til at jeg skal slutte å være selvopptatt, tenke at alt dreier seg om meg, jeg skal se
andres behov, gi og aldri kreve noe tilbake, jeg skal bare handle ut i fra gode hensikter. Og jeg
innser allerede her ved stupet at jeg kjenner noe tynge meg og at ved å ikke gi slipp på nyttårsforsettene er det umulig å ﬂy…
Så akkurat i dette øyeblikket hvor jeg slipper,
kjenner jeg vingene løfte meg idet jeg sier…
Jeg er god nok som jeg er…!
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Behøver vi velforeningene?
- eller har de utspilt sin rolle?
På samme måte som andre frivillige
organisasjoner, strever også en del
velforeninger med å rekruttere kandidater til styre- og andre tillitsverv.
Mange velforeninger har en lang
historikk og flere foreninger i vårt distrikt har rundet 100 år i den senere tid.
Mange av disse ble stiftet for å gjennomføre oppgaver som f.eks. etablering av vei, vann og kloakk, eller andre
oppgaver som i dag er en selvfølgelig
del av den kommunale infrastruktur.
Etter hvert som det offentlige tjenestetilbudet har blitt bygd ut, har også
velforeningenes arbeidsoppgaver endret seg.
I Asker har vi i dag mer enn 60 veleller nærmiljøforeninger av svært forskjellig størrelse som er tilsluttet Asker Velforbund. De største har kanskje
400-500 medlemmer, mens de minste
bare har noen titalls. Arbeidsoppgavene blir dermed også forskjellige.
De store foreningene påtar seg mange
arbeidsoppgaver i sine nærmiljø,
mens de minste naturlig nok konsentrerer seg om et fåtall aktiviteter.
Velforeningene har gjennom tidene

ofte vært limet i sine nærmiljø. Spesielt i nyetablerte miljøer har velforeningen ofte vært den drivende kraft
kanskje både for å etablere lekeplass,
ball-løkke og andre samlingssteder og
aktiviteter for å fremme samhørighet
og trivsel. Selv om det offentlige har
overtatt stadig flere av de nærmiljøoppgavene som velforeningene tidligere
har hatt som sine arbeidsoppgaver, er
det fremdeles mange arbeidsoppgaver
å ta fatt på for å vedlikeholde og om
mulig gjøre nærmiljøet enda bedre.
Asker Velforbund har en samarbeidsavtale med Asker kommune som
bl.a. går på deltagelse i prosesser og
arbeid som berører velforeningene
og nærmiljøene både når det gjelder
plansaker, friområder, miljø- og avfallsordninger, trafikksikkerhet, veivedlikehold, velveitilskudd, annen infrastruktur/kabelfremføring, sikkerhet
og integrering i lokalsamfunnet samt
skolebruksplan og skolekretsgrenser.
Alle disse områdene berører våre
nærmiljø i større eller mindre utstrekning, og når slike saker dukker opp
er det viktig at den lokale velforenin-

Av Steinar Fjærvoll,
leder av Asker Velforbund

gen kommer på banen så tidlig som
mulig for å være med på å finne den
best mulige løsningen. Det er i alles
interesse.
Det mangler altså selv i dag ikke på
arbeidsoppgaver for velforeningene.
Derimot bør muligens velforeningene
vurdere et nærmere samarbeid eller
kanskje til og med en sammenslutning
innen nære geografiske områder. Da
blir det flere til å dele på arbeidsoppgavene og med dagens infrastruktur
og bosettingsmønster kan det kanskje
være hensiktsmessig. Sammenlignet
med Bærum har Asker mange flere og
små velforeninger.
Det er i velforeningenes natur å
søke gode lokale samarbeidspartnere
så som idrettslag, ungdomsklubber,
korps og pensjonistforeninger.
I Heggedal er vi så heldig å ha
Heggedal Nærmiljøsentral som en
dyktig og aktiv koordinator for alle
nærmiljøaktiviteter. Dermed bør utgangspunktet være det aller beste også
for velforeningens arbeid.

Asker Velforbund og Heggedal Nærmiljøsentral inviterer alle velforeninger, beboerforeninger og veilag i Heggedal og omegn til

Fellesmøte på Gjellum tirsdag 12. februar kl. 19.00

Velforbundet og Nærmiljøsentralen ønsker å bidra til å styrke vellenes og andre nærmiljøforeningers
stilling, og gjøre arbeidet i foreningene lettere og mer interessant. Vi inviterer til et møte der vi kan diskutere om hvordan dette best kan gjøres. Vi har nå sendt ut invitasjoner til aktuelle foreninger i området - i alle fall til de som vi kjenner til. Hvis vi har oversett noen, ta kontakt (se under).
-De lokale foreningene kan ha nytte av å samarbeide om prosjekter, drift, eller bare ved å diskutere
saker som er felles. Velforbundet og Nærmiljøsentralen kan påta seg å arrangere årlige fellesmøter.
-Vellene og andre foreninger i nærmiljøene kan bruke Heggedalsposten til å informere om sine aktiviteter og saker.
-Nærmiljøsentralens nettsider www.iheggedal.no utvides nå for å tilby lokale foreninger egne nettsider.
Dette vil være en veldig enkel og rimelig måte å bli synlig på nettet.

VOLLEN VEL er et aktivt og velfungerende vel, og på møtet vil lagets leder
gjennom mange år - Knut Førsund - fortelle om vellets arbeid
Vi håper alle foreningene har anledning til å delta med en eller flere representanter.
Asker Velforbund						
Steinar Fjærvoll (leder)					
s.fjae@online.no / 901 02 112					
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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!

Vi ønsker hele familien velkommen til årets skidag i Heggedal
Start og mål ved Heggedal Hovedgård
Påmelding på Heggedal Hovedgård fra kl 1200!

Spis middag på Hovedgården! Heggedal Hovedgård er åpen og
der blir det muligheter for kjøp av varm mat, kaffe og kaker
Parkering ved Heggedalshallen og/eller kirken

Vi sees !

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

Skikurs for voksne

Trim og Trening tilbyr 2 nye ski-kurs i år
Vi er også i år så heldige å få Hege Vethe til å instruere oss i ski-teknikk, både i klassisk og
skøyting, med riktig bruk av ski og staver. Hvert kurs går over to kvelder i de velpreparerte
løypene på Eidsletta.
Kurs i vanlig ski-teknikk:
Tirsdag 28. og torsdag 30. januar kl. 18.00 til ca. 19.45
(Med ferdig preparerte ski og klar til start 18.15)
Kurs i skøyte-teknikk:
Tirsdag 4. og tirsdag 11. februar kl. 18.00 – ca.19.45
(Klar til start 18.15)
Kursene er åpne for alle og koster kun 200 kroner pr. kurs for
medlemmer av Trim og Trening, og 250 kroner for deg som ikke
er medlem.
Påmelding snarest mulig til Laila Samuelsen. Det er bare å
kontakte meg på telefon 915 66 932 eller sende meg en E-mail
til Lssamuel@online.no
Velkommen!
Sportslig hilsen
Med god skiteknikk blir det mye morsommere å gå på ski. Du vil oppleve at
Trim og Trening
skiene sitter mye bedre, det går fortere, og du bruker mindre krefter.
Vi minner også om at vi nå trener på Hovedgården ungdomsskole på tirsdager: ute kl 19.00-20.00 og inne 20.15-21.15.
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Det nye veisystemet rundt
Heggedal stasjon

Tekst: Elisabeth Skjølberg
Foto: Johnny M. Johansen

«Ferdig høsten 2015», står det på det gule infor- tem rundt Heggedal stasjon - Heggedalsveien. Vi
masjonsskiltet som forteller at Akershus fylkes- som ferdes langs disse veiene, vil imidlertid oppleve
kommune ved Statens vegvesen bygger nytt veisys- at ny-veien gradvis taes i bruk lenge før dette.
Allerede høsten 2014 vil Underlandsveien bli lagt om og over ny jernbanebru samtidig som Åmotveien er ferdig
ombygget med innkjøring på Heggedalsveien - Fylkesvei (Fv)204.
De ulike fasene i byggeprosjektet er
styrt av spesielt ett kritisk forhold:
Veien ned fra Skjellestad skal svinge
seg ned mellom bebyggelsen i svingen og inngangen til gangbrua over
jernbanen. Veien skal ligge på støttemur ned mot rundkjøringen, og
vil ligge nokså tett inn mot stasjonsbygningen – med en minste avstand
på om lag 6m. Underlandsveien må
derfor legges om og over på den nye
jernbanebrua før hovedarbeidene med
denne høye støttemuren kan settes i
gang høsten 2014.

Åmotveien – lysregulert
frem til sommeren 2014
Oversiktsplanen for arbeidene er vist
i nærinformasjonen som er sendt ut
fra Statens vegvesen. Planen kan også
finnes under vegvesen.no: http://www.
vegvesen.no/Fylkesveg/fv204heggedal. Denne viser at det skal bygges en
rekke fyllinger både i forbindelse med
Åmotveien og den nye rundkjøringen
i Underlandsveien. Åmotveien skal
stedvis bygges opp hele 3 meter.
Arbeidene i Åmotveien gjennomføres
slik at ett felt bygges opp ad gangen.
Arbeidet med den innerste delen er
startet opp. Disse arbeidene skal etter planen være ferdig før sommeren
2014, slik at den første store trafikkomleggingen kan foretas som planlagt. Trafikantene langs Åmotveien
må derfor belage seg på at veien er
lysregulert så lenge oppbyggingen pågår.
Arbeidene langs Åmotveien krever

14-15 Veiprosjektet-01.indd 14

at det etableres nye grøfter. Dette arbeidet pågår nå i vinter. I denne sammenheng kan det vise seg nødvendig
å foreta mindre sprengningsarbeider,
men disse vil være av et mindre omfang enn det som alt har vært sprengt.
Dette vil i liten grad skape forsinkelser. Ut over dette, er sprengningsarbeider stort sett ferdig.

Mai – storstøp av ny jernbanebru
Heggedalsposten tok en titt på anlegget i begynnelsen av januar. Fundamenter for ny jernbanebru var ferdig
støpt både ved Åmotveien og Underlandsveien. Det er derfor ei bru på ca
130m som skal støpes.
Det pågår nå støping av brusøyler og
landkar, men støpearbeidene for selve
«brukroppen» foregår først i mai
opplyser Tore Steimoen, byggeleder
i Statens vegvesen. Storstøpen over
jernbanen vil foregå helga den 23.-25.
mai 2014 – og denne helgen vil både
jernbanen og Underlandsveien være
stengt.

Trangt om Parkeringsplassen
Noe som vil angå mange av Heggedalspostens lesere, er kampen om parkeringsplassene. I løpet av vinteren,
Steimoen kan ikke konkretisere nøyaktig tidspunkt, vil parkeringsplassen
ved stasjonsbygningen bli stengt. Den
vil være stengt helt frem til prosjektet er ferdig høsten 2015. I denne perioden vil NSB’s kunder som trenger
parkering være henvist til den midlertidige parkeringen ved Åmotveien.
Denne har ikke tilstrekkelig kapasitet i forhold til dagens bruk, selv om
PEAB’s brakkerigg etter hvert vil forsvinne en gang i løpet av våren 2014.

Må arbeidene ta så lang
tid?
Tore Steimoen kan opplyse at han har
fått mange slike spørsmål og kommentarer. Hovedgrunnen til den lange
anleggsperioden er at alle eksisterende veger må opprettholdes i anleggsperioden. Dette medfører at arbeidene
må gjøres i flere faser. I tillegg er erfaringen med anleggsarbeider at det ofte
dukker opp ukjente forhold som kan
resultere i endringer i fremdriften når
områder graves opp. I dette prosjektet
er det derfor også lagt inn litt rom for
uforutsett i fremdriftsplanen.
Samtidig er det mange arbeider som
skal gjennomføres etter at hovedveien
er endelig lagt om. Den gamle veien
som krysser jernbanen skal selvfølgelig fjernes, det skal bygges en gang og
sykkelveibru mellom miljøgaten og
forsamlingslokalet til Jehovas vitner
og parkeringsplass ved stasjonsbygningen skal reetableres. I tillegg er det
en rekke påkoplinger til mindre veier
som skal etableres. Deler av det nye
veianlegget vil for de fleste av oss
brukere være i full drift lenge før anlegget er ferdig.
For dem av oss som i tillegg bruker
toget, så vil for øvrig Jernbaneverket
rykke inn igjen når Statens vegvesen
har gjort seg ferdig, så anleggsvirksomhet vil vi se i området også etter
2015.
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Over: Før sommeren 2014 skal
arbeidene i Åmotveien være avsluttet
og ny fylkesveibru være ferdig støpt.
Arbeidene på den innerste delen av
Åmotveien er godt i gang. Når denne
delen er ferdig, flyttes kjørebanen
over hit - og arbeidet med ytterste
delen igangsettes. Mellom Åmotveien og midlertidig anleggsbru sees
brufundament til den nye brua over
jernbanen og Skithegga.

Over: Støttemuren vil på det nærmeste være ca 6m fra stasjonsbygningen - omtrent ved den forrerste røde prikken
på bildet. Veien vil deretter svinge seg litt ut slik at den
går gjennom den lille snuplassen ved stasjonsbygningen
- og deretter litt inn på eksisterende parkeringsplass - før
den svinger tilbake mot Underlandsåsen opp mot plassen
for rundkjøringen som ikke sees på dette bildet.

Forskalingen til den nye jernbanebrua hviler på solide
spunt og stålrammer. Spunt er paneler i stål som er slått
godt ned i bakken så tett at de danner en vegg. I forkant
sees fundamentet for landkaret for den nye brua.
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Heggedal og
omegn Historielag

HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Program våren 2014

Mandag 27. jan. kl. 13.00: Fortellerverksted på seniorsenteret

Tema: JERNBANEN OG JERNBANEFOLK I HEGGEDAL

Mandag 24. feb. kl. 13.00: Fortellerverksted på seniorsenteret

Tema: HVOR KOM DRIKKEVANNET FRA?

Torsdag 13. mars kl. 19.00: Åpent årsmøte med foredrag
19.00-19.30: Årsmøtesaker - og en kaffepause

Ca. 19.45: Jan Michelet -”En hilsen fra Asker”
Michelet er samler av lokale postkort og andre lokale
”objekter”, og ga i 2009 ut boka ”En hilsen fra Asker”.

Mandag 31. mars kl. 13.00: Fortellerverksted på seniorsenteret
Tema: MINK- OG REVEFARMER

Mandag 28. april kl. 13.00: Fortellerverksted på seniorsenteret
Tema: FISKING, ISFISKE OG FISKEKONKURRANSER

30. april -

8. mai 2011
.no

ruken
www.kultu

Søndag 4. mai kl. 13.00: GRUNNLOVSJUBILEET
Historisk vandring fra Bjerkås til Heggedal, med

påfølgende arrangement i på Heggedal fabrikker. Nærmere program kommer.

Mandag 26. mai kl. 13.00: Fortellerverksted på seniorsenteret
Tema: UTVANDRING FRA HEGGEDAL

Lørdag 31. mai – søndag 1. juni: Historielaget deltar på
Kulturdagene på Heggedal Hovedgård

Lykken er . . . .

Etter et tips fra ett av våre medlemmer ﬁkk Historielaget kjøpt først én
fyrstikkeske (med fyrstikker i) fra
Christiania Tændstikfabrik på en nettauksjon. Deretter dukket det opp ﬁre
esker til for salg, med innpakningspapiret! Det ble produserte fyrstikker i
Heggedal fra 1875 til 1895. Fabrikken
brant ned natt til 10. desember 1895
og ble ikke bygd opp igjen.

Er det noen

som har eller
kjenner til fyrstikkesker fra fabrikken?
Det skal ha vært håndlimte esker med
dyremotiver, men det er ikke kjent
hvilke dyr og hvordan eskene så ut.

Det innkalles til

Årsmøte

i Heggedal og omegn Historielag
på Heggedal bibliotek
torsdag 13. mars kl. 19.00

Møtet vil behandle årsberetning, regnskap, valg, kontingent og innkomne
forslag. Forslag må sendes styret innen 13. februar.

16 Historielaget 1-2014.indd 16

Noen viktige aktiviteter i
2014:
Skilting. Vi har fått tilskudd fra Asker kommune til skilting av ca. 10 historiske bygninger og steder, i tillegg
til de 16 skiltene som allerede er satt
opp i den lokalhistoriske “rundløypa”
rundt Kistefossdammen.
Bekkestua. Vi planlegger et åpent
arrangement til høsten. Hytta og stien
fram skal merkes. Historielaget vil
kontakte ungdomsskolen om et mulig undervisningsopplegg rundt okkupasjonstida, lokalhistoriske steder og
fortidsminner. Vi ønsker å rekruttere
ei lita gruppe som kan ta ansvaret for
å ha servering på hytta noen søndager
i sommer.
Årbok 2014

Flere artikler vil ta for seg idrettens
100-årige historie i Heggedal. I tillegg
skal blant annet Heggedal Musikkorps’ historie skrives, og vi vil prøve
å grave fram noe om ungdomsklubben
“MIMS” fra 1960-tallet.

Fortellerverkstedene

Det blir fortsatt verksted siste mandag
i hver måned. Vi trenger hjelp til å
skrive ut opptakene fra fortellerverkstedene.

Medlemsverving

Antallet medlemmer stiger, men laget vil i 2014 gå ut mer aktivt ut for
å verve medlemmer, og selge årbøker.

Nettsider

Nærmiljøsentralen vil utvide sine sider slik at lokale foreninger kan få
egne sider. Historielaget vil opprette
nettsider her.

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

Medlemsskap koster kr. 200.-*
pr. år, inkludert årbok.
Innbetaling med navn og
adresse til:
Heggedal og omegn Historielag,
Boks 96, 1380 Heggedal
Kontonr.: 1503.13.55653
* Med forbehold om årsmøtets godkjennelse av kontingentøkning fra
kr.150 til kr.200.

14.01.2014 21:52:08
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Heggedalsspillet 2013
Heggedal og omegn Historielags lokalhistoriske terningspill.

Historielaget ønsker å stimulere interessen for lokalhistorie, og har
laget et terningspill med lokale og lokalhistoriske spørsmål. Spillbrettet har ei løype med 126 punkter, og det følger med ca. 60
kort. De ﬂeste kortene har et spørsmål, med 3 svaralternativ.
Historielaget vil gi ut nye spill til det samme brettet i årene som
kommer. Det kan komme kort med nye spørsmål, oppgaver knyttet til tallene rundt på brettet, eller andre måter å bruke brettet
på.

Brettspillet ble en populær julepresang!

Førsteopplaget var begrenset til 110 spill, og vi har
bare noen spill igjen.
Spillet koster kr. 200,-. Det kan kjøpes på Heggedal
Bibliotek, eller ved henvendelse til spillkontakt i styret:
Arne Sæther - arnesath@broadpark.no
tlf. 66 79 74 20 / 993 00 820

Budstikka presenterte spillet i en artikkel før
jul, og lot en Heggedalsfamilie prøve det ut.

SENTRUMS
FRISØR
Kristin Øverbye
Mandag - fredag 09.00 - 16.00
Kveldstid og lørdager etter avtale
Også salg av dameklær.
50% rabatt ut januar
Tlf. 66 79 71 09 / 974 84 572
Heggedalsbakken 6 (2. etasje over KIWI)

16 Historielaget 1-2014.indd 17
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Et flott og vellykket nyttårsb

Det er tradisjon at elever på 10. trinn har nyttårsball på skolen, både i Heggedal og
ballet vårt var også preget av stil og eleganse, med polonesen som det faste innsl

Kvelden den 9. januar i år kom

Til å servere var en gruppe 9. klas-

Ballet blir hvert år arrangert av for-

« elkomsttalen» ble holdt av

mange flotte og særdeles velkledde
10. klassinger til skolens nyttårsball.
Det var tydelig at mange, kanskje
spesielt jentene, hadde brukt mye tid
på å forberede seg.
eldre på trinnet, i samarbeid med en
elevgruppe og noen lærere. Ballet er
på skolen - og kantinen var blitt gjort
om til festsal, med fin pynt og flotte
dekte border.

V

ed ankomst var det fotografering
for de elevene som ønsket det. Deretter ble det servert velkomstdrink,
før den tradisjonelle polonesen. Elevene ble delt inn i par under polonesen, og parene satt også ved siden av
hverandre under middagen.

I forkant av ballet hadde rektor på

skolen, Mona Pünther, holdt etikettekurs for elevene. «Når det er høytidelige anledninger skal alt gjøres
ordentlig» sier hun bestemt. Noen
av temaene på kurset var hvordan
«smalltalke», og hvordan være en
«gentleman»?

Til forrett ble det servert røkelaks

med salat og kaviarsaus, til hovedrett kalkunfilet med wokgrønnsaker og waldorfsalat, og til dessert
brownies med vaniljeis og jordbær.
Utrolig hva foreldrene klarer å stelle
i stand!

18-19 UNG-sider 1-2014.indd 2

singer, dresset opp i servitørantrekk.
Lærerne og rektor var også tilstede
under festmiddagen. Det ble selvfølgelig også taler utover kvelden.

V

Tobias Langås Handeland, «Damenes tale» ble holdt av Fredrik Arstad
Ognedal og «Herrenes tale» ble holdt
av Miriam Jemima Mella. Alt under
ledelse av toastmaster Alf Kristian
Lahn.

Som det ble skrevet om i forrige

nummer av Heggedalsposten
arrangerte Hovedgården ungdomsskole i høst salg av brukte ballkjoler
til en rimelig penge. Dette var et av
flere tiltak som ble gjort for å flytte
fokus bort fra antrekk og penger - til
det sosiale med arrangementet.

Kantina på skolen var pyntet og dekket m

Foto: Anders Botnm

Rektor hadde gitt forbud mot å

ankomme ballet med limousine. Det
er et poeng at festen inkluderer alle
elevene på en god måte - uten å skape
et unødvendig press.

Etter middagen ble det tid til mere

prat. Og dansegulvet var åpent for de
som ønsket det - men det var ikke så
mange denne gangen…

Festen hadde ikke vært mulig uten

alle de mange foreldre som stilte
opp for å hjelpe til, og som gjorde en
kjempeinnsats!

Venter på desse

Foto: Alf Kristian L

14.01.2014 21:57:58
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årsball på Hovedgården skole
Tekst: Anders Lie

gedal og på andre ungdomsskoler i landet. Og dette nyttårsste innslaget, men uten de råflotte og usosiale innslagene.

Hagen, 15 år,
mail: anderslhag@
hotmail.com

Våre fire flinke talere: Toastmaster Alf Kristian Lahn (t.v.), Miriam Jemima Mella
(herrenes tale), Fredrik Arstad Ognedal (damenes tale) og Tobias Langås Handeland (velkomsttale).
Foto: Anders Botnmark

og dekket med langbord for anledningen.
Anders Botnmark

Kaliber program
* Vi starter 2014 med en heidundrende nyttårsfest 31.januar.
* Mandager kl 14-17: Åpent for 7. klasse. Inngang 20 kr, mat inkludert.
* Tirsdager kl. 14-17, Gratis mat. Div aktiviteter bl..a. teatersminkekurs,
fotografering, smykkelaging, glasskunst, biljard, playstation.
* Onsdager kl 14-20.30, Playstation- og biljardturnering annenhver onsdag.
Fra kl 15 Kaliberkino med kinomeny.
* Annenhver Fredag kl 18-22, div. arrangement bl.a. temafester og DJ-show
* I vår kan du være med å lage fotoutstilling til Ungdommens Kulturmønstring!
Vi har fått et helt nytt kamera og du får kurs i teatersminke samt veiledning
i fotografering og etterbehandling i Photoshop.
* Et annet spennende prosjekt du kan være med på er å arrangere skikonkurransedag i Transformatorn! Vi skal også jobbe med å lage en kul skifilm fra
konkurransedagen, så enten du er skientusiast eller filmentusiast eller rett
og slett bare entusiast – vi trenger deg!
* Du kan jobbe i ungdomscrewt på Kaliber! I år kan du jobbe f. eks i kafeen,
med Interiørdesign, lage film, være DJ, ansvar for lys og sceneteknikk,
utvikle x-sport-tilbud og turneringer, spill og kinoansvar mm. Forhør deg
på klubben for mer info.

* Lik Kaliber på facebook og hold deg oppdatert på programmet fra dag til dag:
Facebook.com/ungdomsklubbkaliber.

er på desserten.

: Alf Kristian Lahn

VELKOMMEN
Alle arrangementer på og med Kaliber er rusfrie.

Ansvarlig for programmet er Sara Warholm

18-19 UNG-sider 1-2014.indd 3
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Vi megler frem dine verdier

Vi kan Heggedal!
Skal du selge bolig og er opptatt av å få god pris? Da bør du kontakte oss!
Våre 6 meglere er topptrente til å skreddersy ditt boligsalg for maksimalt pris i både gode
og dårlige tider. Gjennom vårt optimale kvalitetssystem, engasjement og lokale kjennskap i
Asker og Bærum med omegn hjelper vi deg til et suksessfullt og trygt salg.
Se under for et utdrag av våre salg i Heggedal.

Aktiv Eiendomsmegling - Telefon 47 76 05 43 E-post post@aktiv.no

Heggedal

Heggedal

Solgt!

Solgt!

www.aktiv.no

Heggedal

Solgt!

NATURSKJØNT, SENTRALT, NÆR TOG, NÆR
BARNEHAGE, GOD STANDARD. DENNE
BOLIGEN BYR PÅ DETTE OG MYE MER.

NYT NATUREN I DENNE SJARMERENDE
FRITIDSBOLIGEN. FLOTTE SOLFORHOLD.
OMRÅDE REGULERT TIL BOLIGFORMÅL

FLOTT NYOPPUSSET ENDEREKKEHUS PÅ
POPULÆRE TORP HØYMYR | BARNEVENNLIG
TUN | MASSE SOL | GARASJE

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Prisant.:

RØDSGRENDA 75, Felleskost.: Kr. 1.483,- pr
1389 Heggedal
mnd
Kr. 3.190.000,- + Boligtype: Leilighet
Bra/P-rom: 113 m²/112 m²
omk.

Daglig leder Fredrik von Krogh
Aktiv Eiendomsmegling Asker
T: 95 42 87 01 E: vonkrogh@aktiv.no

Prisant.:

Rødsåsen 53,
Omkost.: Kr. 49.792,Boligtype: Fritidseiendom
1389 Heggedal
Kr. 1.900.000,- + Bra/P-rom: 49 m²/49 m²
omk.

Oppdragsansvarlig Per Olav Hess, Aktiv Eiendomsmegling
Asker
T: 92 28 24 49 E: hess@aktiv.no

Heggedal

Heggedal

Solgt!

Solgt!

MULIG HEGGEDALS BESTE REKKEHUS!
FAMILIEVENNLIG, STORT MED SPENNENDE
PLANLØSNING, 5 SOV, 2 STUER, GARASJE

SJELDEN MULIGHET I POPULÆRT
BOLIGOMRÅDE. ENEBOLIG MED FLOTT
FJORDUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD.

Adresse:

Adresse:

Prisant.:

SKOLEVEIEN 4,
Fellesgjeld:
Totalt:
1389 Heggedal
Kr. 4.000.000,- + Omkost.:
Boligtype:
omk.
Bra/P-rom:

Daglig leder Fredrik von Krogh
Aktiv Eiendomsmegling Asker
T: 95 42 87 01 E: vonkrogh@aktiv.no

Kr. 193.919,Kr. 4.193.919,Kr. 101.042,Rekkehus
196 m²/177 m²

Prisant.:
Boligtype:

TORPFJELLET 169, Bra/P-rom: 184 m²/165 m²
Byggeår:
1992
1389 Heggedal
Tomt:
388 m²
Kr. 4.400.000,Enebolig

Daglig leder Fredrik von Krogh, Aktiv Eiendomsmegling
T: 95 42 87 01 E: vonkrogh@aktiv.no

Prisant.:

TORPMARKA 141,
1389 Heggedal
Kr. 2.490.000,- +
omk.

Omkost.:
Felleskost.:
Boligtype:
Bra/P-rom:
Byggeår:

Kr. 64.542,Kr. 1.300,-pr.mnd
Rekkehus
105 m²/81 m²
1992

Oppdragsansvarlig Stein Lyseng Østad, Aktiv
Eiendomsmegling Asker
T: 99 70 63 36 E: stein@aktiv.no

Heggedal

Solgt!

LYST OG PENT REKKEHUS I MEGET
BARNEVENNLIGE OMGIVELSER.
Adresse:
Prisant.:

H STORDALENSVEI
3, 1389 Heggedal
Kr. 3.200.000,- +
omk.

Boligtype:
Bra/P-rom:
Byggeår:
Tomt:

Rekkehus
125 m²/100 m²
1978
171 m²

Daglig leder Fredrik von Krogh, Aktiv Eiendomsmegling
T: 95 42 87 01 E: vonkrogh@aktiv.no

www.aktiv.no

20 Aktiv Eiendom.indd 20
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Hovedgården ungdomsskole tjuvstarter
høyskole i Heggedal
”Handelshøyskolen BI er en uavhengig vitenskapelig høyskole
med seks studiesteder i Norge:
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Drammen.”
(Fra nettsidene til BI.)

Og nå også i Heggedal: Hovedgården ungdomsskole går nye veier
når det gjelder fag og kompetansebygging spesielt tilpasset valgfaget
«Produksjon av varer og tjenester». Kanskje viktigst for de elevene
som jobber med elevbedrift, men kompetansen kommer absolutt også
til nytte i andre fag og valgfag.

De uteksaminerte sammen med rektor Mona Pünther (foran til venstre) og rådgiver Linda Trandum (til høyre)

Elevene på 9. trinn ved skolen fikk
høsten 2013 tilbud om BI-juniorkurs
med temaer som: Idéutvikling og
produksjon fra idé til forretningsidé,
markedsføring, økonomi – regnskap
og kalkyle, forretningsplan, sosialt
entreprenørskap, inkluderende arbeidsliv, HR og administrasjon.
Etter å ha gjennomført denne kursrekken med mange eksterne foredragsholdere, mellom andre: Lars Nordal
fra Asker Næringsråd, Per Sletaune
fra Heggedal Nærmiljøsentral, Abderrahim ”Abdu” Mokhtari og Tonje Fossan-Waage fra Nav Arbeidslivsenter,
Jostein Bø fra HR (Personalsjefen) i

Musserende (alkoholfritt) hører med

21 BI-junior på Hovedgården ungdomsskole.indd 21

Fakta:
BI – junior er et kurs laget for
9. trinn ved Hovedgården ungdomsskole i samarbeid med
Asker kommune, Asker Næringsråd, Nærmiljøsentralen, Nav Arbeidslivsenter og UE Akershus.
Kurset gir en kort innføring i bedriftsøkonomiske prinsipper som
elevene kan ta med videre i arbeidet med elevbedrift. Elevbedrift er et program hvor elevene erfarer hva det innebærer å starte,
drive og avvikle sin egen bedrift.

avsluttet med høytidelig utdeling av
diplomer den 12. desember med Per
Sletaune og Ungt Entreprenørskap tilstede.
Denne kursrekken kommer nok også
godt med for 9. trinnselevene som nå
er i gang med årets kulturbedrift med
avsluttende forestilling, hvor mange
av fagene fra BI-junior må omsettes i
praksis.

Asker kommune og John Obstfelder
fra Ungt Entreprenørskap Akershus,
måtte elevene ta en avsluttende test
for to (og to) hvor de fikk vist hva de
hadde lært, med bestått/ikke bestått
resultat.
”Graduation” hører selvfølgelig med
på en høyskole; ”Semesteret” ble

Vitnemålet

14.01.2014 22:00:43
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HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER

Heggedal Hovedgårds Venner

inviterer sine medlemmer og andre interesserte til

ÅRSMØTE

tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 på Heggedal Hovedgård.
Dagsorden:
- Godkjennelse av innkalling
- Valg av møteleder og referent
- Årsberetning og regnskap.
- Innkomne saker.
- Valg.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes Odd Lars Vanberg,
Gudolf Blakstads vei 23, 1392 Vettre, eller pr. tlf. 66 78 35 96
Alle medlemmer og interesserte er velkomne. Servering av kaffe og kaker
Hovedgårdens Venner har mange interessante oppgaver. Kom på årsmøtet, meld deg inn i
Venneforeningen og ta del i arbeidet med å forskjønne gården enda mer!!

Pensjonisttreff på Heggedal skole
28. november 2013 inviterte vi våre
pensjonister til en uformell lunsj på
Heggedal skole.

Det var egentlig altfor lenge siden
sist. Samtidig ble dette kanskje en siste mulighet for dem til å se skolen slik

den var da de selv jobbet her. Skolen
skal som alle nå vet, bli ny, og i uke 10
2014 starter arbeidene. Vi ryddet plass
til seniorene på personalrommet for at
de skulle få møte de ansatte, og spise
lunsj med oss. Flere traff igjen kollegaer fra sine aktive år, og vi tror alle
kjente noen, selv om det selvfølgelig
er mange nye ansikter i staben etter
hvert. De fikk til slutt anledning til å
være med på en “besøksrunde” til de
forskjellige klassene, ledet an av rektor Anne Havik og inspektør Solveig
Kristin Holm.
Vi håper, og tror, at samlingen falt i
smak, og gleder oss allerede til å kunne invitere dem igjen når vi er på plass
på nye Heggedal skole.
Anne Havik (rektor)

Fra venstre bak på bildet: Jan A. Hermansen, Anne-Lise Birkeland, Turid Kvarberg,
Gunvor Jacobsen Kjelsvik, Wenche Rasmussen, Olaf Werner Sjøvold
Alene i midten: Brit Flårønning Larsen
Foran fra venstre: Wenche Jahre-Nilsen, Torill Boye Søhoel, Brit Helen Laupardt

22 HHvenner og pensjonisttreff Hskole.indd 22

14.01.2014 22:01:44

&

Velkommen til
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Heggedal seniorsenter
29. jan.

- i Hegg
ed
inngang alsenteret,
på baks
iden

Program våren 2014

Januar
Ons. 15.
Ons. 22.
Ons. 29.
Februar
Tir. 11.
Ons. 19.
Mars
Ons. 12.
Tor. 20.
April
Ons. 9.

19. feb.

23

Presentasjon av vårens program, kaffe og vaffel. Kl. 11
«Innbyggertorget i Heggedal» ved Per Sletaune og en representant fra kommunen. Kl. 11
Foredrag om demens ved Nasjonalforeningen for helse. Kl. 11
Felles skidag for seniorsentrene på Eid-jordet. Oppslag kommer på seniorsenteret
«40 år i Lofoten» Lysbildeforedrag v/ Truls Erik Hanevold. Kl. 11
Formiddagskonsert. Bente Th. Warncke-Wang fremfører utdrag fra kjente musicals. Kl. 11
Allmøte. Kl. 11

Informasjon om hørsel, hørselsskader, høreapparat og hjelpemidler ved likemann BritMari E.Sande, ergoterapeut Eva Adolfsen, ny hørselskontakt i Asker kommune. Kl. 11.
GRATIS HØRSELSTEST.
Fre. 11. Påskelunsj. Kl. 12. Påmelding.
Ons. 23. «Å leve godt med vår alder» ved lege Gunnar Asbjørnsen. Kl. 11.
Mai
Ons 7. Felles aktivitetsdag – oppslag kommer på seniorsenteret
Ons. 21. Besøk på Asker museum i anledning grunnlovsjubileet. Lunsj.
Påmelding. Se oppslag på senteret. Kl. 11
Ons. 28. «Hva skjer i Asker» ved Ordfører Lene Conradi. Kl. 11
Juni
Ons 18. Sommerlunsj. Spekemat og rømmegrøt. Kl. 12. Påmelding.
Endringer kan forekomme. Følg med på oppslag på senteret

FASTE KURS, GRUPPER OG AKTIVITETER:

23. april
21. mai

28. mai

Arbeidsstue / Håndarbeidstradisjoner. Like uker
Lappeteknikk. Annenhver mandag, like uker
Stavgang / gå gruppe. - «Gla’ Trimmen» starter
Historielagets fortellerverksted siste mandag i måneden
Treskjæring. Nye skjærere velkommen
Nettbankkurs 14. jan og 21. jan. Påmelding
85+ gruppe. Tirsdager i ulike uker
Datakurs mobil / ipad 14. jan og 21. jan. Påmelding
Datakurs for nybegynnere
(8 ganger fra 28. jan til 3. mars) Påmelding
Livscafé “Lyst på livet”. Påmelding
Slektsforskning med data. Start 15. jan. Påmelding
Allsang
Dametrim (Start 9. jan.)
Bridge (Start 9. jan.)
Data bilde/fotoredigering. Start 16. jan.
Gjette- og spørrekonkurranser, boccia, pilkast m.m.
2 ganger pr mnd.
Bingo

mandag kl. 10.00 - 12.30
mandag kl. 10.00 - 13.00
mandag kl. 11.00 - 12.30
mandag kl. 13.00 - 14.00
tirsdag kl. 10.00 - 13.00
tirsdag kl. 11.00 - 12.00
tirsdag kl. 11.30 - 13.00
tirsdag kl. 12.30 - 14.30
tirsdag kl. 12.30 - 14.30
onsdag kl. 13.00 - 15.30
onsdag kl. 12.30 - 14.30
onsdag kl. 12.00 - 13.00
torsdag kl. 10.00 - 10.45
torsdag kl. 11.00 - 14.30
torsdag kl. 12.30 - 14.30
fredag kl. 11.00 - 12.00
fredag kl. 12.00 - 13.00

Åpningstider: Mandag 09.00-14.00, tirsdag - fredag 09.00-14.30
Kafé, vaﬂer, smørbrød hver dag. Middag tirsdag - fredag 13.00-14.00 (Må bestilles dagen før)
Daglig ansvarlig: Elisabeth Lystad (66 79 12 22)
Fagarbeider: Gro Fridholm

Heggedal seniorsenter drives i samarbeid med Heggedal Pensjonistforening
og Nasjonalforeningen Heggedal Helselag
23 Seniorsenteret i 1-2014.indd 23
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Årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral

avholdes 6. mars kl. 1900 på Heggedal bibliotek.
Saksliste i henhold til Nærmiljøsentralens vedtekter:

Nærmiljøleder´n

”Transmator´n”

er et friluftsområde midt i Heggedal
– som Heggedal Nærmiljøsentral
leier av Asker kommune, med en avtale som er lang nok til at vi kan beskytte dette verdifulle friluftsområdet midt i en hektisk ”nyetablering”
av Heggedal. I vinter satte vi ut 4
rails, som i hovedsak er egenfinansiert – men med spillemiddelsøknad
på gang. Prosjektet er langsiktig
– og har til hensikt over tid å etablere et action-fylt friluftsområde
– som kan tiltrekke seg yngre brukere – som ikke bare lar seg friste
av bålkaffe – men som ønsker noe
mer fart. Anlegget det søkes midler
til nå er grunnarbeid og grusing av
sykkelstier/BMX-bane, som også
skal danne grunnlag for utvidelse av
vinterområdet – gjennom å benytte
de samme traseer. Vi håper å rekruttere flere friluftsbrukere!”
Denne søknaden sendte Nærmiljøsentralen til Sparebankstiftelsen
DNB i fjor høst. Rett før jul fikk vi
den hyggelige meldingen om vi ble
tildelt en gave på kr. 200.000.-! Vi
takker stiftelsen for et strålende bidrag!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Årsberetning fra styret
Regnskap og revisors beretning
Aktivitetsplan og budsjett for 2014
Innkomne forslag
Valg (av styre, revisor og valgkomité)
Spørsmål/informasjon

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!

Klovnen Knut skaper virr varr
Mandag 10/2 1730 på Heggedal bibliotek
Klovnen Knut kommer på besøk igjen med
rare innfall og morsomme triks.
Lurer på hva han ﬁnner på denne gangen?

Konsert på biblioteket

Mandag 10/3 1800-2000
Vi samler lokale og andre kjente krefter til musikalsk aften:
Renate Rubini - Dan Kristoffersen - Dr. Emils Laboratorium

I tillegg har vi fått godkjent vår søknad om spillemidler – som i stort
dekker de investeringene vi gjorde i
rails i 2013.
Dette betyr at vi bare mangler ”litt”
dugnad og noen spesialister fra de
som er litt yngre enn noen av oss – og
som vet hva de vil ha i Transmator´n.
Og vi snakker selvfølgelig med ungdommene fra Hovedgården!
Per
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Nina Emilie

Mandag 24/3 1730-1830 Heggedal bibliotek
Å leve med en Bipolar lidelse
Nina Emilie Ørbeck forteller hvordan det er
å leve med denne diagnosen. Nina er blogger, foredragsholder, og forfatter av boka «Hei
Verden. Jeg er psykisk syk.» Nina ﬁkk Askers
Frivillighetspris for 2013. Vi gratulerer!

14.01.2014 23:45:22
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Heggedal Lydfabrikk inviterer til:
Workshop i Live Electronic Music, 21.-23.mars
Pris: 500.- pr. deltaker, som inkluderer mat.
Påmelding til: post@iheggedal.no,
snarest mulig – og senest 1. mars.
Instruktører på workshop’en:
Mia Göran er musikk og kunstpedagog ved Norges
Musikkhøgskole, har vært freelancemusiker (bl.a. med
Merula fløytekvartett), tok graden phil. doctor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2009.
Stian Gjertsen Balducci har utdanning fra NISS - Nordisk Institutt for Scene og Studio og NMH, med laptop
som hovedinstrument. Han spiller i Tremoro Tarantura,
som er et noise rock/avant garde prosjekt med en livebesetning på 5 mann.
Nærmiljøsentralen har som en av sine mange oppgaver
å støtte nye initiativ som kan gi mer aktivitet og bidra til at
folk trives enda bedre sammen. Vi er derfor veldig stolte av
å kunne presentere denne workshop´en!
Workshopen vil vise ungdommer at man kan bruke den
teknologien de allerede har tilgjengelig hjemme som laptop, iphone, ipad og ipod til å musisere og lage musikk
sammen. Ungdommenes ofte passive forhold til sine maskiner vil i løpet av denne helgen utfordres. Kan vi få ungdommen til å gå fra å være kulturforbrukere til å bli aktive
utøvere?
Alle som har en egen bærbar datamaskin (PC eller Mac)
og et par hodetelefoner kan melde seg på (se systemkrav
under). Det stilles ingen krav til tidligere musikalsk trening. Samtidig er det mulig for dem som allerede spiller å
ta med sitt eget instrument som kan kobles sammen med
elektronikken. Vi bruker Ableton Live, et dataprogram
som gjør denne form for inkluderende og lekende samspill
mulig. Erling Myrseth, rektor ved Kulturskolen, synes i
alle fall dette var moro!
Denne (første) workshopen er en
innføring i databasert musikk, og vi
vil kunne tilby mer inngående undervisning senere til de som er interessert.
Ableton tilbyr 30 dager gratis prøveperiode som vi benytter oss av.
Dersom deltakerne vil fortsette, må
de kjøpe programvaren selv. Her finnes det mulighet for elevrabatter – og
vi skal se på muligheter for ytterligere
rabatt gjennom samordnet innkjøp.
Workshopen må av praktiske årsaker begrense deltakelsen til 12 ungdommer.

Workshopen vil foregå i lokalene til Fabrikkens
venner (i Fabrikken i Heggedal) og gjennomføres
i løpet av en helg. Vi starter fredag ettermiddag og
har avsluttende konsert søndag. Skisse til opplegget denne spennende helgen:
Fredag 21/3 18.00 – 21.00:
- Introduksjon av helgens program og verktøy
- Installering av nødvendig programvare
- Tildeling av roller i laptoporkestret
- Samspillsøkt
Lørdag 22/3 12.00 – 21.00 (med matpauser)
- Opprigging
- Gruppeimprovisasjon (loop-øvelse)
- Innøving av to rytmiske låter
Søndag 23/3 13.00 – 18.00/19.00
- Opprigging
- Generalprøve
Konsert kl. 18.00

“Ensemble_terrible”. Fra venstre: Erling Myrseth, Mia Gjöran og Stian Gjertsen
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Skisamling på Vasetstølen
skiglade Heggedalsjentene.
Snøen lot vente på seg i høst,
både i lavlandet og på fjellet,
men på Vasetstølen i Valdres
stiller de med snøgaranti.

I

november ble det jobbet både dag og
natt for å etablere en 2,5 km lang langrennsløype med kunstsnø til glede for
blant annet langrennsløperne fra Heggedal.
2,5 km er akkurat passe langt når det
er den første helgen på ski. Da holder
treningsgruppen seg samlet, og man møtes
i et eneste sett. I starten av skisesongen
er det også mye fokus på teknikk, så en
200-300 meter lang slette gjør underverker
i den sammenheng. Frem og tilbake; først
uten staver, deretter med staver, og til slutt
kanskje noen strekk med dobbel-dobbeldans. God balanse er alfa omega på ski, og
trening uten staver kan man ikke gjøre nok
av. Går man uten staver er det jo umulig å
støtte seg på stavene. På Vasetstølen trenes
det mye, og det er masse moro. Slike samlinger er motivasjonsfaktorer for store og
små, og det skaper et godt miljø både innad
og på tvers av treningsgruppene. Den 14.
og 15. desember ble rennsesongen innviet
på Konnerud. I år med ca 20 løpere fra
langrennsgruppa i Heggedal. Det er utrolig
mye hyggeligere å være på skirenn når man
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møter de man trener sammen med på
mandager og torsdager. I de yngre aldersklassene får alle premie. Fra man er 15
år, er det premie til den beste halvdelen.
Men uansett plassering, er det muligheter
for å få seg et velfortjent kakestykke i
rennkafeteriaen sammen med lagvenner
etter man er i mål.
Tekst og foto: Eva Lill Kvisle

12.01.14 22:51
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"Julestevne"
for friidretten i
Heggedal
Friidrettsgruppa i Heggedal har hatt et
forrykende innendørsstevne i Heggedalshallen.
Det var stor konsentrasjon og innsatsen var på topp når
alle barna skulle få målt hvor høyt de hoppet og hvor
fort de løp. Vi har jobbet bra i hele høst med å forbedre
både spenst og styrke, samt noe teknikk spesielt i
høyde. Alle barna deltok i stille høyde, stille lengde, 25
m sprint og 30 m hekkeløp. Det var premie og diplom
til alle som deltok, og alle og en fikk stå øverst på
premiepallen vår. Friidrettsgruppa består av ca 30 barn
fra 7 – 9 år. Vi driver med mye lek og moro, en del løp
spenst, hopp og kast.
Tekst og bilde: Berit Marstein, oppmann HILFriidrett.

Treningene våre er følgende dager:
Gutter/jenter 2004-2005: onsdager kl 1600 – 1700 i Heggedalshallen,
Gutter/jenter 2004 – 2007: fredager kl 1700 – 1800 i Heggdalshallen.
Har du lyst å bli med, er det bare å møte opp for å se om du synes det
er gøy, eller sende mail til susanne.tanggaard@gmail.com . Se også
www.heggdalil.no under friidrett for mer informasjon.

Heggedalscupen 2014
Heggedal Idrettslag fyller 100
år og arrangerer fotballcup for
30. gang! Vi ønsker velkommen
til trivelige og familievennlige
fotballdager i Heggedalshallen
og ute på Gjellum Idrettspark.
5er cup inne i Heggedalshallen
Helgen 8.-9. mars - G06, J06 og J05
Helgen 15.-16. mars - G05, J04 og G04
11er cup ute på Gjellum stadion
(kunstgress)
Helgen 29-30 mars - Junior og G99/00
Helgen 5-6 april - G01 og J01

Hil_nr.01-2014.indd 27

7er cup ute på Gjellum
stadion (kunstgress)
Helgen 26-27 april - G02, J02,
G03 og J03
Melder man på flere enn ett
lag før 1. januar betaler man
full pris for lag nr. 1 og halv
pris for de neste.
Sjekk ut Messi og Ronaldo snakke
varmt om Heggedalscupen, samt info
om påmelding: gå inn på http://vimeo.
com/m/81724255 Bruk passord:
heggedalcup2014
Invitasjonsfilm for Heggedal Cup 2014
med Messi og Ronaldo i noen av rollene!

Sportslig hilsen fra
Heggedal IL
v/Cupstyret i Heggedal fotball
Monica Øverbye
Tlf. 95812799
Mail: monica.overbye@nov.co

12.01.14 22:51
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Det vil i løpet av jubileumsåret bli avholdt både små og litt større
arrangementer. I tillegg utgis et innholdsrikt og inspirerende
jubileumsmagasin.
«Bankett» for idrettslaget
•avholdes
1.2.14 på Gjellum.

19

GGEDAL
IL

19

HIL fyller 100 år 1.2.2014

14

Hundre år med

14

Invitasjon sendes ut.
«Takk for innsatsen fest - en
•100års
fest» avholdes 8.2.14 på

1914 – 2014

ggedal

Gjellum. Invitasjon sendes ut.

idrettsglede i He

«Fakkeltog for alle medlemmer,
•Heggedøler
og andre idrettsvenner»

12.01.14 19:45

Jubileumsmag

2.indd 1

ÅrsMØte i Hil
Det innkalles til årsmøte i Heggedal IL
onsdag 26. mars på Gjellum grendehus kl 19:00.
Bli med på de viktige beslutningene
for idrettslagets fremtid.

daglig leder Mouliko Halen på
post@heggedalil.no.

Har du saker du ønsker at skal tas
opp på årsmøtet må det meldes
senest 2 uker før årsmøtet til

Agenda og sakspapirer legges ut
på www.heggedalil.no en uke
før møte.

klokken 18-19 3.2.14.
Heggedal IL inviterer alle
Heggedøler og andre idrettsvenner
velkommen til folkefest i anledning
100 års jubileet.
Start: Gjellum. Mål: Gjellum.
Grunnet få parkeringsplasser,
oppfordrer vi folk til å gå til
Gjellum.
Det blir gratis boller, vaﬂer, brus og
kaffe. Fakkeltoget avsluttes med en
appell og fyrverkeri. Fakler deles ut
så langt lageret rekker. Barn under
12 år må være i følge med en
voksen.
arrangeMenter i lØpet
aV JuBileuMsÅret:
Følg med på HIL sine sider i
Heggedalsposten eller på Heggedal
IL sin hjemmeside.
http://heggedalil.no/
Tekst: Lisa Hellesø

Heggedal IL er på facebook
Bli venn med oss!

Heggedal IL vil takke deg som har registrert Heggedal IL som mottaker av din grasrotandel. Det totalte beløpet HIL har mottatt siden oppstarten av Grastrotandelen er
kr 388.125. 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).

GE
HEG I L DAL
19
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Leder:
Nestleder:
Konst. leder fotball:
Langrenn:
Allidrett:
Trim og trening:
Blåfjellhytta:
Utleie Gjellum:

Ruben Vineshaugen
994 59 988
ruben.vineshaugen@getmail.com
Berit Marstein
924 10 202
berimar@online.no
Rune Røising
911 92 436
mrrrune@online.no
Vidar Johansen
414 66 400
vidar73@gmail.com
Ubesatt – har du lyst å bidra? Ta kontakt med HIL.
Laila Samuelsen
915 66 932
lssamuels@online.no
Morten Eriksson
920 39 935
morten.mette@gmail.com
gjellum@heggedalil.no

12.01.14 22:52
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Glimt fra seniorarbeidets nyttårsfest

Heggedal kirke
søndag 9. mars kl 11:00

Gospelmesse
med New Voices

Gospelmesse med gospelgruppen
”New Voices” med band. Prest er
Toralf Dehli og Torbjørn Brennum er
musikalsk ansvarlig. ”New Voices”
er en gospelgruppe bestående av 12 sangere fra ulike musikalske
miljøer. Det blir en gudstjeneste med trøkk og med mye sang og
musikk.

På Heggedal hovedgård var det
fullt hus da Menighetens seniorarbeid arrangerte sin årlige nyttårsfest. Tradisjonen tro, ble alle
ønsket velkommen av Randi Fink
før Anna Grønvik ledet resten av
kvelden. Hovedgården gir en fin
ramme rundt et slikt arrangement
– fellessamling og juletregang i
Blåstua og servering i de andre koselige stuene.
I år var Lise Karlsen invitert til
å fortelle om Evangeliesenteret.
Hun fortalte hvordan hun og hennes nå avdøde mann, Ludvig Karlsen, med bakgrunn i egne rusproblemer startet med å hjelpe andre
med tilsvarende problemer – etter
at de selv var blitt helbredet fra
rusavhengigheten.
De startet opp ved å innrede
garasjen for overnatting, men innså raskt behovet for større plass.
Tross ubetydelig med egne midler
greide de å kjøpe en gård på Roa
hvor Evangeliesenteret ble startet i
1983. Hun fortalte også om hvordan enkelmennesker var blitt hjulpet. I dag har institusjonen over 300
rehabiliteringsplasser. Ingenting er
umulig for Gud – sier Lise.
Nærsnes-kvartetten underholdt
med sang. Kjøkkengjengen hadde
sørget for god bespisning med både
smørbrød og kaker. Inntektene fra
åresalget gikk denne gangen til
Evangeliesenteret. Og selvfølgelig var det juletregang med kjente
julesanger, stødig akkompagnert
av ”gamlepresten”, Toralf Dehli,
ved pianoet.
Ole-Herman Bjor

Salig blanding
Koret
Salig
blanding
starter opp igjen 16. januar
med ny dirigent – Maria
Berglund. Nye medlemmer
ønskes velkommen! Øvelse
på Heggetun kl. 19:00.

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499
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Program Heggedal menighet
DEN NORSKE KIRKE

Dag

Aktivitet

Sted

Opplysninger

JANUAR
Søndag

26 19.30 Kveldsmesse
FEBRUAR

Kirken

O. Senstad, T. Brennum, band, forsangere, nattverd

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

2 11.00
9 11.00
16 11.00
23 19.30
MARS

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Kveldsmesse

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

A.Grønvik, nattverd, mulighet for dåp, søndagsskole
A.S.Morvik, dåp, søndagsskole
T.A.Hauge, nattverd
A.Grønvik, T.Brennum, band, forsangere, nattverd

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

2
9
16
23

Gudstjeneste
Gospelmesse
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Søndag

30 19.30 Kveldsmesse
APRIL

Kirken

A.Grønvik, dåp. Fastelavnsfest
T.Dehli, band, New Voices, nattverd
A. Grønvik, dåp, nattverd, søndagsskole
A.Grønvik, Salig blanding, nattverd, mulighet for dåp,
søndagsskole. Maria Budskapsdag
A.Grønvik, T.Brennum, band, forsangere, nattverd

Søndag
Søndag

6
13

11.00 Gudstjeneste
11.00 Gudstjeneste

Kirken
Kirken

Torsdag
Søndag
Søndag

17
20
27

19.00 Kveldsgudstjeneste
11.00 Gudstjeneste
19.30 Gospelnight

Kirken
Kirken
Østenstad

11.00
11.00
11.00
11.00

T.A.Hauge, nattverd, søndagsskole
A.Grønvik, nattverd, mulighet for dåp, søndagsskolefrokost. Palmesøndag
A.Grønvik,nattverd. Skjærtorsdag
A.Grønvik, nattverd, mulighet for dåp. Påskedag
Konfirmanter fra Heggedal deltar

Faste aktiviteter
Team Heggedal: hver tirsdag kl. 19.00-21.30. Konfirmanter annen hver tirsdag fra og med 14. januar
Tweensing: hver tirsdag kl. 13.30-14.30.
Heggetroll: tirsdag kl. 17:15-18:00.
Baby-sang: onsdager kl. 11:30-13:30 på Heggetun. Nytt kurs starter 22. januar.
Småbarnssang: hver onsdag kl. 17-18 på Heggetun.
Klubb 10-13: utvalgte fredager kl. 18-20: 17. januar, 7. februar, 21. mars, 25. april, 9. mai og 13. juni.
Salig blanding: øver torsdag kl. 19:00 - 22:00. Første øvelse 16. januar.
Speideren: mandager kl. 18-19.30. Hallenskog i utesesongen. Heggetun etter høstferien.
Kirkefrokost: (Seniorarbeid): mandager kl. 11:30: 3. februar, 10. mars, 5. mai og 2. juni. Fredagstreff 4. april kl. 11.00.
Søndagsskole: 12. januar, 2. februar, 9. februar, 9. mars, 16. mars, 23. mars, 6. april, 13. april, 18. mai og 8. juni.
Se Heggedal menighets hjemmeside: www.heggedalkirke.no

Baby-sang

Starter 22. januar.

Onsdager kl. 11:30-13:30 på Heggetun.

Seniorarbeidet
Fredagstreff 4. April kl. 11:00, Heggetun

Nils Tore Andersen – Misjonsalliansen – ”Det sitter på netthinnen
– et misjonskåsseri”

Tirsdag 8. april kl. 19:00, Østenstad kirke

Årsmøte

Kirkefrokost Heggetun, mandager kl. 11:30 – 13:30
En gang per måned på Heggetun (Se liste)
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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
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et lokalt kurstilbud til barn og voksne i alle aldre - et lokalt kur
Heggedal Kulturaktiviteter

VÅR 2014

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 (program), tlf 977 40 617, d-hen-sa@online.no

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 Hovedgården ungdomsskole:
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.
For informasjon, kontakt: Laila Samuelsen 915 66 932 eller lssamuel@online.no

Kveldssonen

Heggedal kulturaktiviteter

Spill på biblioteket!
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Liker du å spille Wii, X-boks eller PlayStation?
Biblioteket har spillmaskiner, og spill for alle aldersgrupper
kan lånes for å spille med venner på biblioteket.

Leksehjelp på biblioteket

Trenger du hjelp med leksene, tilgang til PC eller bare et sted å
sitte i fred? Hver mandag kl. 14.00 til 16.00 er Lise Mette Knudsen
leksehjelp på Heggedal bibliotek.
Gratis frukt - RIMI på Gjellum spanderer.
Biblioteket har trådløst internett.

Taekwondo - HWA Rang Asker

Lær selvforsvar i trygge omgivelser - av profesjonelle instruktører!
Master Tommy Kamp, Sort belte 5. Dan WTF
Onsdager i trimrommet:
Fredager i trimrommet:
17.00-17.45 Kids I / II
17.00-17.45 Kids I / II
17.45-18.30 Junior I
17.45-18.45 Junior I / II / III
18.30-19.30 Junior II / III
18.45-20.00 Ungd./senior I / II / III
19.30-21.00 Ungd./senior I / II / III
Taekwondo er en koreansk selvforsvarsform med røtter ﬂere tusen år
tilbake, og har utviklet seg til å bli en moderne, internasjonal kampsport. Se våre hjemmesider www.kamphuset.no

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

Prøvetimer og familierabatt innrømmes! Priser fra kr. 350 / 400 / 450 pr. mnd.
Kursene har opptak hele året!

På biblioteket i Heggedal kan du låne: Bøker, lydbøker, tegneserier,
tidsskrifter, ﬁlmer, språkkurs og PC-spill for barn.
I biblioteket kan du bruke:
PC-er med tilgang til Internett, kopimaskin, X-box og lese aviser.

15.01.2014 08:20:42
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Dans og treningskurs for alle
dyktige pedagoger!
Oppstart vårens kurs:
Voksne: 7. januar
Barn og unge: 14. januar

Mandag
Tid		Klasse		Gruppe
17:00-17:45
Jazzdans
1.-2. klasse
17:45-18:35
Jazzdans
3.-4. klasse
18:45-19:40
Hip hop/jazz
5.-7. klasse
19:40-20:40
Dansemix/zumba/styrke voksne

Pedagog
Magnhild
Magnhild
Magnhild
Magnhild

Tirsdag
Tid		Klasse		Gruppe
Pedagog
16:45-17:30
Minidans		2-4 år		Tiril
17:30-18:15
Barnedans
4 år		
Tiril
18:15-19:00
Barnedans
5 år		
Tiril
19:05-20:00
Cheerdance
6.-10. klasse
Anna Margrete
Torsdag
Tid		Klasse		Gruppe
16:30-17:15
Hip hop gutter
5-8 år		
17:15-18:00
Musikaldans
2.-4. klasse
18:00-18:50
Cheerdance
4.-6. klasse
18:50-19:45
Musikaldans
5.-7. klasse
Hip hop dancehall ungdom + 7 klasse
19:50- 20:45

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD
VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD
JAZZDANS • MINIDANS 2 - 4 ÅR •
BARNEDANS
4 - 6 ÅR • HIPHOP
JAZZDANS • MINIDANS
2 - 4 ÅR••EGNE
GUTTEKLASSER
BARNEDANS
4 •- 6JAZZDANS/BODYÅR • HIPHOP • EGNE
WORK
OG PILATES
FOR VOKSNE
GUTTEKLASSER
• JAZZDANS/BODYWORK
OG PILATES
FOR VOKSNE
NYE KURS:
12. JANUAR
VOKSNE •
Kondisjonstrening
og
til
herlig
latinske rytmer og inspirerende
19. JANUAR
OGdans
UNGE
• KOM
NYE
KURS: BARN
12. JANUAR
VOKSNE
•
OG
PRØV effektiv
GRATIS
19.lære,
JANUAR
BARNPRØVETIME!
OG
UNGE og
• KOM
Lett å
trening
morsomme danseklasser.
OG PRØV GRATIS PRØVETIME!

Dansemix/zumba/styrke

Pedagog
Linn Marie
Linn Marie
Linn Marie
Linn Marie
Linn Marie

musikk.

Minidans og Barnedans

Morsomme danseklasser for de yngste. Barna danser til variert musikk og
gjennom danselek stimuleres barnas kreativitet og fantasi samtidig som
VOLLEN
- HEGGEDAL
- SLEMMESTAD
de
jobber
med rytmikk,
motorikk og balanse. Vi jobber med grunnleggende
VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD
elementer
fra klassisk ballett og jazzdans.

Jazzdans

Jazzdansen gir gode grunnleggende
danseferdigheter, sterk muskulatur
og god bevegelighet, samt koordinasjon og kondisjon. Her får du musikk
fra hitlistene, timer fulle av energi og
mye danseglede!

Nyheter våren 2014

Salsa mini for mor og barn 2-6 mndr
og Zumbini for små barn og voksne.
Dans og trening på dagtid. Les mer
på vår nettside.

I Heggedal holder vi til i
dansestudio på Hovedgården
ungdomsskole.
Påmelding og informasjon:

www.dansesonen.no
Vi har familierabatt og
gratis prøveklasser

Stor forestilling i Asker Kulturhus 24. og 25. mai
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Smånytt

Flyktningeguide Selve ordet kan kan kanskje virke litt
krevende, men oppaven er ikke det.
Jeg har hatt gleden av å være guide
ﬂere ganger.

Det er Asker Røde kors som kobler
guider og ﬂyktninger. De ﬂyktningene
det gjelder har fått fast opphold i Asker og har begynt på kurs i norsk. Det
er mange som gjerne vil ha en guide
for å bli litt bedre kjent med norske
forhold og å trene på språket. Du tar
på deg oppgaven for 1 år av gangen.
Folk i alle aldre kan melde seg. Man
kan være en familie eller en enkelt
person. Du trenger ikke vite så mye
om det å være ﬂyktning på forhånd.
Det viktigste er lyst til å skape kontakt, åpenhet og interesse, og ha litt
tid, ca to timer i uken.
Du kjenner til fritidstilbud som kaféer,
kulturarrangementer og idrettslag i
Velkommen til kurs i

MEITEMARKKOMPOSTERING

ved Alemu Alene
Torsdag 27. februar, kl 18.30 - 20.30
på Heggedal bibliotek, 3. etasje i
Heggedalssenteret
Ordinær pris: Kr 200
For medlemmer av Så et frø i
Heggedal: kr 150 *
Betaling: Kontant ved fremmøte

en trivelig og givende oppgave

nærmiljøet.

Du snakker norsk. Du kan vise veien
til barnehager, bibliotek, skole eller
offentlige kontorer hvis det trengs.
Det er mange ting folk som er nye i
Norge er interessert i å vite som er helt
selvsagt for oss andre.
Du kan lære om andre kulturelle skikker, spennende matlaging. Du får nytt
perspektiv på ditt eget hjemsted - du
oppdager nye sider ved Asker!
Du vil også bli tilbudt ulike kurs i regi
av Røde Kors. De er ﬂinke til å følge
opp guidene sine, spørre hvordan det
går etc.
Det er mye en kan gjøre sammen. Det
er bare å ﬁnne noe begge trives med.:
fotballkamper, bibliotek besøk, matlagning, kino, gå på tur. kafé eller bare
være sammen og prate.

Vinnere av Frodes
julekryssord
Frodes julekryssord:
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Vinn Flax-lodd! Send løsningssetningen på e-post til ire-j2@online.no innen 24 desember.
Husk å oppgi navn og adresse! Vi trekker ut tre vinnere som får h.h.v. tre, to og ett Flax-lodd. Lykke til!

1. premie: Magne Vadla,
Prinsessestien 6, 1391 Vollen
2. premie: Grete Nyborg, Bryggeveien 72A, 3470 Slemmestad
3. premie: Lise Kristine Bøe,
Heggedalsveien 333, 1389
Heggedal
Vi gratulerer!
Vinnerne blir kontaktet.

Slik får ﬂyktningen en veileder og et
nettverk i nærmiljøet og hun/han får
praktisert norsk. Koblingen er basert
på gjensidighet, likeverd og frivillighet. Så langt som mulig, blir det tatt
hensyn til alder og interesser, men
mange unge ﬂyktninger setter pris på
godt voksne guider (kanskje vi gir litt
ekstra trygghet).

Interessert? Ta kontakt med
NORGES RØDE KORS, AVD ASKER
Mail: ﬂyktningeguide.asker@live.no.
(Nada) Mobil: 469 35 224 (Ingrid Bø)
Kontor: Hasselbakken Frivillighetens
Hus, Askerveien 47, 1383 Asker
Du kan også spørre meg om du lurer
på noe.
Marit Røgeberg (97575821)

Savner du et
turforslag?

Det ble ingen løypebeskrivelse
i dette nummeret av bladet. I
tidligere utgaver ﬁnnes ca. 20
forskjellige turforslag.
På Heggdalspostens nettsider
- www.heggedalsposten.no ligger alle utgavene av bladet.
Den første turbeskrivelsen kom
i nummer 4-2009, og nesten
alle seinere utgaver ﬁnner du en
beskrivelse av en sommer- eller
vintertur.

Skitthegga Swing

spiller på Asker Jazzcafé
Lancelot lørdag 1. februar
14.00 - 16.30

Hovegården Ungdomsskoles musical
spilles også i år på kunstfabrikken. Forestillingene
er tirsdag 11., onsdag 12. og torsdag 13. mars,
alle dager kl. 18.00
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TEKNOSERV
Vollenveien 144B
1389 Heggedal
Tel. 909 303 79
erik@teknoserv.no

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

PC Doktoren i Heggedal

• Flytting av data mellom
gammel og ny PC

TREIG PC? Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

• ISDN, ADSL og IP telefoni
• Oppgradering

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

• Salg av ny PC

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV
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