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Frivillighet

Å gjøre frivillige oppgaver gir nye perspektiver, mange
gode venner og masse bra opplevelser.
Engasjement er å gi uten noe å kreve tilbake, og jeg forbinder ordet frivillig med å utrette noe og å delta. Samfunnet
beveger seg mer i retning ”jeg” og ikke ”mitt” lokalsamfunn.
Viljen til å ta forpliktende oppgaver som for eksempel et styreverv er blitt svekket. Har vi blitt for egosentriske? Det er blitt
vanskeligere å få folk til å binde seg til løpende frivillig arbeid
og ta den forpliktelsen dette innebærer.
Ansvar for felleskapet ser ut til å måtte vike for det enkelte
menneskets personlige behov. Alle er så opptatt med egne
ting og felleskapet er noe man skal nyte godt av, ikke yte til!
De unge har ikke tid, de tenker på karriere og barn mens
pensjonistene er i syden hele vinteren. Ønsker du en mer
meningsfullt fritid? Det finnes nok å gjøre av frivillig arbeid.
Bare noen timer i en forening hjelper enormt. De som arbeider frivillig vet at frivillighet er en verdi i seg selv. Håper at
mange i Heggedal kunne tenke seg å gjøre en frivillig innsats
for et bedre lokalsamfunn.
Mange foreninger sliter med å få mennesker til å yte en
frivillig innsats og hvis man ikke får noen til å ta seg av styre
og stell på frivillig basis, øker behovet for betalte ansatte.
Men da blir premien for medlemskap atskillig høyere enn i
dag. Er dette hva vi ønsker? Tror dere nå virkelig at å betale
oss ut av frivilligheten er det beste?
Så la oss brette opp ermene, og la oss gjøre litt mer frivillig innsats.
De som har lyst til å gjøre noe kan melde seg til Nærmiljøsentralen i Heggedalsbakken 6, på telefon 952 73 504 eller
på mail til post@iheggedal.no
Irene
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Heggedalspostens redaksjon trenger hjelp! Vil du være med å skrive
litt, eller redigere? Alle bidrag tas
imot med takk!
Vi har også stillinger ledige for bud
og budsjef. Ærefulle verv!

Abonnere?

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

Heggedalsposten er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlemsblad/
meldingsblad for organisasjoner i Heggedal. Organisasjonene er redaksjonelt ansvarlige for sine egne sider.
Bladet trykkes av UnitedPress Tipografija i Latvia, og distribueres i Heggedal, Hallenskog, Askerbørskogen,
Gullhella, samt deler av Blakstad og Vollen.
Opplag: 5900 eks. Adresse: Heggedalsposten, Postboks 96, 1380 Heggedal.
E-post kan sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller til: post@heggedalsposten.no.
Alle nummer av Heggedalsposten er kan leses og lastes ned fra nett: www.heggedalsposten.no.
Du kan også bli venn med Heggedalsposten på Facebook.

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

Oversiktsbilde fra 1920-tallet. Nederst til venstre ser vi Breidablikk kafé. Til venstre bak Heggedal Meieri ser vi «Kverna» som også inneholdt kafé.(Foto: Asker biblioteks lokalsamling)

Jøss, har det vært flere, sier du kanskje. Ja, det har det faktisk. Jeg er usikker på når
det første spisestedet kom, men det kan ha vært på stasjonen på slutten av 1800-tallet.
Det var nemlig ikke uvanlig at stasjonsmesteren, eller kona hans, hadde servering av
mat og drikke som «attåtnæring». Slik var det i hvert fall i Røyken for litt over hundre
år siden. I senere år har Nelly’s drevet servering på stasjonen.

Kafé Breidablikk

Terje Martinsen

Sikkert er det at Heggedal fikk sin egen kafé Breidablikk i 1922. Den lå like ved jernbaneovergangen,
der Rikets Sal ligger nå. Kaféen ble drevet av fru Karoline Wright, kona til stasjonsmesteren. I 1939 ble
huset påbygd og kaféen utvidet. I 1941 skrev Budstikka at det var blitt «et to-etasjes moderne bygg».
Etter krigen ble kafeen overtatt av familien Lexerød.
Vittige tunger døpte den til «Lexerød bar». Kanskje
ikke så rart, for det var nok i hovedsak øltørste stamgjester som frekventerte stedet. Jeg husker for eksempel godt «Skipper’n». Han jobba på Trevar’n og var
lidenskapelig opptatt av fotball – i tillegg til ølet, da.
Det ble sagt om han at han leverte største delen av
lønna si til Lexerød.
Kafé Breidablikk, eller Wrights kafé (=senere
Kaféen ble også benyttet til styremøter o.l. Av Lexerøds kafé) slik den så ut i 1978. Den lå der
gamle protokoller kan vi for eksempel se at idrettsla- hvor Rikets Sal ligger i dag.
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Frk. Natvigs kafé

«Kverna» i 1978. I 1932 brant gamle «Kverna»
hvor det blant annet var kafé drevet av frk. Natvig. Da nytt hus ble reist, ble det også plass til ny
kafé.

Berit og Inger Johanne Magnussen på Wrights
kafé tidlig på 1930-tallet.

get (Djerv) og Heggedal Arbeideridrettslag (AIL) hadde fellesmøte på Wrights kafé 29. april 1941 hvor det
ble vedtatt å slå de to lagene sammen. Dette skjedde
imidlertid ikke før etter krigen. All foreningsvirksomhet utenom NS var forbudt under krigen.
Arne Granli (f. 1915) har fortalt: «I min ungdom
var det to kaféer i Heggedal. Lørdag kveld gikk noen
av arbeiderne på kafé og drakk. Enkelte gikk opp på
Fisås og spilte poker. Resultatet var at ikke alle kunne
gjøre opp matvaregjelda de hadde pådratt seg i ukas
løp og som sto på bok.»
Det var omtrent på denne tida faren min kom flyttende til Heggedal fra Hvalstad da han var 12 år. Han
fortalte at det første møtet med Heggedal en ellers
stille søndags morgen var to voksne mannfolk som lå
og sloss midt i veien foran Wrights kafé. Han lurte på
om det var trygt å skulle bo i denne delen av bygda.

03-05 Kafeene.indd 4

Den andre kaféen lå i «Kvernabygningen». Den må
ha blitt etablert før Wrights kafé, for allerede tidlig
på 20-tallet reklameres det for «et velrennomert utvalg» av spise og drikke i frk. Natvigs kafé. Vi vet at
Heggedal Mannskor ble stiftet der 27. mars 1922. Her
pleide også idrettslaget å ha styremøtene sine, men
dette vekslet nok litt. I tillegg til kaféen i Kverna var
det også et par rom til utleie. Etablissementet ble omtalt som «Heggedal hotell» og det finnes faktisk en
gammel kopp påtrykt nettopp «Heggedal hotell». Den
gamle Kvernabygningen brant i 1932, men nytt hus
ble bygd på samme sted. Også nå med kafé, drevet av
Astrid Skjellestad. Da Budstikka besøkte Heggedal i
1941 skrev de bl.a.: Nu innehaves den av fru Cecilie
Julseth som har drevet den i tre år».
I de senere år har det vært gatekjøkken i de tidligere lokalene til Heggedal Manufaktur og Sport i
«Kverna». Jan Westengen var den første som drev.
Etter at han ga seg, har det vært ulike drivere. I dag
heter stedet Red Chilli.

Bildet viser gjestene i et konfirmasjonsselskap
omkring 1930 foran gamle «Kverna».

2013-03-10 18:00:34

Heggedalsposten

Rustadkroa
Det tredje etablissementet vi skal nevne her, er Rustadkroa. Som navnet sier lå den i Rustadgrenda – og
må ikke forveksles med puben i Rustad Meieri. Rustadkroa ble bygd tidlig på 1960-tallet av Alf Snekkestad. Planen var visstnok å starte butikk der, men
det ble det ikke noe av. I stedet kom det etter hvert en
kiosk som i neste omgang ble utvidet til kro og selskapslokale. Kiosken må tydeligvis ha vært populær
blant unger. En sjåfør fra Freia skal ha uttalt at « Rustadkroa solgte flest seigmenn i hele Norge…» ifølge
Geir Stensund som er oppvokst på stedet. Rustadkroa
utviklet seg etter hvert til et ungdomssted som hadde
sin glansperiode fra 1964 til 1969. Her var det bowlingbane, flipperspill og jukebox. Men det var ikke
bare ungdom som søkte til kroa. Også enkelte slemmestadarbeidere dukket opp som faste gjester. Da kroa
fikk generell øl-bevilling i 1967 endret stedet karakter. Blant annet betydde det at «Hovedgårdsgjengen»
med «Apen» og «Nattens dronning» m.fl. dukket opp
jevnlig. Det samme gjorde «Bruno» fra Slemmestad.
Han kom visstnok hver dag etter arbeidstid og ble sittende til stengetid.
Ungdommen forsvant på slutten av 60-tallet. Det
var blitt mer penger blant folk som nå hadde råd til å
reise til «by’n», og dels forsvant tidligere gjester fordi
Tv’n i de fleste hjem betydde konkurranse.
Rustadkroa gikk over fra å være et treffsted til mer
og mer bli et catering-foretagende og selskapslokale.
Kroa stengte på 1980-tallet.

Gatekjøkken og kafé i
Guibekken
I en kort periode fra 1992 til 1996 var det både gatekjøkken og kafe med middagsservering inne i det
gamle huset til «Kjøpmann Olsen i Guibekken» - vis
a vis bensinstasjonen, der veterinærene 4Pets holder
til i dag. Stedet ble drevet av Rune Vik og Morten
Bjerke.

Jordbærsalg ved Guibekken i 1989 forran huset
til «Kjøpmann Olsen i Guibekken» (Foto: Gunnar
Steinmo, Asker biblioteks lokalsamling)
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Kafé i Sentrumsgården

Da Sentrumsgården ble bygd midt på 1980-tallet,
etablerte baker Tore Sigernes kaféen «Marie» som var
i drift noen år, drevet av Eva Jensen. I dag holder
«Pizzaekspressen» til i lokalene, slik at det nå faktisk
er to serveringssteder i Heggedal sentrum – slik det
også var for 70 år siden.

I 1930 hadde en del kvinner i Husmorlaget
sett seg lei på skjenkingen i kaféene.
De skrev brev til Asker formannskap og ba om
at kaféene måtte nektes salg av øl og vin. Brevet ble videresendt Heggedal vel til uttalelse,
men da reagerte mannfolka.
Styret i vellet, som besto av menn, møttes i
«Kverna» hvor saken ble heftig diskutert. Svar
ble sendt kommunen hvor det het at det ikke
var verre i Heggedal enn andre steder, og at
Husmorlaget ved dette utspillet satte Heggedal
i et uheldig lys!

Heggedal stasjon

Kanskje var dette det første spisestedet i Heggedal?
I senere år har Nelly’s drevet servering på stasjonen.
Det er annonsert at ”Stasjonskafeen” fører tradisjonen
videre fra Nelly’s med åpning påskeaften 30. mars
2013.

2013-03-10 18:00:38
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UNGDOMSREDAKSJONEN

CURIUM

KULTURBEDRIFTEN 13
Årets 9. trinn ved Hovedgården ungdomsskole følger opp det som gjennom 16 år har utviklet seg til en solid tradisjon ved skolen, nemlig at de
setter opp en forestilling for skolen
og nærområdet. For 7. år på rad settes
forestilling, i samarbeid med Tandberg eiendom, opp i gamle Heggedal
Fabrikker.
Bedriften har ca. 70 ansatte. Som en
del av norskfaget er det gjennomført
stillingsutlysninger og søknader før
elevene har fått sine jobber i organisasjonen. På nyåret var det høytidelig
åpning av bedriften, ved rektor Mona
Pünter og daglig leder Anders Lie Hagen. Økonomiansvarlig Steffen Borrebeck Lund har ansvaret for et budsjett på 120.000,-. Alle elevene på 9.
trinn har minst en jobb i bedriften. I
styret sitter det representanter for PR/
informasjonsavdelingen, kunstnerisk
avdeling, og teknisk avdeling som alle
består av underavdelinger.
Alle elevene gjør en innsats. Manusgruppa har skrevet manuset, PR-gruppa har blant annet laget plakater, flyers og funnet sponsorer, og alle bidrar
for å gjøre forestillingen så bra som
mulig. «Det er en del stress, men vi
gjør jo alt for at årets forestilling skal
bli bedre enn den i fjor», sier fotograf
Anders Botnmark.

Danserne øver

06-07 U-sider i 2-2013.indd 6

No
Tekst: Alf Kristian Lahn, presse- og informasjonsansvarlig
Foto: Anders Botnmark og Markus Arnevig

Kulturbedriften 13 har jobbet under
arbeidstittelen «tidsreise», og den endelige tittelen ble «Curium». I forestillingen reiser vi innom forskjellige
tidsepoker sammen med barna Sara
og Oscar. De har en far på dødsleiet
og er nødt til å dra tilbake i tid for å
finne ingrediensene til den eneste medisinen som kan helbrede faren deres.
Under reisen møter vi mange spennende folk, som både hjelper, og ødelegger for barna.
Fabrikken er klar til årets forestilling
I tillegg til dramatiseringen, er det
også flere dans- og sangnummere.
Årets forestilling foregår i Heggedal
Fabrikker 12., 13. og 14. mars.
Prosjektet har fått drahjelp fra kulturskolen og dansepedagog Nina Grøholt, som de siste ukene har hatt øvelser for samtlige elever på 9. trinn.
Andre sentrale samarbeidspartnere er
Siri Fosberg som er dramalærer for
skuespillerne. Ola Skaare og Tommy
Huseth er med på arbeidet i forestillingen med musikerne.
Daglig leder av bedriften, Anders Lie
Hagen, opplever en hektisk hverdag,
men understreker at den allmenne
oppfatningen blant elevene på 9. trinn
er at resultatet av lange dager og god
innsats kommer til å bli veldig bra.

De to hovedrollene Sara og Oscar, spilles
av Ingeborg Rasmussen og Christian
Granbakken Meistad

Skuespillerne øver på en skytescene

2013-03-13 08:47:24
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Noen bilder fra premieren tirsdag 12. mars
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Klem en buss…
Tekst og foto: Anja Cecilie Solvik

Tipper vi er jernbaneverkets
verkende
hodepine for tiden. Ingen
annen planovergang for
tog har ﬂere nestenulykker i landet enn Heggedal stasjon.
31. januar hendte det nesten igjen En
venn i jernbaneverket fortalte om sur
stemning der inne og at det gikk rykter om en dame bak bussen som hadde
skapt problemer ved å dokumentere
den uheldig hendelsen. Dont shoot the
messenger!
Damen var meg, utstyrt med falkeblikk og kamera. Bussen var innesperret mellom togbommene. Min første
tanke var at jeg måtte ringe brannvesenet, da dette bare måtte gå bra…
men så hørte jeg toget. Det gjorde
sikkert sjåføren og passasjerene hans
også. Snakk om å sette seg selv og
andre i tidsklemma. Bussen rygger,
bommen knekker og vi kan føre opp
enda en nestenulykke i statistikken
for planovergangen: Heggedal stasjon. Toget passerer og bussen kjører.
Jeg blir stående en stund i og med at
det fremdeles er rødt lys og jeg hadde
forventet at sjåføren ville ut å sjekke
skadene…
Det gjør han ikke, han glemmer

også å gi beskjed til sitt ﬁrma norgesbuss.
Jeg ringer jernbaneverket, de forteller at de er informert om skadene
ved bommen. Men de rekker ikke
frem før bommen faller ned… over
neste buss. Norgesbuss rammes igjen.
Tenk om det var samme sjåfør. Det
kan vi kalle en dårlig dag på jobben.
Som så mage andre heggedøler
passerer jeg planovergangen til toget
hver eneste dag, ofte ﬂere ganger om
dagen. Dette er ikke den første farlige
situasjonen jeg er vitne til. Før utbyggingen av det nye anlegget hendte det
ofte at bommen ble senket lenge før
toget passerte. Mer
enn en gang så jeg
sterke karer som
løftet bommen så
bilene kunne kjøre
under. Og en gang
hjalp jeg til da en
bil satt innesperret på samme måte
som bussen. Og
hver eneste dag ser
jeg folk kjøre på
rødt. Og ryktene
går om brannbil i
klem…

NRK Østlandssendingen forteller
at ved vår planovergang registreres
det ﬂest nestenulykker i året. Dette
er en såkalt sikret planovergang med
mer enn førti registrerte ulykker i året.
Så kjære Heggedøler, inklusive meg
selv; kjør ikke på rødt lys, bryt ikke
opp bommen, det tar fem minutter ekstra å kjøre rundt, men det er det verdt
for når alt kommer til alt; du taper mot
toget. Det er tross alt noe positivt med
en n e s t e n ulykke.
I mellomtiden får vi håper at dette
setter fart i planleggingen av veibanen
over skinnene…

Kvinnestemmer i Fabrikken 7. - 16. juni
Fredag 7. juni åpner stemmerettsfeiringen i Fabrikken i Heggedal, med åtte kvinnelige billedkunstnere
som vil stille ut: Anja Cecilie Solvik, May Gunn Riis, Inger Elise Hansen, Idun Synneve Slevikmoen, Karin
Wesenberg , Loes Cats, Joanna M. Szybiak og Ellen M. Stien.
I tillegg blir det markeringer av stemmerettsjubileet med andre kunstneriske innslag i utstillingens åpningstid, som vil være frem til 16. juni. Blant annet planlegger Heggedal og omegn Historielag et arrangement
med Berit Ås, Trond Brænne m.ﬂ. mandag 10. juni.
Tegnekonkurranse for ungdom står også på planen. Fullstendig program kommer i neste nummer av
Heggedalsposten, men sett av datoene i kalenderen allerede nå.

Vi vil gjerne ﬁnne Heggedals heltinne!
Hvilke kvinner i Heggedal fortjener å bli nominert til Heggedals heltinne? Vi ønsker at Heggedalspostens
lesere sender inn/ kommer med interessant begrunnede forslag på vår egen heltinne. Kanskje frivillige
organisasjoner ønsker å hedre sine kvinnelige bidragsytere? Vi ønsker å bidra til å løfte fram disse heltinnene, ikke bare de helt store og opplagte, men også de ukjente hverdagsheltene i bygda. Send gjerne
forslag allerede nå, til post@iheggedal.no.
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Heggedal Hovedgårds Venner inviterer til:

Jazz-kafé på Heggedal Hovedgård med

Odeon Jazz Quintet
Onsdag 17. april

Konserten starter kl 19.30

NOE Å GLEDE SEG TIL !

Billetter og kaffesalg fra kl. 18.30
Entré Kr 250,- ved inngangen
Nummererte plasser
Vi har igjen vært så heldige å få Odeon Jazz Quintet til å besøke Heggedal Hovedgård, hvor de vil fremføre New Orleans jazz og eksotiske rytmer fra Karibien, Latinamerika og Lousiana. Denne gang er det et fulltallig orkester.

Heggedal Hovedgårds
Venner
inviterer sine medlemmer
og andre interesserte til

ÅRSMØTE

VI VIL PYNTE OPP I HEGGEDAL
Vil du være med ?

Heggedal Hovedgårds Venner innbyr til å delta i anlegging av Rhododendronhage på Heggedal Hovedgård.
Til glede for bygdas befolkning og for de besøkende
har vi planer om å lage en «Rhododendron-park» i
«skogkanten» ved gården. I forbindelse med dette
håper vi også å få utbedret stien på oversiden slik
at den nye haven kan nytes til fulle. Arbeidet startet
allerede i høst, med å rydde området i skogkanten.
Beplantning håper vi vil finne sted utpå vårparten, eller så tidlig som mulig det kan plantes.

DU KAN FÅ DIN EGEN RHODODENDRONBUSK PÅ GÅRDEN !
Dette gjør du ved å dekke kostnaden til en busk og
den busken du «kjøper» blir da din busk på området. Hvor stor blir «parken» ? Det avhenger av deg!

Da innbetaler du Kr 400,- til Heggedal Hovedgårds Venner, konto 7874 05 04702
HUSK ! MERK INNBETALINGEN TYDELIG MED
DITT NAVN !
Du vil da få en busk merket med ditt navn.

tirsdag 23. april 2013 kl. 19.00
på Heggedal Hovedgård.
Dagsorden:
- Godkjennelse av innkalling
- Valg av møteleder og referent
- Årsberetning og regnskap.
- Innkomne saker.
- Valg.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes
Odd Lars Vanberg, Gudolf Blakstads vei 23,
1392 Vettre, eller pr. tlf. 66 78 35 96
Alle medlemmer og interesserte er
velkomne. Servering av kaffe og kaker
Hovedgårdens Venner har interessante
oppgaver som vi ønsker å fullføre i løpet av
året:
Utvidet parkeringsplass, Rhododendronhage
og flotte inn- og utkjøringsstolper med de
originale portene montert. Kom på årsmøtet,
meld deg inn i Venneforeningen og ta del i
arbeidet med å forskjønne gården enda mer!!

Heggedal Hovedgårds Venner
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Skjærtorsdag på
Blåfjell

90 år har gått!
– siden starten på Blåfjellhytta

I

1923 gav direktør Johs Nore eiendommen til Heggedal Ungdomslag.
Direktør Johs Nore ønsket å gi et tilbud til ungdommen i Heggedal. Han
bestemte seg derfor å gi 10 måls eiendom til Heggedal Ungdomslag i
1923 i Kjekstadmarka i Røyken kommune. 90 år er gått siden byggmester
Skjellestad og steinhogger Schaulund pluss en haug med frivillige fra lokalmiljøet begynte arbeidet med Blåfjellhytta.
Heggedal idrettslag er evig takknemlig for gaven fra direktør Nore, som
for øvrig satte flere krav til foreningen, hvorav et holdes aktivt fortsatt. Det
skal ikke være noen politisk virksomhet på hytta, alt annet er tillatt.
I peisestua har giveren Johs Nore fått hedersplass på veggen i selveste
Norestua. HIL er meget takknemlig for gaven. I dag er Blåfjellhytta idrettslagets stolte perle i marka. Etterkommerne etter Johs Nore vil bli invitert
til HIL s 100 års jubileum i februar 2014.
Tekst: Morten Eriksson.

Heggedal IL v/Blåfjellhytta inviterer i god
tradisjon til en «Familie dag» i Kjekstadmarka skjærtorsdag, 28.mars 2013. Det
blir «Familieløype» med teoretiske og
praktiske oppgaver for store og små.
Påmelding fra kl: 1100. Start kl. 1200.
Pris: 150,- for hele familien. Eventuelt
50,- pr. person.
Alle barn under 12 år premieres og de
3 beste lagene premieres.
Vinnerlaget får et hotellopphold.
Premieutdeling skjer umiddelbart etter
konkurransene. Ellers blir det loddsalg
med flotte gevinster og åpen kiosk.
Foruten «Familieløype» blir det
Luftgeværskyting for alle over 12 år.
Det er gode parkeringsmuligheter,
flott utsikt og det blir god stemning.
Velkommen til hjemmesitterne i påsken.
NB Programmet er vær & føre avhengig.
Velkommen!
Tekst: Morten Eriksson.

AKTIV
UTØVER PÅ
80 ÅR!

Et hyggelig selskap i
Kjekstadmarka?

Liv Birketvedt som tirsdag 12. februar fylte 80
år, har vært et aktivt og
ivrig medlem i Trim og
treningsgruppa i mange
år. Hun er sprek og
mykest av oss alle. Liv
er også glad i å gå på
ski. Hun har vært med
på ski-teknikk kurs og har til og med meldt seg på kurset vi skal ha i skøyteteknikk. Det er bare å la seg imponere! Hun er vårt store forbilde og beviset
på at det lønner seg å investere i egen helse ved å holde seg i form. Liv stilte
opp på treningen på selve 80 års dagen sin. Selve bursdagen skulle feires
lørdagen etter, så hun ville ikke miste en treningskveld av den grunn. Det ble
både bursdagssang og blomster på Liv, før vår dyktige trener Beate overtok.
Utstrekking er viktig, men at denne dama er 80 år er det ingen som kan tro.

Ønsker du å leie Blåfjellhytta til et
hyggelig selskap for deg og dine?
Får du familie eller kjente på besøk i
sommer, hvorfor ikke la disse feriere
på Blåfjellhytta. I sommer er det halv
pris på langtidsleie.
For mer info.se
www.blaafjellhytta.no
Velkommen!
Tekst og bilde: Morten Eriksson.

Tekst og bilde: Laila Samuelsen.
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Deltakerrekord
i Ungdommens Holmenkollrenn
16. og 17. februar 2013!
Ungdommens Holmenkollrenn har vært
arrangert hvert år siden Bjørn Dæhli var 13 år
og deltok, men aldri før har det vært så mange
med. I årets 14 - årsklasse for gutter var det 351
deltakere!

S

unniva Stenersen var den eneste jenta
fra Heggedal som var med på årets
eventyr i Holmenkollen. Hun jobbet seg
gjennom den knallharde løypa begge dager i
jentenes 13-årsklasse. Det er ekstra moro å gå i
disse løypene, for her i Kollen har alle verdens
beste skiløpere gått. I klasse gutter 14 år stilte
Heggedal med Johan Theodor Westly, Martin
Haarstad og Sjur Kvisle. Alle plasserte seg mellom beste tredel og halvdel i det enorme feltet i
denne klassen. Her utgjorde fort ett sekund fem
plasser! Alle som fullørte fikk deltakerpremie,
og i tillegg fikk den beste halvparten pokal
utdelt av selveste Odd-Bjørn Hjelmeset. Det
passet bra for Heggedalsgjengen som for andre
år på rad har meldt seg på sommerskiskolen
til Hjelmeset på Beitostølen. Under premiutdelingen benyttet de sjansen og inviterte han til
pizzakveld på Beitostølen til sommeren. Mon
tro om han dukker opp.
Støtteappratet var også på plass i Holmenkollen. Foreldre, søsken og venner fra skitreninga
(som var skadet eller for gamle til å gå dette
rennet) var med for å heie på skiløperne fra
Heggedal. På lørdag kveld koste hele gjengen
seg på Peppes pizza.

Over: To av
Heggedals
gutteløpere;
Sjur Kvisle og
Johan Theodor
Westly
Til venstre:
Sunniva Stenersen i fin klassisk stil ut fra
start i klasse
jenter 13 år.

Trim
og trening!

Tekst og foto: Eva Lill Kvisle.

HIL starter friidrettsgruppe
I januar i år startet vi opp med egen Friidrettsgruppe i Heggedal.
Hver fredag har 30-40 barn samlet seg i hallen ved Hovedgården for en times trening. Mange av barna har vært med
på friidretten på SFO gjennom høsten og er veldig ivrige!
Vi fokuserer på at dette skal være gøy, vi har mye lek
med grunnleggende friidrettsøvelser i bunn. Barna får prøvd
seg på blant annet høyde, lengde, sprint, spydkast og kule.
Barna er kjempeflinke og ivrige. Vi har også fokus på lett
styrketrening for kjernemuskulaturen, noe som er viktig i alle
øvelser.
Vi har fem trenere i gruppa fra Heggedal idrettslag: Berit
Marstein, Susanne Haugenes-Bourrie, Bente Stølan, Vidar
Johansen og Ine Marie Raa. Vi er også så heldige at vi har
med oss ungdom både fra Heggedal og Asker til å hjelpe til.

HP_nr.02-2013.indd 11

I Trim og Trening er det
glade trimmere i alderen 20 til
80 år. Vi har derfor et treningsprogram som passer alle aldre,
kvinner og menn, lite trente
og sprekinger.Les mer om oss
på HIL sin webside: www.
heggedalil.no på siden
«Trim og trening»

Det virker som om barna setter stor pris på dette. Alltid gøy
med noen som er «nesten» like gamle. Treningen er organisert i forskjellige stasjoner med ulike aktiviteter, alt fra spenst,
til startposisjoner på sprint, til
hekkeløp og forskjellige kastøvelser for å nevne noen. Målet
er å tilpasse nivået på stasjonen til alderen på gruppa slik at
de eldre kan få en noe mer teknisk trening enn de mindre.
Tekst: Susanne Haugenes-Bourrie.

Er du født i 2003, 2004, 2005 eller 2006 og har lyst til å
prøve er du hjertelig velkommen til å være med oss hver
fredag fra kl 18-19 i hallen med Hovedgården. Foreldre
som ønsker å bidra på trening er også velkomne.

09-03-13 19:51:50
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Aktive barn i Heggedal

HIL har en ny
betalingsløsn
ing for medle
IL. Medlemm
mskap i Hegge
ets foresatte
Heggedal idrettslag
dal
kan logge seg
www.hegge
på
dalil.no for å
har i skoleåret
oppdatere ko
og betale treni
ntaktinformas
ngsavgift og m
jon
edlemskontig
Det vil nok fo
2010/2011
ent online.
rekomme at pe
rsoner som ik
medlemmer vi
ke
lenger er aktiv
arrangert allidrett
l motta henven
e
delse om å be
kontingent. D
tale medlemset beklager vi
for barn i alderen
, og setter pris
gjelder gir be
på at de det
skjed til post
@heggedal
4 - 6 år. 20-30 4meldes ut av
il.no om at de
idrettslaget. Vi
skal
gjør oppmerks
kan være med
og 5-åringer har
om på at man
lem av idretts
Fakta: Hans Amund Solberg er 32
laget uten å væ
støtter man id
re aktiv, da
rettlaget og næ
hver tirsdag
vært og
rmiljøet i Heg
år. Han kommer
fra Kongsvinger
Les mer om
gedal.
medlemskap
i gymsalen
og betalings
bor i Oslosamlet
der han jobber
som politi.
i Heggedal
løsningen
Idrettslag på
www.hegge
på
Heggedal
dalil.no
Fotballhistorie: Hansskole.
Amund

Portrett

Heggedal IL A-lags trener
Hans Amund Solberg

fra andre klubber, blant annet pga
det sosiale miljøet som er i klubben.
A-laget teller nå ca 25 mann i troppen.
Et fotball lag er helt av-hengig av
det frivillige støtteapparatet rundt.
Torsdager
har
har spilt fotball
siden han
var15-20
liten.
Zishan Abbas og Petter Steinheim er
6-åringer
vært
Klubber han
har spilt for
er samlet på Heggedal skole.
gode medspillere, samt alle andre
Kongsvinger, Ullern og Grei. Neste
som er med på å bidra til at A-laget
For devar
minste
barna
har det vært fokus på å gi et variert tilbud av
skritt i karrieren
liga spill,
men
får trent og spilt kamper. Hans
aktiviteter
som imøtekommer
barns behov for lek og fysisk aken ryggskade
satte en stopper
for den
Amund ønsker å knytte bånd til den
tivitet.
På høsten
var det fokus på å gjøre barna kjent med ulike
karrieren. Han
fortsatte
med fotball,
kommende fotball generasjonen
apparater
ogvært
øvelser,
da som trener.
Han har
trenersamt å skape en trygghet der barna tar hensyn
som er i HIL. Han ønsker å skape
Det har vært en super vinter for utøverne i HILs
i Romerriket
3 år. Så flyttet
til ihverandre
selvhan
omtilfartenåpninger
blir høyog
ogmuligheter
vinnerviljen
stor. Aktivitil at de
på jobb
trener
for ”politi og røver”, ”haien kommer” og andre
langrennsgruppe. De fantastiske snøforholdeneOslo, søkteteter
somsom
”stiv
heks”,
mindre får trent sammens med
startethar
opp
høstmye
2012..
vært
brukt. DetA-lagsspillere
har også værtala
tidminifotballskole.
til turning, stafetter,
og gode løyper på Eid og i området rundt har A-laget ogleker
fotball
og
innebandy.
Det
kan
gå
hardt
for
seg,
menenetter
gjort vinterens treninger mange og innholdsrike.
Dette er med på å skape
god litt trøst
Suksesshistorie: Hans
går
man
på
igjen.
identitetsklubbfølelse, i klubben
Amund har vært gjennom 3 ryggTradisjonen tro ble sesongen avsluttet med det årlige
6-åringene
hari ryggvært tøffe i«HIL
år og- Der
ﬂyttet
innendørs
før kulde
alleikke
lykkes».
Vi i Heggedal
operasjoner pga
lammelser
klubbmesterskapet. Torsdag 17. mars var det full fres
og
snø
kom
til
Heggedal.
På
kunstgresset
ved
Heggedal
skole
IL ønsker Hans Amund og A-laget har
raden. Ryggraden ble bygd opp på
i løypene på Eid. Veldig bra oppmøte fra HILs egne
fotball
vært
kjerneaktiviteten,
mentilogså
for disse
ulike leker
lykke
i sesongen
som har
kommer.
nytt. I 2010 satt han en periode i
løpere, og besøk av skivenner fra Dikemark IF og VUL
og
aktivitet
blitt
utforsket.
I
mars
deltok
ﬂ
ere
av
barna
i
skirenn på
rullestol og etter hvert kunne han
Bilde: Hans Amund Solberg
gjorde kvelden til en suksess. Etter endt løp ble det preskileikområdet
på
Eid.
I
vår
har
gruppen
forﬂ
yttet
seg
til
Gjellum
bruke rullator. I juni 2012 syklet han
Tekst: Lisa Hellesø
mier, saft og kaker til alle. Vel fortjent! Nå skal somkunstgress
og
skal
i
mai
delta
på
fotballturneringer.
Dette
gleder
de
Norge på langs på 8 dager fra Normeren nytes, og for noen av de eldste utøverne betyr
seg til. uten noe utstyr
dkapp til Lindesnes,
også det rulleskitreninger og samlinger. Så er det bare
Allidretten
har ervært
eller støtteapparat
rundt. Det
bareet populært innslag for de mange barna
VINNERE!
etter hvert å glede seg til
som har
For sesongen 2011/2012 ønsker Heggedal IL et
ta av seg hatten
for vært
dette,med.
hvilken
Vinnere av gavekort på 400,en ny – forhåpentligvis
tilbud
enn for
i dag.
ønskene
prestasjon!forbedret og mer differensierthos
G-sport
tidligDersom
innbetaling
– strålende vinter.
om treningstider går i orden eravplanen
å
få
til
egne
grupper
for 4-,
medlemskontigent er følgende:
Ambisjoner og visjoner:
V/Marit Meyer
5- og 6-åringene fra høsten av. ITuva
slutten
av Herman
juni håper
vi å ha kabalen
Sitje,
J Søreide
Hans Amund ser at A-laget i
for høsten klar. Informasjon vilogdaPer
komme
ut på gratulerer!
hjemmesidene til
Sletaune.Vi
Heggedal har et potensiale. Laget
Gavekortene kan hentes på HIL
Heggedal IL.
har fokus på å bygge et godt sosialt
sitt årsmøte kvelden den 19.3,
Tekst: Aasmund Berg
team for å kunne skape gode
Foto: V. Kvamme, Aa. Berg eller ved å ta kontakt med Tom
prestasjoner. A-laget har etter hvert
Hermansen, leder i HIL.
også blitt attraktivt for andre spillere

Telenorkarusellen og
klubbmesterskapet

Vi trenger frivillige til Allidretten

Allidretten er drevet av frivillighet og for sesongen 2011/2012 trenger

Heggedal IL er på facebook
Bli venn med oss!

Heggedal IL vil takke degvisom
registrert
mottaker
av for
dinvåre
grasrotﬂerehar
foreldre
som Heggedal
kan ta i et IL
taksom
og lage
aktivitet
minste. Vi
personer
4-årsgruppen
og 5-årsgruppen.erGår du med
andel. Det totalte beløpettrenger
HIL har
mottatt både
sidenfor
oppstarten
av Grastrotandelen
en liten
aktivitetsleder
i magen,
vil store
vi gjerne
høre fraTUSEN
deg. TAKK!
kr 352.945. Ditt bidrag hjelper
HIL
med å oppfylle
små og
drømmer.

Har du ikke registrert
HIL som
mottaker
av Heldal
din
Heggedal
IL | Allidrett
v/Kristin
e-post
kristin.heldal@oluf.no
|
mobil:
Grasrotandel? Send SMS: GRASROTANDELEN 93 69 02 26
979674791 til 2020 (gratis).

Leder:
Leder:
Nestleder:
Nestleder:
Konst. leder fotball:
Fotball:
Langrenn:
Langrenn:
Bordtennis:
Allidrett:
Allidrett:
Trim
og &
trening:
Trim
Trening:
Volleyball:
Blåfjellhytta:
Blåfjellhytta:
Banemester:
Utleie
Gjellum:
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Tom Hermansen
tom_hermansen@hotmail.com
Tom Hermansen 906 89 574
906 89 754
tom_hermansen@hotmail.com
Berit Marstein
924 10 202
berimar@online.no
Gry E. Garlie
907 81 515
ggarlie@online.no
Rune Røising
911 92 436
mrrrune@online.no
Hans
P.
Gundersen
992
08
211
hans-pgu@online.no
Vidar Johansen
414 66 400
vidar73@gmail.com
Terje
K. Berntsen 957 70 893
994 36 459
t.k.berntsen@geo.uio.no
Katinka
M. Kvale
s-kvale@online.no
Aasmund
Berg
982 68 929
aaonsaker@hotmail.com
Kristin
Heldal
936 90 225
kristin.heldal@oluf.no
Laila Laila
Samuelsen
lssamuels@online.no
Samuelsen 915 66 932
915 66 932
lssamuel@online.no
Gry Garlie
907 81 515
ggarlie@online.no
Morten
Eriksson 920 39 935
920 39 935
morten.mette@gmail.com
Morten
Eriksson
morten.mette@gmail.com
Simon Johansen
918 54 434
simojoh@online.no
gjellum@heggedalil.no

2011-05-19 08:39:24
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Snart klart i Vollen

Foto: Frode Th. Omdahl

Allerede 7. juni åpner Oslofjordmuseet sine dører for publikum i Vollen. Da skal alt være
klappet og klart til å vise et bredt spekter av gjenstander og aktiviteter forbundet med kystkultur i Oslofjorden, både i et historisk og moderne perspektiv.

O

slofjordmuseet som idé ble “unnfanget” allerede i 1989, ved at kystkulturkonservator Stein Barli ved
Follo Museum i samarbeide med
båtentusiasten Gøthe Gøthesen fra
Tjøme startet innsamling av et antall mindre trebåter/fritidsbåter som
kunne ha historisk verdi. Denne samlingen omfatter i dag omkring hundre
båter, stuet inn i magasiner, låver og
lagerbygninger langs Indre Oslofjord.
“Arbeidstittelen” på samlingen var i
ﬂere år “Kystkultur i Akers-hus”. Etterhvert ble det klart at behovet for et
regionalt museum for denne og andre
typer kystkultur var det som trengtes,
ikke bare en presentasjon av selve
trebåtsamlingen. Asker Museum og
Asker kommune kom på banen, og
Maudbukta EiendomAS kunne stille
med tomt til et slikt museum.

En

av de lokale Asker-politikerne
som gikk i bresjen for å få et slikt
museum til Asker, var nå avdøde Erik
Wiik-Hansen, som brant så sterkt for
ideen at han endog som kommunestyrerepresentant skiftet parti for å få
gjennomslag for den. 7. juni 2013 åpner museet i Vollen i Asker, nå underlagt Akershusmuseet, som er en slags
paraply over kommunenes og fylkets
museer og samlinger i Akershus.

En

13 HP02 13.indd 1

venneforening initiert av bl.a.

Wiik-Hansen ble stiftet i 2006, og ut av
denne sprang også en prosjektgruppe
med det mål for øyet å få ﬁnansiert og
bygget en egen museumshavn i umiddelbar tilknytning til museet i Maudbukta. Denne gruppen har, med blant
andre Nils Otto Holmen og tidligere
ordfører Eyvind Wang som primus
motorer, skaffet økonomisk støtte fra
alt fra nasjonale institusjoner til lokale
håndverkere, og museumshavnen ser
ut tilk å stå ferdig samtidig med museet den 7. juni.

O

slofjordmuseet skal primært vise
og formidle aktiviteter knyttet til fritid og friluftsliv ved fjorden. Den
profesjonelle bruken av fjorden er det
Norsk Maritimt Museum på Bygdøy
som formidler, selv om man nok ikke
kommer utenom noe av dette her
også. Enkelte aktiviteter har gjennom historien vært så nært knyttet til
fjorden at en er nødt til å formidle det
både gjennom nettsider og i selve museet. Bruken av fritidsbåter på fjorden
hadde vært umulig uten de lokale båtbyggerne, for eksempel.

I

samme bygning som museet har
Askers egen Sjøskolen sitt virke, og
dette samarbeidet ligger også bak Asker kommunes engasjement i museumsbygget.

Tron Wigeland Nilsen er ansatt som
avdelingsleder ved Oslofjordmuseet.
Han tiltrådte 1. mars.
(Foto: Museumsnytt)

Å

pningen av museet vil som nevnt
ﬁnne sted den 7. juni. Museet og
kommunen i samarbeide med venneforeningen, Vollen Vel, historielaget
og sentrumsforeningen, inviterer til
folkefest i Vollen lørdag den 8. juni.
Skip ohoi!
Frode Th. Omdahl

2013-03-11 22:58:44
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HEGGEDAL MENIGHET

Påsken i Heggedal menighet
Velkommen til å følge påskens begivenheter gjennom gudstjenester i
Heggedal og Østenstad kirker.
Palmesøndag 24. mars kl 11 - familiesøndag med søndagsskole, gudstjeneste og påskeverksted. Prest Eigil Morvik. Organist Waldemar Nowak. Påskefrokost på Heggetun fra kl. 9.30.
Skjærtorsdag 28.mars kl 19.30 - en meditativ kveldsgudstjeneste
med nattverd. Etter gudstjenesten samles vi til et enkelt suppemåltid
på Heggetun. Prest Anna Grønvik. Organist Grethe Laugerud
Langfredag 29.mars kl 11 - i Østenstad kirke. Langfredagsgudstjeneste med lesing av Jesu lidelseshistorie. Prest Anna Grønvik
1. påskedag 31.mars kl 11 - Høytidsgudstjeneste med nattverd. Prest
Anna Grønvik. Organist Grethe Laugerud.

Tony lager påskepynt

Tårnagenthelg

Helgen 4. og 5. mai 2013 arrangerer
Heggedal menighet sammen med
Østenstad menighet Tårnagenthelg.
Dette er en del av Heggedal menighets trosopplæringstilbud og er et
tilbud til alle 8 og 9-åringer. Som
Tårnagent får barna være med og
utforske kirken, bibelen, tårnet og
klokkene. Agentene vil i løpet av
disse dagene måtte løse oppdrag og
mysterier, og de vil få en egen agentkode. Alle agentene bor hjemme,
men vil være sammen både lørdag
og søndag. Dette året vil lørdagen
være i Heggedal kirke, mens søndagen vil være i Østenstad kirke. For
nærmere informasjon og påmelding,
ta kontakt med Marianne Solheim,
marianne.solheim@asker.kirken.no

Altertavlen som nå står i Heggedal kirke ble laget til Asker kirke
da den ble reist i 1879 etter at gamle Asker kirke fra middelalderen
hadde brent. Tavlen er en kopi av altertavlen i Emmauskirken utenfor København (1876) malt av Anton L. Dorph. Tavlen sto i Asker
kirke fram til 1930 da altertavlen fra den første kirken igjen ble
montert etter iherdig innsats fra Otto Valstad. Asker kirke var kommunens eneste kirkebygg inntil Heggedal kapell ble bygget. Da ble
altertavlen montert her. Heggedal kapell ble innviet 12. april 1931.
Motivet fremstiller ”Emmausvandrerne” som møtte den oppstandne
Jesus tre dager etter påske (Lukas 24,13ff).

Baby-sang

Utegudstjeneste på
Blåfjellhytta 12.mai

Baby-sang startet opp 27. februar og skal ha 10 samlinger. Det er
fortsatt mulig å komme for å se hva
det er eller melde seg på. Vi følger
skoleruten. Dette er et flott tilbud for
babyer med foreldre hvor vi synger
kjente og kjære sanger, men lærer
også noen nye. Baby-sang er invitert
med i en gudstjeneste for å vise et
lite utdrag av hva de gjør på samlingene sine. For nærmere informasjon
om baby-sang, se våre hjemmesider
www.heggedalkirke.no eller ta kontakt med Grethe Laugerud på e-post
laugerud@gmail.com

Velkommen til en forhåpentligvis
deilig vårdag på Blåfjellhytta. Vi
starter med gudstjeneste kl 12 og
fortsetter med diverse aktiviteter for
hele familien. Kafeen holder åpen
med salg av kaffe og vafler m.m. fra
kl 11-15.
Vi legger opp til felles avmarsj fra
parkeringsplass ved Blåbergveien
kl. 10.30.
For nærmere informasjon om Blåfjellhytta, se http://www.blaafjellhytta.no/

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

Aktivitet

Sted

Opplysninger

MARS 2013
Søndag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag

17 11:00 Gudstjeneste
24 11:00 Gudstjeneste
28 19:30 Kveldsgudstjeneste
29 11:00 Gudstjeneste
31 11:00 Gudstjeneste
APRIL 2013

Kirken
Kirken
Kirken
Østenstad
Kirken

A. Grønvik, G. Laugerud, Salig blanding, dåp
E. Morvik, W. Novak, Søndagsskolefrokost, dåp
A. Grønvik, G. Laugerud
A. Grønvik
A. Grønvik, G. Laugerud, dåp, nattverd

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

7 11:00
14 11:00
21 11:00
28
MAI 2013

Kirken
Kirken
Kirken
Østenstad

Anna Grønvik, G. Laugerud, dåp. Heggetroll
Anna Grønvik, W.Novak, nattverd
A. Grønvik, G. Laugerud, dåp, nattverd. Babysang
Brennum, band, forsangere, Team Heggedal, konﬁrmanter

11:00 Gudstjeneste

Kirken

11:00 Gudstjeneste
12:00 Utegudstjeneste

Østenstad
Blåfjellhytta
Kirken
Kirken

A.Grønvik, G. Laugerud, dåp, nattverd.
Kammerkoret Sonus
Tårnagenter fra Østenstad og Heggedal deltar
A. Grønvik
A.Grønvik, G.Laugerud
B.Øksnes, T.Brennum, dåp av konﬁrmanter, band

Kirken
Kirken

A.Grønvik, G. Bagstevold, dåp, Speideren
A.Grønvik, G. Laugerud, nattverd

Gudstjeneste + Årsmøte
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gospel-night

Søndag

5

Søndag
Søndag

5
12

Søndag
Søndag

19 11:00 Gudstjeneste
26 19:30 Kveldsmesse
JUNI 2013

Søndag
Søndag

2
9

11:00 Gudstjeneste
11:00 Gudstjeneste

Faste aktiviteter
Team Heggedal: hver tirsdag kl. 19:00-21:30. Annen hver tirsdag konﬁrmanter.
Tweensing: hver tirsdag kl. 13:30-14:30.
Heggetroll: tirsdag kl. 17:15-18:00. Middagsservering utvalgte tirsdager etter oppsatt plan.
Baby-sang: onsdager kl. 11:30-13:30 på Heggetun. Oppstart uke 9.
Småbarnssang: hver onsdag kl. 17-18 på Heggetun.
Klubb 10-13: utvalgte fredager kl. 18-20: 8. februar, 8. mars, 19. april, 24. mai og 7. juni
Salig blanding: øver torsdag kl. 19:00 - 22:00.
HK: tirsdag like uker kl. 19:30.
Kirkefrokost: (Seniorarbeid): kl. 11:30: 14. januar, 4. februar, 11. mars, 29. april og 27. mai
Søndagsskole: 17. mars, 24. mars, 14. april, 21. april, 19. mai, 2. juni
Se Heggedal menighets hjemmeside: www.heggedalkirke.no

Småbarn-sang
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Småbarn-sang er et tilbud for
foreldre med barn i alderen 1-3 år
på onsdager kl. 17-18 på Heggetun.
Det er en videreføring av Babysang, men man trenger ikke å ha gått
på baby-sang kurs for å ha glede av
Småbarn-sang. På disse samlingene
synger vi kjente og kjære sanger,
men lærer også noen nye. Rytme og
musikk-glede står i fokus. For nærmere informasjon og påmelding, se
våre hjemmesider www.heggedalkirke.no eller ta kontakt med Marianne Solheim, marianne.solheim@
asker.kirken.no

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

2013-03-10 17:56:10
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Heggedalsposten

Kjekstadmarka: En perle for alle som e
Her kan du velge korte eller lange,
enkle eller krevende skiløyper.

6 ulike turforslag

Anbefalt familietur på
10 km, med start fra
Dikemark.
Rundtur på ski

Parkering:
Kjør innover til venstre ved sykehuset. Der er det godt med
P-plass, men lurt å være litt
tidlig ute i helgene.
Beskrivelse:
Ta løypa til venstre og få en
behagelig, slak start på
turen i åpent terreng, og videre
litt små-kupert innover mot
Småvann. Løypa møter skiløypa fra Røyken i et T-kryss
ved Trangeberga. Der er det
bare å gi seg i kast med en
lang og seig motbakke opp til
Bertelsmyr. Bertelsmyr er en
åpen og solrik myr som er et
yndet sted for en rast. Derfra
kan løypa forlenges ved å ta
en avstikker (ca. 1 km) ned
til ROS-hytta. Hytta er åpen
for servering både lørdager
og søndager fra kl. 11 til 16
(stengt etter påske), og er et
populært mål for mange.
Følg løypa videre fra Ber-

telsmyr til neste åpne myr,
Fuglemyr. Der er det et
løypekryss og ved å ta av til
høyre der kommer du ned til
Dikemark igjen.

Dikemark

Heggsjø

Fin langtur på 25 km

Beskrivelse:
Ønsker du å forlenge turen,
går du rett frem ved Fuglemyr. Da kommer du ned til
Heggsjø. Der følger du løypa
til venstre, og følger skiltingen
mot ROS-hytta. Du kommer
da til enden av lysløype fra
Spikkestad. Derfra går løypa
til ROS-hytta, bratt opp til
venstre. Det blir en del
ﬁskebein opp mot ROS-hytta,
og løypa stiger fortsatt opp
mot Bertelsmyr, men ikke så
bratt. Velger du å ta til høyre
på Bertelsmyr, kan du bare
glede deg til ﬁne utforkjøringer ned mot Trangebergkrysset dersom løypa er nypreparert. Løypa til Dikemark
(inn til venstre) kommer brått
på i en høyresving, nesten
nederst i bakken.

Fuglemyr

Verk

Småvan

ROShytta

Berelsmyr

Trongberga

Golfbanen

Røyken
Spikkestad
Kart-grunnlaget er hentet på hjemmesidene til turforeningen.

Fuglemyr

Foto: Toril Hennig

ROS-hytta

Foto: Laila Samuelsen

Ta ut disse midtsidene, kjøp gjerne et bedre kart over Kjekstadmarka, gå turen mens du
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om er glad i å gå på ski

Gullhella
stasjon

Dikemark

Skitur fra Golfbanen
i Røyken -

Som et alternativ til Dikemark
er det ﬂott å starte fra Golfbanen i Røyken. Der er det en
stor og god P-plass og ﬂotte
løyper som møter løypene fra
Dikemark etter å ha passert
Trangeberga.

Løyper for sprekinger

Skjellestad

Verkensmåsan

Heggedal
stasjon

Heggedal

Sprekinger kan jo starte på
Gjellum, Eidsletta eller på
Gullhella st. Ta lysløypa i
Vardåsen fra Gullhella st. til
Dikemark, over hovedveien og
inn på løypenettet i Kjekstadmarka.

Skitur Spikkestad –
Dikemark (offentlig
kommunikasjon)

Småvanna

Med god planlegging og med
tog- og busstider i lomma, kan
man gjerne ta toget til Spikkestad og starte skituren der.
Løype-nettet ligger bare
noen minutters gange fra
stasjonen. Derfra følger
skiløypene innover i Kjekstadmarka, via ROS-hytta eller
rundt Heggsjø, og så kan turen
avsluttes på Dikemark.

Blåfjellhytta

Trongberga

Heggedals posten
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Tekst;
Laila Samuelsen,
mail: lssamuel@
online.no
Tlf: 915 66 932
31 28 17 90

Spør Laila om Kjekstadmarka?

Skitur til Blåfjellhytta

Legg gjerne turen oppom Blåfjellhytta som også er åpen for
servering på søndager fra kl.
12 til 16 (stengt etter påske).
Fra Dikemark følger du løypa
mot Småvann. Der tar du av
til venstre og følger skilting til
Blåfjellhytta. Løypetraseen
går over Verkensmåsan og er
ca. 4,5 km hver vei, og er en
bratt og litt krevende løype.
Det er kjørte løyper til Blåfjellhytta fra Skjellestad også, som
går ut fra Gamle Heggedalsvei.
Denne traseen møter løypa fra
Dikemark på Verkensmåsan og
er ca 4,5 km. hver vei.
PS

GOD TUR

Ikke la dere stoppe av klisterføre,
for det er nettopp når solen får
godt tak at det er herlig å nyte
ﬁne skiturer i marka.

Golfbanen

Røyken

reningen.

sen

Familieturen

Alternative løyper

Trangeberga er et trolsk sted du passerer når du starter turen fra
Golfbanen i Røyken. Stedet ligger rett nedenfor løypekrysset fra
Dikemark.
Foto: Laila Samuelsen
Blåfjellhytta

Foto: Toril Hennig

n mens du studer tekst og bilder, nyt alt du ser - og gi oss dine opplevelser og reﬂeksjoner.
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Heggedalsposten

Av Dag Henning Sæther

Heggedal Cup
“Hva kan få nærmere 1500 mennesker fra Oslo, Akershus og
Buskerud til å reise til Heggedal i helgene? Vår praktfulle natur?
Alle våre severdigheter? Nei du, det er Heggedal Cup’en!”
Slik innledes en rapport fra HIL-Cup i 1996. Idrettslagets populære innendørsturnering i fotball for aldersgruppene 7 til 15 år fyller 30 når HIL i 2014 runder 100. Turneringen hadde nok sin gullalder de første årene etter oppstarten,
men har nå fått en ny oppsving etter at det i 2010 ble lagt til en utendørsturnering for de eldste klassene. Selv om turneringen har vært idrettslagets største
arrangement i en årrekke, har den fått beskjeden omtale. Med faste rutiner og
kontinuitet i ledelse har cup’en krevd et minimum av ressurser, og har vært
juniorfotballens viktigste inntektskilde.

Juniorfotballen trengte penger

7. september 1983 ble Heggedal
idrettshall offisielt åpnet, og var da en
flott hall. Juniorfotballen hadde deltatt på forskjellige innendørscup’er:
I Ekeberghallen, på Spikkestad, i
Drammen og på Idrettshøyskolen i
Oslo. Juniorstyret hadde sett hvordan
innendørscup skulle arrangeres.

Første Heggedal Cup

ble arrangert i 1984 – “som et forsøk”.
De to første årene var cup’en bare for
gutter(!), men i 1986 ble den utvidet
til å omfatte gutter og jenter på alle
alderstrinn. Cup’en ble raskt en suksess. Antall lag som deltok de to første
årene er usikkert, men noen “minnes”
at det kan ha vært ca. 25 første året og
rundt 55 i 1985. Fra 1986 finnes det
rapporter i idrettslagets arkiver, som
forteller om 78 lag fra 22 klubber, og
560 spiller i alt. Dette året ble cupen
utvidet fra én til to helger. Deltakelsen fortsatte å øke kraftig, til 130 lag
i 1987, med cup over 4 helger. I 1989

ble det fulltegnet, med 180 lag fra 42
klubber. 22 av lagene var fra Heggedal. I overkant av 300 kamper var det
maksimale antallet som kunne presses
inn i hallen over 4 helger i tidsrommet 17-21 på fredag, 9-21 lørdag og
9-19 på søndag. Hver kamp var på 15
minutter, med 2 minutter pause mellom kampene. Og tidsskjemaet ble
hold! Til tross for rekord-deltakelse
i 1989, var inntektene noe redusert.
Årets premier var litt ekstra flotte i anledning idrettslagets 75-årsjubileum.
Heggedal Cup fikk et godt rykte, ikke
minst fordi den var “kompakt”. Målet
var at lagene skulle få “3 kamper på
3 timer”.

Hvorfor opptur?

Samtaler med noen av de som var ansvarlige i oppstarten gir inntrykk av at
cup’en tidlig fikk gode og ryddige rutiner, og ble drevet “profesjonelt” og
med stort engasjement. Økonomien
ble i mange år styrt av Bjørn Holter,
sjef ved Asker Sparebanks filial i Heggedal. Anders Winge jobbet i Aftenposten, og avisa sponset i mange år
turneringen med premier, reklame og
trykking av et imponerende programhefte. Budstikka har ikke “rent ned”

Perioden 1989 til 1992

Deltakelsen holdt seg på ca. 180 lag,
med en “rekord” på 184 i 1991. Det
året måtte noen kamper spilles på
torsdagen. Fra 1993 gikk antallet noe
ned, og har fra 1998 ligget på 120-140
lag. Cup’en er da redusert til 3 helger
i hallen. Da kunstgresset på Gjellum
kom i 2008, ga det mulighet for tidlig spillestart, og
Heggedal Cup ble i 2010
utvidet med en utendørsturnering for de eldste
aldergruppene. Denne går
også før seriestart, og ble
populær. Den er i år fulltegnet, med kamper over 4
helger i mars og april.
Reportasje i Aftenposten
mars 1987. På bildet finner
vi blant annet leder for årets
Heggedal Cup, Monica
Øverbye.
Deltakerlista fra 1991.
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Heggedalsposten
som uteidrett, og har ikke fått tildelt
treningstid i idrettshallene. Nå øker
interessen for fotball-varianten, “futsal”, som er på vei til å bli godkjent
som “innendørsidrett”.

Økonomi.

Premie og program fra 1992

dørstokken i idrettshallen til tross for
stor deltakelse av Asker- og Bærumslag.
Men en annen viktig suksessfaktor
var premiene. Mens mange turneringer sender lagene hjem med en bunke
diplomer, hadde Heggedal Cup skikkelige premier til alle. Om de ikke akkurat var av edelt metall, var de imponerende i størrelse og utseende, og
gikk de rett hjem hos spillerne.
Det var ikke mange innendørsturneringer i 1984, og ingen i vårt nærområde.
I dag er det tilsvarende arrangementer
både på Nesøya og Snarøya. Slike turneringer er attraktive som oppkjøring
til utesesongen, mens vær og føre er
triveligst innendørs. En annen konkurrent er nok alle kunstgressbanene,
som har forlenget spillesesongen i
begge ender. Fotball har vært definert

Organisering

I starten var styret i juniorfotballen
cupstyre. Fra 1988 ble det organisert
et eget styre, med 3 fra cupstyret og 3
utenfra. I dag har cupstyret egen leder,
men i tillegg stiller alle alderstrinn der
det er fotballag med en representant til
styret.
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Hvem har deltatt?

I hovedsak har lagene kommet fra
Asker, Bærum, Oslo, Lier og Drammen. Deltakerlista fra “rekordåret”
1991 forteller om 192 påmeldte lag
fra 37 klubber, men med litt “svinn”
underveis stilte 186 lag (andre steder
står det at 184 deltok). 27 lag var fra
Heggedal.
Tre bilder fra cup’en i 2007 kan representere Heggedal Cup: Cupstyret, representert
ved sekretariatet, foreldrene som bemanner kafeteriaen, og i sentrum for det hele
spillerne på banen.

18-19 Heggedal cup.indd 19

Fort gjort å glemme….

De mest synlige minnene fra Heggedal Cup opp gjennom tidene er nok
de utallige premiene som er lagret på
hyller, i skuffer og esker i Heggedal
og “omegn”. Artikkelforfatteren fant
en pen samling i kjelleren. Men bilder
fra de første turneringene er det verre
med. Bortsett fra enkelte omtaler i Aftenposten og Budstikka, har det ikke
vært mulig å oppdrive bilder fra de
første turneringene. Redaksjonen er
takknemlig for bidrag her! Men lagbilder finnes det mange av. En proff
fotograf har alltid vært engasjert til å
ta bilde av lagene, som deltakerne fikk
kjøpt.
ABTV skal ha hatt en overføring fra
turneringen på 1990-tallet. Er det noen
som har et opptak av dette?



– og hvorfor nedgang?

Turneringen var en økonomisk suksess helt fra starten i 1984, og har
trygget økonomien for juniorfotballen. Det sies at inntektene var så gode
at idrettslagets hovedstyre ved noen
anledninger skal ha forsynt seg litt
av “kaka” I 1989 var overskuddet på
60.000. Og da hadde ca. 40.000 gått
med til premier! I tillegg til deltakeravgift for lagene, er det inntekter fra
kafeteria og annonser. I en periode
var det kafeteria i kantina på ungdomsskolen. Juniorfotballen får bruke
idrettshallen gratis.
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Heggedal Cup 2013

Monica Øverbye er leder av cupstyret
for 4. gang, og kan fortelle at innendørscup’en 2013 for aldersgruppene
8-10 år samler ca. 70 lag, og foregår i
Heggedalshallen helgene 9.-10. mars,
16.-17. mars og 6.-7. april. Utendørscup på Gjellum går alle fire helgene i april. Påmeldingene er ikke ferdig, men de håper på ca. 32 11er-lag
(for de eldste) og ca. 60 7er-lag (for
de yngste).
For å gjøre cupen mer attraktiv, er
spilletida for 5er-forball innendørs utvidet fra 13 til 18 minutter i år.
Monica regner med at cupen skal innbringe 80-90.000 til fotballgruppas
kasse. Det er vel fortjent etter god innsats inne og ute i mange helger!

2013-03-13 07:57:40
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HEGGEDAL VEL

Heggedals posten

Tekst, design og foto: Stein D Berge

HV-lederen har ordet

Styreleder Stein D Berge

T: 6679 7075, mail:
stein.berge@c2i.net

Jeg er fortsatt
under opptrening.

Den trofaste leser av
HP registrerte at jeg i
siste nr av HP skrev om
min fallulykke i midten
av sept, og at dette
resulterte i 2 større
rygg-operasjoner. Men
kirurgen som sto for
begge operasjonene tror
at jeg blir helt ﬁn igjen
til sommeren.

Vi har jobbet i
nærmere et år med
å få til et samarbeid med Heggedal
Nærmiljøsentral

Styret i H-NMS er foreløpig kun villige til å
holde i ”stafett-pinnen”
ved å arrangere et nytt
årsmøte, for om mulig å
få på plass et nytt styre
i HV. Vårt forslag har
vært at hele det sittende
styre har vært villige til
å fortsette som frivillige
i H-NMS for å ivareta
HV-oppgaver styrt av
H-NMS. Og ved å ha et
felles styre og årsmøte
vil vi spare 50 % av ressursene. Vi tror det er
langt lettere å få folk til
konkrete, tidsatte og
avgrensede oppgaver
enn å få folk til å sitte i
et styre for minimum 2
år. Se forøvrig styrets
begrunnelse for forslag
til vedtak vedtak på
årsmøtet - og begrunnelsen.

Innkalling til et avgjørende årsmøte i Heggedal Vel (HV) tors.
4. april kl 19-20.30 på Gjellum.
HV-styret fortsetter som et interimstyre i et år,
med det mål å ﬁnne gode løsninger for HV, som også
inkluderer et mulig nytt styre - nå eller i fremtiden.
Program for årsmøte
1 Godkjenning av innkalling
2 Valg av møteleder.
3 Valg av referent.
4 Valg av 2 medlemmer
til å undertegne protokollen.
5 Behandle og godkjenne
årsberetningen for
2012. Årsberetningen deles
ut på årsmøtet.

6 Behandle og godkjenne
regnskap for 2012.
Tallene viser en drifts
inntekt på kr 31.344, en
driftskostnad på kr
33.103 og en kontantbeholdning på kr 56.583.
Komplett regnskap deles
ut på årsmøtet.
7 Det sittende styret
velges som et interimstyret, for å ﬁnne gode
løsninger for å fortsette
arbeidet HV har stått
for i Heggedal gjennom
mer enn 100 år. Målet
er å få H-NMS til å ta
over HV, slik dette

beskrives i redegjørelsen under.
Alternativet er å la HV
”sove” til noen igjen
”vekker det til live”.

En nærmere redegjørelse for pkt 7.

Heggedal Vel (HV) har i
mange år slitt med å skaffe
styremedlemmer. Videre
har styremedlemmene et
ønske om å bruke sin
begrensede arbeidskapasitet
til konkrete arbeidsoppgaver fremfor administrative oppgaver, og det har
derfor ikke vært mulig å
få til et arbeidende styre
i HV. HV har derfor kun
et interimstyre etter dette
årsmøtet.
I de senere år har Heggedal
Nærmiljøsentral (H-NMS)
blitt etablert og er nå i god
drift. Formålsparagrafen
og det geograﬁske nedslagsfeltet til de to organisasjonene er svært likt, og
det kan være vanskelig for
Heggedals innbyggere å se

forskjellen.
I den forbindelse har HV
tatt ett initiativ ovenfor
H-NMS for å se på mulige
samarbeidsformer og hvordan de to organisasjonene
på best mulig måte kan
ivareta HV’s og HNMS’s
formål ovenfor Heggedals
innbyggere.
HV’s styre ber med dette at
årsmøtet gir styret fullmakt
til å forhandle, beslutte og
primært gjennomføre en
form for samarbeid med
H-NMS. Fullmakten er så
åpen at styret kan beslutte
alle former for samarbeid,
inkludert å opprettholde
organisasjonene som separate organisasjoner med
hvert sine org. nr., regnskap
og medlemsmasser, men
at man etablerer ett felles
styre med alle fullmakter
styret normalt har.
Dette kan også ses i sammenheng med et mulig
samarbeid med andre Vel i
Heggedal og omegn.

Det blir enkel servering på årsmøtet
Hold fartsgrensene
også i Heggedal
Trafikkutvalget ved Heggedal barneskole - i samarbeid med mange organisasjoner og bedrifter i Heggedal

Følg oss på

Facebook

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum
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Pensjonistkveld på
Heggedal Hovedgård
Det er en lang tradisjon at Lions Club
Heggedal arrangerer en hyggekveld for
Heggedals pensjonister andre tirsdagen i
februar.

Av: Jarle Byggjordet

Tradisjonen tro ble det også i år laget en
hyggekveld for pensjonistene. Vel 40
hadde meldt seg på og var klare til å bli
servert både smørbrød/snitter og kaker og
kaffe. Det ble også servert flere gode
historier under måltidet så stemningen var
svært god og latteren satt løst.
I tillegg fortalte en meget kunnskapsrik
Terje Martinsen om gamle Heggedal.
Etterpå var det åpen bar for de som måtte
ønske en ”forfriskning”, samtidig som Egil
spilte opp til dans. Ettersom det var et
overskudd på damer fikk i hvertfall
mennene danset seg varme på parketten.
Og er det noen som lurer på hvor mye
herligheten kostet for den enkelte så er
svaret kr.0.- inkludert transport både til og
fra - for den som måtte ønske det.

Husk Kulturdagene på Heggedal Hovedgård 1. og 2. juni 2013
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Historielagene i Vollen og Heggedal inviterer til fellestur
søndag 28. april kl. 13.00:

Historisk vandring
fra Gjellum til Vollen
Oppmøte og parkering på Gjellum. Kl. 13.00 går vi via
Store Gui og videre, enten på stien gjennom skogen
mot Guiberget, eller Sandveien, mot Gisle - avhengig
av vær og føreforhold.
Turguider: Morten Gisle Johnsen, Erik Heineberg og
Terje Martinsen. Bytte av guide på “grensa”.
Det vil bli organisert henting av biler på Gjellum etter
turen, ved behov.
Varighet: Ca. 2 timer. Ta gjerne med mat og drikke.
Det blir en rast underveis.

Bildet viser gårdsdrift på Mariero, ca. 1948. Jenta i forgrunnen
er trolig gårdens siste beboer, Aase Elnes. Gården ble fraflyttet
ved årtusenskiftet og solgt til Odd Einar Christophersen i 2008.
Vi passerer Mariero på vår vei fra Guienga og over til Gisle.

Arrangører:
Vollen Historielag og Heggedal og omegn Historielag

Arrangementet inngår i
Kulturuken i Asker 2013

Fortellerverkstedene ruller videre!
Siste mandag i måneden på Heggedal seniorsenter:
Mandag 25. mars kl. 13.00
Tema: HAWEL-HUS / BELTON / OSTERHAUSGATEN
– virksomhetene i fabrikken som var der idrettshallen nå ligger

kommer!
o
t
a
d
y
n
t
s
ly
Av

Mange husker at det har vært kolonialforretning i Guibekken. Men Alf Olsens manufakturforretning er nok ukjent for de
fleste. Lokalene har huset utrolig mange forskjellige virksomheter opp gjennom årene.

Fra Erling Diesen har vi mottatt følgende melding:
”Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus’
kulturpris for 2013 er tildelt Terje Martinsen for
hans innsats for å granske og formidle arbeidsfolks historie”.
Vi gratulerer!

Mandag 29. april kl. 13.00
Tema: GARTNERIENE OG DYRKING AV FRUKT OG BÆR
Mandag 27. mai kl. 13.00
Tema: HEGGEDAL MANNSKOR

Bli medlem i historielaget!

Medlemsskap koster kr. 150.- pr. år, inkludert årbok.
Innbetaling med navn og adresse til:
Heggedal og omegn Historielag,
Boks 96, 1380 Heggedal
Kontonr.: 1503.13.55653

Nye medlemmer får årbøkene 2010-2012 for kr. 50,- pr. stk.
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Tekst: Erik de Mora og
Anders Lie Hagen

Bli med og spill, da vel!
Som alle frivillige medlemsorganisasjoner
er også skolekorpset avhengig av en jevn
og stabil medlemsmasse for hele tiden å
være på topp!

Hver vår arrangerer skolekorpset rekrutteringskonserter på Heggedal og Blakstad barneskoler. Da inviterer vi
2. klassingene som får høre på nært hold hvordan et ekte
skolekorps låter. Gjennom årene har vi hatt forskjellige
opplegg med variert musikk og vi opplever at barna liker
det de hører, vi har i flere år hatt en gjennomgående god
rekruttering. I år er konserten på skolene fredag 5. april.
Vi håper at alle elevene møter opp og at alle tar med seg
hjem informasjonsskrivet de får utdelt. I forkant av konserten vil representanter fra korpset besøke foreldremøtene
og informere og fortelle om hvordan korpslivet er, både for
musikanter og foreldre.
På denne siden kan du også lese om hvordan en av våre
musikanter opplever innøvingen til årets Akershusmesterskap.

Årets aspiranter. Foto: Erik de Mora

Hovedkorpset

Akershusmesterskapet 2013

Det å spille i korps, handler om mye mer enn bare å spille på
et instrument. Det handler om å kunne spille sammen med
andre, prestere på et eksakt tidspunkt - og ha det gøy med
musikken.
Jeg spiller trompet i korpset. En gang i året er vi med i
Akershusmesterskapet for korps der vi i år stiller i 2. divisjon. Fremføringene blir vurdert av profesjonelle dommere
og korpsene vil få detaljerte tilbakemeldinger.
Frem mot et slikt mesterskap er det mye øving både individuelt, i grupper og sammen med hele korpset. Konkurransen om de beste plassene er hard og alle har nok den samme
drømmen - å vinne sin divisjon!
Årets konkurranse var lørdag den 9. mars i «Lørenskog
Hus». Stykkene vi fremførte var «Fate of the gods» av Steven Reineke og «The sun will rise again» av Philip Sparke.
Tidlig i februar hadde korpset et helgeseminar der vi jobbet
med å øve på musikkstykkene vi skal fremføre. Her ble det
også lagt stor vekt på det sosiale. Det er viktig at korpset
har et godt sosialt miljø. Vi spiller musikk som er avhengig
av alle instrumenter og alle stemmer. Alle står sammen om
resultatet.
Å være med i et slikt mesterskap er utrolig gøy! I tillegg til
å bli vurdert får du også spille for et publikum. Siden det
er mange korps som deltar i konkurransen blir du kanskje
kjent med noen på tvers av korpsene. For oss som har spilt
noen år er dette en fin møteplass for å treffe gamle korpsvenner igjen.
Resultatet i årets mesterskap ble en flott 3. plass i 2.
divisjon. Selv om det ikke er premiering i juniorklassen
fikk vårt juniorkorps hederlig omtale og gode tilbakemeldinger fra dommerne for sin fremføring.
Anders Lie Hagen, 14 år - trompetist

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

Loppelageret i Kloppedalen er
åpent 18-21 hver torsdag

Vårens loppemarked
er 13.-14. april.
Korpset på nettet:
http://hbs.skolemusikk.no
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

ei levende bygd –
fotokonkurransen 2013

Nærmiljøleder´n

Det er viktig å ta vare på det vi har!

I Heggedal blomstrer det frivillige livet i alle farger. Vi
har inne- og utearealer som er egnet til mange aktiviteter og vi har folk som synes det er trivelig å gjøre noe
sammen. Gjerne for noen andre. Utbygging og stor endring vil sette evige spor i Heggedal og for oss som bor
her. Vi er i gang med å utvikle Trans´matorn og vi er i
gang med økt aktivitet i Fabrikken. Og vi har mye mer
å gjøre. Om du har lyst og anledning til å bidra til å ta
vare på det vi har – gjennom å bruke nærmiljøet – gi oss
tilbakemelding på post@iheggedal.no. Så finner vi helt
sikkert en oppgave du vil trives med!
Og husk: Vi skal lage en helt ny frivillighetsmelding i
Asker. Som skal legge grunnlaget for frivillighet og samhandling i mange år framover.
Følg med på www.frivilligiasker.no.
Per

Utstillingen åpner lørdag 9. november i Fabrikken.
Initiativtakere er Anja C. Solvik, gallerist på pikene ved
broen, sammen med Heggedal Nærmiljøsentral. Konkurransen er som i fjor åpen for alle. Man melder seg på www.
pikenevedbroen.com eller ved å komme innom galleriet.
Hensikten er sette bygda vår på kartet samt å øke den gode
følelsen for vårt hjemsted.
I årets konkurranse ønsker vi å utvide samarbeidet slik
at de beste bildene blir brukt i Heggedalskalenderen for
2014.
Tema/oppgaven i år er: Ei levende bygd. Dette kan utrykkes på den måten man ønsker. Et tre som vokser, barn
i lek, folk som ler, gress,
blomster, gravemaskiner,
togskinner. Det er bare din
egen fantasi som setter begrensningene. Og gir mulighetene!
Følge med i Heggedalsposten for mer informasjon!

Nærmiljøsentralens årsmøte 2013
Nærmiljøsentralen avholdt årsmøte 7. mars. Sakspapirer med alle
beretninger og underlag er lagt ut på
Nærmiljøsentralens nettside, www.
iheggedal.no.
3-årsplan. Nærmiljøsentralens
styre har utarbeidet en plan for perioden fram til flytting ned i nye lokaler
i sentrum. Arbeidet med planen viste
at styret er godt fornøyd med Nærmiljøsentralens nåværende profil og
prioriteringer, og har bare skissert
noen mindre justeringer. Planen omtaler også hvilken rolle Nærmiljøsentralen skal ha innenfor den nye enheten
i sentrum. Asker kommune ønsker å
samordne og integrere sine ressurser,
på tvers av fagområder (bibliotek, se-

niorsenter, ungdomsklubb, helsestasjon osv.). Styrets konklusjon idag er
at vi ønsker å opprettholde sentralen
som en selvstendig enhet.
Ungdomsrepresentant i styret. Et av punktene i styrets 3-årsplan
var å rekruttere en undomsrepresentant til styret. Hovedgården ungdomsskole tok oppgaven “på strak arm”, og
har oppnevnt Tobias Langås Handeland. Kjempebra!
Heggedalsposten. Årsberetning og regnskap for Heggedalsposten
ble lagt fram på årsmøtet. Bladet gikk
med et lite overskudd i 2012. Redaksjonen er idag avhengig av noe betalt
hjelp, men regnskapet viser at bladet
ikke tåler store utgifter til innleide tje-

Fra fjorårets utstilling

nester. Derfor søkes det nå etter flere
frivillige som kan tenke seg å bidra
med noen timer i redaksjonen eller til
driften av bladet.
Valg. Årsmøtet ble avsluttet med
valg. Nærmiljøsentralens styre er dominert av de største lokale organisasjonene, som utpeker sine representanter. Selv om foreningene ikke har
avholdt årsmøte, har de fleste sine representanter klare.
Takk til Per Sletaune
Årsmøtet takket daglig leder Per Sletaune for meget godt utført jobb i
2012. I etterkant av møtet har han og
administrasjonens andre halvdel – Anders Rytter – fått velfortjente blomster
(bildet).
Dag Henning Sæther

Nærmiljøsentralens styre etter årsmøtet:

Dag Henning Sæther (leder)
Astri Ramdal (seniorrepresentant)
Tobias Langås Handeland (ungdomsrepresentant)
Live Gulsrud (Asker / Heggedal Bibliotek)
Atle Jarl Holsen (Lions Club Heggedal)
Alf-Egil Lahn (Heggedal og Blakstad skolekorps)
Per Øystein Funderud (Heggedal Menighet)
Petter Lystad (Heggedal Vel)
Lisa Lærum Åslund (Kaliber Ungdomsklubb)

Tom Hermansen representarer nå Heggedal Idrettslag, og evt
ny representant velges på HIL’s årsmøtet 19/3.

24 - 26 Nærmiljøsentralen-2-2013.indd 24

2013-03-12 23:34:01

HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Heggedalsposten

25

Tekst og foto: Per Sletaune

Mye liv i Transmator’n

Transmator-rennet 2013 ble en suksess med
både langrenn, hopp og freestyle/brett
Om du samler 70 påmeldte barn med langrennsski, startnummer og ivrige
foreldre, 8 spreke ungdommer med brett/twintip-ski eller alpinski og 4 helt
fryktløse hoppere med varierende erfaring – sa får du Transmator-rennet
2013. Årets utgave ble igjen arrangert av Heggedal Hovedgårds Venner Heggedal Idrettslag - Heggedal Lions - Heggedal Helselag – Kaliber Ungdomsklubb og Heggedal Nærmiljøsentral. Litt for varm saft, litt hardt føre og
litt vanskelige bakker både ned og opp, men humøret var på topp.

Bildet av alle på toppen: 8. trinn på skidag.
(Foto: Lisa Lærum Åslund)

Og det blir enda mer liv i bakkene! Heggedal Idrettslag, Kaliber Ungdomsklubb
og Heggedal Nærmiljøsentral samarbeider om å lage ”skipark” (og kanskje en
sommerpark også) i Transmator’n. De første elementene er allerede på plass,
4 rails med varierende utforming og vanskelighetsgrad er slept ut på snøen og
tatt i bruk. Som bildene viser er det liten tvil om at bakke og hinder er til glede.
Og initiativtakerne minner om at det ikke er gratis å lage sånne anlegg; vi har
allerede fått et stort bidrag fra Lions, men trenger mer støtte fra kommune og
utbyggere for at dette skal bli vårt ”riksanlegg”. Nærmiljøsentralen har inngått
en 20-års leieavtale med Asker kommune – som vi er veldig glad for – men som
også forplikter oss til å bruke området fornuftig.

Ikke alle hopperne fant alt utstyret,
så noe ureglementert montering
var påkrevet.

Heggedals hopplag. Fra venstre: Jonas Antonsen, Henrik Rogne, Knut Olavsen (som aldri
hadde hoppet før) og Heidi Paulsen. I midten: Arne Larsen, norsk skiløper. Verdensmester
i kombinert i Zakopane 1962. OL-deltaker 1960 og 1964. NM i kombinert og hopp 1962, i
kombinert 1965. Vant kombinert i Svenska Skidspelen 1962 og Lahtispelen 1964. 2 kongepokaler. Tildelt Holmenkollmedaljen 1965.
Bildene under:
Øverst til venstre: Marius Bretten Vangen 13, år. Nederst til venstre:
Eirik Skogdal, 13 år. Til høyre: Herman August Taxerås, 13 år. Rett
etter bildet ble tatt tok han backflip (salto).
(Foto: Jenny Emilie Johansen, 13 år)

Startnummer 107 i fint driv mot målgang, med
konkurrent og sekundant rett bak.

Lenge siden vi har sett slike svev i Transmator’n!
Henrik Rogne suser mot 17-meter’n.

Premier til alle – og full fart i premieutdeling.
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partementet og fra Asker kommune,
hvor departementet betaler ca 2/3 og
kommunen resten. I tillegg søkes
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motivere til mer frivillighet, mer samarbeid på tvers av frivillige organisasjoner og etablere gode relasjoner

”Stå opp for urett”!

Leksehjelp påHEGGEDAL
biblioteket NÆRMILJØSENTRAL

Heggedalsposten

Mandag kveld i Heggedal!
Heggedal

Heggedalspos
trenger ﬂere b
Arrangementer som forhåpentligvis

Hver mandag, mellom klokken 1415 og 1615
sitter to ﬂinke leksehjelpere klar til å hjelpe deg
gjør mandagskvelden enda triveligere.
Noen av våre trofa
med akkurat dine lekser. Om du går på skole i
bud
har pensjonert
Heggedal – på Hovedgården, Solberg eller Hegog
vi
trenger nye b
gedal skole
innom biblioteket for en nytMandag 29. april kl. 17.30
på – komMandag
13.
mai
kl
17.30
ca.
18.30
på
Heggedal
bibliotek
tig time med leksehjelp. John Magnus og Sajja- Vollenveien
Heggedal bibliotek:
dieh (bildet) som går på Hovedgården ungdomsskole kan det meste – og lærer deg
(Gjellum til Heggedal sent
Klovnen Knut lager
mat
og
gjerne
det de kan!
Klovnen Knut kommer tilbake til Teater Entré har øvd på Heggedal skole
- Torpfjellet/Høymyrf
sidenpå
høsten
2012, og er nå
klare! Stykket
Heggedal bibliotek, og
Ny forestiltilsynsvakt
Hovedgården
ungdomsskole
Ca. 1 times jobb pr
foregår
ved
et
Hotell
Heggeodden,
lingen han nå skal fremføre
heter har vært tilsynsvakt på Hovedgården, men og det
Irene Johansen
Ingen lønn,
vil
være
fullt
av
forviklinger
og
forelskelse.
”Kokkelatter”.
synes vinteren kommer litt tidlig i Norge – og overlater
men evig heder og
Han skal tilberede et måltid,
men Gratis
adgang
også
Smånytt,
nå stafettpinnen
til den noe
yngre (Se
garde.
Stian
Røstgårdside 28)
Henv. Nærmiljøsent
det er ikke sikkert det(bildet)
går etter
overtar jobben etter Irene – og skal passe på at alt
952 73 504 /
planen. Et stykke som går
inneholder
ordentlig for seg når det er aktiviteter på skolen om
Mandag 13. mai kl 19.00 - ca. 21.00
post@iheggedal.
humoristiske ingredienser
og
morkveldene.
som magi.

Teater Entré

Gratis konsert i bakgår’n
Målgruppe: 3-9 år, og voksne.
Dr.for
Emils
Laboratorium,
God åpning
mandagskveldene:
er et velkjent lokalt band som består
3. septemberav
ﬁkk4 nær
100 heggedøler
familiefedre
som ikkeoppleve
tar seg
bandene ”Robert
Vendetta
and
The
Moonlight
selv så høytidelig. De er et garasjeStiffs” (bilderog
nede
til høyre) fra
Lambertseter,
høkkertband
ifølge
dem selv. For
tett fulgt av ”våre
egne”
Dr.
Emils
laboratorium
uinnvidde består bandet
av : Doktor
(bilder til høyre).
Stor
stemning
og
full
innsats
fra
Emil, Scheiken, Tøffe Toffe
og Cliff
scenen. En ubetinget
suksess!
Gunnar. Dette
blir moro.

Varighet ca. 1 time.
Inngang kr. 30 kr både for barn og
voksne.
Billetter selges i biblioteket, ikke
forhåndssalg.
Maks 50 plasser.

Dan Kristoffersen blir et nytt musikalsk bekjentskap for oss i Heggedal. Han
kom ut med albumet “It’s cold tonighet” i
2009, og det ﬁkk gode kritikker. Dan har
solid live-erfaring fra bandet Dan Kristoffersen& the rusty Cages, duoen Classic
Tunes og Suspicious Minds.
Program og nærmere omtale ﬁnner du selvfølgelig på www.iheggedal.no

Full fart i sentrum....
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Heldigvis ikke langs veiene våre, men i planlegging
og bygging av Heggedal sentrum!
Forberedelser til å bygge miljøgaten
mellom ”sentrum” og Heggodden er
allerede i gang, omlegging av dagens
veitrasé er påbegynt og oppstart av
selve byggearbeidet vil være i gang
i løpet av mars. Miljøgaten skal være
ferdig i løpet av august/september (i
år). Det bygges 10 næringsseksjoner (”butikklokaler”) i første etasje i
blokkene mot miljøgaten. Tandberg
Eiendom har avtalt å kjøpe disse
seksjonene fra JM, og skal leie ut til
næring. Her får vi altså 10 nye butikker – noen kanskje allerede neste år!
Til sammen ser det ut til å bli omtrent
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50 utleielokaler for næringsdrift i
”sentrumsområdet”, forhåpentligvis
med spennende og nyttige tilbud til
oss alle. Oppstart av bygging i selve
”sentrum” er planlagt til våren 2014,
gitt at salg av leiligheter og finansiering av utviklingen gir tilfredsstillende
utsikter. Da er nemlig JM snart ferdig
med Heggodden – og brakkene kan
flyttes for å gi plass til gravemaskiner
i sentrum. Planen er også å bygge nesten 300 parkeringsplasser i to underetasjer i sentrum, det blir mat, det blir
faghandel, det blir treningsmuligheter
og det blir mye liv!
Per S
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Sunyata Aikido Dojo – Heggedal
Trevaren 9
1389 Heggedal

Vi har startet nye begynnerkurs nå i mars.
Treningstider for nybegynnere:
Mandager og onsdager: Fra 15 år kl. 19.10 – 20.10
Tirsdager: Damer fra 18 år kl. 20.05 – 21.15
Onsdager: Barn fra 7 år kl. 18.00 – 19.00
Torsdager: Voksne 35+ kl. 19.10 – 20.15

Gratis prøvetime.

Se mere på vår hjemmeside www.sunyata.no
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Server et stykke polhistorie…..

……… eller ta den med på tur.
Strøket 6, Asker
Telefonbestilling: 66 78 12 30
Man-fre 7.30-18 Lør 8-16
Frokost buffet
man-fre 0730-0900
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SMÅNYTT
Rimbaud, Arthur :

Årstid i helvete

Utgitt 2002 av Bokvennen, 1. utg. 1873
Arthur Rimbaud var en ung mann når
han begynte å dikte. Han var en representant for dekadentene og symbolismen som Baudelaire banet veien for.
Han var kjent for å være en særdeles
skarp mann, ikke bare var han intelligent, men han la ikke skjul på noe hadde
han noe på hjertet og det var ikke få som
fikk et “sannhetens ord”. Med Årstid i
helvete tar han et endelig farvel med
poesien og det er ikke så rart å forstå da
dette var et av hans siste verk. Han er
svært myteomspunnet og ble også kalt
en barne-Shakespeare. Han behersker
diktekunsten til det fulle og dette er
et betydelig verk innen symbolismen. Jeg
synes du skulle lese
boken.

Erlend Eik
Biliotekar Asker/
Heggedal bibliotek

Bildet er tatt under et intervju Heggedalsposten hadde med Per høsten 2007, og gjengitt i nr. 5-2007.
(Bladet kan lastes ned fra nettet, fra
www.heggedalsposten.no)

TEATER ENTRÉ INVITERER TIL FORESTILLINGER
Hva skjer når den gjerrige hotelleieren kommer til Hotell Heggeodden? Får den sleipe bestyreren høyere lønn? Hvordan går
det med en date på en kasse? Får de ansatte mat?
Og er Rikardo Tigerklo egentlig en helt?
I komedien “HJERTEKLAPP” får du se rare typer og morsomme
tabber, hodestups forelskelse, forvirring og forveksling!
8 elever fra 5.- 7. trinn fra Heggedal skole og Steinerskolen i
Asker spiller teater som passer for alle fra barnehage til pensjonsalder.
Tirsdag 7. mai:
i Auditoriet på Heggedal skole
15.15-16.15 for SFO
17.00-18.00 Åpen forestilling
Mandag 13. mai:
(“Mandag kveld i Heggedal”)
17.30 på Heggedal bibliotek
Se også omtale av teateret i Heggedalsposten nr. 1-2013
Fra Frode Wold, ansatt i Posten
og bosatt i Heggedal, har vi fått
en nyttig påminnelse:
Som kjent stopper Vollenveien nå fysisk
ved Røykenveien (Shell’en). Det er mange år siden den krysset Røykenveien.
Tidligere har Trygdeboligene og husene
rundt der skiftet adresser fra Vollenveien
til Skoleveien, og i høst skiftet også veien
fra lyskrysset til Kiwi adresser fra Vollenveien til Heggedalsveien. Veinavnet Heggedalsveien som starter på Dikemark er
dermed forlenget fra stasjonen og helt til
Et særegent syn!
På min vei fra Slemmestad til Røyken lyskrysset ved Røykenveien.
onsdag 6. mars ved 15 tiden, sto dette Som eksempel har loppelageret i Kloppefenomenet foran meg på himmelen..
dalen nå adresse Heggedalsveien 327 (og
Jeg stoppet bilen for dette måtte jo forevi- ikke Vollenveien 162). Rimi har nå Heggeges! Bildet er tatt på Slemmestadveien før dalsveien 350 (Øvre Gjellum vei 2 før).
svingene ned mot veikrysset til Heggedal. For meg så dette ut som en form for Husk også at alle gateadresser i Heggedal
skypumpe, virvel-vind eller et annet vind- har postnummer 1389, kun postboksene
fenomen. Men kanskje noen vet, og kan på Kiwi har 1380!
forklare fenomenet?
For øvrig anbefales Postens adressesøk:
Laila Samuelsen
http://adressesok.posten.no/

Blåfjellhytta trenger kioskvakter skjærtorsdag! Har du lyst til å bidra, setter vi
stor pris på det. Hvis ikke, må vi kanskje avlyse arrangementet som har blitt arrangert
siden 1931. Kontakt Morten Eriksson, tlf. 920 39 935 eller morten.mette@gmail.com
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”HJERTEKLAPP!”

Per Pedersen 90 år

Tideligere eier av Heggedal Trevarefabrikk, Per Pedersen, fylte 90
år 9. mars, og Heggedalsposten
gratulerer!
Per var en “frontfigur i Heggedal,
aktiv i foreningslivet, og satt mange år i Asker Kommunestyre.

Heggedalsposten

Hvis du klikker på et husnummer du har
søkt frem, kommer du inn i kart med bl.a.
postnummergrenser.

2013-03-12 23:25:23

www.dikemark.no

www.voice.as

NÅ 80%
SOLGT!
Kun 5 rekkehus o� 3
leili�heter i�jen!

Visnin� etter �vt�le
med me�ler.

VELKOMMEN TIL DYRINGVEIEN - EN PERLE PÅ DIKEMARK
- Innﬂ�ttin�en h�r st�rtet!
18 Rekkehus o� 24 selveierleili�heter i Asker
I n�turskjønne om�ivelser rett ved id�lliske Verkensv�nnet,
i Asker kommune p� Dikem�rk, li��er boli�prosjektet D�rin�veien.
Prosjektet best�r �v 24 selveierleili�heter o� 18 rekkehus. Her er
det l��t vekt p� �ode l�sforhold med �jennom��ende leili�heter.
Rekkehusene o� leili�hetene er nøkkelferdi�e med bl.� inte�rerte
hvitev�rer p� kjøkken. Boli�ene er ferdi�stillt o� innﬂ�ttin� er i ��n�.
Med skoler o� b�rneh��er i nærmiljøet o� Asker sentrum b�re 10 min
unn� h�r du det meste innen rekkevidde. Dikem�rk li��er p� historisk
�runn med �ner helt tilb�ke til Vikin�etiden. Her h�r du u�nte
turmuli�heter, sommer som vinter, med b�depl�ss o� fiskev�nn rett
i nærheten.
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KONTAKT MEGLER:

BYGGHERRE

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

www.dikemark.no
- Et roli� bomiljø du vil trives i !

DYRINGVEIEN PÅ DIKEMARK - UANTE MULIGHETER I ASKER!
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TEKNOSERV
Vollenveien 144B
1389 Heggedal
Tel. 909 303 79
erik@teknoserv.no

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

PC Doktoren i Heggedal

• Flytting av data mellom
gammel og ny PC

TREIG PC? Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

• ISDN, ADSL og IP telefoni
• Oppgradering

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

• Salg av ny PC

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV
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