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Hva forbinder du med et godt miljø?
Ordet miljø bruker vi i mange sammenhenger. Vi kan ha
et bra miljø på jobben med flere gode kolleger, et godt miljø
i familien hvor alle aldre har det fint sammen, et miljø i nabolaget som preges av smil og hjelpsomhet – og ikke minst alle
de verdifulle foreninger og kommunale enheter som Heggedal besitter, som virkelig bygger opp vårt nærmiljø.
Spesielt i Heggedal har vi så mye verdifullt; Et vell av
foreninger, bygget opp av overrakende mange dyktige og
standhaftige frivillige over lang tid. Se bare på Idrettslaget,
skolekorpset, Lions og foreninger som har sin base i Heggedal Hovedgård, seniorarbeidet med sine lag og foreninger,
historielaget og ikke minst Nærmiljøsentralen og alle Vel-foreninger. Og miljøet i Heggedalsposten må jo være godt, når
de fleste av oss har jobbet som frivillige i snart 8 år, og ingen
har tenkt å gi seg enda.
Ved Hovedgården ungdomsskole er det bygget opp et så
godt miljø at ungdommer langt utenfor Heggedal søker seg
dit, og skolen begynner å bli kjent på landsbasis. Men også
Heggedal skole, barnehagene og menigheten har attraktive
miljøer som mange i Heggedal er en del av og er stolte over.
Men miljø har også fått en annen betydning; Jordas miljø
med økende forurensning og klimagasser, som kan få katastrofale konsekvenser for alle på denne kloden. Dette opptar
flere og flere av oss, og mitt ønske fremover er at noen av
oss tar fatt i dette i Heggedal, og finner frem til tiltak som vil
oppmuntre og glede mange.
Et miljøtiltak er allerede startet; ”Så et frø”. Dette prosjektet har funnet frem til en ny svært næringsrik jord, som lages
av kompost vha. en spesiell type meitemark! (Se side 13).
					

Stein Dyre Berge
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Heggedal Trevarefabrikk –
«Trevar’n»
Terje Martinsen

Heggedal ca. 1958

For nye generasjoner heggedølinger og for de som har flyttet hit i seinere år, er trolig
«Trevar’n» et ukjent begrep. Kanskje ikke så rart, fordi bedriften ble nedlagt omkring 1980.
Fabrikken lå midt i sentrum av Heggedal, der Heggedalssenteret ligger i dag.
Tomta kosta 720 kroner
Heggedal Trevarefabrikk startet som et resultat av
at en annen trevarefabrikk hadde gått konkurs, nemlig Sylvans Trevarefabrikk. Den hadde etablert seg på
fabrikktomta etter fyrstikkfabrikken i 1896, men allerede i 1900 gikk den konkurs og hundre snekkere sto
uten arbeid. Noen av disse nektet å gi opp. De gikk
sammen og dannet «Heggedal Snekkerforretning» og
fikk leie lokale i den nedlagte bygdemølla og senere
på Friheim. Her startet de produksjon av vinduer, dører og trapper. I 1912 kjøpte de tomt i sentrum og
bygde fabrikk der. Bernhard Tuhus som den gang eide
Hovedgården, solgte tomta for 720 kroner. Den omfattet dagens store forretningsgård med parkeringsplass
samt Odden ut mot Gjellumvannet!
Snekkerne, med fetterne Knut Pedersen og Knut
Nilsen i spissen, fikk raskt rykte for dyktighet. I Budstikka i 1906 kunne heggedølingene stolt lese: «Det
er oss bekjent at Heggedal Snekkerforretning har er-
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vervet seg ry for sine arbeider, så som dører, vinduer,
butikkinventar etc, likeså at prisene er bestemt moderate.»
Egen hest og stall
På det meste arbeidet nærmere 40 mann på fabrikken. Store plankestabler lå der parkeringen til Kiwi er
i dag. Ved «Bråtensvingen» ut mot Gjellumvannet lå
stall og uthus. Fabrikken holdt seg nemlig med egen
hest. Den ble brukt til transport, først og fremst av
materialer og ferdige varer til og fra stasjonen, men
også når vinduer, dører m.v. skulle leveres i nærområdet. Og nærområdet strakte seg helt opp til Dikemark,
ned til Vollen og inn i Røyken. En gang skulle det leveres vinduer til Dikemark, men dette tok forferdelig
lang tid. Da Harald Hansen, som kjørekaren het kom
tilbake, spurte Nilsen (eieren) litt bistert hvorfor det
hadde tatt så lang tid. «Å, du veit, jeg måtte prate litt
au!» svarte’n Harald.

11.03.2014 23:55:11
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Deler av Trevar’n brant i 1943.

Arbeiderne trengte boliger
Derfor ble det bygd to boliger på odden ut mot Gjellumvannet omkring 1917/1918. De ble kalt Odden 1
og Odden 2. De første eierne, Knut Nilsen og Knut
Pedersen, hadde sikret seg store utsiktstomter i Homansbyen og lengst oppe i Heggedalsbakken. Begge
var nemlig med i Aksjeselskapet Heggedal Hovedgård. Selskapet besto av en gruppe arbeidere som
hadde kjøpt Hovedgården i 1899. Det var dette selskapet som begynte å selge tomter fra Hovedgården,
og de første – og beste – solgte de til seg selv, inkludert båtrett i Gjellumvannet!

Fabrikken brenner
Trevarefabrikken gikk bra og ble sett på som en trygg
arbeidsplass. Men så skjedde det som mange ganger
tidligere hadde rammet industrien i Heggedal. Sommeren 1943 begynte det å brenne, men heldigvis klarte man å begrense brannen slik at deler av fabrikken
ble spart. Den største bygningen ble aldri bygd opp
igjen, men Trevar’n fortsatte i de lokalene som ikke
var brent. Jeg husker grunnmuren etter branntomta fra
min barndom. Men spesielt husker jeg flisbua. Det var
et lite hus som rommet sagflis og høvelspon. Her var
det selvsagt spennende å leke, og hit kom bøndene
for å hente flis til fjøs, grisehus og stall. Men når det
begynte å suse høyt i viftemotoren som sendte flis ut
i bingen, måtte vi komme oss ut snarest for ikke å bli
helt tildekket.
Unntaksvis ble det laget ski på Trevar’n. Det hendte
også vi fikk reparert dem der – som da en kamerat etter
å ha brekt et par splitter nye ski i Fossekneika fikk dem
fingerskjøtt. «Like gode som nye!» sa faren hans som
var snekker. Flate skitupper og dårlig spenst kunne
også ordnes ved at skiene ble dampet og satt i spenn.
Pussestøv fra Trevar’n gjorde nytte
på Hovedgården
Da Hovedgården ble restaurert midt på 1970-tallet,
oppdaget vi store sprekker i tømmerveggene. De kunne ikke sparkles, for det ville bare sprekke opp igjen.

Arbeidere ved Trevar’n ca. 1920.
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Men fint pussestøv blandet med
cascolim gjorde nytten. Det ble
som hel ved. Dermed ble alle kroker og kriker på Trevar’n saumfart
og slik skaffet vi oss flere sekker
med «trevarestøv».
Prekestolen i kapellet
Da Heggedal kapell ble bygd i
1931, skulle de selvsagt også ha
prekestol. Den sørget snekker Ole
Kristiansen for. Han var en dyktig
snekker, for han fikk også oppdraget med å lage innredningen i
dukkestua til prinsessene Ragnhild
og Astrid på Skaugum. Det kunne
vært interessant å vite om den fortsatt eksisterer…
Fabrikken ble overtatt av 2.generasjon Pedersen og Nilsen, Karl
og Nils. De regjerte i den knøttlille kontorbygningen som lå ved
svingen rett nedenfor kirken. Det
hendte at kundenes betalingsevne
var så som så. Ved en anledning på
1950-tallet hadde Anders Lange,
som da hadde flyttet til Trollstein,
fått noen varer. Da han kom til Karl
Pedersen for å betale, leverte han
en sjekk med følgende kommentar: «Ja, Karl, hvis det er dekning
på denne, er det jeg som blir mest
overrasket!»
De siste åra
Sønnen til Karl, Per Pedersen (f.
1923), overtok bedriften og drev
den videre, mot slutten som et enmannsforetak. Trevar’n ble solgt
omkring 1980 for å gi plass til forretningsbygget som står der i dag.
Bedriften hadde da holdt det gående i 80 år – mer enn noen annen
virksomhet i Heggedal.
Dermed var en epoke i Heggedals historie over.

Trevar’n ca. 1980. Tørkehuset til høyre. Taket på Odden
skimtes bak fabrikken.
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Forfatterdebutant
i Heggedal
Tekst: Elisabeth Schjølberg, Foto: Elisabeth Schjølberg og Johnny M. Johansen
«Dette er Petronella Svendsen. Ei
helt vanlig jente på åtte år».
Sånn starter historien om Petronella
og monsteret – en litt skummel, men
mest koselig bok om det å være litt
engstelig og om hvordan vennskap
kan gjøre deg ganske modig. Mammaen til Petronella bader naken og syr

klærne til seg og Petronella selv. Det
er litt flaut og Petronella blir ertet for
det, men det som bekymrer Petronella
mest er at hun har et monster under
senga.
Hvem ville ikke vært engstelig
med et monster under senga? Ikke
kan Petronella si det til noen heller – for ingen vil vel tro på en sånn
røverhistorie? Petronella bestemmer
seg for å ta saken, det vil si halen, i
egne hender. Hun trekker monsteret
fram etter halen – og så viser det seg
at monsteret er like engstelig som hun
selv. Sammen ordner de opp sånn at
Petronella en kveld kan smile fornøyd
og si til seg selv: «Dette har vært en
bra dag, faktisk en av de aller beste».
Hvordan det går til, kan vi selvfølgelig ikke røpe her.
Det er Line Renslebråten fra Torp/
Høymyr som har skrevet og illustrert
boka. Drømmen er at leserne syns den
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er både litt skummel og morsom, og
dessuten veldig fin og litt annerledes.
For dette er en bok der detaljene er
viktig. Illustrasjonen fra boka viser
dette.
« «Under senga» passer for barn fra
5 år», sier Line Renslebråten, men illustrasjonene bør kunne inspirere både
eldre barn, ungdommer og voksne vil
Heggedalspostens utsendte anta.
Når Heggedalsposten kommer ut, er
boka alt lansert og Line har hatt høytlesing i Asker bibliotek.
Hvis du vil noe, så må du fortsette
å forsøke
Eventyrene, både de korte og lange,
har fulgt Line Renslebråten fra hun
var liten. Spesielt de litt melankolske,
kanskje huldreaktige eventyrene: Den
lille Havfruen, Jørgen Moes vei 13,
Ruffenbøkene. Drømmen om å være
forfatter har fulgt henne fra hun var
liten: alt som 12-åring sendte hun inn
sitt første manus. Siden har hun fortsatt å skrive, tegne, male og skulpturere og tatt på seg illustrasjonsoppdrag.
Samtidig har livet blitt et liv med
formidling – til det å få barn til å oppdage kunst og ha glede av å skape
selv. Kanskje drivkraften har vært å
gi andre samme mulighet hun selv har
hatt? Hun har foreldre som viste vei
inn i kunstens verden. Hele veien støttet de henne når hun valgte «tegning
form og farge» som valgfag og hovedfag i skoledagene. Var det kanskje en

Line Renslebråten fra Torp/Høymyr har
nettopp debutert som barnebokforfatter

lærer som i sin tid skjønte at hun bare
«måtte tegne» som har gitt inspirasjonen til å bli kulturformidler? Først på
Henie Onstads kunstskole for barn, og
nå som lærer på Hovedgården ungdomsskole i Heggedal.
«Jeg elsker jobben min» sier Line
Renslebråten som har 80% stilling
ved Hovedgården ungdomsskole i
Heggedal – der hun møter 8. og 10.
klassingene i kunst og håndverksfaget
og 8.klassingene i valgfaget «Design/
redesign». «Elevene er veldig hyggelige og de gir inspirasjon i hverdagen.
Det er gøy på jobben!» . Hun håper
også at hennes erfaringer med den lange veien frem til den første boka kan
være til inspirasjon for elevene. Hele
8 ulike fortellinger ble refusert før
«Under senga» var en realitet – mange
ble aldri sendt inn. Men gi opp? Nei!
Da Line skulle ha svangerskapspermisjon for ett og et halvt år siden hadde
hun bestemt seg: NÅ skulle det bli! 8
måneder tok det å få tegnet frem alle
illustrasjoner, alle detaljer.
Det blir for øvrig flere bøker. Line
er i full sving med sin neste bok – de

I «Under senga»
er bilder og
detaljer en viktig
del av historien.
Alle detaljer er
håndtegnet med
tursj - og første
bokstav på hver
side er et eventyr
verdig
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20% hun ikke er på Hovedgården gir
i alle fall litt rom for å bruke tid på
egen produksjon, som det lille barnebokforlaget Gresvik har gitt henne
muligheten for.
Vi ønsker Line Renslebråten lykke
til med både «Under senga» og senere
bøker!
PS: Noen lurer kanskje på hvor navnet Renslebråten kommer fra? Det
finner du i Rukkedalen, vest for Nesbyen.
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«Den kulturelle skolesekken» og Hovedgården ungdomsskole

«Den kulturelle skolesekken» er
en nasjonal satsing som skal bidra
til at elever i grunnskolen i Norge
får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag». Det kan Wikipedia
fortelle. Det vokste på 1990-tallet
frem et ønske om at barn og unge
hadde krav på et kulturtilbud på lik
linje med voksne – både ved at skal
få oppleve profesjonell kunst og ved
at de skal få forsøke seg selv.
Satsingen finansieres av tippemidler og bidrar til forfatterbesøk, teaterforestillinger og konserter.
På Hovedgården ungdomsskole
har de satset ekstra på sin kulturprofil. Dette kan vi lese på skolens hjemmeside. Elevene får stort ansvar for
både kantine, kino, idrettsstyre og
oppsett av ulike forestillinger som er
et tilbud til hele befolkningen i Heggedal. Ved de åpne forestillingene
arrangert av «kulturbedriften» som
setter opp forestillinger, julekonserter og kunstutstillinger, vil du kunne

møte bla elevene fra «Design/redesign» som selger – nettopp redesign
fra årets loppemarked. Slik finansieres litt flere besøk på utstillinger
enn det den kulturelle skolesekken
kan bidra til. Det er ingen tvil om at
kultursatsingen på Hovedgården bidrar til at elevene får prøve selv.
Gjør satsingen en forskjell? Det er
vel alltid sånn at det er mange enkeltfaktorer som sammen gir resultater,
men kikk på http://skoleporten.udir.
no/oversikt og let opp Hovedgården
ungdomsskole, så finner du at dette
er en skole i utvikling og med fremgang. Det er høy trivsel, elevene har
faglige utfordringer godt over både
landsgjennomsnitt og Akershusgjennomsnitt og motivasjonen er på
topp. Sannsynligvis kan skolen også
skilte med «Best på elevdemokrati».
Kan hende dette også er en medvirkende faktor til at mobbing på denne
skolen ligger markert under landsgjennomsnitt?

11.03.2014 21:29:32

8

Heggedalsposten

HEGGEDAL MENIGHET

Tårnagenthelg
Helgen 3.-4. mai inviterer Heggedal menighet alle
8- og 9-åringer til Tårnagenthelg. Dette i samarbeid
med Østenstad menighet. Denne helgen vil du som
er 8 og 9 år få mulighet til å utforske kirken, bibelen,
tårnet og kirkeklokken. Vi skal løse oppdrag og mysterier. Det første mysteriet finner du her:
Klarer DU å løse gåten? Sett
sammen bokstavene på nytt og
ordet du får, skal hviskes i øret til
«Sjefsagenten» ved innsjekk på lørdag kl. 15.00. I invitasjonene som
blir sendt ut til alle døpte kommer
det andre gåter som må løses, men
denne gåten er for deg som ikke
har fått brev, men som har lyst på
en spennende helg med mysterium,
oppdrag, koder og spennende hemmeligheter.
Foreldre til 8- og 9-åringene vil få
invitasjon til å være med som Englevakter. Som Englevakt i kirken er foreldre med på spennende aktiviteter i kirken sammen med barnet, samtidig som de

gjør en verdifull frivillig innsats. De blir kjent med
andre foreldre med barn i samme alder og får innsikt
i kirkens aktiviteter for barn og unge, aktiviteter som
er felles for hele landet.
Hvordan bli Englevakt?

Dersom du er foresatt til en 8- eller 9-åring, vil du
få en invitasjon i posten om å være Englevakt samtidig som barnet blir invitert på Tårnagenthelg, 3. – 4.
mai 2014. Allerede nå kan du melde på deg og barnet
ditt. Send en mail til Marianne Solheim som jobber
med barn i kirken og har ansvar for Englevakter til
både Tårnagenter og andre arrangement (mailadresse:
marianne.solheim@asker.kirken.no).

11. mai kl 12.30

Utegudstjeneste på Blåfjellet

Som i fjor inviterer menigheten i samarbeid med speiderne og
Blåfjellhytta til utegudstjeneste på Blåfjellet. Etter gudstjenesten
blir det aktiviteter for små og store ved speiderne og Blåfjellhytta.
Kiosken er åpen etter gudstjenesten. Nytt av året er muligheten
til å gjøre det hele til en skikkelig tur, med felles vandring fra
Heggedal stasjon kl 10.30. Denne turen er et samarbeid med
Kjekstadmarkas venner.

FASTEAKSJONEN
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Mats Lynum Hartman og
Mimi Barfod

Tirsdag 8. april kommer ungdommer fra Heggedal menighet
sammen med over 40 000 bøssebærere fra alle landets menigheter
til å gå dør til dør for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.
Dette formidable engasjementet over hele landet gjør aksjonen til
Norges nest største dør-til-dør-aksjon.
Aksjonen har vært arrangert siden 1967 og pengene som samles
inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. I år er det et
spesielt fokus på borgerkrigen i Syria.
Ta godt imot bøssebærerne som kommer på din dør og vær med å
bekjempe urettferdighet.

4.april kl 11

Fredagstreff

Menighetens seniorarbeid inviterer til fredagstreff på Heggetun.
Vi får besøk av tidligere generalsekretær i Misjonsalliansen,
Nils Tore Andersen, som vil snakke om «Det sitter på netthinnen
– et misjonskåseri». I tillegg blir det sang og musikk, åresalg,
servering og andakt. Vel møtt!.
Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

8-9 Menighet nr 2 2014.indd 8

11.03.2014 23:56:37

HEGGEDAL MENIGHET

Heggedalsposten

9

Program Heggedal menighet
DEN NORSKE KIRKE

Dag

Aktivitet

Sted

Opplysninger
A. Grønvik, dåp, nattverd, søndagsskole
A.Grønvik, Salig blanding, nattverd, mulighet for dåp,
søndagsskole. Maria Budskapsdag
A.Grønvik, T.Brennum, band, forsangere, nattverd

MARS
Søndag
Søndag

16
23

11.00 Gudstjeneste
11.00 Gudstjeneste

Kirken
Kirken

Søndag

30 19.30 Kveldsmesse
APRIL

Kirken

Søndag
Søndag

6
13

11.00 Gudstjeneste
11.00 Gudstjeneste

Kirken
Kirken

Torsdag
Søndag
Søndag

17
20
27

19.00 Kveldsgudstjeneste
11.00 Gudstjeneste
19.30 Gospelnight

Kirken
Kirken
Østenstad

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

11:00 Gudstjeneste

Kirken

A. Grønvik, dåp, Tårnagenter, vårfest

MAI
Søndag

4

Søndag

11

12:30 Utegudstjeneste

Blåfjell

A.Grønvik, Heggetroll, speiderne

Søndag

18

11:00 Gudstjeneste

Kirken

A. Grønvik, mulighet for dåp, nattverd, søndagsskole

Søndag

25

19:30 Kveldsmesse

Kirken

B.Øksnes, T.Brennum, band, forsangere, nattverd
A.Grønvik, G. Laugerud med musikere og sangere, nattverd
A. Grønvik, dåp, nattverd, søndagsskole, sommerfest

JUNI
Søndag

1

11:00 Folketonemesse

Kirken

Søndag

8

11:00 Gudstjeneste

Kirken

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

Menighetens årsmøte 23. mars
Etter gudstjenesten 23.mars avholdes menighetens årsmøte.
Menighetsrådet legger fram årsmelding og regnskap for 2013.
Årsmeldingen kan du få ved henvendelse til kirkekontoret
eller du kan lese den på www.heggedalkirke.no
Menighetsrådet legger også fram forslag til nytt
visjonsdokument for Heggedal menighet til vedtak i
årsmøtet.
På gudstjenesten feirer vi Maria budskapsdag med dåp, og
det blir sang ved Salig blanding. Vel møtt!
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DEN NORSKE KIRKE
Heggedal menighet

Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf: 66 90 71 80

heggedal.menighet@asker.kirken.no
marianne.solheim@asker.kirken.no
www.heggedalkirke.no
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Heggedal idrettslag

100 år

HILs jubileumsfeiring
Bankett
Lørdag 1. februar 2014 var det
samlet til stor fest på Gjellum.
Det var da duket til Bankett. Ordfører og andre prominente gjester,
æresmedlemmer, sponsorer, styre,
naboklubber, fortjenestemedaljeinnehavere var gjester under
banketten. Det var taler, sanger,
underholdning. Det var også
utdeling av fortjenestemedaljer.
Fra venstre mot høyre; Helle
Callesen (mor til Christoffer Callesen), Laila Samuelsen, Terje Bø,
Tom Hermansen, Terje Småhaug,
Monica Øverbye, Karin Reinkind
og Henry Meyer. Gry Garlie var
ikke tilstede, men ﬁkk sin medalje
under fakkeltoget.
Sang på
bankett Ida
Mathilde
Marstein
Ordfører
Riisnæs.
Lene
Conradi.

takk for
innsatsen
– 100års festen

fakkeltog
100 år etter
stiftelsen
av Hil
3. februar 2014 gikk ca. 300 mennesker fakkeltog i Heggedal.
Ordfører Lene Conradi sammen med HILs leder Ruben Vineshaugen gikk i spissen med en haug forventningsfulle Heggedølinger
bak. Takket være bistand av Asker og Bærum politidistrikt ble
fakkeltoget en trygg og opplevelsesrik rundtur i deler av bygda.
Kvelden ble avsluttet på grendehuset med gratis bevertning til
store og små. Aldri før har det vært så mange mennesker samtidig
inne på grendehuset som denne kvelden. HIL oppfordret alle til å
gi sin ”matchvekt” til Kirkens Nødhjelp og derav ﬂomrammede
på Filipinene. I alt kr. 6434 kroner ble samlet inn og overlevert
Kirkens Nødhjelp. Kvelden ble avsluttet med fyrverkeri fra grusbanen. Det er 6. gang det er arrangert fakkeltog i Heggedal. Første
gang var i 1961 etter Torbjørn Yggeseths bravader i hoppbakken. I
1962 ble det markert med fakkeltog Arne Larsens verdensmesterskap i kombinert i Zakopane. I 1994 ble det arrangert fakkeltog

Hil_nr.02-2014.indd 10

Lørdag 8.februar 2014 var det samlet til enda
en stor fest på Gjellum. Da var det «Takk for
innsatsen – 100års festen». En fest for de som
drar idrettslaget i dag.
Frivillige som har viktige støttefunksjoner som
gjør trening og andre aktiviteter mulig for små
og store i HIL, frivillige som gjør en ekstra
innsats for at HIL går rundt, sponsorer.
Her var det også taler, sanger
og dans.

i anledning den olympiske fakkel på veg til Lillehammer. I 2004
markerte HIL sitt 90 års jubileum, kombinert med pengeinnsamling
til Røde Kors etter tsunamien i Asia. I 2010 arrangerte HIL nytt
fakkeltog kombinert med pengeinnsamling til Leger Uten Grensers
hjelp til katastrofen på Haiti. Heggedal idrettslag vil også i årene
fremover bruke fakkeltog som en gylden mulighet til å synliggjøre
begivenheter lokalt, og samtidig sette fokus på å kunne bidra til
pengeinnsamlinger til forskjellige prosjekter verden rundt. Når det
gjelder hvilke organisasjoner som får penger, vil dette alternere
etter styrets avgjørelse.
Tekst: Morten Eriksson. Bilde: Pål Gisle

08.03.14 22:45
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Sterk Heggedalsinnsats i
Hovedlandsrennet på ski

11

Fra venstre: Vegard
Guldbrandsen, Frida
Kapstad, Johan Theodor
Westly, Sjur Kvisle og
Martin Haarstad.

Hovedlandsrennet på ski er uoffisielt Norgesmesterskap for landets 15-16-åringer.
Dette er ikke noe «barneskirenn», og her satses mye både av utøvere og støtteapparat.

D

ette er et utrolig morsomt og proft
arrangement med mye og ekte skiglede! Ikke vet jeg når det sist var
med 5 løpere fra Heggedal IL i Hovedlandsrennet på ski. Det må være mange år siden.
Årets Hovedlandsrenn ble arrangert på
Gåsbu ved Hamar av Vang IL. Heggedal
IL stilte med Frida Kapstad Winter i klasse
jenter 15 år. I klasse gutter 15 år hadde vi
med Johan Theodor Westly, Sjur Kvisle og
Martin Haarstad. I klasse gutter 16 år stilte
Vegard Guldbrandsen.
Det er nesten vanskelig for en som
ikke har gått skirenn selv å forstå hvor tøff
konkurransen er i dette rennet. Her stiller

ingen som ikke trener mye, alle går fort
på ski og veldig mange går utrolig fort på
ski. Den aller største klassen er gutter 15 år
med 340 startende. På fredagens klassisk
distanse ble Johan Westly her nummer 78.
Det er godt gjort.
Lørdagen var det sprint og skicross.
I sprinten ble Frida nr 63 av 170 hardtsatsende langrennsjenter, og Johan nr 50
av 335. De 30 beste i Hovedlandsrennets
sprint går videre til kvartfinaler, semifinaler
og finaler; akkurat som i OL. Resten går
skicross. I skicrossen gikk utøverne en
2 km lang løype med ulike «momenter»
underveis. Blant annet var det skihopp,

kuleløype og orgeltramp. Her var det tydelig
at Heggedalsløperne hadde fordel av å ha
boltret seg i skileken på Eid. I skicrossen
var alle 5 fra Heggedal høyt oppe på
lista. Johan ble nr 14, Martin nr 48 og
Sjur nr 78 av 274 i guttenes 15-årsklasse.
Frida ble nummer 25 av 123 startende, og
Vegard nummer 56 av 184 i klasse gutter
16 år. Hovedlandsrennhelgen har vært
utrolig morsom, sosial og inspirerende
for Heggedals deltakere. Jeg håper også
den vil inspirere andre langrennsløpere
fra Heggedal til å gå renn og være med på
Hovedlandsrennet når de er 15 og 16 år.
Tekst: Eva Lill Kvisle Foto: Inge Westly

Blåfjellhytta

Påskesamling for hele familien på Blåfjell.
Blåfjellhytta inviterer alle hjemmesittere til en familie dag på Blåfjellhytta i god gammel tradisjon, skjærtorsdag, 17.april 2014. Hvilke
øvelser som gjennomføres er helt avhengig av værgudene, men
det blir garantert en familieløype med innlagte praktiske og teoretiske
oppgaver. Det vil i tillegg bli en offisiell åpning av grillhytta –
LILLE BLÅ! Samt markere at Blåfjellhytta fyller 90 år i 2014.
Påmelding
Start 		
Avgift 		
Premiering
Kiosk		
Loddsalg
Parkering

Kl. 1100.
Kl. 1200.
Kr. 200 for hele familien alt. kr. 50 pr. person.
Alle barn under 12 år, samt de 3 beste lagene.
Åpen kiosk.
Flotte gevinster.
Gode muligheter.

Velkommen til en hyggelig dag i Kjekstadmarka.

Hil_nr.02-2014.indd 11
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allidrett
– et idrettstilbud til
barn i alderen 4-8 år

Friidrett i frammarsj
Det er mange modige utøvere som allerede har deltatt i
friidrettsstevner og dette har gitt mersmak.

I

januar reiste 2 gutter og 3 jenter til Ekeberg for å delta i nasjonalt stevne i friidrett.
Dette var vårt første innestevne og vi var veldig spente. Sondre Kristiansen og
Johannes Awe deltok i gutter 10 år i både lengde, 60 meter og 600 meter. Sondre
fikk 3. plass i lengde med hele 3,31 m. Veldig ﬂott resultat og en veldig stolt deltager fra
Heggedal IL friidrett på pallen. På jentesiden deltok Nora Abkhil, Melisa Nezic, Kaia
Elisabeth Hatfield. Kaia hadde akkurat startet med friidrett, så det var kjempemodig å
bli med på første stevne. Alle deltok i både 60 m, lengde og 600 m. Veldig moro var det
at Melisa ledet lenge. Vi har hatt mange utøvere med oss til Dialoglekene i Drammen
og Skedsmolekene på Lillestrøm. Her kom vi med en hel tropp da også 8-åringer kunne
delta. Deltagere var Henrik Vineshaugen, Erik Hatfield, Sondre Kristiansen, Nora Abkhil,
Melisa Nezic, Kaia Hatfield, Leah Berggaard, Thyra Wolfbrandt og Sofie Stølan Chezy.
I Lillestrøm deltok også Thea Sand-Winge.Det var ﬂott innsats av alle sammen.
Tyrvinglekene var det foreløpig siste innendørsstevne. Dette er et stort stevne med
deltakere fra hele landet. Vi var 8 jenter og to gutter. Alle hadde kjempeﬂotte resultater.
Nye på dette stevnet var Izabella Hagel, Camilla Ngyen og Cecilie Marken
Vi vil gjerne ha med oss ﬂere barn i friidrettsgruppa. Lurer du på om det er gøy, kan du
møte opp i Heggedalshallen. Treningstider: Jenter og gutter 9-11 år ons kl 16-17. Jenter
og gutter 7–10 år fre 17-18.
Tekst: Berit Marstein – oppmann

Heggedal IL er på facebook
Bli venn med oss!

Allidrett er generell innføring i
forskjellige idretter på barnas
premisser. Det er foreldrebasert
styrt lek og moro, et tilbud til barn i
alderen 4-8 år. Allidretten skal
inneholde både innendørs og
utendørs aktiviteter, samt svømming
Intensjonen er å legge grunnlaget
for varig lyst til drive idrett og fysisk
aktivitet. Arbeidet starter mens
barnet er i barnehagealder og
fortsetter ﬂere år inn i skolealder.
Allidretten skal inneholde både
innendørs og utendørs aktiviteter,
samt svømming. Allidretten ledes
av foreldre og HIL mangler noen
engasjerte foreldre til å drive allidrett.
Har du barn i målgruppen og ønsker
å starte Allidrett i HIL, ta kontakt med
daglig leder.
Hil post@heggedalil.no

Nytt fra a-laget
A-laget vil også i år ha Hansa som
trener. Det er viktig at han ble med
etter en god første sesong. A-laget
har nå spilt 1 treningskamp. Det
ble en klar 3-0 seier mot Borgen.
Ellers jobber det fortsatt med nye
spillere etter at Espen G K, Even
B, Andreas W, Torbjørn og Ragnar
L sluttet. En stor nyhet, er at vi har
fått inn 2 keepere, Anders Ivarsson
og Dag Magne Vegel. Ringreven
og Heggedølingen Dag Magne som
virkelig blør for den grønne drakta
gjør comeback etter mange år ute.

Tekst: Zishan Abbas

Heggedal IL vil takke deg som har registrert Heggedal IL som mottaker av din grasrotandel. Det totalte beløpet HIL har mottatt siden oppstarten av Grastrotandelen er
kr 388.125. Ditt bidrag hjelper HIL med å oppfylle små og store drømmer. TUSEN TAKK!

Har du ikke registrert HIL som mottaker av din
Grasrotandel? Send SMS: GRASROTANDELEN
979674791 til 2020 (gratis).
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Leder:
Nestleder:
Konst. leder fotball:
Langrenn:
Allidrett:
Trim og trening:
Blåfjellhytta:
Utleie Gjellum:

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

08.03.14 22:46
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KOMPOSTERING KAN VÆRE KUNST!

Kristin Ma Ellefsen og foredragsholder Alemu Alene Tesfamichael

Forestill deg den mørkeste, mykeste og deiligste jord;
sammensatt av alle de beste bestanddeler som skal til for
å dyrke de største, kraftigste og mest smakfulle grønnsaker eller planter. En tvers igjennom hjemmelagd, kortreist
jord skapt i samarbeid med naturens hjelpere. Skapt med
kjærlighet og omtanke av selveste deg.
På kjøpet kvitter du deg med organisk avfall, du gjør et
vesentlig bidrag til å redusere CO2 utslipp, du
bidrar til en økologisk helhetstankegang hvor
det som gror, foredles og forbrukes gis tilbake
til jorden på bærekraftig vis. Et viktig skritt i
en retning der vi også i morgen kan så og høste
det vi trenger. Og da mener jeg: Du, jeg, vi, våre
barn og det store verdenssamfunnet vi er uløselige deler av.
Det er dette ”foreningen SÅ ET FRØ for en bærekraftig
fremtid” handler om. Det er det Meitemarkkurset vi arrangerte på Heggedal bibliotek siste uken i februar handlet
om.
Kursholder var Alemu Alene Tesfamichael, forsker på
meitemarkkompostering ved Lindum i Drammen. Kurset
er del i to. Denne kvelden fikk vi en teorietisk innføring i
kunsten å kompostere med meitemark. Den praktiske de-
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Tekst: Kristin Ma Ellefsen
Foto: Per Sletaune

len vil bli avholdt i mai, selvsagt med levende meitemark.
Ikke visste jeg at marken som brukes i kompostering er
en egen type mark, på fint kalt Eisenia fetida og E. Andrei.
De er rødlige og har gjerne litt lysere ringer mellom leddene når de strekker seg. Disse typene lever nær overflaten og livnærer seg av organisk avfall. En annen type, som
kommer opp til overflaten når det regner, egner seg ikke,
fordi den trives et par meter ned i jorda, og vil derfor stikke
av for å komme seg tilbake. dit ned.
Etter det jeg forstår er markkompostering en av de raskeste og mest effektive måtene å kompostere på, også en
av dem som gir best jordresultater, pga den omdanningen
som skjer gjennom marken.
Etter en generell innføring om kompostering, ga Alene
oss en introduksjon om metode, materiale, utstyr samt avgjørende faktorer for en vellykket markkompostering. En
svært entusiastisk tilhørergruppe ser med stor forventning

Alemu i samtale med Stein D.Berge

frem til neste kurs i mai.
Og til deg, kjære leser, som ikke deltok, det blir flere
sjanser. Slik jeg ser det, så er det du som kan være med å
gjøre en forskjell for en bærekraftig fremtid, for deg selv
og for et fellesskap.
Kompostering til være hovedtema for foreningen SÅ ET
FRØ denne sesongen.
Foreningen SÅ ET FRØ stiftes formelt 25.april.
Invitasjon til Åpningsfest søndag 11. mai sendes ut
umiddelbart etterpå.
Dersom du ønsker å motta invitasjon og ikke allerede abonnerer på SÅ ET FRØs Nyhetbrev, kan
du sende en e-post til kristin@stillspace.no.
“SÅ ET FRØ for en bærekraftig fremtid» er et
økologisk og biodynamisk hage-/jordbruksprosjekt
med dyrking i pallekarmkasser som første trappetrinn for å samles rundt dyrking av det grønne der
du bor. Vi tilbyr skreddersydde medlemskap for
nærmiljøer, privatpersoner og bedrifter som inkluderer kasser, bærekraftig kunnskap og aktiviteter
for alle.

11.03.2014 21:35:07
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Heggedal Hovedgårds Venner inviterer til:

Jazz-kafé på Heggedal Hovedgård med

Odeon Jazz Quintet
Onsdag 23. 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.

Heggedal Hovedgårds
Venner
inviterer sine medlemmer
og andre interesserte til

ÅRSMØTE

tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00
på Heggedal Hovedgård.
Dagsorden:
- Godkjennelse av innkalling
- Valg av møteleder og referent
- Årsberetning og regnskap.
- Innkomne saker.
- Valg.
Velkommen til årsmøtet!
Du er også velkommen til å bli medlem
i Venneforeningen og hjelpe oss å ta
vare på gården og området omkring.
Medlemskontingent: Minimum kr. 100,pr. husstand.
(e-post: oebbesen@online.no)
Hovedgården skal være et sted der vi
alle trives!

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.
Heggedal Hovedgårds Venner

LIONS CLUB
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KULTURDAGENE i HEGGEDAL
på HEGGEDAL HOVEDGÅRD
31. mai - 01 juni 2014
Kulturdagene har blitt en tradisjon og et samlingpunkt på Hovedgården for lokalbefolkningen i alle aldere. Lions klubb Heggedal har stått for arrangementet de
siste 37 år.
I år har klubben 40 års jubileum, og i denne anledning
markerer vi dette med ekstra kulturingredienser som
kan skape nostalgiske minner for mange.
Gled deg – kom og bli kjent med ditt nærmiljø!
Kulturutstilling 2014
I hovedhusets annen etasje, i tillegg til kunstnernes
utstilling i første etasje, viser vi i år for første gang et
ﬂott og interessant fotogalleri av Gamle Heggedal med
relaterte kostymer fra tidsperioden 1875 – 1960.
Temaer:

Hovedgårdens historie
Heggedals industri
Krig
Verneverdige bygninger

Kristian Stokker (født 1891). Han var
92 - 93 da dette bildet ble tatt

Isskjæring på Gjellumvannet

HIL 100 års jubileum
I anledning HIL’s 100 års
jubileum’s bankett den 1.2.2014
ga LC Heggedal 10.000,- kr til
HIL’s nystartede friidrettsgruppe. Gaven ble godt mottatt og
skal gå til anskaffelse av utstyr.
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Pensjonistaften
LC Heggedal avholdt sin tradisjonelle
pensjonistaften
på Heggedal Hovedgård den
12.02.2014. Det var godt frammøte og Gennek og Egil underholdt. Lionsmedlemmene kjørte
gjestene til og fra Hovedgården.

11.03.2014 23:59:32
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Tekst og foto:
Erik de Mora

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 en
spesiell rekrutteringskonsert på Heggedal og Blakstad barneskoler. Da
inviterer vi 2. klassingene som på
konserten 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 4. 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. Om du ønsker det er det også
mulig å komme innom på en øvelse
og høre på litt og snakke med oss om
hvordan det er å spille i korpset. Da
tar du bare kontakt med styreleder
Erik de Mora, du ﬁnner kontaktinformasjon nederst på siden.

Ny Logo og uniform

I år får korpset både ny logo og uniform. Vi fornyer oss og allerede nå
kan du se den nye logoen vår. Nye
uniformsjakker får vi også. De tas i
bruk nå i mars måned, du får se korpset i full uniform lørdag 3. mai hvor vi
marsjerer fra Heggedalshallen til Fabrikken i anledning feiring av grunnlovsjubileeet.

Loppemarked

Årets største arrangement i Heggedal
er uten tvil korpsets loppemarked i
Heggedalshallen. Loppemarkedet er
kjent for sitt store og mangfoldige utvalg av lopper i fremragende kvalitet.
Vår kafe er et naturlig samlingssted for
en liten pause i jakten på de gode kjøpene. I tillegg er vi kjent for vår gode
service, det er noe både vi og kundene
setter stor pris på. Markedet er jo vår
viktigste inntektskilde, derfor er det så
viktig at loppene vi får inn er av høy
kvalitet. Søppel hører hjemme på Yggeset avfallspark, ikke hos oss. Derfor
setter vi stor pris på at når du ønsker
å levere oss lopper, tenk et øyeblikk
over om det er ting som kan selges.

Musikantene
forbereder seg til
å ﬂytte til Gjellum
Grendehus når
skolen stenger til
sommeren.

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

Loppelageret i Kloppedalen er
åpent 18-21 hver torsdag
Korpset på nettet:
http://hbs.skolemusikk.no

16 Skolekorpset 2-2014.indd 16

Vi ønsker alle nye og gamle kunder velkommen
til loppemarked lørdag 26. og søndag 27. april.
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Kalibernytt: Flere Heggedal-bidrag til Ungdommens Kulturmønstring
7. og 8. mars gikk Ungdommens

Kulturmønstring (UKM) av stabelen i Asker Kulturhus. Ungdommens
Kulturmønstring er en festival hvor
ungdom fra 10 – 20 år kan bidra
innen et stort mangfold av kreative
og kulturelle uttrykk. Nysirkus, foto,
sang, plakatdesign, dikt og orkester
er noen av eksemplene som nevnes
på Kulturhuset hjemmesider.

verdifull arbeidserfaring, som er fint
å ha med seg videre».

U

KM gikk av stabelen før HP gikk
i trykken, men ble du inspirert kan
du allerede nå begynne å planlegge
ditt bidrag til neste års Kulturmønstring.
Jeanett er fotograf, og fotoet
illustrerer diktet under

Det florerer av kreativ ungdom på

Alene og forlatt
det slaget har jeg tapt
Alt som var så tydelig før
har havnet i dine klør
Jeg drukner mine sorger
I hjertet mitt så tapt
Jeg føler meg fortapt
fordi jeg er forlatt

Kaliber ungdomsklubb, og i år var
flere klubbaktive multikunstnere
påmeldt til UKM. Blant disse er
Veronica, klubbens sjefs-DJ, UKMaktuell med en manga-inspirert
tegnefilm. Nathalie og Jeanett, som
er aktive i klubbens mediecrew,
bidrar både med en film og med
fotografier med tilhørende dikt.
I tillegg bidrar Nathalie i år som i
fjor med et sangnummer. UKM er
et landsdekkende arrangement, og
ungdom er med både som deltakere
og arrangører.

Henriette som går på Hovedgården
ungdomsskole er med i det lokale
styret for UKM, som i Asker kalles «Unge Arrangører». Henriette
forteller at å være med som ung
arrangør innebærer at man er med i
et styre som består av ca. 10 ungdommer. Styret er med på å bestemme alt fra prioriteringer innenfor
budsjett og innkjøp, til promotering
og verving av deltakere til arrangementet.

N

år vi spør hvorfor man bør melde
seg på som deltager er Henriette
overbevisende: «Det er veldig sosialt. Uansett hva det er du driver
med, vil du treffe andre som driver
med det samme som deg. Og det er
en mulighet til å utvikle talentet sitt
og til å vise seg fram.» «Flere kjente
artister har fått en karriere etter å ha
blitt oppdaget på UKM,» forteller
hun.

Venner er en glede
som får meg til å sprede
Alle er så snille mot meg
Jeg skal alltid være her for deg
Henriette er med i det lokale styret for
UKM. Det er veldig sosialt og det har
gitt verdifull arbeidserfaring.

Begge dikteme over er skrevet av
Nathalie Oma Lier og Jeanett
Sandbakken Huseby

Profesjonelt teatersminkekurs på Kaliber

I vår har vi gjennomført et teater-

sminkekurs på Kaliber, med profesjonell instruktør. Kurset har gått
over flere tirsdager og vært helt gratis
å delta på. Dette var et veldig bra
kurs som vi gjerne skulle hatt flere

deltagere på. Er det noen kurs og
aktiviteter du savner i ditt nærmiljø
som du vil at vi skal jobbe for å få til
Kaliber? Kom innom eller send det
til oss på e-post: kaliber.ungdomsklubb@gmail.com
Jeanett har vært på teatersminkekurs og ble forvandlet til en søt liten bjørn!

Tekst:

Sara
Warholm

Henriette vil også anbefale andre å

være med på arrangørsiden: «Det er
også veldig sosialt, og veldig lærerikt. Prosjektet er profesjonelt og gir
Kaliber-programmet står på neste side.
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Hovedgården ungdomsskole

I starten av februar i år var Hovedgården ungdomsskole rep
«SMAK» i Lillestrøm. Ungdomsskolen presenterte sin kantineb
Kaliber finner du i kjeller-etasjen
på Hovedgården ungdomsskole

Kaliber program
Nye åpningstider fra 17. mars
* Mandager kl 14-16.30: Åpent
for 7. klasse. Inngang 20 kr, mat
inkludert.

* Tirsdager kl. 14-16.30 Gratis
mat. Div aktiviteter bl..a. fotografering, smykkelaging, glass
kunst, biljard, playstation.
* Onsdager kl 14-20.30, Konkuranser og Kaliberkino med
kinomeny.
* Hver 4. fredag (fra 28. mars)
kl 18-23, div. arrangement med
bl.a. temafester og DJ-show.
* Det er mye du kan være med på.
Vi har fått et helt nytt kamera og
du får kurs i fotografering og
etterbehandling i Photoshop.
* Du kan jobbe i ungdomscrewet
på Kaliber! I år kan du jobbe f.
eks i kafeen, med interiørdesign,
lage film, være DJ, ansvar for lys
og sceneteknikk, utvikle x-sporttilbud og turneringer, spill og
kinoansvar mm. Forhør deg
på klubben for mer info.

* Lik Kaliber på facebook og hold

deg oppdatert på programmet fra
dag til dag:
Facebook.com/ungdomsklubb
kaliber.

VELKOMMEN

Alle arrangementer på og
med Kaliber er rusfrie.

Ansvarlig for
programmet er
Sara Warholm

«SMAK» er Norges

største fagmesse for de som
jobber med mat & drikke, dagligvare
og utstyr til storhusholdning. Det
var til sammen 479 utstillere - alt fra
store leverandører til kokker. I løpet
av uken var over 29.000 besøkende
innom messen.

R

epresentanter fra Hovedgården
ungdomsskole var invitert av Stiftelsen Skolematens Venner til å være
med på messen. Skolematens
Venner er en organisasjon som
jobber for lovfestet rett til ett gratis
varmt måltid på skolen. Hovedgården
var tilstede sammen med Hundsund ungdomsskole fra Bærum for
å fortelle om effektene av et varmt
skolemåltid midt på dagen.

P

å messen ble det også holdt et
seminar om viktigheten av skolemåltidet. Vår egen rektor, Mona Pünther,
holdt et innlegg der hun fortalte om
hvordan vi organiserer skolekantinen
på Hovedgården. Jeg håper vi har
spredt interesse!

Silje Marie Linnestad (fra venstre) og Sju
Hovedgården ungdomsskole.

D

et har vært en omtalt sak i media
at elever i norsk skole får liten tid
til å spise opp skolematen sin. En
fersk kartlegging viser at et flertall
av skolene bryter Helsedirektoratets retningslinjer om at matpausen
bør være minst 20 minutter. Det er
skremmende! På mellomtrinnet (5.
- 7. trinn) får 62% av norske elever
mindre enn 20 minutter å spise på.

Til tross for at matservering på

skolen ikke er pålagt, finner flere og
flere skoler tilpassede løsninger for
matservering der foreldrene
betaler. Kvaliteten og næringsinnholdet i skolemåltidet er også vesentlig.

Bilde fra stand på matmes
Foto: Alf Kristian

Teksten fortsetter på neste side
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kole markerte seg på matmessen «SMAK»

skole representert med både elever og lærere på matmessen
kantinebedrift for politikere, forskere og andre mat-interesserte.

Tekst: Anders Lie

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

Elevrådsleder Hannah Fagerbakk (fra venstre) og Anders
Lie Hagen på matmessen.
Foto: Alf Kristian Lahn
I USAs skolemåltid inngår en
håndfull pommes frites i «Fem om
dagen». Hvor sunt kosthold er det?

stre) og Sjur Kvisle spiser mat i kantina på
Foto: Skolematens Venner

Hovedgården er en av skolene som

tilbyr varm mat til elevene. Det er
gode grunner til hvorfor vi gjør
dette! Elevene kan enten kjøpe abonnement gjennom et halvt år, eller
kjøpe mat i disken. Tilbudet om et
rimelig og sunt skolemåltid er viktig.
Både trivsel og faglige resultater
har økt etter at skolen startet med
tilbudet. Snittkarakteren til eksamen
i matematikk har steget med en hel
karakter gjennom de siste fem årene,
forteller rektor.

Men på landsbasis gir kort spisetid

og halvspiste matpakker grunn til
bekymring.

d på matmessen «SMAK».
Alf Kristian Lahn

UNG-sider 17-19 nr 2-2014-rev.indd 5

Fakta og opplysninger i artikkelen er
basert på Helsedirektoratets
undersøkelse om «Kartlegging av
mat og måltider i grunnskolen, SFO
og videregående skole», utgitt i des.
2013. I tillegg kommer informasjonen
fra Stiftelsen Skolematens Venner.

FAKTA:
Stiftelsen Skolematens Venner
- Stiftelsen Skolematens Venner
har som formål å arbeide for et
lovpålagt, gratis, ernæringsmessig, daglig måltid i skolen.
- Stiftelsen er et kompetanseorgan i forbindelse med kartlegging og utvikling av temaet
barn og kosthold, sosial adferd,
læring og fysisk fostring.
- Stiftelsen jobber med å spre
informasjon om betydningen av
skolemat og om kosthold for
barn og unge.
- Stiftelsen arbeider for at myndighetene utarbeider retningslinjer for skolemåltidet.
For mere informasjon om Stiftelsen Skolematens Venner, se
www.skolematensvenner.no.

11.03.2014 23:26:37
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KULTURBEDRIFTEN 2014
# No Signal
Tekst: Marius Fredheim,
presse- og informasjonsansvarlig i # No Signal.

I år skal 9. trinn fra Hovedgården ungdomsskole arrangere Kulturbedriften for 17. gang.
I år vil handlingen knyttes til grunnlovsjubileet. Forestillingen vil foregå i tidsperioden 1814 til 2014 og vil bli holdt i Heggedal
Fabrikker i perioden 11. - 13. mars.

K

ulturbedriften er et fast arrangement og en elevbedrift som er en del av
skolens engasjement med Ungt Entreprenørskap. I arbeidet med Kulturbedriften
jobber elevene tverrfaglig, med hovedvekt på norsk, musikk, kroppsøving og
samfunnsfag.

D

ette året har ledelsen bestemt at
temaet skal knyttes til grunnlovsjubileet.
- Det er viktig at elevene lærer om
hvordan demokratiet vårt ble skapt og
hvor viktig demokratiet er. Elevene må
få bedre demokrati-forståelse, sier rektor
Mona Pünther bestemt.

I tillegg til å lære om demokrati, mener
Øystein Sparr, lærer ved Hovedgården,
at elevene har stort utbytte av å arbeide
på denne måten - i en slik elevbedrift.
Elevene får innblikk i hvordan en stor
bedrift fungerer.
- Elevene lærer om samarbeid og samhold i bedriften. Det går opp for dem at
det ikke bare er den øverste lederen i en
bedrift som bestemmer, sier Øystein.

I år har elevene jobbet sammen mot et

felles mål, der de har bestemt seg for å
ta publikum med på en reise gjennom
norsk historie med en moderne vri.
Allerede rett etter nyttår startet arbeidet
med Kulturbedriften 2014. Alle på 9.
trinn skrev søknad til den stillingen de
ønsket seg mest. Under den høytidelige
åpningen av Kulturbedriften ble de ulike
stillingene offentliggjort for både elever
og lærere.

20-21 UNG-sider 2-2014-rev.indd 2

Alle foto: Faezeh Amiri og
Henrik Bekkvik Sandli

Ikke lenge etter åpningen ble det dan-

net et styre av elever. I dette styre satt en
rekke representanter fra PR og informasjonsavdeling, kunstnerisk avdeling og
teknisk avdeling. Styremøtene ble arrangert og holdt av daglig leder Andreas
Solheim. Dette styret hadde hovedansvaret for organisering av bedriften.

Daglig leder Andreas Solheim har

Skuespillerne Marte Svee (fra venstre) og
Linn Vedeler er fornøyde og glade for å få
spille hovedrollene i årets forestilling.

jobbet hardt for bedriftens beste de siste
ukene. Han har arrangert styremøter,
organisert informasjon og passet på at
alle gjør det de skal.
- Jeg har ikke møtt én person som ikke
gjør det de skal. Det er flott å se at alle
er fokuserte og engasjerte i arbeidet med
bedriften, forteller Andreas fornøyd.

Manusgruppa har skrevet et langt og

velformulert manus til skuespillerne. Da
manuset var ferdig, ble det holdt audition
og rollene ble fordelt. Skuespillerne Linn
Vedeler og Marte Svee skal spille Mathilde og Emma, hovedrollene i denne
forestillingen. Sammen med manusgruppa øver Linn og Marte inn rollene
sine til forestillingen og gleder seg til å
framføre dette.
- Det beste med å ha en hovedrolle er å
få spotlighten på scenen, sier Linn og
Marte.

Her sitter skuespillerne og leser gjennom
manus. Fra venstre sitter Joakim Paulsberg, Marcus Skapalen, Oskar Bjørklund,
Liam Alten, Mats Hartmann og Hannah
Fagerbakk.

Dansegruppa, musikkgruppa og

sangerne er også godt i gang med sitt
arbeid for bedriften. Dansegruppa står
for alle danseinnslagene. Musikkgruppa
spiller, slik at danserne får øvd inn sin
koreografi. Bandet spiller også musikken
for fellesnummer og solister.

Sammen med musikerne og sangerne øver
Rawand Hussein (fra venstre) og Sjur
Kvisle inn låter som skal blir brukt under
forestillingen.
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4
Noen bilder fra
generalprøven 11. mars
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Heggedal og
omegn Historielag

HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Program mars-mai:

Søndag 4. mai

30. april -

1

8. mai 201
ruken.no

www.kultu

inviterer Vollen Historielag og Heggedal og omegn
Historielag til lokalhistorisk vandring og foredrag.
Arrangementet er del av Kulturuken i Asker 2014.

Kl. 12.00: Historisk vandring fra Slemmestad til Heggedal.
Vi starter fra Slemmestad skole, følger deler av den gamle
oldtidsveien, og går over Bø og Stokker ned til Heggedal
fabrikker. Turen tar 3-4 timer. Ta med mat og drikke.
Turguide: Terje Martinsen

Vi organiserer transport tilbake til Slemmestad skole for sjåfører ved behov.

På fabrikken blir det enkel servering.

Kl. 16.30: Foredrag ved Tor Kristian Østeby:

“1814 sett fra Asker”

Fortellerverksted siste mandag i måneden
kl. 13.00 på seniorsenteret:

31. mars: Tema: MINK- OG REVEFARMER
28. april: Tema: FISKING, ISFISKE OG FISKEKONKURRANSER
26. mai: Tema: UTVANDRING FRA HEGGEDAL

Damvokterboligen

Like ved Kistefossdemningen nedenfor Heggedal hovedgård står et lite
hus som sakte forfaller. Det har stått
der i nærmere hundre år. Huset ble
bygget som bolig for damvokteren og
hans familie. Damvokteren het Olaf
Carlsen, og han bestyrte kraftverket
ved fossen og var dessuten elektriker
på Heggedal ullvarefabrikk. I mange
år har kommunen eid huset – den siste
boligen fra industriepoken i Heggedal.
Det ryktes at kommunen vil rive huset
– slik de gjorde med Sætreboligen og
de andre arbeiderboligene i Heggedal.
Vi synes dette er fantasiløst. Damvokterboligen ligger kloss ved kulturløypa rundt Kistefossdammen. Vi har
ved selvsyn sett at huset er i brukbar
stand. La oss gi dette kulturminne nytt
liv. Kom med ideer til bruk…
Terje Martinsen

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

22 Historielaget 2-2014.indd 22

Skilting av historiske
bygninger og steder

Historielaget har fått tilskudd fra Asker kommune til skilting av ca. 10 historiske bygninger og steder, i tillegg
til de 16 skiltene som allerede er satt
opp i den lokalhistoriske “rundløypa”
rundt Kistefossdammen. Vi har foreløpig satt opp følgende plasseringer
for skiltene:
Transmator’n
Shell-stasjonen
Butikken i Guibekken
”Thune-hytta”
Øvre Gjellum (grendehuset)
Telefonsentralen
Det eldste bygget på Heggedal skole
Rustad Meieri
Elvelygården
Heggedal stasjon
(Eierne av bygningene/eiendommene
vil bli kontaktet)

Bli med i en av lagets
arbeidsgrupper!
Drift av Bekkestua: Vil du være
med på å holde åpen hytte m/servering noen helger i sommer? Vi vil
prøve å holde åpent 12-16 følgende
søndager: 15. juni, 22. juni, 10. august og 17. august. (Vi har noen som
vil ta på seg vedlikeholdet av hytta).
Samle stedsnavn og intervjue
bygdas eldste. Ivar Schaulund vil
jobbe videre med kart og lokale navn,
og blir kontakt for en gruppe som i
tillegg prøver å få intervjuet gamle
folk. Vi har et skjema til hjelp ved
intervjuer.
Registrering av bilder. Vi har tilgang til bibliotekets bildesystem, og
trenger folk til å gjøre arbeidet. Dag
Henning Sæther er foreløpig kontakt.
Vil du være med i en dokumentasjonsgruppe? Vi trenger blant
annet noen som kan skrive ut opptak
fra fortellerverkstedene. Det vil bli
satt opp faste møtetider på seniorsenteret (der PC’er er tilgjengelige), men
det er også mulig å jobbe hjemme.
Ta kontakt med styret hvis du er
interessert!

12.03.2014 01:28:08

Bursdag? Konfirmasjon?
Bryllup? Barnedåp?
Vennefest? Firmafest?
Foreningsmøte?

Kom til Vollen!
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Verdi/lånetakster - 3.-partkontroll
Boligsalgsrapporter - Termografering
Tilstandsrapport - Eierskifterapport

Storsal med plass for inntil 100 personer,
peisestue med piano og plass for 50.
Kjøkken med oppvaskmaskin, komfyr og
kjøleskap. Dekketøy og bestikk for 100.
Godt dansegulv.
Gratis internett. Nytt lydanlegg.
Se priser og kalender på vår hjemmeside
www.vennely.no
Kontakt oss på post@vennely.no

VENNELY
GRENDEHUS
Vennelyveien 14, 1390 Vollen

23 Småannonser og Vennly.indd 1
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Aktiv Eiendomsmegling gjør den beste jobben.
Det sier kundene. Se kundebarometer.com
Vi har hatt gleden av å selge mange eiendommer i Heggedal,
og det til gode priser. Ta kontakt om du skal selge så lager vi en
suksess historie med ditt bolisalg også!

Det er ikke noe poeng å være størst. Ikke lengst eller raskest heller. I de fleste
sammenhenger her i livet er kvalitet det viktigste. Derfor synes vi det er gjevt når
kundene kårer oss til den beste eiendomsmegleren – og det for tredje år på rad.
Se kundebarometer.com
Kontakt oss for en uforpliktende boligprat på 47 68 44 00 eller på post@aktiv.no
www.aktiv.no

24 Aktiv-eiendom 2-2014.indd 1
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Det spirer
Tekst og illustrasjon: Anja Cecilie Solvik

Jeg ser henne på avstand, hun kommer gående. Det grå håret danser rundt ansiktet hennes. Hun
stråler. Øynene mine kjenner henne ikke igjen, men det gjør hjertet. Hodet mitt leter etter navnet
hennes.
I hånden har hun en stav, hun ser ut som en vandrer, en pilegrimsferder over Heggedal. Hun nærmer seg døren, bak henne er solen. Hun kommer med lyset.
Mariann! jeg kommer på det idet ansiktet hennes kommer nær mitt. Hun klemmer meg ikke, slik de
ﬂeste gjør. Hun tar tak over armene mine og holder meg fast. Hun har noe viktig å fortelle meg, og
med øyne som glitrer holder hun blikket mitt fast og sier; ”Her er vi! Vi ER i livet. Kan du kjenne det?”
Mariann jobbet i mange år på en av barneskolene i bygda, helt til hun ble syk. Hun ﬁkk beskjed om
at kreften hadde spredd seg og at prognosene ikke var gode.
De ﬂeste tenkte hun ikke ville overleve. Men her kom hun altså som ett vandrende symbol på livskraft. Med selve våren i favnen og staven i hånden – som en Moses.
Hun er iherdig og gir seg ikke: Kjenner du det? At du lever, Anja?
Jeg kjenner etter, må det, jeg har litt øresus og vondt
i ett kne, men det er ikke det hun mener. Jeg trekker
pusten inn i lungene og ned i magen….Det sprenger… luften rydder plass i en stresset sjel. Jeg ser ut
av vinduet, snøen som er i ferd med å smelte, grusen og den brune jorden som kommer til syne. Ser
endene ﬂy og lande på vannet, ser reﬂeksjonen av
den gamle fabrikken i dammen. Hører bilene som
tar frekke manøvrer og kjører over gangbrua! Hører hunden som gjør, vinden som rasler, solen som
bryter gjennom grenene, knoppene som sprenger
barken av kvisten.
Hun gikk mot døren snudde seg og smilte. Så sa
hun: ”Vær litt gal, mens du lever, for alle dør, men
ikke alle lever!”
Hun lukket døren lydløst. DA kjente jeg det, ett sted i
magen, som en varm spire. Den bredte seg til hjerte
og videre opp til kinnene mine.
Jeg behøvde ikke si det til Mariann, hun vet. Men
jeg trengte å si det til meg selv…
JA! jeg kjenner det… I hele meg…

Jeg lever!
Anja Cecilie Solvik
Piken ved broen
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

TIPS FOR VARMERE HUS

Trenger du tips til hvordan redusere energibruken og bedre innemiljøet?
Nå samarbeider Heggedal Nærmiljøsentral og Asker kommune om å hjelpe husholdningene med å finne de beste løsningene. Du får gratis rådgivning, og kan bli med på gunstige fellesinnkjøp. Snart blir det også skattefradrag for energioppgradering av boligen.

Nærmiljøleder´n
I dette nummeret er sidene våre viet
varme. Varme i huset og varme.
Helt alminnelig varme mellom mennesker. Både huset og vi trenger det.
Synnøve, som er et nytt bekjentskap
for oss, skriver om ensomhet – og
litt om våre muligheter til å gjøre
noe med egen og andres opplevelse
av ensomheten. God lesing – og absolutt til ettertanke. Kanskje særlig
for de av oss som innimellom tenker at det ville være godt å være litt
alene. Men det er likevel ingen av
oss som ønsker ensomhet.
Vi skriver også om en annen og mer
energiorientert varme, den du har i
huset ditt – særlig om du ikke fyrer
for kråkene. Ta en energisjekk, reduser kostnader og ikke minst belastningen på miljøet!
Vi vil gjerne bidra til en litt varmere
hverdag. Hils på naboen din i dag!
PerS

Eldre boliger lekker mye varme, det
kan gi dårlig inneklima og høy energiregning. Det kan være vanskelig å
orientere seg i mengden av tilbud og
ulike løsninger, derfor tilbyr Nærmiljøsentralen hjelp til å finne fram til
tiltakene som passer din bolig. Noen
tiltak er det lurt å gjøre når man likevel skal modernisere, mens andre kan
gjøres umiddelbart og betales av energibesparelsene.
Gunstig gruppeinnkjøp
Nærmiljøsentralen vil prøve ut hvor
mye det er mulig å spare på å gjøre
felles innkjøp. Det er tre tiltak som er
aktuelle for de fleste hus som er 20-30
år og eldre:
- Mer isolasjon på loftet. Har du bare
10-15 cm er etterisolering det beste
tiltaket
- Mest energi tapes gjennom vinduene. Skift til energiglass (vanlig fra ca
1990) som reflekterer varmen tilbake
til rommet og har en behagelig varm
overflate.
- Varmepumpe gir mye varme med
lite strøm
Fra dør til dør
I vår vil en energirådgiver fra Asker

Årsmøtet i Heggedal nærmiljøsentral 6. mars
valgte følgende styre for 2014:
Styreleder: Dag Henning Sæther (gj.v.)
Seniorrepresentant: Astrid Ramdal (gj.v.)
(vara: Elisabeth Skare)
Ungdomsrepresentant: Tobias Handeland (gj.v.)
Styremedlem: Sverre Aae (ny)
Organisasjonene utpeker selv sine
representanter:
Heggedal Bibliotek: Live Gulsrud (vara: Gro Bilhaug Soydan)
Lions Club Heggedal: Arne Nordlien (vara: Atle Jarl Holsen)
Heggedal Idrettslag: Ruben Vineshaugen (vara: Mouliko)
Heggedal Menighet: Ole-Herman Bjor (vara ikke valgt)
Heggedal og Blakstad skolekorps: Alf-Egil Lahn (vara: Erik de Mora)
Kaliber Ungdomsklubb: Ikke meldt inn ennå
Revisor: Astri Ruud
Valgkomité: Heggedal idrettslag, Heggedal menighet og Heggedal og Blakstad skolekorps ( 1 representant fra hver).
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kommune i samarbeid med Nærmiljøsentralen undersøke interessen for
å delta i felles innkjøp av gode energiløsninger. I første omgang vil eneboliger rundt Heggedal sentrum bli
kontaktet med tilbud om en enkel befaring og informasjon om mulig gruppeinnkjøp. Det er også mulig å melde
sin interesse til Nærmiljøsentralen
(post@iheggedal.no) eller direkte til
energiradgiver@asker.kommune.no.
Oljefri
Stortinget har bestemt at bruk av fyringsolje skal stoppe innen 2020. De
som har slik oppvarming må dermed
begynne å se seg om etter andre løsninger. Fyringsolje og parafin er også
av de dyreste energikildene slik at det
lønner seg å finne andre løsninger.
Dette gjelder ikke minst de som har
eldre nedgravde oljetanker som kan
begynne å lekke. Mer informasjon
finner du på på www.oljefri.no.
Gjør din egen beregning
Om du vil gjøre egen beregning av
hva du kan spare ved ulike energitiltak har Asker kommune en kalkulator
som både beregner effekten av tiltaket
på energibruk og for energimerket. Se
askerkommune.entelligens.no.
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Er vi født ensomme?
Ensomhet er noe ufrivillig, ikke noe
selvvalgt, en følelse av å være forlatt.
De fleste kjenner følelsen i større eller
mindre grad, og vi er kanskje født ensomme for det er bare en av oss, vi er
unike, også angående følelsene våre.
Det å være unik er positivt og har heldigvis stor verdi i vårt individualistiske samfunn, men glemmer vi å dele
det unike? Dele, lytte og respektere
det unike i hverandre. Hva får vi da?
Unike mennesker i ensomhet?
Mye tyder på at mennesker har et
grunnleggende behov for å være
sammen med andre – få dele av seg
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Tekst: Synnøve Gundersen / email.synnove@gmail.com
Foto: Per Sletaune

Helt fra mennesket er født søker det
nærhet og kontakt, og så skjer det et
eller annet på veien.
Barn deler, i hvert fall så lenge de
opplever å bli, lyttet til, bli anerkjent.
Men der de opplever å gi av seg selv
uten å bli møtt, legger de lokk på det
de ønsker å sette ord på, av følelser
og opplevelser. De opplever at det de
har å komme med ikke har noen verdi,
og får en forståelse at jeg med alt mitt
ikke har verdi. Slik kan barn kjenne
seg ensomme, og blir vi møtt slik kan
vi alt fra vi er små skape oss en ensom
rolle. Barnet begynner å møte seg selv
på denne måten, og slik vi har lært å
møte oss selv møter vi også andre.

medmenneske (en god venn eller en
terapeut), trenger hjelp til å få tillit til
seg selv, til at en kan. Men først må
en våge å erkjenne sin ensomhet og
velge å ville gjøre noe med det.
Tillit er avgjørende for at et menneske
skal oppleve seg verdifullt i møte med
andre. Hvilken oppfattelse en har av
egen verdi har en gjerne tatt med seg
helt fra barndommen. Hvilken betydning hadde de voksne man møtte som
barn? Hvem betydde noe for meg? Og
hva var det i de møtene som har gjort
meg til den jeg er i dag?

Tårer

Mamma - hvor kommer tårene fra
Jeg gråter uten å vite av hva
Etter hvert blir vi studenter og kanskje Tenker på mye,
kollegaer, og vi finner vår måte å fylle Men det gir ingen svar
vår rolle på, men kjenner vi oss verd- Forklarer ikke den følelsen jeg har
satte for den vi er? Er det noen som
Kjære lille vennen min
lytter?
Lytt til følelsen som er din
I samtaler med mennesker, kanskje en
Den har sine gode grunner
kollega, som virker sterke og engaOg uansett hvor den kommer fra
sjerte i fellesskapet, kan en oppleve at
Vil den bære deg videre dit du vil dra
de likevel føler seg utenfor, uviktige
og lite verdsatt. De kan oppleve at de
Tårer er bud om smerten du har
blir stilt krav til, men opplever liten,
Om drømmer og savn og kanskje et svar
eller ingen interesse for hvem de er
Med visdom, tillit og styrke
som menneske. I all sin usikkerhet og
Mot til å være alt hva du er
ensomhet er de den som preger pauKjenne deg selv og være deg nær
serommet med kommentarer, har innspill og meninger på personalmøte og
Takk for tillit - mot til å dele
er de første til å melde seg på sosiale
Du lar meg få se mer av ditt hele
begivenheter.
Med ydmykt hjerte jeg lytter
Ja gråt du lille vennen min
Tillit, vilje og mot?
Jeg elsker deg og hver tåre som er din
Men den som vil kan, og den ensomme
må starte med seg selv, ville og våge. Synnøve Gundersen
Og kanskje man trenger hjelp av et
Hverdagshelt eller ensom?

selv i fellesskapet. Mennesker er stadig på søken etter en partner og finne
miljøer, men det er ikke alltid en finner det en leter etter, kjenner seg som
en del av fellesskapet og blir anerkjent
som den en er. Og det kan være vanskelig å erkjenne at vi er ensomme,
ikke opplever oss som en del av den
sosiale arena. Det kan være tøft, et
nederlag, og til og med flaut. Å innse
at en er ensom i verden.

Nina Emilie

Mandag 24/3 1730-1830 Heggedal bibliotek
Å leve med en Bipolar lidelse
Nina Emilie Ørbeck forteller hvordan det er å leve med denne
diagnosen. Nina er blogger, foredragsholder, og forfatter
av boka «Hei Verden. Jeg er psykisk syk.» Nina fikk Askers
Frivillighetspris for 2013. Vi gratulerer!
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Heggedalsseminar 5. mars

Fritekst og bilder: Per Sletaune

Kommunen møtte kommunen på Heggedal Hovedgård, med følgende innledning;
”Heggedal er i endring. Utvikling av boliger og næring i sentrum er i gang. Ny stasjon er bygget og veien gjennom sentrum legges om. Barneskolen er under rehabilitering og ny
barnehage planlegges. Seminaret gir en gjennomgang av alle
pågående og planlagte prosjekter, med tanke på å oppnå en
Kommunen møtte kommunen (og
utbyggere) mannsterkt; med representanter fra skolene, idrett og friluft,
kommunalteknisk avdeling, kulturskolen, biblioteket, servicetorget,
prosjekt og utbygging, samfunn og
strategi, eiendomsutvikling, Tandberg
Eiendom, Statens vegvesen og selvfølgelig nærmiljøsentralen.
Direktørene Ragnar 1 og Ragnar 2,
henholdsvis Sand Fuglum, direktør
for Kultur, frivillighet og fritid, Teknikk og miljø og Slaastad Studsrød,
direktør for eiendom åpnet møtet med
velvalgte ord og overlot betryggende
nok den videre styringen til Lisbeth
Stokke Fjeldly, som veiledet forsamlingen gjennom de neste timene.

god samordning og helhet i videre planlegging i Heggedal. ”
Målgruppen var ansatte i Asker kommune som arbeider med
utviklingsprosjekter i Heggedal – eller som vil bli berørt
av utviklingen. Et svært godt tiltak, her skulle alle snakke
sammen som ellers kanskje snakker mest med ”sine egne.”

turvei) langs jernbanen fra Heggedal
til Asker er tegnet inn i kommuneplanen; med en meters høydeforskjell
burde den la seg tråkke!

Tore Steimoen,
statens vegvesen

Midtbø overlot noe motvillig ordet
til Tore Steimoen fra Statens Vegvesen. Steimoen som alltid gir et godt
inntrykk av at alt er under god kontroll. Han melder at den første delen
av brua over skinnegangen
støpes i løpet av 48 timer
med oppstart den 24/5 – vi
lover å følge med. Den gamle overgangen over sporene
stenges og sikres mot kryssing i 2015. Høsten 2015
Ragnar Sand Fuglum (direktør for kultur, frivillig og fritid), om jeg forstår riktig. Det vil
Ragnar Slaastad Studsrud (direktør for eiendom), Tor Arne kanskje være greit om vi i
Midtbø (kommunearkitekt), Lisbeth Fjeldly (ordstyrer)
Heggedal allerede nå erkjenFørst ut var Tor Arne Midtbø, noe ner at kryssing av sporet til fots eller
som alltid representerer en tidsmes- med hjul er helt slutt – ”snart”.
Espen Tandberg (Tandberg Eiensig risiko – fordi han har så mye på
hjertet; Midtbø starter vanligvis med dom) lar seg ikke be to ganger når
historien, fortsetter med Heggedals han får fortelle om selskapets største
identitet, kjerne i sentrum og blanding satsing, Heggedal sentrum. Det som
av gammelt og nytt. Så også denne måtte være av ”løse” tomter er kjøpt
gangen. Han fortsetter med ”Byplanen for Heggedal”, gjennomgående
akser, gangveisystem, kulturminner,
stasjonen, fyrhuset og avslutter med
kulturaksen gjennom Heggedal. Jeg
kjenner at jeg gleder meg allerede.
For å skape liv behøves et solid knutepunkt som gir boliger (fordi det går
an å komme seg dit) som igjen gir forretningsgrunnlag – slik at butikkene
både kommer og går. Så det suser. Og
ikke nok med det; G/S vei (eller en
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og planlagt bebygget som en del av
sentrumsutviklingen. En tett dialog
med kommunen fra ”førplanstadiet”
og helt gjennom til ferdigstilling er en
forutsetning for suksess.

Espen Tandberg og Tor Arne Midtbø

Håkon Vigsnæs fra arkitektene som
Tandberg benytter tar raskt over etter
Espen og formidler noen av sine tanker som ligger til grunn for skisser og
tegninger for sentrum; Prosjektet er
et unikt samarbeid mellom en privat
aktør, kommunen og overordnet myndighet. Skal realisere ”innhold, smett
og smug” i hele bygningsmassen og
gjennom indre og ytre torg. Bygges i
treverk og mørkt platemateriale (fasadene) med tydelige og fargerike
innslag. Det blir mange små næringslokaler og noen større – og kanskje
kommer Vinmonopolet. Det bygges
omtrent 140 leiligheter, de fleste 3-4
roms, men også noen leiligheter over
to etasjer på toppen av bygningskroppene. Det legges til rette for parkering
i to etasjer under bakken, med nesten

12.03.2014 09:55:06
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400 plasser. Oppstart? Arkitektenes
og ingeniørenes planer er snart klare
som grunnlag for oppstart. Nødvendige søknader er sendt kommunen.
Første byggetrinn er kostnadsmessig
skissert til 5-600 millioner – og det
jobbes nå med en finansieringsplan
som skal gi mulighet til å realisere et
nytt ”sentrum”. Oppstart? Så snart finansiering er på plass.

torget (Heggedals historiske avtrykk),
uterom for eldre og yngre, siktlinjer,
oversikt og åpenhet. Et såkalt skisseprosjekt er i sluttfasen, neste steg er
å gjennomføre et forprosjekt – blant
annet for å se på kostnader. Helhetstenkning er et gjennomgående begrep.
Greiene skal henge sammen. Og ikke
minst en luktfri pumpestasjon med
klatrevegg?

Heggedalsposten
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Stein Grimstad

Det er fortsatt noe usikkerhet omkring
oppstartstidspunkt for elevene ved
”nye” Heggedal skole – og en pågående diskusjon om størrelse og fasiliteter på/i flerfunksjonshallen. Kistefos
barnehage er under planlegging, oppstart 2015, kostnadsramme ca. 60 millioner kroner. Skal stå ferdig i årsskiftet 2016/2017. Ikke barnehagebarn
sier du? Vel;

“Innbyggertorget” - med auditorium ned i parkeringsetasjene

Ordstyrer Lisbeth gir oss et innblikk i
Innbyggertorget, kanskje den viktigste
møteplassen i Heggedal om noen få år.
En samling av seniorer, bibliotekarer,
juniorer, helsestasjon, kafé, nærmiljøsentral og ikke minst heggedøler. Forhåpentligvis over tre etasjer, med et
lite auditorium i underetasjen, for de
mer intime konsertene og ikke minst
de gode foredragene. Første viktige
vedtak i ”saken” er 11. mars, hvor den
totale størrelsen på innbyggertorget er
hovedsak, med videre planlegging og
bred involvering etter et godt vedtak.
Tett dialog med prosjektene som foregår ute, ”torg og park” slik at vi som
er inne trives med utsikten til det som
er der ute.
Jan Richard
Eriksen

Jan Richard Eriksen er ansvarlig for
at vi skal trives ute – i omgivelser vi
er med på å forme – og som lar seg
vedlikeholde, bruke og videreutvikle
over tid. Han snakker om brygger,
båter, tredekke, grusganger, avtrykk i
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Det var satt av nesten en time til ”kreative øvelser for kortsiktige tiltak” –
og her rant det over med innspill for
de fleste av oss – noen av disse forslagene kommer vi tilbake til ved neste
anledning; når de kanskje er noe nærmere realiteter. Vi er imidlertid kanskje mest klar for ”fulldistribusjon” av
Heggedalsposten. Asker? Akershus?
Norge? Uansett kreativitet for korte
tiltak – bred enighet om både å ta vare
på og utvikle.

Sykkelpark i Transmator’n

Gruppediskusjon

Helt kort? Ja, det kom mye ut av dette
seminaret. Vel anvendt tid, gode innlegg, stort engasjement og mye optimisme. Og grunnlag for enda bedre
dialog. Også internt i kommunen.
Og alle planer fikk et fjes!

Stein Grimstad er en av flere ansvarlige for å bygge nye Heggedal
skole og flerfunksjonshall (her måtte
jeg instruere Word om å legge til ordet), med en kostnadsramme på ca.
240 millioner. Bygging starter med
riving – som starter 1/7/2014 – etter
flere utsettelser på grunn av pågående
arbeider på Drengsrud – Heggedal
skoles nye hjem – i byggeperioden.

I fravær av kommunale ressurser på
området fikk undertegnede anledning
til å formidle informasjon om et pågående sykkelparkinitiativ – som skal
sikre ny aktivitet i Trans´matorn på
sommerføre. Sykkelopplæringsmulighet, ”offroad sykling”, trehjulinger
og rekreasjon på samme flate. Med
kort vei til kaffe og sushi – når den tid
kommer.
Ragnar 1 avslutter og omslutter møtet
med at dette ”er gode prosjekter å ha
på CV´n”.
Jeg legger gjerne til at dette er gode
prosjekter det vil være fint å være ferdig med. Fordi jeg er helt sikker på at
det blir veldig bra å bo i Heggedal –
også i fremtiden.

Planer, tegninger og ”saker” vil du
mer eller mindre fortløpende finne på
www.iheggedal.no.
Hold ut, hold fram, stå på!

12.03.2014 09:55:13
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Hvor går veien videre for velforeningene?
Rundt 15 representanter for velforeninger, veilag og beboerforeninger møttes på Gjellum da Asker Velforbund og Heggedal Nærmiljøsentral inviterer til et felles møte 12. februar. Bakgrunnen for møtet var at flere
av foreningene sliter med rekruttering til styrene, og det er et tap for nærmiljøet hvis disse foreningene
forsvinner. Møtet viste at foreningene er delt i to grupper: de som drifter veier, og de som jobber med sosiale tiltak. Leder av Vollen vel, Knut Førsund, ga en fyldig og engasjert orientering om Vollen Vels mange
sosiale tiltak for befolkningen i Vollen-området.

Om Vollen vels arbeid

Vollen Vels leder gjennom mange år ga en fyldig og engasjert orientering om Vollen Vels arbeid. Han har selv bodd
20 år i Vollen .
Vollen vel dekker 850 husstander, og har 500 medlemmer.
De skal ha en aksjon for å rekruttere flere.
Informasjon:
- Vellet har gode nettsider
( www.vollenvel.no )
- “Vollenstikka” kommer
2 ganger pr år, med 32 sider (8-10 sider annonser).
Alle årsmøtepapirer kommer i bladet. Bladet deles ut i
1390/1391-området. (Bladene
kan lastes ned fra Vollen vels
nettsider)
- De bruker Budstikka aktivt, og
har god erfaring med dem.
- Det er satt opp 3 infotavler, og
Asker kommune betalte tavlene.
Økonomi:
- Da Knut Førsund kom inn i velstyret, var vellet et “veivel”. Knut ville at vellet måtte ta seg av mer positive saker
som angikk også dem som bodde utenfor velveiene, og
fikk styret med på det.
- Kontingenten er foreslått økt fra 250,- til 300,- pr. år, og
utgjør ca. 110.000,-. I tillegg har vellet to sponsorer (Evensen og Sigernes) som gir 10-15.000 hver.
- Det selges annonser for 25-30.000 i hvert nummer av
Vollenstikka.
- I 2013 ble det gitt ut ei bok om Vollen, ”Vollen fra fortid
til nåtid”. Boka har 300 bilder, og et opplag på 1000. Pro-
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sjektet har til nå et overskudd på
80.000,-.
Aktiviteter / prosjekter:
- Vellet har merket en tursti med
infoskilt med trykt tekst på A4
aluminiumsplater.
- Vellet satte opp 4 små tavler
som del av et EU-prosjekt. Ideen med prosjektet var å lage
lydfiler som forteller om nærmiljøet. Knut spilte inn lydfilene, og vellet fikk 64.300,- i tilskudd.
- Båtforeningens St.Hansfest. Vollen Vel engasjerer en
trekkspiller. Selv i dårlig vær var det 400 til stede på moloen.
- Blomsterprosjektet. I byggeperioden så det trist ut i sentrum. Vellet foreslo å pynte opp med blomster langs miljøgata, og Evensen og Sigernes ga 100’! Vellet la til 10’, og
etter lange forhandlinger med veivesenet kom blomstene
opp. De koster 35’ i året + 50’ til drift (gjøres av Green
Garden, et lokalt firma).
- Langs vellets tursti er det
satt ut 11 hvitmalte benker
som males hvert 3. år.
- Vollen vel arrangerer
sommerfest på stranda,
med den første maten gratis, musikk v/Skitthegga
Swing, og aktiviteter. Arnestad skolekorps står for
servering, og får inntektene. I 2013 endte den første
“Bringebærfestivalen” opp
på sommerfesten.
- I to helger i mai 2013 (i
Askers Kulturuke) fikk vellet låne noen vegger, og arrangerte en utstilling av gamle
bilder fra Vollen, fra perioden 1870-1970. Utstillingen ble
åpnet av Lene Conradi, og fikk stå i fred, uten hærverk. En
del av de utstilte bildene - pluss mange fler - ble til bokprosjektet “Vollen fra fortid til nåtid”.
- Nyttårsfeiring. For 6. år på rad arrangerte vellet nyttårsfeiring, med fakkeltog fra Montesorriskolen (Gisle skole)
ned til stranda. Av fyrverkeriet til 30’ betaler asker kommune 10’. Det selges fakler.
Knut Førsund forventet solid applaus etter foredraget – og
fikk det!
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Litt om aktivitetene i
de ulike foreningene:
Gui og omegn vel v/Tor Barfod: Vellets oppgaver er drift av gårdsveier. Vellet går
på “sparebluss”. Han har selv hatt ledervervet
i en årrekke, og det er ingen nyrekruttering til
styret.
Askerbørskogen vel v/Astrid Førland: Vellet har 130 medlemmer, og området har to tyngdepunkter, Skjellestad og Dikemark. De har en del sosiale aktiviteter. Vellet
har vært aktivt i forhold til asylmottak og utbyggingen på Dikemark.
Veilaget Hallenåsen Terrasse og Rødbekkveien v/Ivar Thomassen: Viktigste oppgave for
veilaget er drift av veier og belysning/veilys.
Sætre terrasse beboerforening v/Heidi T.
Nordstrøm: Foreningen arrangerer vår- og høstfester,
skirenn og dugnader. De har protestert på forslaget til kommuneplan, som regulerer kanten av Kjelstadmarka til boligområder.
Rustadgrenda Vel v/Alex Laan: Han liker å si at
alle er medlemmer, uansett om de betaler kontingent eller
ikke. Vellet omfatter 70 husstander. Det arrangeres blant
annet skirenn. Vellet preges for tida av diskusjonene rundt
utbyggingen av Bakkene Gartneri.
Aasmund Sutterud m/fl. fra Heggedal Vel:
Vellet driver i liten grad sosiale aktiviteter, men flere av
styremedlemmene er aktive gjennom andre foreninger.
Vellet har vært involvert i mange prosjekter, blant annet ny
badestrand i Kloppedalen.
Trine Uggerud fra Vollen vels styre: Hun framhevet Knut Førsunds innsats, og la vekt på at de har det
hyggelig i vellet.

Prosjekter fra Asker Velforbund:

Styremedlem Dag Torkildsen orienterte om to av prosjektene velforbundet ønsker å invitere vellene til å delta i:
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NaboSone: En velforening eller et annet
organisert nabolag (for eksempel sameie,
borettslag) kan organisere sine beboere i
en nabosone. En organisert nabosone innebærer at beboerne har sagt seg villige til å
arbeide for å holde egen og naboers eiendom, bolig og eiendeler under oppsikt for å
forebygge og redusere kriminaliteten i nabolaget.
Velrusken: Velforbundet gir støtte til ryddeaksjoner og dugnader. Det gis tilskudd til
leie av kontainer og til et hyggelig sosialt
arrangement i forbindelse med dugnaden.

“Så et frø” v/Kristin Ma Ellefsen: Kristin

startet i 2013 et prosjekt med dyrking av blomster og i enkle kasser av paller med pallekarmer, i et samarbeid med
Heggedal Nærmiljøsentral. (“Så et frø” ble omtalt i Heggedalsposten nr. 4-2013, som kan leses på www.heggedalsposten.no.) Hun oppfordret foreningene til å tak kontakt hvis de er interessert.

Den påfølgende diskusjonen viste at forenin-

gene har svært ulike interesser, og prioriteringer. Det ble
stilt et spørsmål om hva som er – eller skal være - vellenes
oppgaver, uten at dette ble tatt opp til nærmere diskusjon.
Et problem for de fleste er rekruttering av frivillige til styrene. Hvis det finnes en engasjert person til å dra lasset, går
det som regel bra.
Det var interesse for at Nærmiljøsentralen kaller sammen
de velforeningene og veilagene som arbeider med drift av
veier. Da kan vi blant annet se på mulighetene for å samle
oppgavene og sette dem bort.
Nærmiljøsentralen kan også samle velforeninger til en
felles “velrusken”-aksjon, og annonsere den blant annet i
Heggedalsposten.
Nærmiljøsentralens styre vil i samarbeid med Velforbundet avgjøre hvordan vi skal gå videre i denne saken.

Tekst og foto: Dag Henning Sæther.
Illustrasjoner er hentet fra Vollen vels nettsider og Vollenstikka.
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EID-jordene på Gullhella
Et drømmested for skiglade barn og voksne
Tekst og foto: Laila Samuelsen

Jeg blir stolt over å ha et så flott område i nærmiljøet der alt
er lagt til rette for at barn og voksne kan utfolde seg, og lære
skiteknikk i de innbydende løypene, og i den flotte ski-leik bakken.
Det er imponerende å se hvor mange som
benytter seg av området, uansett når du
kjører forbi Eidsletta, på dagen, grytidlig
om morgenen eller når det er mørkt om
kvelden. Det er et fasinerende syn når det
vrimler av små lyspunkt fra hodelykter
som beveger seg over hele jordet.
Søskenparet Hege og Lars Vethe er begge
Norgesmestre og lokale forbilder
både for barn og voksne

Små og store klynger med ivrige barn i hard trening
for å bli den nye Nordthug eller Bjørgen, eller kanskje
en ny Hege eller Lars Vethe. Søskenparet Vethe har
vært Norgesmestre i langrenn, og har vokst opp nettopp på Eid gård. Lars ble Norgesmester i skøyting i
1987, mens Hege ble nr. 4 i NM i 1988 fikk NM-gull
i stafett samme år.
De vet hva som trengs for å bli god på ski og
takket være familien Vethe, har dette flotte
løypenettet blitt til.

Mens noen bønder er livredde for at sine jorder skal
bli ødelagt av at det kjøres løyper der, så prioriterer
gårdbrukerne på Eid Gård å satse på skigleden og treningsmuligheten som ligger der.
Lars Vethe jobber for Skiforeningen og er den som
har stått på for å få til et samarbeid med Skiforeningen og har æren for at vi alle kan glede oss over de
vel-preparerte løypene på jordene, og ikke minst fått
i stand det flotte ski-leik-området bak gården. Der
holder Skiforeningen ski-kurs for de små, og på jordene trener barn og unge
fra idrettslag i hele Askerområdet, både i klassisk
skiteknikk og skøyting.
Nå til og med snøkanoner i ski-leik bakken

Lenge før snøen la seg var
det plutselig en sløyfe på
600 meter på Eid med fine
skispor, og de ivrigste jublet. Det var så populært
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Her instruerer Hege Vethe i klassisk skiteknikk i mørket

at det til tider var kø i skiløypene der. Folk sperret
øynene opp og lurte på hvordan dette var mulig.
Det viste seg at Skiforeningen hadde søkt om tilskudd
fra Knut Hermann Horns fond til snøkanoner på Eid,
og fikk det, ikke bare en, men tre!!!! - Det var det
mange som jublet for. Flott jobbet, Lars!
Men det er ikke bare på Eid-jordene det er
fantastiske spor. Skiforeningen står også for
de flotte velpreparerte løypene som går videre fra Gullhella til Sydskogen.

Den flotte løypetraseen er også flittig i bruk både av
trimmere og turgåere. Har du lyst til å møte kjente,
så er det bare å ta på seg skiene og nyte de fantastiske løypene over Sand og Yggeseth-jordene til Rustadkroken og videre over Bø-jordene til Sydskogen,
og du treffer garantert kjente. Spesielt fint når solen
skinner. Da kan du gå med solen i ansiktet fra Eidjordene og helt til Sydskogen.
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Her er Lars i full sving med å lage
silkemyke løyper. Det er en drøm
å gå i de nypreparerte løypene.
Anna (10 år) koser seg sammen
med pappa på jobb. Lars har også
en datter på 13, Lone, og begge er
idrettsaktive og liker å gå på ski.
Flott utgangspunkt for tur til Kjekstadmarka
også

Ønsker du en lengre tur, med niste og noe å drikke i
sekken, så anbefaler jeg å følge ski-leik-løypa ned mot
Gullhella st., krysse jernbanesporet og ta lysløypa til
Dikemark. (Lysløypa er på ca. 5 km) Derfra kan du
krysse hovedveien og vips så er du i de praktfulle løypene i Kjekstadmarka med løypenett til ROS-hytta,
Blåfjellhytta, Gjellebekk (Liertoppen), Spikkestad eller Røyken. Velger du å ta turen til Spikkestad, ender
skiløypene like ved Spikkestad st., så med litt penger
i lomma, er det mulig å ta toget tilbake til Gullhella
dersom du skulle ønske det.
Endelig enighet om at skiløpernes sikkerhet
må ivaretas

Gledelig å lese i Budstikka at det endelig skal gjøres
noe for å sikre at barn og voksne kommer trygt over
den sterkt trafikkerte Røykenveien fra P-plassene til
og fra skisporene. Noen biler kjører alt for fort der
og noen er litt for opptatt av å se på det som skjer på
jordene vinterstid, mens de myke trafikantene har litt
for mye å passe på, noen med små barn og bikkjer og
alle med ski og staver i hendene når de krysser veien.
Det behøver ikke engang være mørkt for at dette kan
gå galt. Da er det bare å håpe på rask reaksjon med
en midlertidig løsning inntil de permanente planene
er iverksatt.
Nyt de flotte løypene! De er fantastiske å trene i og
veldig koselig bare rusle i alene, eller sammen med
familien med mat å drikke i sekken, og som medlem
i Skiforeningen er du med på å bidra til disse flotte
løypene.
GOD TUR og takk for de supre løypene!
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Smånytt

Møte med våren

TRANS’MATOR
RENNET 2014

Søndag 2. mars
fra kl 12.00

ke!
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.
il 30 vinter´n
t
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t
sa hele familien
at velkommen til årets skidag i Heggedal. Start og
UVitønsker
m
o
p
mål ved Heggedal Hovedgård.
I hå Påmelding på Heggedal Hovedgård fra kl 1200!
Aktiviteter for store og små:
• Kort løype
• Litt lengre løype
• Innlagt “skiskyting”
• Idealtid
• Akemuligheter
• Kanskje hopp i Transmator´n!

•
•
•
•

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

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

HEGGEDAL
PENSJONISTFORENING
Vi sees !

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

I 45 år har HEGGEDAL PENSJONISTFORENING samlet pensjonistene til trivelig samvær i hverdag og fest.
Savner du en å prate med over en kopp kaffe, noen
å le og gråte sammen med, reise sammen med ?
Enten du har bodd her lenge, eller nylig er blitt heggedøl og ønsker å bli bedre kjent, er du hjertelig velkommen til våre møter og turer.
HPF har møte første onsdag i hver måned, unntatt i
juli og august. Vi samles på Heggedal seniorsenter, og
møtene starter kl.18.00.

Jeg møtte våren i dag!
Møtte den i røde, svette og blide ansikter
som smilte mot solen.
Møtte den i bare fingre
i godt grep rundt skistavene.
Møtte den i muntre ”Hei
under passeringer i skiløypene.
Jeg så våren i dag!
Så den i en vakker iskoloss
som solen hadde født av smeltet sne.
Sneen hadde tint i solens varme,
dryppet og rent
nedover en bergknatt
og kreert dette kunstverk
som nå levde sitt liv
- i stadig forandring.
Jeg luktet våren i dag!
Lukten fra bål
nørt opp i sneen
av familier på søndagstur
i godværet.
Lukt av kvae fra store grantrær,
hugget og stablet i lunner,
- klare for siste reise.
Lukt søt som honning.
Jeg hørte våren i dag!
Hørte den i glade drypp fra hyttetaket
Solsmeltet sne
forvandlet til blanke, levende vanndråper.
Hørte den i en fugls lystige sang
fra sin bare gren;
Bekreftende sine urinstinkter
om en gryende vår.
Jeg følte våren i dag!
Følte den i blodet.
I hjertet som banket glad,
fylt av forventning
mot en ny,
livgivende VÅR!

Astrid Nilsen

Møtene kunngjøres i ”Budstikka” (”Pensjonisttreff”).
Se også oppslag på seniorsenteret. Kontakt oss gjerne
på mob. 95 92 37 29 (Anni) eller tlf. 66 79 72 71 (Olaf).
Vi treffes vel ?

Mandag-lørdag 7-23
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Gjellum Senter

Heggedalsveien 350 - Heggedal
Mandag - fredag 7-23
Lørdag 8-21

Heggedal
Gjellum Tannlegesenter

Mikro Dataregnskap AS

Lillan Wikerholmen
Mand. - fred. 09.00 - 21.00
Tlf. 66 79 61 64
www.heggedalstannlegen.no

Tlf. 66 79 69 30
Mand. - fred. 08.00 - 16.00
E-post: post@mikrodataregnskap.no
www.mikrodataregnskap.no

Gjellum Frisør

Tømrermester Truls Stokker

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

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

Stina Akre Hopland

RYGG & REHAB as

Åpent man. - fre. 08.00 - 21.00

Tlf. 02385

www.rygg-rehab.no

Akuttvakt: 4127 4471

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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