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Annonsepriser 2015:
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INNHOLD NR. 1/2015
20. - 25. januar

Esker og etiketter fra fyrstikfabrikken           3
Byggeprosjektene i Heggedal   6
Heggedal innbyggertorg    8
Heggedal Nærmiljøsentral    10
Ungdomsredaksjonen   12
Heggedal Menighet                              16
Skitur i Vestmarka    18
Heggedal Helselag    21
Heggedal Idrettslag   22
Miljøprosjektet “Bærekraftig liv i Heggedal” 25
Lions Club Heggedal   26
Min vei til Heggedal   27
Heggedal og omegn Historielag  28
Heggedal og Blakstad skolekorps  30
Transmatorrennet 2015   32
“Vollen har det”    33
Smånytt     34

Har du ikke fått bladet i postkassa? Du finner det på Heggedal Bibliotek!

Spennede nytt år!
Når Heggedal bibliotek, seniorsenteret og nærmiljøsentra-

len nå ”fusjonerer”, er det ut fra en tanke om at mange ting 
fungerer bedre sammen enn hver for seg. En kafeteria trekker 
folk til et bibliotek, som trekker folk til aktiviteter, som igjen øker 
besøket i kafeteriaen. Og til sammen skal det bli et trivelig sted 
å stikke innom, og treffe folk i alle aldre.

Det går en rød tråd fra starten på Heggedalsposten for 8 år si-
den til det som skjer nå. Heggedalsposten viser at sammen kan 
organisasjoner og foreninger løse oppgaver vi aldri kan klare 
hver for oss. Samarbeidet i Heggedalsposten var i sin tid spiren 
til opprettelsen av nærmiljøsentralen. Og bladet er i dag en av 
sentralens prosjekter. Hele ideen med en ”nærmiljøsentral”er at 
den skal få lokale organisasjoner, aktiviteter og offentlige tiltak 
til å fungere bedre sammen, til beste for nærmiljøet. Og det har 
den virkelig gjort.  Når nærmiljøsentralen nå inngår i et innbyg-
gertorg, er det neste trinn i en naturlig utvikling.

Biblioteket flytter inn i seniorsenterets lokaler, og danner 
sammen med kafeteriaen hjertet i ”innbyggertorget”. Dagens 
bibliotekslokaler bygges om, til rom for ulike aktiviteter. Innbyg-
gertorget over to etasjer får aviskrok, bibliotek, kafeteria, publi-
kums-PC’er, verksted, lokalarkiv, egne møte- og aktivitetsrom, 
og lang åpningstid. Det er et langt skritt framover for lokalmil-
jøet. Seniorsenteret vil ikke lenger ha egne lokaler, men vi skal 
fortsatt ha et seniortilbud.

Innbyggertorget mangler bare en sentral plassering. Og den 
kommer om noen år. Til da får vi høste erfaringer og lære av 
suksesser og feil, slik at innbyggertorget i det nye sentrum blir 
”the best games ever”.

Fra 9. februar har du en ny mulighet. Ha et spennende nytt 
år!

DHS

Utgivelser i 2015:
Nummer              Stoffrist:       Distribusjon
Nr. 2   2. mars          17. - 22. mars
Nr. 3   10. mai  26. - 31. mai
Nr. 4   9. aug  25. - 30. aug
Nr. 5   27. sept  13. - 18. okt
Nr. 6   15. nov  1. - 6. des
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“No’ ælj og no’ salamander”
- fyrstikkesker og etiketter fra Christiania Tændstikfabrik

Av Dag Henning Sæther. Dette er et utdrag av en artikkel i 
Heggedal og omegn Historielags årbok  ”Tændstikka” fra 2014.

Lite er bevart fra  
Christiania Tændstikfabrik
Svært lite er bevart fra Christiania 
Tændstikfabrik, fabrikken som pro-
duserte fyrstikker i Heggedal fra 1874 
til den brant i 1895. I fundamentet til 
dagens fabrikkbygning skal det finnes 
enkelte rester av fyrstikkfabrikken.
Det finnes noen få bilder, og noen fyr-
stikkesker finnes bevart. Historielaget 
kjøpte i 2013 fem fulle esker fra fa-
brikken på en nettauksjon. Da våknet 
også interessen for å finne ut mer om 
hva som ble produsert på fabrikken. 

etiketter fra Christiania Tændstikfab-
rik i Norge, spurte han tilbake hvorfor 
det var spesielt interessant. Han ble 
fortalt at vi er et lokalt historielag som 
holder til i området der fabrikken lå. I 
tillegg fikk han noen bilder av fabrik-
ken, og litt om fabrikkens historie. 
Det lønte seg å være hyggelig. Etter 
et par uker raste det inn mailer, der 
Smith hadde scannet alle sine gamle 
norske etiketter som det sto “Christia-
nia” på. Mange av dem var fra fabrik-
ken i Heggedal. 

I boka ”Heggedal fra 1800-tallet fram til våre dager” refererer Terje Martinsen til sin 
bestefar, Oscar Yggeseth (f.1879), som har fortalt at det bodde en original nede ved 
Vollen. Han satt hjemme og limte esker for fyrstikkfabrikken, og dro dem i en sekk 
på en kjelke opp til fabrikken på Heggedal. Når han kom forbi, lurte ungene på hva 
han hadde i sekken sin. Da svarte han: ”No’ ælj og no’ salamander”.
Han beskrev bildene på fyrstikketikettene. Til nå har dette vært en god historie, men 
vi kan dokumentere at den i alle fall delvis er sann. Vi har funnet “æljen”.

Seinere viste det seg at Steven Smith 
ikke er en hvilken som helst samler. 
Han har verdens største samling, som 
i mai 2011 var på 1.054.221 forskjel-
lige fyrstikketiketter fra 130 land. I 
tillegg hadde han da over 20.000 for-
skjellige fyrstikkesker.

Vi viser her et utvalg av etikettene 
som  stammer fra fyrstikkproduksjo-
nen i Heggedal. Fabrikken eksporterte 
fyrstikker til India, Amerika, Australia 
og England.

Christiania Tændsdtikfabrik lå omtrent der fabrikken ligger i dag. Bildet er fra 1888.

Phillumenister har etiketter 
fra fyrstikkfabrikken

Det var også kjent at en samling med 
gamle norske fyrstikketiketter, blant 
annet fra fabrikken i Heggedal, ble 
omsatt på 1960-tallet. Det betydde at 
etiketter finnes hos samlere.
“Phillumenister” har som hobby å 
samle på fyrstikketiketter, fyrstikkes-
ker og liknende. Det kan vel ikke sies 
å være en vanlig fritidsaktivitet, men 
rundt i verden finnes tusenvis av sam-
lere, og mange foreninger. 
Etter litt søking på nettsidene til uten-
landske klubber, fikk historielaget 
kontakt med samleren Steven Smith i 
England. På spørsmål om han hadde 
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Varemerke “C” og “T” - ca. 1877

Fabrikken produserte fyrstikker fra 1874 til 1895. I denne 
perioden ble produksjonen stadig modernisert, og det var 
en rask utvikling av nye maskiner og metoder innenfor fyr-
stikkproduksjon. Etter at nye eiere overtok under ledelse 
av Bromander i 1884, ble det anskaffet bl.a. eskemaskiner. 
Først kom maskinene som lagde skuffene, seinere maski-
ner som lagde ”truskene” - hylsene. Liming av esker som 
hjemmearbeid forsvant fra fyrstikkindustrien i løpet av 
1880-tallet. Fyrstikkeskene historielaget har kjøpt er tyde-
lig håndlimte. 

Historielagets fyrstikkesker - fra perioden 1874 til 1877

Den neste ”serien” av etiketter likner de på historielagets fystikkesker, men fa-
brikken bruker nå ”C” og ”T” i ringer på sidene. Det forekommer åpenlyst pla-

Fyrstikkeskene har interessante etiketter. Der er det vist 
for- og bakside på to indiske mynter, “two annas” fra 1862. 
Årstallet er ikke interessant, og er bare det første året denne 
mynten ble preget. Myntene har teksten “Victoria Queen”. 
Men i 1877 skiftet Victoria tittelen fra “Queen of India” til  
“Empress of India”, og teksten på “two annas” myntene 
skiftet til “Victoria Empress”. Det er lite trolig at fabrikken 
eksporterte fyrstikkesker til India med feil tittel på dron-
ning Victoria, så historielagets fyrstikkesker må være fra 
fabrikkens første produksjonsår, 1874-1877. 
Logoen i senter av etiketten er ikke lett å tolke, men er 
høyst sannsynlig en ”T” over en ”C”, for ”Christiania 
Tændstikfabrik” eller ”Christiania Tændstikker”. Disse 
bokstavene finner vi også på de neste etikettene.

giat mellom fabrikkene, og etiketter 
er i blant til forveksling like. ”Chris-
tiansens Tændstikfabrik” bruker det 
samme varemerket, og har noen helt 
identiske etiketter som skal være fra 
1877. Vi antar at disse etikettene fra 
Heggedal er omtrent like gamle.

Medaljer fra industriutstillinger
Fabrikken stilte ut sine produkter på 
industriutstillinger, og fikk medal-
jer i Christiania i 1883, i Antwerpen 
i 1885 og i Liverpool i 1886. Slike 
medaljer ble ofte brukt i reklame, 
og vi ser medaljene fra Antwerpen 
i 1885 på mange av etikettene. I Li-
verpool i 1886 ble det gullmedalje. 
Medaljene er til god hjelp når eti-
kettene skal tidfestes. F.eks. har in-
gen av dyre-etikettene medaljen fra 
Liverpool i 1886, men de har med-
aljen fra Antwerpen i 1885. 

Det er ikke helt sikkert at disse etiket-
tene er fra Christiania Tændstikfabrik 
i Heggedal. Flere norske fabrikker 
produserte for eksport til India. Men 
”The Warrior” og ”The Rupee” er 

“Indiske etiketter” 
mest sannsynlig fra fabrikken, fordi 
det er brukt de samme myntene/med-
aljongene med de svensk/norske kon-
gene som vi finner på dyreetikettene 
på neste side.
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“THE ELK” - elgen. “Elk” er 
egentlig navnet på en stor hjort med 
store, flate gevir, som holder til i 
Nord-Amerika.

Dyremotiver. Usikker start, i bruk fram til ca. 1885

“THE DINGO”. “Dingo” er en 
australsk præriehund.

“THE SQUIRREL” - ekornet

Blant etikettene fra Steven Smith var 
det mange med dyremotiv, og flere va-
rianter av hvert dyr. Vi finner igjen æl-
jen, ekorn og dingo (en australsk præ-
riehund). Salamanderen fra historien 
har ikke dukket opp, så det gjenstår å 
se om den virkelig har eksistert. 
Historien i Heggedalsboka forteller 
oss at dyre-etikettene ble brukt i den 
perioden da esker ble limt hjemme 
hos folk i bygda. 

Vi finner medaljene fra 1885, men 
ikke 1886. Dette rimer godt, da liming 
av esker som hjemmearbeid forsvant 
utover 1880-tallet.
Det kan se ut som fabrikken brukte 
varemerket “C” og “T” de første åre-
ne. Men vi finner dem ikke på dyre-
etikettene.
Vi kan anta at dyre-etikettene kom i 
bruk en gang etter 1877 og ble brukt 
til ca. 1885.

Disse tre etikettene har en mer moder-
ne design enn de forgående. Og den 
røde fargen er byttet ut med fiolett. 
Alle viser til medaljen fra Antwer-
pen i 1886. Uttrykket “Damp proof” 
(fuktsikre) har kommet til, og alle kal-
les “Paraffin Matches”. Parafin hadde 
alltid vært brukt i produksjonen, så 
“Paraffin Matches” må bare ha vært et 
varemerke.

“Paraffin Matches” - etter 1886

Fyrstikkesker og etiketter er samlerobjekter. Det gjør at de blir tatt 
vare på. Ulempen er at de ofte selges til høye priser. Heggedal og 
omegn Historielag følger med på nettauksjoner, og vil kjøpe interes-
sante esker og etiketter når prisene ikke blir altfor høye.
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Gui-Løvhaugen
Vi som fra tid til annen kjører Røy-
kenveien, kan konstatere at arbeidene 
er i gang, fartsdumper er på plass og 
trær er ryddet bort.  Det vi også har 
oppdaget, er at det er utført arbeider 
på GUI-siden av Røykenveien – fra 
busslomma ved avkjøringen til Vollen 
og i retning Asker.  Dette er litt forvir-
rende, det er vel ikke der gang og syk-
kelveien skal komme? Heggedalspos-
ten stiller spørsmålet til prosjektleder 
Anders Mjell i Statens vegvesen. Han 
forteller: 
«Anlegget på «Gui siden» fra Guiv-
eien ned til busslomma benyttes som 

midlertidig trase for gående siden vi 
skal grave opp nåværende g/s-vei for 
å legge nytt VA anlegg». 
Han legger til:
«Fra Gui veien og mot Asker skal vi 
planere ut terrenget for å stramme 
inn veikroppen og slake ut den bratte 
skråningen så vi muligens kan fjerne 
dagens rekkverk. I tillegg vil det da 
være gjenbruk på oppgravde masser 
som ellers måtte kjøres på fylling.» 
Mjell opplyser videre at sprengnings-
arbeider for å etablere  VA grøft (Vann 
og Avløp) langs Røykenveien snart 
starter opp. Dette kan medføre sten-

Det skjer stadig noe på veifronten i Heggedal for tiden, og det 
er ikke så lett å følge med på det som skjer. Heggedalsposten 
bringer derfor også i denne utgaven en liten oppdatering.

Nye gang- og sykkelveier langs Fv 167 Røykenveien

Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg

Nytt om veiprosjektene

Heggedalsposten har fått spørsmål om 
hvorfor det graves ved brua mellom 
Heggeodden og jernbanen. Vi stiller 
spørsmålet til Tore Steimoen som er 
byggeleder hos Statens vegvesen. Han 
kan fortelle at vegvesenet har startet 
opp med graving for fundamente-
ringsarbeidene til en ny gang- og syk-
kelveibrua som skal ligge parallelt 
med eksisterende kjørebru. 
Fremdriften i hovedarbeidene er det 
ikke endringer i. Det betyr at hoved-
veien først legges om sensommeren 
2015. I mellomtiden får vi som kjører 
til Hallenskog den nye brua og rund-
kjøringen for oss selv. Tore Steimoen 
kan fortelle at forblendingen av be-
tongmuren som den nye veien skal 
ligge på, vil starte opp iløpet av vinte-
ren/våren. Når veien er lagt om, star-
ter arbeidene med å fjerne den gamle 
kryssingen av jernbanen.

Vi skrev i forrige utgave av Hegge-
dalsposten om bekymringene knyttet 
til svingen på oversiden av stasjonen. 
Så langt har jo vinteren vært av de 
enklere med tanke på snø, og Statens 
vegvesen har ikke fått klager på for-

Heggedal stasjon
holdene i svingen. Vi krysser fingrene 
med tanke på at svingen skal være 
godt farbar også resten av vinteren 
(men bortsett fra det, kan det godt 
komme litt snø, så det er mulig å teste 
Heggedalspostens forslag til skiturer).

Har du lurt på hva gravearbeidene ved 
brua ved Heggeodden har vært? Når 
veianleggene i Heggedal er ferdig, vil det 
komme en bru for gang/sykkeltrafikken 
(g/s-trafikk) som går langs Fv204 i for-
lengelsen av fortauet foran Heggeodden

ging av veien i korte perioder – og 
med den trafikken som er på Røyken-
veien, er det ikke usannsynlig at dette 
også vil gi noe kø.

Marie Lillesethsvei –  
Røyken grense
Det er tidligere også orientert om det-
te prosjektet. Statens vegvesen reg-
ner med å ha rådgiver som skal bistå 
med planleggingen på plass til 1 mars. 
Da skal det planlegges i omlag ett år. 
Heggedalsposten vil komme tilbake 
med mer informasjon om denne saken 
i et senere nummer. 

Heggedalsposten6

06-07 Utbyggingsprosjektene.indd   6 14.01.2015   00:29:14



Status og plan er som følger:
Riving av paviljong, bygg A og lær-
erboligen er fullført.
Byggestart ble satt til 5.januar 2015. 
Tilrigging (brakker, kontorer og la-
gerplass) er begynt. Praktisk arbeid/
oppstart avventer endelig igangset-
tingstillatelse.
Byggetid er i følge planen 18 måned-
er, som skulle tilsi ny skole klar til 
innflytting og oppstart fra skoleåret 
2016/2017.
For ikke å belaste Skoleveien med un-
ødvendig anleggstrafikk vil ny atkom-
stvei bygges først.
Prosjektet vil sende ut informasjon til 
naboer og andre engasjerte så snart 
entreprenøren er på plass og igang-
settingstillatelse er gitt. Prosjektet vil 
også invitere til åpent informasjons-
møte i nær fremtid.

Heggedal Skole, nybygg i startgropa
Tekst og foto: Per Sletaune
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Heggedal innbyggertorg - Program våren 2015

Januar
Arrangementer i første del av januar er ikke tatt med i oversikten.
Mandag 26. jan 13.00 Historielagets fortellerverksted – tema “Transport” HoH

Februar
Onsdag 4. kl. 18.00 Åpent møte i Heggedal Pensjonistforening
Mandag 9. kl 16.00 Innbyggertorget åpner for publikum
Tirsdag 10. Skidag på Eidjordet. Felles for sentrene.
Onsdag 11. kl. 11.00 Presentasjon av Heggedal Apotek ved Kari Marie Førde.
Mandag 23. kl. 17.30 Morten Langhoff om Morten Langhoff (I fabrikken)
Torsdag 26. kl. 19.00 Fortellerverksted, tema: Ungdomsklubben “MIMS” HoH
 
Mars
Onsdag 4. kl. 11.00 Evert Taube 125 år. Konsert ved Bengt Ole Nordstrøm
Mandag 9. kl. 17.30 Kjemishow med biokjemiker Hedda Johannesen 
Onsdag 11. kl. 18.00 Åpent årsmøte i Heggedal Pensjonistforening
Mandag 16. kl. 17.30  “Bukkene Bruse vender tilbake” v/forfatter Bjørn Rørvik
Tirsdag 17. Brukerrådets allmøte. Alle er velkommen til å delta.
Torsdag 19. kl. 11.00. Nypensjonisttreff om det nye Innbyggertorg og 
   seniorsenter. Kaffe og vafl er.
Mandag 23. Historielagets fortellerverksted – tema: 17. mai HoH
Tirsdag 24. kl. 16.00 Offi siell åpning av Innbyggertorget – v/ordføreren.
Onsdag 25. kl. 19.00 “Industrialiseringen av Norge - og Heggedal”, foredrag
   v/konservator Tone Rasch. Åpent årsmøte i Historielaget 19.00-19.30. HoH
Fredag 27. kl. 12.00. Påskelunsj med koldtbord. Påmelding innen 24. mars.
 
April
Onsdag 8. kl. 18.00 Åpent møte i Heggedal Pensjonistforening
Onsdag 15. kl. 11.00. “Sangskatter fra naturen” ved Asker seniorkor.
Mandag 27. kl. 13.00 Historielagets fortellerverksted – tema kommer HoH
Mandag 27. kl. 17.30  “Om å bevege seg frisk” - Jazzdans v/Toni Ferraz
 
Mai
Onsdag 6. kl. 18.00 Åpent møte i Heggedal Pensjonistforening
Mandag 11. kl. 17.30  Klovnen Knut: “Velkommen til bords, Rufus Roff”
Tirsdag 12. Aktivitetsdag ute i det fri for alle seniorsentrene i Asker. Se oppslag.
Onsdag 13.kl. 11.00. 17.mai meny, allsang. Påmelding innen fredag 8.mai.
Tirsdag 19. kl. 10.00 Nasjonalforeningens hjertemarsj. Arr.:Heggedal Helselag
Fredag 29. - søndag 31. mai “Kulturhelg” i Asker. Program kommer.
Søndag 31. mai ca. kl. 12.00 “Småkraftverk før og nå”. Vandring til kistefossen og 
foredrag på innbyggertorget HoH
 
Juni
Onsdag 3. Tur. Se oppslag på innbyggertorget.
Mandag 8. kl. 17.30 Dugnad på damvokterboligen med konsert
Onsdag 10. kl. 18.00 Sommermøte i Heggedal Pensjonistforening (påmelding)
Onsdag 17. Sommerfest m/rømmegrøt og spekemat. Påmelding innen 12.juni

4. mars

11. feb

25. mars

16. mars

15. april

11. mai

27. april

Noen arrangementer som er merket med arrangør. Der fi nnes mer informasjon på arrangørenes sider i Heggedalsposten.
.         = Mandag Kveld i Heggedal (se side 10)    HoH = Historielaget, (se side 28)

Noen arrangementer som er merket med arrangør. Der fi nnes mer informasjon på arrangørenes sider i Heggedalsposten.
.         = Mandag Kveld i Heggedal (se side 10)    

Det kan bli endringer. Følg med i oppslag på innbyggertorget og www.iheggedal.no
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Fotterapi
Offentlig godkjent fotterapeut, Kristin Mikkelsen, 
har sin virksomhet på senteret. 
Timebestilling på telefon: 416 79 095.

Utleie
Lokalene leies også ut til møter og selskap. 
Det kan dekkes til 50–60 personer. 
Kontakt innbyggertorget.

Daglig ansvarlig seniorsenteret: Elisabeth Lystad
Tlf.: 66 79 12 22 

E-post: elisabeth.lystad@asker.kommune.no

Grupper og kurs - Heggedal innbyggertorg
Arbeidsstue / håndarbeid Annenhver mandag (lik uke) Kk. 10.00- 12.30. Oppstart 05.01
Lappeteknikk. Annenhver mandag (ulik uke) kl. 10.00- 13.00. Oppstart 12.01
Stavgang gruppe “Glad trimmen” - mandager kl. 11.00- 12.30. Oppstart 05.01
Fortellerverksted, historielaget. siste mandag i måneden kl. 13.00- 14.00. Oppstart 26.01
80 + sosial samtalegruppe. Tirsdager i ulik uker kl.10.00-11.30. Oppstart 13.01
Ipad, mobil og nettbank, kurs. 2 torsdager  kl. 12.30-14.30. Oppstart 26.02
Datakurs.  8 tirsdager kl. 12.30- 14.30 Oppstart 24.02.
Ruslegruppe/gågruppe Tirsdager  kl. 11.00- 12.30. Oppstart 06.02
Trim Onsdager kl. 10.00 - 10.45. Oppstart 27.08.
Allsang  onsdager kl. 12.00- 13.00. Oppstart i februar
Bridge torsdager kl. 11.00- 15.00. Starter i januar
Bingo  Annenhver fredag kl. 12.00- 13.00. Oppstart 09.01
Strikkeklubb, med håndarbeid og sosialt samvær Fredager kl. 10.30 - 12.00. Oppstart 09.01
Quiz, Boccia, pilkast m.m. Annenhver fredag (ulik uke). kl. 12.00- 13.00. Oppstart 16.01
Kunstklubben i innbyggertorget, to grupper Mandag kl. 10.00 - 20.00 starter i februar. 
 
Endringer kan forekomme. Følg med i oppslag på innbyggertorget.

Åpningstider fra 9. februar: Mandag – fredag 09.00–18.00
Middag for pensjonister serveres tirsdag – fredag 13.00–14.00 (Middag må bestilles dagen før)

Filialsjef Heggedal Bibliotek: Anne Kristi Jønland
Tlf.: 66 79 77 81

E-post: asker.bibliotek.heggedal@asker kommune.no

Daglig leder Heggedal Nærmiljøsentral: Per Sletaune
Tlf.: 952 73 504          E-post: post@iheggedal.no

Heggedal seniorsenter drives i samarbeid med Heggedal Pensjonistforening 
og Nasjonalforeningen Heggedal HelselagDet kan bli endringer. Følg med i oppslag på innbyggertorget og www.iheggedal.no

Datakursene blir stadig mer populære Strikking på fredager
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Mandag 16. mars kl. 17.30 
Bukkene Bruse vender tilbake. 
Forestilling med Bjørn Rørvik.
Sted: Heggedal innbyggertorg

Det er snart sommer igjen, og Bukkene Bruse lurer på hva de 
skal fi nne på i år. De blir enige om å dra til seters i år igjen. Den 
mellomste bukken har nå fått 
horn, og han har tenkt å prøve 
dem på trollet. Men så viser 
det seg at trollet ikke er under 
brua lenger. Det har fl yttet inn 
på aldershjemmet, til de andre 
gamles store fortvilelse.
Vi får besøk av forfatter Bjørn Rørvik og Bukkene Bruse igjen. 
Denne gangen med ei ny sprudlende bok med fi nurlige ordspill 
og masse humor for store og små.
Passer for alle fra 3 til 99

23. februar kl. 17.30
Morten Langhoff om Morten Langhoff
Sted: Heggedal fabrikker (hos Morten)
Billedkunstneren og Heggedølen 
Morten Langhoff har sin kunstutdan-
nelse fra Frankrike. Han har også Mas-
tergrad i kunsthistorie fra Universitetet 
i Bergen.  Morten er en anerkjent og 
allsidig kunstner, med utstillinger både 
nasjonalt og internasjonalt.
 Han har undervist i kunstfag fl ere 
steder og foreleser for tiden på Røyken 
Videregående skole.  Vi har hatt besøk 
av Morten ved fl ere anledninger tidligere. Han er en god formi-
dler og kan faget sitt. Denne gangen skal han snakke om seg 
selv og sitt virke som billedkunstner.

Innbyggertorget
Nærmiljøleder´n
åpner dørene for publikum den 9. februar klok-
ken 16.00. Med bibliotek, seniorsenter og nær-
miljøsentral. Og med åpningstid fra tidlig morgen 
(0900) til sen kveld (1800). Hver eneste hverdag. 
Med samme bemanning som i dag, altså ingen ut-
videlse i betalte timer for en samlet og utvidet åp-
ningstid som er vesentlig bedre for de besøkende 
– enn i dag.

Vi er sikre på at det blir en rekke utfordringer som 
vi trenger å fi nne løsninger på. Derfor starter vi 
lenge før det blir et nytt hus med innbyggertorg 
(2017/2018). Slik at vi fi nner de beste løsningene 
– som vi kan prøve ut – før det nye huset er ferdig.

Vi har muligheter til skape noe helt nytt gjennom å 
fl ytte sammen funksjoner, samle aktiviteter, jobbe 
sammen og få til enda mer enn vi får til i dag. Vi 
skal skape ny aktivitet, nye muligheter og mange 
spennende ringvirkninger gjennom nytt samar-
beid.

Aktiviteter, arrangementer og ikke minst daglig 
drift krever mannskap, engasjement og entusias-
me. Og noen arbeidstimer.

Om du kan tenke deg å hjelpe til med et åpent og 
godt innbyggertorg i Heggedal vil vi gjerne låne litt 
av din tid. Kan du tenke deg å være med som vert-
skap for en dag eller en kveld eller bare noen timer 
– ta kontakt med nærmiljøsentralen. 

post@iheggedal.no

PerS

DUGNADSHJELP SØKES
I dagens bibliotek og seniorsenter skal 
noen vegger fjernes, noen skal opp, og 
utstyr og innredninger skal fl yttes. Og det 
skal males før åpningen 9. februar. Har 
du anledning til å bidra - ta kontakt med 
nærmiljøsentralen v/Per på tlf. 95273504, 
eller mail til post@iheggedal.no

Mandag 9. mars kl. 17.30
Familieshow med Hedda 
Sted: Heggedal innbyggertorg
Vi får besøk av Hedda Johannesen. 
Hun er utdannet biokjemiker og lektor 
ved Universitetet i Oslo. Hedda har 
to hobbyer; Teater og naturfag. Nå 
har hun slått disse sammen til en ny 
lidenskap, nemlig formidling av naturfag. Hun tar oss med inn 
i kjemiens verden fylt med farger, lyder og lukter! Her skal det 
lages «elefantkrem», røyk og kanskje en fl amme eller to? 
Passer for alle fra 6-99 år

Omtale av arrangementene i april, mai og juni 
kommer i neste nummer av bladet

Heggedalsposten10
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

”Torg og park”
Forprosjektrapporten for ”torg og park” (uteområdene i 
Heggedal sentrum) skal i løpet av januar behandles i alle 
aktuelle politiske utvalg, deretter i formannskapet og tilslutt 
forhåpentligvis vedtas av kommunestyret.  Vi tror vil dette 
være en god fortsettelse på et stort arbeid og prosjektet 
satser på å komme i gang med detaljprosjektering allerede i 
begynnelsen av februar. 

Det er et betydelig arbeid som skal gjøres, ikke minst i forhold 
til fl ere utbyggere – som skal bygge med grenser til den 
kommunale delen av det fremtidige Heggedal sentrum. Veier 
og fellesarealer skal henge godt sammen – selv om det er 
forskjellig eiere!

Årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral 
avholdes onsdag 11. mars kl. 1900 på Heggedal innbyggertorg.

Saksliste i henhold til Nærmiljøsentralens vedtekter:

Sakspapirer vil være tilgjengelig på www.iheggedal.no og legges ut på innbyggertorget 
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 2015
6.  Innkomne forslag
7.  Valg (av styre, revisor og valgkomité)
8.  Spørsmål/informasjon

DATAKURS
Nærmiljøsentralen og seniorsenteret arrangerer igjen praktiske datakurs 
for seniorer og andre som kan tenke seg en innføring - eller om du bare 
trenger en oppfrisking av gamle kunnskaper...

24. februar starter datakurset som går over 8 tirsdager. Hver 
tirsdag 12.30-14.30. Vi starter med en liten innføring i datamaskinens 
hemmeligheter før du lærer om tekstbehandling, presentasjon-
er, mail, internett og mye mer. Ingen forkunnskaper er nød-
vendig, men du må ha egen PC (eller nettbrett - om du ikke 
har en PC). Dette kurset koster kr. 350.- for alle 8 kursdagene.

Torsdagene 26. februar og 5. mars arrangerer vi 
korte og praktiske kurs i nettbank, bruk av mobil og nettbrett. 
Vi starter klokken 12.30 begge dager. Dette kurset er gratis.
 
Påmelding til Heggedal Nærmiljøsentral
95273504 / post@iheggedal.no
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Ved skolestart velger alle elever i 
ungdomsskolen valgfag. På Hoved-
gården ungdomsskole er ett av valg-
fagene «sal og scene». Elevene med 
dette valgfaget har siden september 
jobbet med en Prøysen-forestilling. 
Valgfaget er to skoletimer hver uke, 
og 8.- 9.- og 10. klasse samarbeidet 
om denne forestillingen.  

På Gjellum grendehus 11. desem-
ber fikk foreldre, familie og venner 
se resultatet av høstens arbeid med 
Prøysen. Gjennom skuespill, musikk, 
poesi og dans ble vi kjent med Alf 
Prøysens verker. Underveis i fore-
stillingen fikk publikum fakta om 
Prøysens liv. - Tekstene hans handler 
om folk flest, der han ofte beskriver 
forskjeller mellom fattig og rik, for-
talte Abirami (15). 

Med rollefigurene «Ola rådyr», 
«Bolla pinnsvin» og «Helene hare-

                                
postenHeggedals12 UNGDOMSREDAKSJONEN

I 2014 var det 100 år siden Alf Prøysen ble født, og dette ble markert mange 
steder i Norge. I desember hadde noen 8.-, 9.- og 10. klassinger ved Hoved-

gården ungdomsskole en flott forestilling til minne om Alf Prøysen.

Tekst og foto:  
Anders Lie Hagen, 16 år, 
mail: anderslhag@hot-
mail.com

frøken» ble det fremført sanger fra 
Prøysens univers. Fortellinger som 
«Den vesle bygda som glemte at det 
var jul» og velkjente «Teskjekjerrin-
ga» var blant de utvalgte. Kreativite-
ten var på topp; dialekter, kostymer 
og replikker var godt gjennomtenkt. 
Kjente sanger som «Du skal få 
en dag i mårå», «Tango for to» og 
«Teddybjørnens vise» ble fremført 
av dyktige elever. Elevene hadde 
også laget eget band med blant annet 
piano, gitar, trommer, bass og fiolin.

Det var mange tilstede for å se 
forestillingen, og kafésalget gikk 
så godt at det i pausen ble tomt for 
kaffe. Inntektene kommer godt med 
når «sal og scene» gruppen ønsker å 
ta en tur på teater.

Før og etter forestillingen viste 
elever fra valgfaget «design og 
redesign» fram collager fra kunst-
historien. En collage er et helhetlig 
bilde, satt sammen av mindre utklipp 
og materialbiter. Elevene har brukt 
gamle ukeblader til å lage bilder fra 
kunsthistorien. Collagene kunne 
kjøpes, og inntektene skal brukes 
på tur til Kunstindustrimuseet for 
valgfagklassen, forteller lærer Line 
Renslebråten.

På ungdomsskolen har elevene flere 
forskjellige valgfag å velge mellom, 
i tillegg til ett valgfritt språkfag. 
- Valgfagene er viktig, forteller lærer 
Susanne Andreassen. - Elevene får 
en pause fra teoretiske fag, med 
praktisk og variert undervisning. 
Hun er sammen med musikklærer 
Øystein Sparr ansvarlig for valgfa-
get «sal og scene» ved Hovedgården 
ungdomsskole. 

En fin forestillingen ble avsluttet 
med allsang av Prøysens Julekvelds-
vise. Kjempeflinke ungdommer, på 
tvers av klassetrinn, gjorde dette til 
en fin førjulsforestilling.

Martine B. Fosterud sin collage av 
maleriet Mona Lisa, malt av  

Leonardo da Vinci.
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Hovedgården ungdomsskole feirer Alf Prøysen med en flott forestill ing - i anledning 100 års jubileet

Design: Stein Dyre Berge

Bilder fra  
forestill ingen.   

Let og se hvem   
du kjenner? 
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Anders har nå i snart 4 år 
vært UNG-sidenes  
redaktør og faste skribent, 
og han går nå i 1. klasse 
på Asker videregående.  
Han vil fortsette i UNG-
redaksjonen en god stund 
til.  Han vil komme på 
Kaliber og fortelle, og 
svare på spørsmål, om å 
være med i UNG-redak- 
            sjonen, fra Hoved- 
           gården ungdoms-

skole.  Og hvis du har litt 
lyst til å være med, så kan 
du også hive deg rundt og 
sende en mail til Anders: 
anderslhag@hotmail.
com, eller til Stein: stein.
berge153@gmail.com, 
(Stein er HP-redaksjons 
UNG-ansvarlige).  Du vil 
være sammen med Anders 
og Stein - og bli en del av 
HP-redaksjonen, og få den 
opplæring og veiledning 
du trenger. Du kan også 
lære å designe UNG- 
sidene.  
Det er plass til deg også! 

I løpet av våren kan du delta på mange ulike aktiviteter 
på klubben. Du kan for eksempel melde deg inn i vårt 
ungdomsstyre «Kaliber crew» og være med å organisere 
aktiviteter og arrangementer. Enten du er interessert i 
sceneteknikk, filmlaging, fotografering, kunst, DJing, 
matlaging, eller du er flink til å arrangere spill og kon-
kurranser, lære bort hobbyaktiviteter eller noe annet, så 
kan du ta kontakt med oss på klubben så hjelper vi deg 
videre med det du ønsker å gjøre. 

Vi har fått en ny medarbeider på kaliber. Han heter 
Morten, og på mandager kommer han til å holde kurs i 
gatekunst. På tirsdager har du muligheten til å komme 
på bandøving hos oss og få hjelp av en veileder. Dette 
tilbudet er for de som ønsker å starte eller allerede spiller 
i band og ønsker veiledning fra en profesjonell. Kurset 
har bindende påmelding. Er du interessert i å være med 
på dette så ta kontakt med noen som jobber på klubben så 
snart som mulig, så får du hjelp til å melde deg på. 

Onsdager kan du være med å lage spa-produkter eller 
andre kreative ting. Hver dag i midttimen kan du slappe 
av i vår lille «spa-avdeling», hvor det er dempet belys-
ning, serveres gratis te og spilles rolig musikk. Det kan 
skje små endringer på programmet. Så for å holde seg 
oppdatert og få med seg ferske nyheter fra oss, så kan du 
følge med på It’s-learning.

Ansvarlig for pro-
grammet og teksten 
er Sara Warholm: 
Sara.Warholm@
asker.kommune.no 

Velkommen til Kaliber i 2015!

Bilde over: I kulissene bak det meste av det som skjer på klub-
ben står ungdommene selv. Kalibers ungdomsstyre jobber blant 
annet med  kafedrift, aktiviteter og arrangementer. Daniel og 
Thomas er to av ungdommene som er aktive i Kaliber crew.  

Bilde under: Biljard: Nathalie, Jeanett og Maren er ofte innom 
klubben. Noen ganger for å slappe av og andre ganger jobber 
de i crew på arrangementer.  

Design: Stein Dyre Berge
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Røykenveien 283, 1389 Heggedal - ved Shell-stasjonen

* Autorisert bilverksted
* EU-kontroll
* Service
* Reparasjoner
* Bil / glass-skader
* AC-service

Tlf.: 66 90 30 51
Mob.: 934 89 898
post@realbil.com
www.real-bil.no

Santokh Singh og Geir Kirkhorn

SENTRUMS FRISØR
Kristin Øverbye

Mandag - fredag 09.00 - 16.00
Kveldstid og lørdager etter avtale

Fine dameklær til jul!
Tlf. 66 79 71 09 / 974 84 572

Heggedalsbakken 6 (2. etasje over KIWI)

Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige
pakkeløsninger. Vi har kjøretimer dag og kveld.
Gratis henting og bringing til kjøretimer.
Trafikale Grunnkurs
Kjøretimer dag kr. 550,-/kveld kr. 650,-
Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00
Tlf.: 404 14 008
ge-nybr@online.no
www.heggedal-trafikkskole.no

Søn 14-21   Tir-lør 12-21
www.SiamSushi.no    
Følg oss på Facebook

Her finner du alt  i sushi og asiatiske retter 
for takeaway, samt egen restaurantmeny.

Velkommen!

Tlf. 66 79 66 00
Heggedalsveien 304, 
Heggeodden

Siam Sushi har åpnet i Heggedal

CUT

Åpningstider:
09.00 - 20.00 på hverdager
Åpent hver lørdag

Heggeodden 3
post@cutfrisor.no
www.cutfrisor.no

Tlf.: 94 79 27 88

Vi leverer komplette løsninger innenfor alle byggfag.
Snekker – Elektriker – Rørlegger – Flis og mur.

Kun sertifiserte håndverkere gir trygghet og kvalitet.
 

Professor Kohts vei 108, 1386 Stabekk 
Mobil: 97082632

E-post: rune@esobygg.no

Vi leverer komplette løsninger innenfor alle byggfag.
Snekker – Elektriker – Rørlegger – Flis og mur.

Kun sertifiserte håndverkere gir trygghet og kvalitet.
 

Professor Kohts vei 108, 1386 Stabekk 
Mobil: 97082632

E-post: rune@esobygg.no
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HEGGEDAL MENIGHET

Bli orgelpipe-fadder!
Heggedal menighet trenger din hjelp 
for å anskaffe nytt orgel. Søndag 
1. februr etter gugstjenesten starter 
aksjonen for å skaffe midler til  det 
planlagte orgelet. Møt fram for å bli 
fadder for din orgelpipe!

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

Søndagsskolen i Heggedal menighet

Bli orgelpipe-fadder!

 

Leie Heggetun?
Er du på jakt etter et lokale å leie til barneselskap, åremålsdag eller annet, 
så kan kanskje Heggetun være noe? Heggetun har plass til mellom 40-50 
og koster kr. 1000,- i ukedagene og kr. 2500,- for helgen. Ta kontakt med 
menighetskontoret for nærmere avtale, 66907180, heggedal.menighet@
asker.kirken.no

La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds 
rike tilhører slike som dem. (Mark. 10,14)

I Heggedal menighet har vi søn-
dagsskole utvalgte søndager fra kl. 
10.55 til kl. 12.00 på Heggetun, me-
nighetshuset. Søndagsskolen er for 
alle barn som har lyst til å lære mer 
om livet, om Gud, om Jesus og om Bi-
belen. Søndagsskolen er et sted hvor 
du kan komme og være deg selv. Du 
trenger ikke å prestere noe eller være 
på en bestemt måte for å komme. På 
søndagsskolen er det plass til alle! Her 
blir du møtt av en voksen fra Heggedal 
og andre barn fra nærmiljøet. Noen av 
dem du møter kan være Hans Henrik 
Eriksen som medleder for Søndags-
skolen og barna hans, Charlotte (5) og 
Maria (9). Vi har vært så heldig at vi 
har fått lov å intervjue dem og høre 
hva de tenker om Søndagsskolen i 
Heggedal.

Hans Henrik har vært engasjert i 
Søndagsskolen i om lag to år og tri-
ves godt med dette. Han sier at hans 
motivasjon var at han ønsket å fort-
sette som frivillig i Heggedal menig-
het etter at han var ferdig med en me-
nighetsrådsperiode og for ham er det 
viktig at de minste barna også har et 
tilbud innenfor menigheten. – «Søn-
dagsskolen er et godt supplement til 
RLE-faget i grunnskolen», sier Hans 
Henrik.

-«Det er gøy på Søndagsskolen!» 
Charlotte og Maria avbryter pappa. 
«Hva er det som er gøy med Søndags-

skolen da?», lurer jeg på og blir fortalt 
at på Søndagsskolen lærer de om Gud 
og Jesus og blir kjent med andre barn, 
synger og lærer masse nytt. Charlotte 
lurer på om jeg har hørt om Peter? Han 
var en av Jesu disipler forteller Char-
lotte videre. Maria kan fortelle meg at 
Peter var fi sker og en av de første som 
ble med Jesus og det var også han som 
fornektet Jesus tre ganger.

Jeg lurer på om det er noe som er 
kjedelig på Søndagsskolen? Jentene 
tenker seg lenge om og det er ikke så 
lett å komme på noe som er kjedelig, 
men de kommer frem til at det er kje-
delig når de har hørt historien før, men 
«det blir gøy igjen når vi skal tegne el-
ler lage noe etter fortellerstunden!»

«Så må du få med at vi får kake og 
saft etterpå på kirkekaffen. Det er nes-
ten det beste! Det er som en premie.», 
sier jentene ivrige.

«Er det plass til fl ere på Søndags-
skolen i Heggedal?», lurer jeg på til 
slutt. Og det er både Hans Henrik, Ma-
ria og Charlotte enige om at det er.

«Søndagsskolen gir barna våre 
muligheten til å lære mer om Jesus, 
hans liv og virke, og hvorledes dette 
utgjør grunnlaget for den kristne tro. 
Målet med søndagsskolen er at barna 
skal få med seg tryggheten om at Je-
sus følger dem gjennom livets reise og 
at kjærligheten overvinner alt. Dette 
vil vi at fl ere barn i Heggedal skal få 
med seg», sier Hans Henrik engasjert. 
Han legger også til at om det er fl ere 
foreldre som ønsker å engasjere seg, 
så er det hyggelig. Om vi får fl ere 
voksne med som medledere, så kan vi 
ha søndagsskole fl ere søndager og få 
til et enda bedre tilbud. «Du må bare 
ha lyst til å være med barn og fortelle 
dem historier fra Bibelen. Vi har gode 
veiledninger fra Søndagsskoleforbun-
det som forteller oss hvordan vi kan 
legge opp en samling. Når jeg kan få 
det til som ikke er pedagog, så kan 
fl ere klare det», mener Hans Henrik.

Babysang
Onsdag 28. januar starter vi opp med 
babysang. Kurset holdes på Hegge-
tun. (Menighetshuset bak kirken). Vi 
samles 8 onsdager fremover. Kurset 
starter kl. 11.30 og varer ca. 30-45 mi-
nutter. Etterpå er du velkommen til å 
spise matpakkelunsj; vi serverer te og 
kaffe. Semesteravgiften er kr. 200,-. 
Påmelding til menighetskontoret på 
mail (heggedal.menighet@asker.kir-
ken.no) eller telefon 66907180. Du er 
velkommen til å komme innom første 
gang for å se/høre.

Julen 2014
Takk til alle dere som har kom-

met på våre jule-arrangementer. Det 
være seg Adventssamling for Hegge-
dal skole, Krybbevandring for soknets 
barnehager, Kveldsmesse rett før jul, 
Julaftens tre gudstjenester, Høymesse 
1.juledag, Hellig tre kongers fest el-
ler Nyttårsfest for seniorer. På julaf-
ten var det ca. 500 innom til sammen 
på de tre gudstjenestene og vi samlet 
inn kr. 18.521,- til Kirkens Nødhjelp. 
Takk for gaven! 1. juledag var det ca. 
70 innom og det ble samlet inn kr. 
1662,- til Seniorarbeidet i menighe-
ten. Takk for denne gaven også!

Neste år blir det julegudstjenes-
te på julaften i Heggedal kirke kl. 
13:00, kl. 14:30 og kl. 16:00.

Heggedalsposten16
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HEGGEDAL MENIGHET

Nyttårsfest seniorer
Torsdag 8. januar ble det arrangert 
den tradisjonelle nyttårsfesten for se-
niorer på Heggedal Hovedgård. Man-
ge kom, og de fremmøtte hadde mye 
å glede seg over. Aller først fikk vi 
en tankevekkende og flott formidling 
av Birgitte Elin Bjørnstad Sæbø som 
hun hadde kalt Tre ønsker for deg. 
Her kombinerte hun fortelling med 
flotte, sarte sanger og musikkinnslag 
før hun lyste velsignelsen over oss. 
Ordfører Lene Conradi var også på 
besøk dette året og hun delte sine 
tanker om året som har gått og det 
nye året som kommer. Vi er heldige 
som har en sånn ordfører som stiller 
opp både her og der! Fantastisk dei-
lig mat med snitter og nydelige ka-
ker ble det også, før det ble åresalg, 
mer sang, andakt ved sokneprest 
Anna Grønvik og gang rundt jule-
treet. Det har sjelden vært så trangt 
rundt juletreet, men det er absolutt 
plass til flere.  Så vi håper gjetordet 
om denne flotte kvelden når ut til deg 
slik at DU velger å komme når du får 
invitasjon fra oss i posten eller leser 
om det i avisen.

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Seniorarbeid
• Kirkefrokost på utvalgte mandager kl 11.30, 2.fe-

bruar, 9. mars, 4.mai og 1.juni. Ta med matpakke, så 
byr vi på kaffe og kake. Vi liker å synge, deler dikt og 
andre tekster og har gjerne en liten andakt. 

Ta kontakt med menighetskontoret ved behov for skyss, 
tlf. 66 90 71 80

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

Barn
• Søndagsskolen – bibelfortellinger og aktiviteter for 

alle barn parallelt med gudstjenesten. Utvalgte søn-
dager; 1. februar, 8. februar, 15. mars, 22. mars, 29. 
mars, 12. april, 19. april, 3. mai, 14. juni.

• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, tirsdager kl 
17.15-18

• TweenSing – kor for barn 5.-7.trinn, tirsdager kl 
14.15-15.30

• Speider – mandager kl 18-19.30 på Heggetun
• Familiegudstjeneste søndag 1.mars kl 11.00
• 29. mars – Palmesøndag, søndagsskolefrokost
Kontaktperson barn: Marianne Solheim, tlf 95284767  
e-post marianne.solheim@asker.kirken.no

Ungdom og kon firmanter
• Team Heggedal – åpent hus med kveldsavslutning, 

for ungdom over konfirmantalder, tirsdager kl 19-
21.30

• Tirsdagssamling for konfirmantene, annenhver tirs-
dag fra 13.januar.

• Kveldsmesse, søndagene 25.januar og 22.februar, kl 
19.30 i kirken. Kirkekaffe på Heggetun etterpå. 

Kontaktperson ungdom: Torbjørn Brennum, tlf 
66907183 e-post brennum@gmail.com

Gudstjenester
• 25. jan kl 19.30 Kveldsmesse med band
• 1. feb kl 11 Gudstjeneste
• 8. feb kl 11 Gudstjeneste
• 15. feb kl 11 Gudstjeneste
• 22. feb kl 19.30 Kveldsmesse med band
• 1. mar kl 11.00 Familiegudstjeneste
• 15. mar kl 11.00 Gudstjeneste
• 22. mar kl 11.00 Maria Budskapsdag, gudstjeneste
• 29. mar kl 11.00 Palmesøndag, gudstjeneste, søn-

dagsskolefrokost
• 2. apr kl 19.00 Skjærtorsdag, kveldsgudstjeneste
• 5. apr kl 11.00 Påskedag, høytidsgudstjeneste

Frivillig
Vi i Heggedal menighet er helt av-
hengig av frivillige til å gjennomføre 
alt det vi gjør, og vi er ordentlig takk-
nemlig for alle dere frivillige. Uten 
dere hadde vi vært en fattig menighet 
i alle betydninger av ordet. Dette året 
ønsker vi å sette fokus på frivillighet 
både ved å prøve og ta oss bedre av 
dere som allerede er en del av vårt 
team, men også ved å prøve å få flere 
frivillige med i teamet. Om du som le-
ser dette har innspill enten til hvordan 
vi kan ta bedre vare på de frivillige, 
hvordan vi kan få flere frivillige eller 
du selv har et ønske om å bidra med 
stort eller smått, så ta gjerne kontakt 
med oss; heggedal.menighet@asker.
kirken.no eller 66907180 (tirs-tors 
10-14).

Babyteater 
Fredag 30. januar kl. 12:30 i Østen-
stad kirke.
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Tekst og foto:  Laila Samuelsen, Layout: Ole-Herman Bjor

Skitur i Vestmarka
med start fra P-plassen nedenfor Solli Gård

Alle som er glad i å gå på ski, er på jakt etter steder der det er mulig å gå når den 
første snøen har lagt seg.  Utrolig nok hadde vi de første kjørte løypene i nærmiljøet 
vårt, skileik-bakken på Gullhella, og i tilknytning til den en liten treningsrunde på 
1,2 km med preparerte fi ne spor.  Det takket være bruk av snøkanonene som Lars 
Vethe sørget for.  Herlig å se det vrimle av lekne små og store i bakken. Jeg var på 
jakt etter en litt lengre tur i Rom-julen, så jeg dro til Solli i Asker der det alltid er 
mulig å gå på ski tidlig. Det var lite snø der også, bare 5-6 cm.  Det var ikke kjørt 
løyper enda, men snøen i traseen var pakket, så det var veldig fi nt å gå på ski frem 
til Myggheim. 

Sandungen-runden
Jeg startet fra P-plassen nedenfor Solli Gård, og valgte 
Sandungen-runden.  Den er på ca. 7,5 km og godt skiltet, 
forbi Myggheim og ned til Sandungen, langs vannet og 
opp til Solli Gård og derfra til P-plassen.

Myggheim
Til Myggheim er det ca. 2 km og løypetraseen dit går på 
skogsbilvei. Fint som mål for små føtter. 

Myggheim er opprinnelig et gammel skogshusvær som 
Karagruppa i Asker Skiklubb sammen med Asker og Bæ-
rum Historielag har restaurert. Der er det nå varmestue og 
åpen kiosk på fi ne utfartshelger, og ellers et koselig sted å 
raste. Det er et fi nt tun med to små koier og stall.  

Mellom koiene er det nå boret etter vann, så om som-
meren kan du nyte iskaldt drikkevann der også. 
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Utsnitt av Skiforeningens kart som holdes løpende oppdatert om status for løypene. 
Kartet viser tilstanden 11. januar. Grønne og orange løyper er nylig preparerte, de 
røde er ikke preparerte. Se: www.skiforeningen.no

START

Solli

Myggheim

Store
Sandungen

Vestlia

Flyulykken i 1972 
Hvem kan vel glemme den tragiske fl yulykken 
som skjedde like ved Myggheim Lille Julaften i 
1972. Et passasjerfl y på vei fra Ålesund til For-
nebu, styrtet like øst for Myggheim.  Det var 45 
om bord, men bare 5 overlevde i ulykken. Rett 
ved løypa, bare litt lenger fremme, er det reist en 
minnestein med inskripsjon til minne om de som 
omkom der.

Fra Myggheim til Sandungen er det ca. 1,5 km.  
I bakkene ned mot Sandungen kreves det litt mer 
snø for å kjøre trygt, men med litt forsiktighet så 
går det helt fi nt. 

Løypene i Vestmarka er veldig godt merket 
med avstand i km, så det er mange fi ne, korte eller 
lange tur-muligheter. Det er bare å glede seg til at 
Kong Vinter blir litt rausere, så Skiforeningen kan 
trylle frem fl otte preparerte spor i alle retninger. 

Sandungen
Sandungen er et fl ott, krystallklart 
vann som har vært drikkevann i over 
50 år. Men i 2007 ble det frigitt til fri-
lufts-formål, så nå kan du raste, bade 
og kose deg der om sommeren.  Et 
kjempefi nt turmål i sol og varme.  

Men nå var det fi nt å gå langs van-
net med ski på bena.  Ønsker du å gå 
Sandungen-runden tar du til høyre når 
du kommer ned til vannet, og følger 
løypa i  1 km før du igjen tar til høyre 
opp gjennom skogen i fi n skitrasé mot 
Solli.  På toppen kommer du inn på 
lysløypa.  Der tar du til høyre og føl-
ger lysløypa, og kommer frem til Solli 
Gård. Fra Sandungen til Solli Gård er 
det ca. 2,5 km. 
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Eid-jordene
Et lokalt alternativ er løypene på jordet ved Eid gård, se 
bildene under. Der har snøkanoner sørget for at det mulig 
å gå på ski. Rundløypen i starten av januar var 1,4 km 
lang, ifølge GPS-måling. Dette er også et fint område for 
skilek. Skiforeningen begynte sine kurs her i uke 3.

Flere idrettslag har i starten av skisesongen brukt løy-
pene til treninger. Eid gård er det eneste stedet i Asker 
med skiløyper som har kunstsnø. Vi som bor her i områ-
det er heldige som har skiløypene så nært.

Det bare er å komme seg ut på ski!

Litt info
På lørdager og søndager er det Asker Skiklubb som holder 
orden på parkeringsplassene.  Da er det parkeringsavgift 
der. Det var 30 kroner 2014, så husk å ta med småpenger.

Det lønner seg å være tidlig ute om du vil parkere der, 
for det er et veldig populært utgangspunkt for skiturer i de 
flotte omgivelsene.  Men det går også gratis ski-busser fra 
Asker til Solli på lørdager og søndager når vær og førefor-
hold tilsier det.  Info om dette finner du på asker.kommune.
no

En kjempefin tur som varmt kan anbefales. Været var 
ikke helt på min side da jeg tok bildene, men en flott tur 
likevel! 

God tur!

Solli Gård
Solli Gård eies av Asker kommune.  Der er det kafé samt 
selskapslokaler og hytteutleie.  Den ligger flott til med vid 
utsikt.  Gården var innbydende julepyntet da jeg var der, 
som utsnittet fra stabburet viser.

Fra gården er det ca. 500 m ned til parkeringsplassen.  
Bakken fra Solli er også en veldig populær akebakke. Solli 
Gård

Solli Gård eies av Asker kommune.  Der er det kafé 
samt selskapslokaler og hytteutleie.  Den ligger flott til 
med vid utsikt.  Gården var innbydende julepyntet da jeg 
var der, som utsnittet fra stabburet viser.

Fra gården er det ca. 500 m ned til parkeringsplassen.  
Bakken fra Solli er også en veldig populær akebakke. 

Lysløypa på Solli
Har du lyst på en skitur om kvelden, så er den velprepa-
rerte lysløypa på Solli et godt valg.  Den er på hele 7,5 km 
og er en kupert løype som er godt skiltet for enveiskjøring, 
og det føles veldig trygt.

Vestlia
Før du kommer til Solli 
Gård kan du ta en løype 
til venstre som går opp til 
Vestlia.  Der er det også 
servering i helgene i vin-
tersesongen.

Store
Sandungen

Eid
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Vi trenger flere medlemmer! 
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
Torsdag kl. 17.00 – 20.00

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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Vi trenger flere medlemmer!
Heggedal Helselag
arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

Har du lyst til å vite mer om hva vi 
driver med? Ta gjerne kontakt:
Aslaug Halfdansen – tlf. 66 79 79 73 / 994 23 327
Jorunn Ingebretsen – tlf. 66 79 74 16 / 957 05 681

Møter og handlingsplan 
1. halvår 2015:
* Onsdag 25. februar kl 17.30:
    årsmøte på Helselagshuset
* Torsdag 12. mars: Fylkesårsmøte i Vollen
* Onsdag 22. april kl 17.30:
    medl.møte på Helselagshuset
* Tirsdag 19. mai: Hjertemarsj - se oppslag 
    på senteret
* Onsdag 27. mai kl 17.30:
    sommermøte på Seniorsenteret
* Onsdag 3. juni: fellestur til Ekeberg- 
    parken, sammen med alle sentrene i  
    Asker (se oppslag)
* Lør.6. og søn. 7.juni: Kulturdagene på 
    Heggedal Hovedgård

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/ 
innbyggertorg:
Arbeidstua
Mandager kl.10-13:
Uke 2 - 5. januar
Uke 4 - 19. januar
Uke 6 -  2. februar
Uke 8 - 16. februar
Uke 10 - 2. mars
Uke 12 - 16. mars
Uke 16 - 13. april
Uke 18 - 27. april
Uke 20 -  11. mai
Uke 22 -  8. juni
Uke 24 -  22. juni
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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Kringsjå 

Lyn Cup 2014
01-gutta til Heggedal spilte cup i høst. 

Tilbake til røttene
Heggedal Fotball a-lag har allerede sikret seg to meget 
solide signeringer foran sesongen 2015. Petter Lunde, 
fra den solide 86-generasjonen til Heggedal, har aller-
ede meldt sin ankomst tilbake til Gjellum.  Med på laget 
tar Lunde med seg målgarantisten Fredrik Bøe, som de 
siste årene har vært kaptein på et høytflyvende Holmen-
lag. Bøe skal fungere som spillende trener for a-laget 
og også bidra på yngre lag med sin solide fotballkom-
petanse. 

– En lang ventetid er endelig over. Jeg har alltid hatt lyst 
til å fullføre sirkelen og ta de siste årene av fotballkar-
rieren min på Gjellum, sier Lunde i en kommentar. 

– Det blir gøy å spille med legender som Abbas,  
Gundersen og Vaaten igjen, avslutter Lunde.

Tekst: Dag M. Vegel

Det startet med første kamp (mot Oppegård)  
fredag 17. oktober hvor gutta tidlig lå under 
0-1, men klarte med hard jobbing å vinne hele 

3-1. Søndagen fiksa vi 7-1 mot Asker 3 og et hårfint 
tap mot Korsvoll 3-2. Dette var godt nok til avanse, og 
påfølgende helg dro en spent gjeng tilbake til Kringsjå 
der vi møtte Lyn 2, og nok en gang endte opp med  
resultatet 3-1. Deretter var det bare å vente til dagens 
siste kamp hvor vi møtte en sterk gjeng fra Lørenskog. 
Resultatet endte med et knepent tap (3-4), og alle var 
enige om at motspillers supre nr. 14 var grunnen til  
tapet. Uansett ga gutta våre full gass hele tiden og  
viktigst av alt viste alle en kjempebra holdning. Det er 
en veldig fair gjeng å ha med på cup, og vi foreldre er 
kjempefornøyd med lagets fine innstilling. At de er blitt 
samstemte og veldig gode er enda et pluss. At vi ikke 
kom videre til finalen (de to eneste lagene vi tapte mot 
kom til A-finalen!) var nesten like greit, gutta viste godt 
spill og gode resultater, og dessuten ville man knapt 
overlevd flere spenningsmomenter.

HIL-gutta har fått André fra 
02-laget og supplert med flere 
nye 01-spillere (fra Blakstad og 
Dikemark) i løpet av sesongen, 
og det er veldig gøy å se hvor 
godt de er tatt imot. 

Jeg takker på vegne av alle 
foreldre både lag og trener for 
en kjempefin cup og ser frem til 
flere utover sesongen.

 
Tekst og foto: Petter Kaas  

Dahlgren og Stig Ness

Heggedal idreTTslag

innledende kamper første helg
Fredag
19:00 KGB 2 O 1  
Heggedal - Oppegård G01-2 3-1
Søndag
09:00 KGB2 O 1 Heggedal - Asker 3 7-1
13:00 KGB 2 O 1  
Korsvoll G01 - Heggedal 3-2

Sluttspill andre helg
Lørdag 
12:00 KGB 2 O Kvart A Heggedal - Lyn 2 3-1
16:00 KGB 2 O Semi A  
Heggedal - Lørenskog IF G01-2 3-4

 

Begge lagene vi tapte for spilte A-finale. Det må vi si oss fornøyd med, siden vi fort kunne 
ha vunnet disse kampene...

gjengen den 
andre helgen 
sammen med 
trener Thomas 
Johnsen.

ÅrsMØTe 
Heggedal  
idreTTslag
Tirsdag 24. mars 2015  
kl. 1900 på gjellum grendehus.

• Godkjenning av årsmelding, regnskap og neste års budsjett.

• Valg

• Saker til årsmøtet meldes senest 2 uker før årsmøtet til styre-
leder Ruben.Vineshaugen@gmail.com

• Agenda legges ut på www.heggedalil.no 1 uke før møtet. 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og ha vært medlem 
av HIL i minst 1 måned. Vi serverer kaffe og kaker, og håper våre 
medlemmer møter opp og bidrar til en entusiastisk kveld.
Vel møtt!
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VI HAr HAtt 15 jenter som har vært med i årets sesong, og 
fremgangen hos alle har vært merkbar gjennom sesongen. Fra 
Heggedalscupen i vår der vi stilte omtrent uten å ha trent sammen og 
til nå, ser vi at jentene er mye tryggere på hva de skal gjøre og hjelper 
hverandre på banen. Veldig moro å se at det går den riktige veien. 
jentene har trent én gang i uken i tillegg til kamp ca. én gang i uken.

Fra å tape alle kampene i Heggedalscupen har vi gjennomført en 
god sesong der vi selvsagt har tapt noen kamper, men også har op-
plevd å både vinne og å spille uavgjort.

Artig at treneren til Frisk Asker (som vi møtte i HIL cup) kommer 
bort og sier at Heggedalsjentene jammen har hatt stor framgang etter  
 

at vi spilte uavgjort mot dem i en av sesongens siste kamper. Det er 
selvsagt morsomt å høre, men det sosiale og samholdet jentene  
imellom er allikevel det viktigste å utvikle samtidig som vi trener 
fotball.

Vi takker for en flott sesong og håper at ALLe fortsetter neste  
sesong. neste år satser vi på at det blir enda flere kamper og flere 
cuper å være med på! Har du en jente som har lyst til å begynne med 
fotball og samtidig ha det morsomt sammen med venninnene sine  
– kontakt oss da vel. Kontaktinfo finnes på HIL Fotball sine  
hjemmesider. 

Paul, Lill-Hege, Elisabeth og Magne.
Tekst og foto: Magne Fredheim

De SISte årene HAr VI 
SLItt med frafall av spillere 
og eldre lag som må legge ned. 
Det er utfordrende å drive eldre 
lag som krever mange spillere 
i en bygd som Heggedal. 
Vårt mål er at HIL skal tilby 
fotballag til jenter i alle aldre, 
og vi må derfor verne godt om 
de spillerne vi har. Fotballen i 
Heggedal er så mye mer enn 
sport og konkurranse, det er 
snakk om å gi jentene en sunn 
og samlende fritidsaktivitet. 
Dette bidrar til at Heggedal 
også i fremtiden skal forbindes 
med et godt oppvekstmiljø!

For å snu trenden har vi satt 
fokus på jentene som er igjen i klubben. Strategien er bla. å styrke felleskapet på tvers av årskull, 
med felles treningstilbud og bruk av hospitering. 

For første gang i HILs historie har vi startet opp med fotballakademi for jenter. Første trening 
var søndag 9.nov. Pr. i dag er vi over 30 jenter i alderen 9-13 år som møter til trening 1 gang i uka. 
treningen ledes av 4 jenter, Ingrid, Kaja, Stine og Caroline, som selv har fotballerfaring og går på 
Idrettslinja på Asker vgs. De legger opp treningene på en måte som jentene liker, og vi foreldre 
henter blide og glade jenter hver søndag kveld. 

Linn Grønseth og Marte Kristoffersen

Fotball  
jenter 06
HIL Jenter 06 (3. klassingene) er 
ferdig med sin første sesong med 
organisert fotball, og slikt må selvsagt 
feires med en skikkelig avslutningsfest! 
Denne kvelden blir det bare kos med 
pizza, brus, kaker, premier og moro på 
Gjellum.

Her er jentene samlet for sesongavslutning på gjellum grendehus: 
Bak fra venstre: Marie elsebutangen, gabriela rams, Hedda Nymo lingaas, emilie 
Flakstad, ida Madsen, Oline Boge, emilie Nyhus, Olaug Blomquist.
Foran fra venstre: Ida Kristine Kaarmo, Amanda Sofie Nes Fredheim, Leah Berg-
gaard, Maja rams, anna Haugenes-Bourrie, lina skottene.

Fotballakademi for jenter i HIL

stående fra venstre: ingrid  
(trener), stine (trener), sunniva, 
Una, Celine, Tiril, selma, Hedda, 
ida, Tuva, ingrid a., emma, 
Annika, Mille, Sofia, Karoline 
(trener), Sofie, Marina, Klaudia, 
Kaja (trener) 
sittende fra venstre: rebekka, 
Josefine, Emilie, Lillianna, Selma, 
Pernille, ella, Caroline, Maja, ida, 
Cornelia, Vilde, Mia.

For første gang i HILs historie har vi startet opp med fotballakademi for jenter. 
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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 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).

Heggedalsposten24

Heggedal IL er på facebook 
Bli venn med oss!

Heggedal idreTTslag

19. DeSeMBer samlet det seg over 30 
friidrettsnisser til lek og moro med friidrett 
som juleavslutning i Heggedalshallen. Det 
var en ivrig fl okk med barn som gledet seg 
til å delta. noe av det morsomste er å varme 
opp med trener Kaja. Her er det alltid lek 
og moro. Rolf stod for servering av gløgg, 
nissegrøt og pepperkaker, og det var mange 
sultne utøvere som tok seg en grøtpause 
mellom øvelsene.

Hekk, løp, høyde og lengde.
Dette var øvelsene vi hadde i år. Hegged-
alsbarna elsker å hoppe høyde. Skal se vi 
får en ny høydehopper i norgestoppen 
fra Heggedal om 10 år. Hekkeløp er også 
utrolig morsomt. Her løp både store og små 
over både store og små hekker. Det var 
knall og fall og opp igjen og 
løpe videre. Mange mistet 
nisselua halvveis i hek-
keløpet, noe som gjorde det 
enda mer underholdende for 
publikum.

en takk til lions for utstyr.
Vi takker Lions Heggedal for penger til 
utstyr som vi fi kk i forbindelse med 100 års 
jubileet til Heggedal Idrettslag. Pengene er 
brukt til utstyrspakke for grunnleggende 
ferdigheter i hopp, løp og kast. takket 
være alt dette fl otte utstyret var barna godt 
forberedt til kveldens julestevne.

Julestevne i Bærum.
Fire av våre utøvere deltok i julestevnet 
som ble holdt på Rud i Bærum 6. desember. 
Dette var Sondre Kristiansen, Sondre 
Bretten-Sandanbråten, Kristian elias 
Koppang og Melissa nezic. Det ble fl otte 
resultater for alle sammen, gratulerer med 
innsatsen!

Tekst og foto: Berit Marstein

Julemoro i friidrettsgruppa

Blåfjellhytta
dugnader:
Styret innkaller til veddugnad på Blåfjell-
hytta lørdag 11. april kl. 1100 / 18. april 
2015 og søndag 12. april kl. 1100 / 19. april 
2015. Ta med motorsag og arbeidslyst, vi 
serverer lapskaus og drikke. De som har 
lyst til å vaske litt innvendig på hytta eller 
annet arbeid utendørs er også velkommen. 
Husk verneutstyr. 
Påmelding til blaafjellhytta@gmail.com

Trenger fl ere styremedlemmer:
Karin Reinkind er vårt nyeste medlem 
i hyttestyret, men vi trenger fl ere ”gode 
hjelpere”. Har du lyst til å være med på å 
videreutvikle HILs eneste eiendom, Blåfjell-
hytta og Lille Blå, er du hjertelig velkommen. 
Har du litt interiørarkitekt i deg, kan du få fri 
utfoldelse, liker du å være med å arrangere 
fester, konserter og annet står eiendommen 
til disposisjon for deg. Syntes du varetilbu-
det i kiosken vår er dårlig, still opp og gjør 
noe med det. Alle som har litt ekstra tid og 
vil ha en liten ”hobby” i Kjekstadmarka er 
hjertelig velkommen. 
Ta kontakt på blaafjellhytta@gmail.com.

”Hjemmesittere i påsken”:
Hvis du ikke skal på fjellet eller utenlands 
i påsken 2015, kan du få et gratis opphold 
på hytta mot at du holder kiosken åpen fra 
1200 – 1500. Å være på Blåfjell i påsken er 
en opplevelse for livet – grip sjansen, og 
ta kontakt med Morten på 92039935. 
Førstemann til mølla!

Blåfjellhytta har egen hjemmeside, kan leies 
ut hele året: www.blaafjellhytta.no

Tekst: Morten Eriksson

Vil du være med?
Har du lyst til å løpe, hoppe og kaste med oss? Møt opp i 
Heggedalshallen fredager kl 1630 fra og med 9. januar for 
å prøve om det passer for deg. 
Se www.heggedalil.no/friidrett for mer info.

Leder:  Ruben Vineshaugen 994 59 988 ruben.vineshaugen@gmail.com
Nestleder:  Ubesatt – har du lyst til å bidra? Ta kontakt med HIL.
Konst. leder fotball:  Rune Røising 911 92 436 mrrrune@online.no
Friidrett:  Susanne Haugenes-Bourrie 452 83 028 susanne.haugenesbourrie@gmail.com
Allidrett:  Sigurd Haakonsen 951 09 835 sigurd_haakonsen@hotmail.com
Langrenn:  Vidar Johansen 414 66 400 vidar73@gmail.com 
Trim og trening:  Laila Samuelsen 915 66 932 Lssamuel@online.no
Blåfjellhytta:  Morten Eriksson 920 39 935 erikssonmorten13@gmail.com
Utleie Gjellum:  gjellum@heggedalil.no
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Bærekraftige Liv i
Heggedal og omegn

Tekst og design
Stein Dyre 

Berge 
Prosjektleder
T: 6679 7075 

mail: 
stein.berge153 
@gmail.com

RETTFERDIG HANDEL MED KLÆR 

Vi ønsker alle mer rettferdig handel?

DET NASJONALE OG GLOBALE HJØRNE
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Skal vi komme noen vei med rettferdig handel med klær, 
må det oppgis hvor disse produseres, for å avsløre hvilke 
lønninger og arbeidsforhold de ulike fabrikkene har.
Dette forutsetter at de enkelte klesmerkene/kleskjedene 
oppgir sine fabrikklister.  Framtiden i våre hender har 
vært en pådriver, og de ”gode” klesmerkene/kjedene er:  
Moods of Norway, H&M og Lindex, BikBok, Dressmann, 
Cubus og Carlings, Kappahl og Helly Hansen, Stormberg,  
Nike og Patagonia, Adidas og Puma, Levi’s og Dockers, 
Timberland og Reebok, Mountain Equipment.
Dette var et mye et resultat av en underskrift-kampanje. 
Se mer på: http://www.vrengkleskjedene.framtiden.no/

Norsk info:  www.fairtrade.no 
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På Framtiden i våre hender’s hjemmesider: www.fremtiden.no, fi nner du mange miljø-tips på  DIN GRØNNE GUIDE .
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Asker kommune er en FAIRTRADE kommune 
Stein har kontakt med leder for FAIRTRADE (Ft) i Asker 
kommune, og han forteller om samarbeid og engasjement 
med bl.a. frivillige organisasjoner, kirken og næringsliv, 
hvor det i stor grad blir servert gratis Ft-kaffe på møtene, 
med oppfordring om å kjøpe Ft-produkter.  På linken under 
fi nner du et kart over butikker som selger Ft-produkter.  Se:
www.asker.kommune.no/Naringsliv/Fairtrade-kommune/

Mange har hørt om rettferdig handel, men hva betyr det, og hvor-
dan fungerer det?  Jeg har brukt jule- og nyttårs-helgen på nettet, 

for å lære, og spesielt for matvarer og klær har jeg funnet en del.  Du 
har sikkert sett noen matvarer, hvor det er påtrykt FAIRTRADE.  

Dette er verdens største (og antagelig den beste) ordningen for såkalt 
rettferdig handel, og jeg anbefaler jeg deg å kjøpe, når kvaliteten er 

OK, og når prisen kun er litt høyere enn tilsvarende produkter.     
Når det gjelder klær er kravet at vi skal få vite hvilke fabrikker 

som produserer disse, så “kriminelle” forhold kan avsløres!  

FAIRTRADE er verdens største og mest 
utbredte organisasjon for rettferdig handel 
for mat, spesielt rettet mot selvstendige, 
små-bønder - og arbeidere, som er ansatt 
på gårdsbruk og i fabrikker.  Pr. i dag er ca 
1,4 mill bønder sertifi sert (Ft-sertifi sert) og 
organisert i ca 1.200 kooperativer i 74 land, 
over det meste av den fattige verden. 
En egen organisasjon; FLOCERT (Fairtrade 
Labeling Organisation CERTifi cation), tar 
seg av all Ft-sertifi sering av bøndene, og 
opprettelse og kontroll av kooperativende, 
som bønderne knyttes til.  Kravene FLO-
CERT styrer etter fastsettes av FAIRTRADE 
International, og de er imponerende innen 
rammen av rettferdig handlel:
*  Kravene er at Ft-bønder og arbeidere 
    skal få minstepriser (se egen tabell hos 
    Ft International) som sikrer folk og 
    familier rimelige levevilkår. 
*  Ft-bønder og arbeidere skal også ha
    trygge og miljømessige gode arbeids-
    forhold, sikret gjennom kontrakter.
*  Det skal ikke forkomme barnearbeid 
    eller diskriminering, og det gis fødsels-
    permisjon og annen støtte til familiene.
*  Produktene som selges, skal holde 
    visse miljømessige krav, som også skal 
    komme forbrukerne til gode.

FAIRTRADE International fastsetter 
minstrpriser og gjør avtaler med kjøpere/
importører som utgjør kjeden mellom koope-
rativene, og våre mat-butikker med Ft-varer. 
FLOCERT har i tillegg til kooperativene, 
også avtaler med globale handelselskaper 
og kjeder, slik at de tilsammen har mer enn 
3.000 kooperativer og handelselskaper, og de 
opererer totalt i 115 land over hele verden. 
Men hva er svakhetene med en slik impo-
nerende ordning?  Jeg fant på nettet: http://
en.wikipedia.org/wiki/Fair_trade_debate, 
hvor det hevdes at kun er en liten del av 
pengene (UK)  kommer de aktuelle landene 
og farmerne til gode.  Videre etterlyses sam-
menliknende studier med ikke-Ft-bønner, 
mangel på dok av pengstrømmer, og kritikk 
av ineffektive markedsmekanismer og 
mulighet for korrupsjon.  Les mer på nettet.   

Jeg har spurt FAIRTRADE Norge om en 
klargjøring, og dette oppfatter jeg som svar:  
*  Ft har fått jevnlig kritikk gjennom 25 år, 
    men minsteprisene står fast, og koopera-
    tivene får tilført midler - fant et tall!.
*  Kun ca 13 % av Ft Norges inntekter går til 
    FLOCERT’s og Ft-int., mens leveran-
    dørene av Ft-varer betaler bønder og koo-
    perativene, men få tall er tilgjengelige.
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Min konklusjon om FAIRTRADE 
Ft er størst innen rettferdig handel 
med mat, og antagelig fungererer den 
bra for mange Ft-bønder og lokal-
samfunn. Men Ft burde offentliggjøre  
mer av pengestrømmende, og hva som 
kommer tilbake til bønder og koopera-
tivene. Vårt bidrag kan også være og 
hjelpe dem til å forbedre seg!  
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Jeg anbefaler at du kjøper 
FAIRTRADE-produkter, når 
prisen kun er litt høyere enn 

for tilsvarende produkter.  

 Aktuelle lenker for å fi nne FAIRTRADE info

Engelsk info: www.fairtrade.net
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LIONS CLUB

Lions Røde Fjær 
Lions Røde Fjær er en av Norges mest tradisjonsrike 
innsamlingsaksjoner. Aksjonen ble startet i 1966 og finner sted ca. 
hvert 5. år. 
 
Røde Fjær-aksjonen er Lions Norges største innsamlingsaksjon og 
gjennomføres i regi av Lionsklubbene over hele Norge. I 1966 gikk 
midlene fra aksjonen til etableringen av Beitostølen 
helsesportsenter, og siden har Lions Norge gitt penger til en rekke 
viktige formål som leddgikt, en verdig alderdom og kreftsaken. 

Lions Røde Fjær 2015  
Innsamlingsaksjonen går til inntekt for Lions-programmet «Det er mitt valg», under mottet: 
"Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne" og gjennomføres i tiden 2.- 8. februar 
2015 over hele landet. 
 
Pengene som gis til Lions Røde Fjær 2015, skal brukes til å styrke «Det er mitt valg». 
Kommuner over hele landet vil få muligheten til å ta i bruk programmet, flere tusen ansatte i 
barnehager og på skoler skal skoleres, og flere titalls tusen barn og unge skal få muligheten 
til å delta. 

Det er mitt valg 
«Det er mitt valg» er et holdningsskapende og forebyggende undervisningsopplegg som 
bygger sosial kompetanse hos barn og unge. Programmet setter barn og unge i stand til å 
takle hverdagen gjennom fokus på kommunikasjon, selvtillit og sosiale ferdigheter som å 
bygge relasjoner, ta ansvar, se konsekvenser og ta hensyn. Programmet fokuserer spesielt 
på forebyggende arbeid i forhold til mobbing, rusmidler, vold og overgrep. 
«Det er mitt valg» er skreddersydd for barnehager, grunnskoler og videregående skoler, 
men kan også benyttes av andre som jobber med barn og unge som for eksempel 
fritidsklubber, idrettslag og trossamfunn. Programmet er utviklet av pedagoger og tilpasset 
Kunnskapsløftet, og det er anbefalt av Utdanningsdirektoratet. 
Hittil har over 40 000 lærere gått på Det er mitt valg-kurs, og over 600 000 barn og unge har 
deltatt i «Det er mitt valg». Ingen tilsvarende tiltak kan vise til så høy aktivitet, og forskning, 
blant annet i regi av Utdanningsdirektoratet, har dokumentert undervisningsprogrammets 
positive effekt. 

Festforestilling 
Lørdag 7. februar inviterer Lions Røde Fjær 2015 til festforestilling på Sentrum Scene med 
blant andre Catharina Chen, Mimmi Tamba og Det Norske Blåseensemble. 

Lions Røde Fjær-ambassadør. 
Oslos varaordfører Libe Rieber-Mohn er modig og samfunnsengasjert, og tidligere i år fikk 
hun massiv støtte da hun sto frem og åpenhjertig fortalte om svært vanskelige barne- og 
ungdomsår preget av overgrep og rusmisbruk. Nå er hun Lions Røde Fjær-ambassadør. 

Lions Club Heggedal 
 

inviterer også i år til en hyggelig pensjonistaften for Heggedals- 
pensjonistene på Heggedal Hovedgård, 

onsdag 11. februar 2015. kl 19.00 

Se oppslag på Seniorsenteret og i nærbutikkene i Heggedal 

Heggedalsposten26

26 Lions nr 1 2015.indd   26 14.01.2015   00:21:48



HEGGEDALSENTERET

MENY

Åpningstider:
Åpent alle dager 14.00-22.00

VI ØNSKER DEM VELKOMMEN TIL 
VÅRT LOKALE DER VI HAR SITTEPLASSER
NOK FOR DEG OG DERES FAMILIE TIL EN

HYGGELIG PIZZA SERVERING.

Telefon: 66 98 90 00
Vollenveien 184
1389 HEGGEDAL

NB! Vi bruker ferske grønnsaker og
baker bunnene hver dag.

Se menyen vår:
www.PizzaEkspressen.no

Husk! stempelkort
Hver 10. store pizza er gratis!
Vi registrerer ikke tidligere bestillinger.

NB! Alle pizzaer kan lages med Italiensk
bunn (spør etter det).

Firma avtale?
For bedrifter kan vi tilby en firmaavtale
med egen firmakonto.
Da får dere alt på en faktura.
(Vi tar imot store lunsj bestillinger)
Vi gir 5-15% rabatt, avhengig av hvor mye
dere bestiller.

Leveringsgaranti
Vi leverer pizzaen hjem til deg innen en
time. Henting 20 min.
(værforbehold vinterstid).

Utkjøring
0-4 km. 55,-
4-8 km. 100,-

8-12 km. 150,-
Sjåføren veksler kun til nærmeste 500,-
Minste bestilling for utkjøring er 100,-
Nyhet! Vi har trådløs bankterminal
Gi oss beskjed om det ønskes terminal hjem.

Telefon: 66 98 90 00

Vollenveien 184
1389 HEGGEDAL

Ved Kiwi i Heggedal
Se menyen vår:

www.PizzaEkspressen.no
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Medium Stor 

16 Kombi 120,- 190,-
Kombiner din egen pizza
inntil 4 kjøttvarianter.

17 Husets spesial 120,- 190,-
Tomatsaus, ost, skinke, bacon, 
pepperoni, sjampinjong, biff, løk, paprika.

Pirog
18 Skinke pirog 45,- 90,-
Tomatsaus, ost og skinke.

19 Pepperoni pirog 50,- 95,-
Tomatsaus, ost og pepperoni.

20 Biff pirog 50,- 95,-
Tomatsaus, ost, biff,  sjampinjong, 
løk og paprika.

Kebab
21 Rullekebab 55,- 85,-

22 Kebab i pita 55,- 75,-

23 Kebab tallerken 119,-

24 Viking kebab (innbakt) 119,-

25 Pommes frites 30,-

Ekstra tilbehør
Salsa, béarnaise, hvitløksaus, tomatsaus, 
kebabsaus, ekstra ost, ekstra kjøtt 20,-
Ekstra grønnsaker. 10,-

Forfriskninger
Mineralvann 0,5L. 28,-
Mineralvann 1,5L. 38,-

Tillegg for Italiensk pizza 20,-

Telefon 66 98 90 00
www.PizzaEkspressen.no

Medium Stor 

1 Margarita 110,- 140,-
Tomatsaus og ost.

2 Polo 120,- 160,-
Tomatsaus, ost og skinke.

3 Hawai 120,- 160,-
Tomatsaus, ost, skinke og ananas.

4 Capricosa 120,- 160,-
Tomatsaus, ost, skinke og sjampinjong.

5 Pepperoni 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, pepperoni 
med løk og ananas.

6 Toscana 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, skinke,
sjampinjong, biff og løk.

7 Labella 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong,
kjøttboller, løk og paprika.

8 Mama Mia 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong,
marinert biff, løk, paprika og jalapenos.

9 Kylling spec. 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, marinert kylling
Oliven, mais og løk.

10 Hot taco 120,- 170,-
Salsa saus, ost, krydret kjøttdeig,
løk, paprika, jalapenos og tortillachips.

11 Verona 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, bacon, løk, og
tomat i skiver.

12 Mafioso 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, pepperoni,
kjøttbøller og løk.

13 Calzone 100,-
Tomatsaus, ost og skinke eller pepperoni (innbakt).

14 Vegataria 120,- 170,-
Tomatsaus, ost, sjampinjong, paprika, 
ananas, mais, løk og tomat i skiver.

15 Kebab pizza 130,- 199,-
Tomatsaus, ost, kebab kjøtt, 
mais, frisksalat, løk, jalapenos og kebab saus.

Telefon 66 98 90 00
www.PizzaEkspressen.no
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Vi feirer  
10-års jubileum 

med  
spis-så-mye-du-vil  

i kafeen for  
kr. 100,- pr.person.

Hente-tilbud
nr.1 til nr. 14  

i menyen kr. 299,-

Tilbudene gjelder 
fra 9. til 15. februar

Navn: Brit Heramb
Adresse: Homannsbyvn, Heggedal
Alder: 52
Det var tilfeldigheter som 
førte Brit til Heggedal for 6-7 
år siden. Hun hadde en peri-
ode bodd på Tonsenhagen, 
men lette etter en mulighet 
for å finne en tomt, en hytte 
eller kanskje et rekkehus. 
Det ble tomt og husbygging 
i Homansbyveien.  Heggedal 
var i realiteten ukjent land – 
for før Tonsenhagen bodde 
hun i Lørenskog – der barna fortsatt bor.
 «Heggedal kan minne litt om Lørenskog, litt samme 
type tettsted som nesten «bare har blitt sånn». Det at 
det finnes en del av den gamle bebyggelsen gir likevel 
Heggedal mer sjel» reflekterer Brit. 
Brit har hatt sitt yrkesaktive liv i reklamebransjen, og 
etter at hun kom til Heggedal, har hun gjerne tatt toget 
til jobb i Oslo. Om vinteren liker hun å gå på ski. Hun 
tar gjerne utgangspunkt i idrettsanlegget på Gjellum og 
bruker skiløypene som krysser jordene mellom Gull-
hella og Slemmestad.

Min vei til Heggedal
Tekst og foto: Elisabeth Schølberg

Navn: Kari f.Aalmo og Håver Mathiesen
Adresse: Sætre terasse, Heggedal
Alder: Vel voksne
Kari kom til Heggedal 
da hun var 9 måneder, 
og siden har hun bodde 
her, mens Håver kom 
med sine foreldre til 
Heggedal fra Stavanger 
i 1960. Kari og Håver 
har fått sjansen til å 
følge med på den store 
utviklingen som har vært i Heggedal, fra den gangen 
man oftere kunne se elg nær bebyggelsen og her har 
de hatt det godt sammen.
Kari minnes hun pleide å gå over Gjellumvannet 
på vei til skolen om vinteren. Hun har sluttet med å 
krysse Gjellumvannet på isen, men ta en tur ned på 
Heggeodden og du vil se at det fortsatt er de som velg-
er den korteste veien. Kari minnes også Per Skomaker, 
dit gikk ungene for å få bek, hvis de ikke hadde funnet 
fin, rosa kva da. Fine alternativer til tyggis, men kan-
skje en litt annen smak enn det vi er vant med i dag?
«Det fine med Heggedal er mulighetene for å gå i 
marka», sier Kari. Hun avslutter med en kommentar 
om hvor greit det er å sykle til og fra jobb i Røyken 
sentrum, før de i raskt tempo vandrer hjemover.
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Program våren 2015

Lørdag 6. – søndag 7. juni: Historielaget deltar på Kulturdagene på Heggedal Hovedgård

Mandag 26. jan. kl. 13.00: Fortellerverksted på innbyggertorget, tema: TRANSPORT

Mandag 23. feb. kl. 13.00: Fortellerverksted på innbyggertorget, tema: SØRHELLALAGET

Torsdag 26. feb. kl. 19.00: Fortellerverksted på innbyggertorget, tema: MIMS ungdomsklubb i 
Heggedal på 1960-tallet, og andre liknende tilbud på 50- og 60-tallet.

Mandag 23. mars kl. 13.00: Fortellerverksted på innbyggertorget, tema: 17. mai. NB! Ta med bilder!

Mandag 27. april kl. 13.00: Fortellerverksted på innbyggertorget, tema annonseres seinere

Mandag 25. mai kl. 13.00: Fortellerverksted på innbyggertorget, tema annonseres seinere

Innkalling til årsmøte i
Heggedal og omegn Historielag 

på Heggedal innbyggertorg 
onsdag 25. mars kl. 19.00

Møtet vil behandle årsberetning, regnskap, valg, 
kontingent og innkomne forslag. 

Forslag må sendes styret innen 25. februar. 

Onsdag 25. mars kl. 19.00: Åpent årsmøte med foredrag
19.00-19.30:  Årsmøtesaker - og en kaffepause
Ca. 19.45: Industrialiseringen av Norge - og Heggedal
v/konservator Tone Rasch, Nork Teknisk Museum
Tone Rasch har industrihistorie og tekstilindustri som sitt spesialområde, 
og har jobbet både med gummivare- og fyrstikkindustrien.

Søndag 31. mai ca. kl. 12.00: Kort vandring og foredrag
”Kulturhelg i Asker”. Vandring til Kistefossen, der vi ser på restene etter 
kraftverket. Deretter foredrag på Innbyggertorget med tema: 
Småkraftverk før og nå

Søndag 26. april ca. kl. 12.00: Vandring og foredrag
I samarbeid med Vollen Historielag inviterer vi til vandring fra Bjerkås til
Vollen mellom isdammer og andre minner fra isdriften. 
Deretter foredrag på Oslofjordmuseet med tema ”Isdrift”

Fortellerverksted om ”MIMS” og andre ungdomsklubber 
på 50- og 60-tallet.
Historielaget har tidligere skrevet om Teenageklubben på Gjellum, som arrangerte konserter 
for ungdom i perioden 1964-67. Vi ønsker nå å skrive ned historiene om andre ungdomsklub-
ber og tilbud på 1950 og 1960-tallet. Ungdomsklubben ”MIMS” hadde møter i ”aulaen” på 
Heggedal skole rundt 1968/69. Vet du noe om klubben(e), var du der, eller er du bare nys-
gjerrig? Historielaget inviterer til ”fortellerverksted” om ”MIMS” og andre ungdomstilbud 
torsdag 26. februar kl. 19.00 på Innbyggertorget.  NB! Ta med bilder!!!
Vi vil ta kontakt med og invitere spesielt de vi vet har vært aktive i ”MIMS”. 
D.H.Sæther

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

Budstikka 11. april 1969
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Vårens dansekurs

Minidans og Barnedans 
Morsomme danseklasser for de yngste. Barna danser til variert musikk og gjen-
nom danselek stimuleres barnas kreativitet og fantasi samtidig som de jobber 
med rytmikk, motorikk og balanse. Vi jobber med grunnleggende elementer fra 
klassisk ballett og jazzdans. 
Nyhet! Nå også minidans og barnedanskurs på lørdager! 
Se vår nettside for mer informasjon.

Hip hop kids gutter
Hip hop kids er kule danseklasser for de yngste. Barna lærer hip hop-kombina-
sjoner og danser til hip hop musikk. Vi jobber med enkel akrobatikk, balanse, 
koordinasjon og rytme.

Jazzdans
Jazzdansen gir gode grunnleggende danseferdigheter, sterk muskulatur og god 

I Heggedal holder vi til i dansestudio på
Hovedgården ungdomsskole. 

Påmelding og informasjon: www.dansesonen.no
Vi har familierabatt og gratis prøveklasser

Flott elevforestilling i Asker kulturhus 29.-31. mai
Våre pedagoger er fagutdannet ved Statens balletthøgskole/KHIO 

og Norges dansehøyskole.

Mandag
Tid  Klasse  Gruppe Pedagog
16:30-17:15 Jazzdans 1.-2. klasse Magnhild
17:15-18:00 Jazzdans 3.-4. klasse Magnhild
18:00-19:00 Jazzdans 5.-7. klasse Magnhild
19:10-20:00 Musikaldans 5.-7. klasse Magnhild
20:00-21:00 Dansemix/zumba/styrke    voksne Magnhild
Tirsdag 
Tid  Klasse  Gruppe Pedagog
16:45-17:30 Minidans  2-4 år  Tiril
17:30-18:15 Barnedans 4-5 år  Tiril
18:15-19:00 Barnedans 5-6 år  Tiril
Torsdag 
Tid  Klasse  Gruppe Pedagog
16:30-17:15 Hip hop kids gutter 5-7 år  Anette
17:15-18:00 Hip hop gutter og jenter 2.-4. klasse Anette
18:00-18:50 Cheerdance 4.-7. klasse Anette
18:50-19:45 Hip hop    5.-7. klasse Anette
19:50-20:45 Hip hop dancehall ungdom + 7. klasse Anette

Dans og treningskurs for alle

bevegelighet, samt koordinasjon og kon-
disjon. Her får du musikk fra hitlistene, 
timer fulle av energi og mye danseglede!

Dansemix/zumba/styrke - 
voksne
Kondisjonstrening og dans til herlig latin-
ske rytmer og inspirerende musikk. Lett 
å lære, effektiv trening og morsomme 
danseklasser.

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

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

Vi har dyktige pedagoger!

Minidans og Barnedans 
Morsomme danseklasser for de yngste. Barna danser til 
variert musikk og gjennom danselek stimuleres barnas 
kreativitet og fantasi samtidig som de jobber med rytmikk, 
motorikk og balanse. Vi jobber med grunnleggende ele-
menter fra klassisk ballett og jazzdans.
Hip hop kids gutter
Hip hop kids er kule danseklasser for de yngste. Barna 
lærer hip hop-kombinasjoner og danser til hip hop musikk. 
Vi jobber med enkel akrobatikk, balanse, koordinasjon og 
rytme.

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!
Dansemix/zumba/styrke - voksne
Kondisjonstrening og dans til herlig latinske rytmer og 
inspirerende musikk. Lett å lære, effektiv trening og mor-
somme danseklasser.

I Heggedal holder vi til i dansestudio på 
Hovedgården ungdomsskole. 

Se vår timeplan for yoga, pilates, klassisk, tåspiss, 
showdans, juniorkompani, hip hop crew med mer.

Påmelding og informasjon: 
www.dansesonen.no

Vi har familierabatt og gratis prøveklasser

Mandag
Tid  Klasse  Gruppe Pedagog
16:30-17:15 Jazzdans 1.-2. klasse Magnhild
17:15-18:00 Jazzdans 3.-4. klasse Magnhild
18:00-19:00 Jazzdans 5.-7. klasse Magnhild
19:10-20:00 Musikaldans 5.-7. klasse Magnhild
20:00-21:00 Dansemix/zumba/styrke    voksne 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
Torsdag 
Tid  Klasse  Gruppe Pedagog
16:30-17:15 Hip hop kids gutter 5-6 år  Linn Marie
17:15-18:00 Hip hop gutter og jenter 2.-4. klasse Linn Marie
18:00-18:50 Cheerdance 4.-6. klasse Linn Marie
18:50-19:45 Hip hop    5.-7. klasse Linn Marie
19:50-20:45 Hip hop dancehall ungdom + 7. klasse Linn Marie

Oppstart høstens kurs: 
Voksne: 18. august
Barn og ungdom: 25. august

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

Kurs i Heggedal høst 2014

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

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD
MIDTBYGDA  - SPIKKESTAD

35 Dansesonen høst 2014.indd   35 18.08.2014   07:19:46
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Tekst: Anders Lie Hagen, tillitsvalgt
Foto fra juleavslutningen: Berit Marstein

Foto, gruppebilder: Alf Kristian Lahn

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

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

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

I 2015 vil korpset ha et godt aktivitetsnivå - både musikalsk og sosialt.

Neste loppemarked i Askerhallen 
18. – 19. april 2015

Fjoråret ble avsluttet med tradisjonell 
juleavslutning på Gjellum grendehus. 
Her fi kk aspirantene vist hvor mye de 
har lært gjennom et halvt år i korp-
set. På konserten fremførte juniorene 
og Hovedkorpset både fi lmmusikk og 
julesanger.
Nyttårskonsert
Allerede søndag 18. januar spilte 
Hovedkorpset årets første konsert i 
Asker kulturhus. Sammen med fem 
andre skolekorps i Asker ble Nyttårs-
konserten en fi n start på året. Kon-
serten ble arrangert av Asker musik-
korps, og alle korpsene fremførte sine 
stykker. Til slutt avsluttet alle med 
fellesnumrene «Birdland» og «Thun-
dercrest».
Distriktsmesterskap
Hvert år deltar Hovedkorpset og Juni-
orkorpset i Distriktsmesterskapet for 

korps. Fremføringene blir vurdert av 
profesjonelle dommere og korpsene 
får detaljerte tilbakemeldinger. I ju-
niorklassen er det ikke plasseringer, 
men en «pris» for det Juniorkorpset 
gjør bra. Frem mot et mesterskap er 
det mye øving; både individuelt, i 
grupper og hele korpset sammen. I 
år stiller Hovedkorpset i 2. divisjon, 
og mesterskapet arrangeres 15. mars 
i Asker kulturhus. Tidspunkt for når 
korpset spiller blir annonsert på vår 
nettside, www.hbs.skolemusikk.no.
Å spille sammen på tvers av kjønn 
og aldersgrupper er morsomt. Alle 
får være med, og vi presterer som en 
gruppe. Korpset bærer preg av å være 
godt sammensveiset, og har det mye 
moro sammen på øvelser, turer og ar-
rangementer. I Heggedal og Blakstad 
skolekorps er vi over 70 barn og ung-

Heggedal og Blakstad skole-
korps er på Facebook. Lik siden 
vår og få siste nytt om konser-
ter, aktiviteter, loppemarked 
og mye annet vårt musikalske 
fellesskap kan by på!
facebook.com/hbskolekorps

dommer, som har en hobby vi kan ha 
for resten av livet. Og sist, men ikke 
minst; i korpset får vi mange spen-
nende opplevelser - og mange venn-
skap. Om du kjenner noen som kunne 
tenke seg å lære å spille et instrument, 
ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Godt Nytt Korpsår!

Fra juleavslutningen.

Over og under: Hovedkorpset har en kor-
nett/trompet-gruppe på 11 personer, og en 
klarinett-gruppe på 10.

Juniorkorpset - en utrolig fi n gjeng!

Heggedalsposten30
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Trevaren 9, 1389 Heggedal - 66 79 62 65
Heggedal sentrum, det gule huset ved fabrikken

Clinic Michelle
Hudpleiesalong

Hudpleier Michelle Nuth
tilbyr hudpleie, hårfjerning med 

voks og farging av vipper og bryn

Frisør
Anne Grethe Thune

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

Heggedal Apotek
Åpningstider: Man-fre 09-17, lør 10-15
Adresse: Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Telefon: 66 69 63 69, Fax: 66 69 63 70 
E-post: heggedal@dittapotek.no

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

KAFÉ

Film og Videokonvertering I hjertet av Heggedal
gjennom  30 år

Har du smalfilmer-video-lysbilder,
 kan vi overføre disse til Dvd/harddisk.

Beøk oss I 4. Etg I Sentrumsgården og se samtidig vår
filmutstilling I Heggedalsbakken 6 (over Kiwi)

Kunnskap gjennom 30 år 

Tlf: 66 79 45 45
Eller gå inn på våre nettsider:

www.jadu.no

Heggedalsbakken 6
1389 Heggedal

SMALFILM-VIDEO
Vi trenger fl ere bud!
Vi har nå to ledige ruter, en i Blakstad/
Østenstad-området, og en på Bjerkås 
(Høymyrmarka). Jobben tar en times tid, 
og bladet deles ut 6 ganger i året. 
Kontakt budansvarlig Stein D.Berge 
på 986 95 680, eller send en mail til 
stein.berge153@gmail.com

Heggedals
posten
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Vi ønsker hele familien velkommen til årets skidag (vi forutsetter snø..) 
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  2015

Aktiviteter for store og små:
• Kort løype
• Litt lengre løype
• Innlagt “skiskyting”
• Idealtid
• Akemuligheter

• 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 Hovedgård er åpen og der blir det muligheter for kjøp av litt 
varm mat, kaffe og kaker.

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

Søndag 1. mars
fra kl 12.00

Vollen har det! 
Vi har nærhet til fjorden, med bl.a. kyststien. Vi har også en 5 km tursti, hvor du via 18 
små skilt kan lese om Vollen og historien. I sentrum finner du flere butikker, de fleste er 

søndagsåpne. Og flere steder kan du slappe av og innta noe å drikke og spise. Når våren 
kommer, åpner Vitos på brygga, hver dag er kafé Oscar i sentrum og kaféen på 

Oslofjordmuséet åpen, i helgene er engelske Tearooms åpent og seks dager i uken kan du 
spise (eller hente) sushi, eller kjøpe noe godt i Fabfood. Og så har vi Rema 1000.  

Hvis du vil invitere til selskapelighet, 
 kan du leie grendehuset Vennely, med plass for inntil 100 personer.  

Når lysten er der for å være aktiv, har VUL masser av muligheter. 

Ved fjordmuséet kan du spille petanque (boulle, boccia) på en helt ny bane anlagt av vellet. 
Kuler kan du låne i muséet. Når sommeren kommer kan du dra på stranda, og antakelig 

blir det nok en gang sankthansfest med masser av folk. Og i august er det 
bringebærfestival med sommerfest på stranda, og så avsluttes året  

med fakkeltog og fyrverkeri.  

Innimellom kan du oppleve markedsdager, la barna fange krabber i strandkanten mens du 
ligger rett ut, du kan kjøpe ferske reker på brygga, nyte livet på en av vellets mange 

benker, leie el-sykkel og suse rolig avsted langs hyggelige veier og stier, prøve fiskelykken 
på flere steder eller kanskje nyte en tur med hurtigbåten en solfylt morgenstund. 

Alt er du velkommen til å oppleve!  
I Vollen. 

mer info: www.vollenvel.no    www.vollenhandelssted.no    www.vul.no    www.vennely.no  

tekst og foto: Knut Førsund
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Vi ønsker hele familien velkommen til årets skidag (vi forutsetter snø..) 
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  2015

Aktiviteter for store og små:
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• Litt lengre løype
• Innlagt “skiskyting”
• Idealtid
• Akemuligheter

• Kort løype starter kl 1300
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• Premiering ca kl 1600
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års renn - med flotte premier!
• Gratis deltakelse!
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Heggedal Hovedgårds Venner  -  Heggedal Idrettslag  - Heggedal Lions
Heggedal Helselag  -  Heggedal Nærmiljøsentral

Søndag 1. mars
fra kl 12.00

Vollen har det! 
Vi har nærhet til fjorden, med bl.a. kyststien. Vi har også en 5 km tursti, hvor du via 18 
små skilt kan lese om Vollen og historien. I sentrum finner du flere butikker, de fleste er 

søndagsåpne. Og flere steder kan du slappe av og innta noe å drikke og spise. Når våren 
kommer, åpner Vitos på brygga, hver dag er kafé Oscar i sentrum og kaféen på 

Oslofjordmuséet åpen, i helgene er engelske Tearooms åpent og seks dager i uken kan du 
spise (eller hente) sushi, eller kjøpe noe godt i Fabfood. Og så har vi Rema 1000.  

Hvis du vil invitere til selskapelighet, 
 kan du leie grendehuset Vennely, med plass for inntil 100 personer.  

Når lysten er der for å være aktiv, har VUL masser av muligheter. 

Ved fjordmuséet kan du spille petanque (boulle, boccia) på en helt ny bane anlagt av vellet. 
Kuler kan du låne i muséet. Når sommeren kommer kan du dra på stranda, og antakelig 

blir det nok en gang sankthansfest med masser av folk. Og i august er det 
bringebærfestival med sommerfest på stranda, og så avsluttes året  

med fakkeltog og fyrverkeri.  

Innimellom kan du oppleve markedsdager, la barna fange krabber i strandkanten mens du 
ligger rett ut, du kan kjøpe ferske reker på brygga, nyte livet på en av vellets mange 

benker, leie el-sykkel og suse rolig avsted langs hyggelige veier og stier, prøve fiskelykken 
på flere steder eller kanskje nyte en tur med hurtigbåten en solfylt morgenstund. 

Alt er du velkommen til å oppleve!  
I Vollen. 

mer info: www.vollenvel.no    www.vollenhandelssted.no    www.vul.no    www.vennely.no  

tekst og foto: Knut Førsund
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SMÅNYTT

Ons. 4. februar 
Ons. 11. mars
Ons. 8. april
Ons. 6. mai
Ons. 10. juni

Heggedal 
Pensjonistforening

Åpent møte
Årsmøte (åpent møte)
Åpent møte
Åpent møte
Sommermøte. Påmelding, se oppslag

Vårprogram 2015
MØTER 
Alle møter starter kl.18.00. Sted: Seniorsenteret

Møtene er åpne, og vi ønsker deg hjertelig 
velkommen, enten du er medlem eller ei.

Vi har lett underholdning, allsang, 
kaffe og enkel servering. 

Utlodning – ta gjerne med en liten gevinst.

TURER
Ons. 3.juni: Dagstur, se seniorsenterets vårprogram.
Dessuten planlegger vi en dagstur i april/mai – se 
oppslag på innbyggertorget.

Synkronsvømming!
Har du lyst til å prøve deg på en kreativ og morsom 
lagidrett i vann? Asker Svømmeklubbs Synkrongruppe 
tar nå imot nye utøvere. Du er hjertelig velkommen 
til oss dersom du er svømmedyktig og trives på dypt 
vann.  
 
Lurer du på hva synkronsvømming egentlig er? Syn-
kron er som å danse i vann, med koreograferte rutiner 
til musikk – slikt som videoen under viser. 
Som synkronsvømmer er du en del av et lag, og hos 
oss i Asker har vi et god samhold og alltid morsom-
me treninger! For mer informasjon om oss og våre 
treningssider, sjekk ut Asker Svømmeklubbs Synkron 
side. Vi håper å se deg på trening!
 
https://www.youtube.com/watch?v=c8d2xh2g4ew
Link til hjemmeside: http://www.askersvom.no/en/
 
Med vennlig hilsen
Hilde Skaslien
Hovedtrener Asker Synkron
Tlf. 90935934

Hovedgården ungdomsskole arrangerte dansekurs med Glenn 
Jørgen Sandaker (profesjonell danser og godt kjent fra "Skal vi 
danse") i anledning årets nyttårsball. 10. trinnselevene var også 
igjennom innføring i ”god atferd” før trening på parketten.
Skolen har også arrangert bruktballkjolesalg i forkant av ballet, 
et gjentakende tiltak for å holde kostnadene på et mer aksepta-
belt nivå. Prisverdig.

PerS

Glenn Jørgen Sandaker

Mye ben (Først skal du fi nne en å danse med, deretter 
skal du fi nne egne og partnerens føtter…)

Ikke se i gulvet (Ikke helt lett å følge med på partneren, de andre og ikke minst 
egne bevegelser…)

Ingen tilfeldigheter på HUS!
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PC Doktoren i Heggedal
TREIG PC?  Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

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

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV

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

• Løsing av små og store     
  dataproblem

• Fjerning av virus 

• Trådløst nettverk

• Flytting av data mellom    
  gammel og ny PC 

• ISDN, ADSL og IP telefoni

• Oppgradering 

• Salg av ny PC 

Gjellum Senter
Heggedalsveien 350 - Heggedal

Heggedal
Gjellum Tannlegesenter

Lillan Wikerholmen
Mand. - fred. 09.00 - 21.00      Tlf.  66 79 61 64

www.heggedalstannlegen.no

Mikro Dataregnskap AS
Tlf. 66 79 69 30      Mand. - fred. 08.00 - 16.00

E-post: post@mikrodataregnskap.no
www.mikrodataregnskap.no

Gjellum Frisør
Stina Akre Hopland

Telefon 66 79 70 69 - 924 17 824 (kun sms)  

Tømrermester Truls Stokker
Telefon 910 06 543/901 49 880

truls@stokker.no

Sunline Solstudio
Åpent alle dager 09.00-23.00

Gravalid Service as
Telefon 922 53 357

RYGG & REHAB as
Åpent man. - fre. 08.00 - 21.00      Tlf. 02385     Akuttvakt: 4127 4471

www.rygg-rehab.no

Mandag - fredag 7-23
Lørdag 8-21

Gjellum Senter
Heggedalsveien 350 - Heggedal

Heggedal
Gjellum Tannlegesenter

Lillan Wikerholmen
Mand. - fred. 09.00 - 21.00      Tlf.  66 79 61 64

www.heggedalstannlegen.no

Mikro Dataregnskap AS
Tlf. 66 79 69 30      Mand. - fred. 08.00 - 16.00

E-post: post@mikrodataregnskap.no
www.mikrodataregnskap.no

Gjellum Frisør
Stina Akre Hopland

Telefon 66 79 70 69 - 924 17 824 (kun sms)  

Tømrermester Truls Stokker
Telefon 910 06 543/901 49 880

truls@stokker.no

Sunline Solstudio
Åpent alle dager 09.00-23.00

Gravalid Service as
Telefon 922 53 357

RYGG & REHAB as
Åpent man. - fre. 08.00 - 21.00      Tlf. 02385     Akuttvakt: 4127 4471

www.rygg-rehab.no

Mandag - fredag 7-23
Lørdag 8-21

AR arkitekter
arkitektur og interiør

Sivilarkitekt MNAL Randi Slåtten
Tlf. 91 12 89 07
www.dinark.no

Sivilarkitekt MNAL HELLE SJÅVÅG
Tlf. 90 92 90 32
www.sjavag.no

Interiør Coach, Martine Christensen
tlf. 45 60 10 78
www.Rom4Deg.no

Sivilarkitekt MNAL Wilhelmine E.Thuv   
tlf. 91 51 09 60                                                   
www.clou-arkitektur.no

RYGG & REHAB as
Tlf. 02385

Akuttvakt: 4127 4471
www.rygg-rehab.no

Asker Takstfi rma AS
Steinar Brovoll
Telefon 91 73 65 55
steinar@atakstfi rma.no

HÅRSTYLISTEN AS
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