Heggedals
Nr. 3 - mai/juni 2013
7. årgang

www.heggedalsposten.no

Heggedal
Hovedgårds
Venner og
Stiftelsen

posten

Heggedal
Menighet

Heggedal
Idrettslag

Feires på fabrikken 7. - 16. juni
side 6-7

St.Hans i Kloppedalen
side 30

Heggedal Vel

Lions Club
Heggedal

Lokal tusenkunstner
side 3

Heggedal og
Blakstad
Skolekorps

Heggedal
Nærmiljøsentral

Kulturdager på Heggedal Hovedgård 1. - 2. juni
Heggedal
og omegn
Historielag

01 Forsiden-3-2013.indd 1

side 22-23

Heggedalsposten ønsker alle lesere god sommer!
2013-05-20 23:29:25

2

Heggedalsposten

Vær sammen fremfor å bruke sosiale medier!
Sosiale medier har gitt oss en utrolig mulighet til å ha
kontakt med alle vi kjenner, over alt, til enhver tid. Det
er en flott måte å holde kontakten med venner som du
kanskje ikke ser så ofte, eller som bor langt unna.
Hvor mye tid man velger å bruke på sosiale medier
varierer fra person til person, men mange unge i dag
bruker sosiale medier fremfor å møte hverandre i virkeligheten. Dette har mange ulemper. Når man kun «chatter» med venner, fremfor å møte dem, får man ikke den
sosiale omgangskretsen på samme måte. Begrepet
«venner» kan fort komme litt ut av kontroll, og plutselig
har du flere «venner» enn du kanskje egentlig har?
De fleste er bevisste på dette, og er flinke til å ha
kontakt både over nettet og ved å treffes - men noen
prioriterer kanskje Facebook fremfor å være sammen?
Dette syntes jeg er både synd og dumt.
Sosiale medier er en flott måte å holde kontakt på,
og er for all del positivt. Allikevel må vi være beviste på
bruken av dette, så vi ikke prioriterer det fremfor sosialt
samvær.
I Heggedal har vi mange fine møteplasser. Nå på
sommeren er volleyballbanene, Gjellumstranda og fotballbanene flotte plasser å treffes. I tillegg har vi også
kort vei til Asker, med tog hver halvtime.
Bruk sommeren til å være sammen i virkeligheten det skal hvert fall jeg!
Anders Lie Hagen, 15 år
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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!
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Håndverker, dikter og
tusenkunstner

Tekst: Terje Martinsen
Foto/Layout: Ole-Herman Bjor

Dette er historien om en far og en sønn
med evner og interesser litt utenom det
vanlige.

PÅ HEIMEGRUNN
No sviv eg atter her på heimegrunn,
og gjeng i draum kring berg og bjørkelund,
og soli skin på bygd og breie fjord,
og rundt ikring meg gras og blomar gror.
Her ligg det gard ved gard med tre ikring
og eg må helsa alle slike ting,
og eg må ut og hit og dit å sjå
på hus og tre og skog og bergi blå.
Og gjeng eg på ein gamal heimeveg,
då jagar strie straumar gjennom meg,
det er som vegen talar mjuk og sår
um livsens leik og mine barneår.
Og um eg tek ein båt ein dag og ror
kring berg og oddar på den breie fjord,
det er som blåe bylgja kviskrer ut:
«Eg kjenner deg frå du va liten gut!»
Og sit eg hjå ein ven ein stille kveld
og soli glar bak skog og myrke fjell,
eg gløymer av dei mange lange år
og hugen leikar atter lett og klår.

Margit Hildur og Oskar Hella

Vi fødes som originaler og dør som kopier, heter
det. Heldigvis er det noen som klarer å bevare sin
originalitet gjennom livet. Oskar Hella på Lille-Gui
i Heggedal var en av dem. Det samme må sies om
sønnen Sverre, f. 1930. Oskar var opprinnelig telemarking, født i 1892 i Gjerpen, men reiste som ung
håndverker til Oslo for å søke arbeid. Der traff han
Margit Hildur Hansen fra Heggedal som han må ha
sjarmert i senk. Det ble giftermål og etter hvert tre
barn som alle vokste opp på Lille-Gui sammen med
svigerfaren Jens Hansen. Selv om Oskar ble heggedøling god som noen, var båndet til hjemfylket sterkt.
Foruten at han malte, hadde han en tydelig lyrisk åre.
Han skrev mange dikt og andre tekster.
Diktet «På heimegrunn» viser hvor vakkert minner
fra barndommens dal kan skildres:
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Og sviv eg einsam ut ei sumarnott
når alt er tussmyrkt og stilt og grått,
eg møter vindgufs frå kvar bjørkeli
med draum og helsing frå ei fager tid.
Diktet ble trykt i Solum Historielags årsskrift for
1960.
Men barndommen kan ikke ha vært bare idyllisk.
Som åtte-åring mistet Oskar faren sin i en drukningsulykke da han skulle redde en annen fra å drukne. Mora
ble sittende igjen med sju mindreårige barn.
Da familien Hella var etablert på Lille-Gui, fikk
Oskar jobb på båtbyggeriet til Anker og Jensen i Vollen. Det var vanlig med flere måneders prøvetid før
man fikk fast ansettelse, men Oskars dyktighet som
snekker gjorde at han fikk fast ansettelse etter tre
dager! Senere arbeidet han for entreprenørfirmaet
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Selmer som hadde oppdrag for
sementfabrikken på Slemmestad.
Der avsluttet han sin yrkeskarriere
på snekkerverkstedet til sementfabrikken (CPC).

Da sønnen Sverre fylte 14 år i
1944, skrev Oskar et bursdagsdikt.
Det er foruten en stolt hilsen til en
sønn også et tidsbilde som viser
hva unge gutter syslet med i Heggedal i mørke krigsår:

Sverre Hella

Jeg gjerne vil gratulere
med de fyllte fjorten år,
og i småvers illustrere
deg så langt min evne når.

Du har kjelker, ski og skøyter,
jern og stål og tinn og bly.
Harmonikk og seljeﬂøyter
lager låt i vilden sky.

Du har hodet fullt av planer
og en ﬂom av fantasi
slik at ingen ennå aner
hva i verden du skal bli.

Du har hytter, høl og huler
borti berg og svarte fjell.
Der er lunt når vinden uler
sur og stygg en høstsvart kveld.

Somme ganger er du snekker,
andre ganger er du smed
og iblant jeg ser du trekker
klokkeverker opp – og ned.

Og der sitter du ved bålet,
eller kanskje de er to –
bryner sverd og sabelstålet,
steiker spekesild på glo.

Og så smir du lange sabler
og bemaler dem med rødt,
og om indian’re fabler
visst din hjerne nesten støtt.

Det er Roar, Øivind, Arne
også du imellem dem.
Kommer så din fetter Bjarne
har du alle fulle fem.

Flymaskiner og ballonger
kan du lage ﬁks og fort
i de snodigste fasonger,
og så bytter du dem bort.

Ja, det er nok stas å leve
ganske enkelt i det blå.
Konge, keiser eller greve
har vel aldri hatt det så!

Dine gamle ﬁskekroker
henger fast i mine klær.
Dampmaskinen står og koker,
den må ingen komme nær.

Men du er jo av den sorten
som har ﬂukt og vingefang.
Og til lykke med de fjorten!
Det blir slutten på min sang.
Pappen
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I diktet nevnes både Roar, Øivind og Arne. Den første var sønn
til lærer Løken på Heggedal skole.
De to andre var jevnaldrende naboer, Øivind Fossum på Lauvhaugen
og Arne Flatebø på Trollstein.
Sverre Hella har også på mange
måter bevart sin originalitet og tatt
opp arven etter faren. Etter at mora
døde i 1946, flyttet far og sønn
til søsteren i Slemmestad. Sverre
oppholdt seg et års tid i California, men returnerte til gamlelandet
i 1954. Da Sverre og Anne-Berit
giftet seg i 1957, var veien tilbake
til hans «heimegrunn» kort. Det
ble husbygging på Gullhella – og
det skulle være laftehus. Og laftehus er det sannelig blitt. Selv om
Sverre er utdannet verktøymaker,
har interessen for lafting resultert i

Sverre Hella ved essa.
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Sverre i ”Stuggu”. Det meste er håndlaget – også
beslag og inventar.

et stabbur i telemarkstil, ei «stuggu» og et lite lysthus.
Hver eneste stokk er hogd på egen tomt, tæljet for
hand og møysommelig løftet på plass. Men også alle
gangjern og låser har han laget, smidd i egen smie.
De tre laftehusene er alle tjærebredd med egenhendig
brent tretjære. Dører er innvendig dekorert med rosemaling. Alle møbler og peis er sjølgjort. Musikkinteressen er heller ikke helt vanlig. I stabburet henger
nemlig ei sekkepipe som han har traktert ved ulike
anledninger.
Jeg har spurt Sverre hvorfor han ikke fikk kantet
inn tømmerstokkene på et sagbruk, det ville jo ha
spart han for masse arbeid. Svaret var krystallklart:

Som sin far har Sverre en stødig hånd for tegning.
Plassen Nordal lå like nordøst for Gullhella
stasjon.

Nei, alt skal gjøres for hånd. Det er det som er moro. Og det er
viktig å holde på med noe som er moro, veit du!
I sitt yrkesaktive liv var Sverre produktutvikler på Elko. Jeg
vil tro at de fleste har tatt på et av hans produkter, nemlig lysbryteren S-16. Sist jeg var i kontakt med Elko, var det produsert 5
milliarder lysbrytere, mange til eksport, men det er flere år side,
altså, sier Sverre. Hadde du fått ett øre for hver bryter, ville du
ha vært mangemillionær, sier jeg. Å-nei, det er nok ikke sånn det
virker i næringslivet, svarer Sverre.
Vi startet med å presentere dikt av Oskar Hella. Han døde i
1966. Sverre forteller at faren skrev mange. Trolig er det flere som
sitter med tekster etter Oskar Hella. Det kunne være interessant
å få kjennskap til dette. Ta gjerne kontakt med Heggedalsposten
dersom du har slike tekster eller kjenner til noe.
Til venstre sitter Sverre foran
Stabburet, detaljer fra det lille
lysthuset vises til høyre. Også
i yrket som verktøymaker har
Sverre satt spor etter
seg, flere milliarder
Elko S-16 har blitt
produsert.
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Heggedal får ”ny” skole og flerbrukshall i 2015!
Januar 2014: Tidligere Varehandelens Høyskole på Drengsrud etableres
som ”vikarskole” for elever fra Heggedal skole. Elevene busses til og fra
Drengsrud. Oppstart med riving av deler av eksisterende skole.
Mai 2014: Byggestart ny skole og
flerbrukshall.
Desember 2015: Ny skole og flerbrukshall (med spillflate 22x25 meter)
klar til innredning og innflytting.
Lokalene på Drengsrud må tilpasses/utvides for å gi plass til Heggedal skole i
tillegg til eksisterende leietakere.
Hele området til Heggedal skole vil
sannsynligvis bli anleggsområde og
stengt for all bruk i byggeperioden.
FAU på Heggedal skole hadde invitert
til ”storforeldremøte” i forbindelse med
utbyggingen av skolen og flerbrukshallen 25. april. Mer enn 150 ansatte og
foreldre møtte. Kommunen stilte mann-

sterke med representanter fra eiendom,
skole og utbygging, som orienterte og
betjente noen av de mange spørsmål
som forsamlingen gjerne ville ha besvart. Om alle spørsmål ble besvart?
Nei. Men mange gode spørsmål ble stilt
– som nok får sine svar i løpet av året
og den videre planleggingen. Og kommunens ansvarlige forsikret om at det
vil etableres flere referansegrupper som
skal sikre interessenter og barns trygghet og sikkerhet - både før, under og etter byggeperioden.
Bondi skole var siste ”leieskoletaker”
på Drengsrud og rektor Tove Lund Nilsen hadde både gode erfaringer og noen
råd å dele; ”Vi bestemte oss for at dette
skulle være bra – og det ble det”. Involvering av foreldre, detaljert planlegging
av busstransport, voksne på bussholdeplassene, trening med barna før oppstart
og ikke minst strengt overholdte ”rutetider” ble viktig. Har bussen gått – så har
bussen gått.

Rektor Anne Havik med planen for den
“nye” skolen.

Utearealer,
kunstgress,
matservering, lekeapparater, utegym, korps- og
kroppsøving, sikker gangvei fra Heggedal sentrum til ”skolebussholdeplassen
Heggedal”, hvor skal SFO være, sykkelparkering og skolekjøkken - er noen
av de oppgavene som ligger på arbeidsbordet til rektor Anne Havik og hennes
gode medarbeidere, sammen med kommunens planleggere – og utførere.
Per Sletaune

Ung-redaksjonen spør elevene på Heggedal skole:
l. Hva synes du er bra med en ny barneskole?
2. Hva synes du er ugreit med en ny barneskole?
3. Hvordan tror du det blir å være en annen skole, mens Heggedal skole bygges om?
Fra 4. klasse:

Fra 5. klasse:

Fra 6. klasse:

Tille Cecilia Sterner Hegeland:
l. Nye bygninger, og bedre klasserom.
2. Jeg kommer til å savne de gamle
bygningene.
3. Rart å ikke gå på den skolen jeg
pleide å gå på.

Jørgen Færøyvik Olsen:
l. Større skole, og bedre gymsal.
2. At vi må stå opp tidligere og dra på
en annen skole.
3. Annerledes utested, jeg liker det vi
har. Håper det er fotballbane der!

VIva Drangevåg:
l. Mye av skolen er gammel og trengs
å fornyes.
2. Skolen har vært her lenge og det er
mange minner.
3. Annerledes, det blir litt rart å gå på
en annen skole enn den vi har gått
på så lenge.

Vetle Korslund:
l. Bra med ny gymsal, mange liker
gym og den er litt for liten.
2. Kommer til å savne utelekene, og
ting som har vært her lenge.
3. Rart, uvant å kjøre buss til skolen.

Lotta Baalerud:
l. Det blir større og bedre klasserom.
2. At man må bli bussa,og at det blir
mye styr med bussene.
3. Jeg tror det kommer til å bli kjedelig, fordi etter det vi har fått vite, er
det ikke er noe særlig bra uteområde.

Andreas Vadseth Bækkelund:
l. Da blir den større, og det blir plass
til flere elever.
2. At jeg ikke får oppleve den.
3. Veldig kjedelig, og kjipt. Bedre å
være på Heggedal Skole.

Tekst og foto: Thea Kvinnegard (13)
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DE UNGES KOMMUNESTYRE
Gjennomslag i år igjen!

De unges kommunestyre (DUK) er som tittelen sier;
ungdommens eget kommunestyre. Helt siden 1998
har Asker hatt en tradisjon på å ha et eget kommunestyre for ungdom. To ganger i året møtes DUK, som
består av 53 ungdommer fra de forskjellige skolene
i Asker. Det er et temamøte på høsten og et bevilgningsmøte om våren.
Elevene får fri fra skolen en hel dag for å være med
på møtene. Det blir diskutert hvordan vi i Asker kan
få et trygt og sunt oppvekstmiljø, samt at de forskjellige «sonene» kan få bevilget penger til prosjekter og
formål som ungdommen ønsker seg i Asker. DUK er
etablert for å sikre barn og unge i Asker kommune

Tobias Langås Handeland er en av representantene fra
”Hovedgårdssonen”, og han er elev ved Hovedgården u-skole.

innflytelse og demokratiopplæring. Det er Askers
ordfører; Lene Conradi, som er leder og ordstyrer.

Alle skolene i Asker kommune er representert

sonevis. Vi i Heggedal har «Hovedgårds-sonen» som
består av Heggedal barneskole, Solberg barneskole
og Hovedgården ungdomsskole. Sammen finner de
tre skolene ett forslag som de ønsker å få bevilget
støtte til fra DUK.

I år samarbeidet de tre skolene om å få støtte til
et lydanlegg i Transformatoren, som er en skipark
under arbeid i Heggedal. Dette prosjektet står Ungdomsklubben, Nærmiljøsentralen og Heggedal
idrettslag sammen om.
Den 21. mars møttes de 53 ungdommene i kommunestyresalen i Asker rådhus. Det var representanter
fra både barneskoler, ungdomsskoler og videreArtikkelen fortsetter på neste side..
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gående skoler. DUK kan prioritere og vedta tiltak
innenfor en bestemt budsjettramme, og i år var
denne på kr. 300.000,-.

Det var mange ønsker som kom opp i kommune-

Klubben ligger i kjeller-etasjen i bygget på bildet,
som er en del av Hovedgården ungdomsskole.

Vær aktiv på Kaliber – Gjør klubben til det stedet du ønsker deg!
Ungdomsklubben i Heggedal – Kaliber, har åpent i sommer.
Hit kan du komme for å snakke med venner, kjøpe hjemmelaget is, spille basket, være med på grilling, og mye mer.
Det er du som ungdom som bestemmer hva som skjer på
Kaliber. Vi hjelper deg å realisere dine ideer. For at klubben
skal bli et sted for deg, trenger vi å høre fra deg. Hva ønsker
du å gjøre på klubben? Send din mening på mail til kaliber.
ungdomsklubb@gmail.com

styresalen. Totalt var det 16 ønsker i DUK denne
gangen. Alt fra drikkefontener, utsiktskikkert, utendørs bordtennisbord i Asker sentrum og mye, mye
mer. Sonevis presenterte elevene forslagene fra sine
skoler. Det ble diskusjon og avstemming, før de unge
politikere tilslutt ble enige om å gi penger til dette:
1) Utekino på Hvalstrand 4 kvelder på sommerstid
- kr. 100.000,2) Utendørs treningspark med apparater på idrettsområdet i Vollen - kr. 150.000,- .
3) Selvforsvarskurs for jenter på 10. trinn på «guttekonferansedagen». - kr. 21.000,-.
4) Lydanlegg til skiparken i Heggedal, Transmator’n - kr. 33.000,-

Her kommer en oversikt over noen av tingene som skjer på
Kaliber etter 27. mai.
Uke 22: Inspirasjonsuke, hele uka har tema «Festival- og
konsert-arrangering». Denne uken skal vi la oss inspirere
av festival- og konsert-trender. Vi lager T-skjorter med
favorittbandene og artistene våre på, spiser festivalmat og
legger planer for den store jubileumsuka med konsert, som
skal arrangeres på Kaliber i oktober.
Uke 23: New York-uke med kunst, mat og mote som tema.
Motekveld 7. juni med moteshow og fingermat.
Uke 24: Vietnamesisk matuke, onsdag grilling.
Uke 25: Øde-øy tema hele uken. Onsdag: Vi har turneringer ute, griller og lager tropisk stemning. Er det dårlig vær
setter vi på en film fra varmere strøk. Fredag: Skumparty
på Holmenskjæret. Billetter kjøpes på klubben kr. 100.

Fast program i juni Mandager kl 14-17: Åpent

for 7. klasse. Inngang 20 kr, mat inkludert (10 kr for medlemmer). Mediakonsulentene gir råd om sosiale media.

Tirsdager kl. 14-17: Gratis inngang , mat 10-15 kr. Jobb
med musikk og filmprosjekter på klubben. Personalet på
klubben veileder. Spill biljard og bordtennis.

Onsdager kl 14-20.30: Middag 10-15 kr (gratis for medlemmer), Bordtennisturnering og Playstationspilling.

Vi fra «Hovedgårdssonen» fikk altså innvilget vårt

forslag om et lydanlegg til skiparken i Transformatoren. Vi gir en stor takk til representantene fra de 3
skolene som var med på å få igjennom dette forslaget
fra vår sone. Dette er 5. året på rad at «Hovedgårdssonen» får støtte til sitt forslag i DUK. Tidligere
år har vi blant annet fått igjennom «jentedag for 8.
trinns elever», og sandvolleyballbane på ungdomsskolen.
Tekst av Anders Lie Hagen, 15 år

Annenhver Fredag kl 18-22: Gratis inngang. Mat

10-15 kr. En fredag i måneden er det film, spill eller annen type aktivitet. En fredag i måneden er det temafest.

VELKOMMEN

Alle arrangementer på og med Kaliber er rusfrie.

09-10 UNG-sidene nr 3-2013.indd 4
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Sover du, Heggedal?
Tekst og foto: Anja Cecilie Solvik

Vi står tidlig opp for
å gjøre oss klare for jobb
eller hjemmetilværelse,
eller vi legger oss når de andre står
opp, fordi vi har vært på nattevakt.
Vi pendler med tog eller kjører bil,
vi følger ungene våre til skolen eller
vi går tur med hunden, vi bor alene
eller vi har familie. Vi har bodd her
i ﬂere generasjoner, vi er tilﬂyttere
fra hele landet og vi har forskjellige
nasjonaliteter. Vi møtes på butikken,
hos legen, på togstasjonen, i barnehagen og på skolene. Felles for oss alle
er at vi har valgt Heggedal. Dette er
vårt hjem. Vårt hjem er for øyeblikket veldig støvete. Bygda renoveres
og vi undrer oss over hvordan vil det
bli? Hva vil det gjøre med oss å få
mange nye naboer? Vil vi trives som
Askers nye sentrum? Og våre barn…
vil de velge seg Heggedal i fremtiden?
Og vil de ha råd til det? Vi har mange
spørsmål…

det er første gangen hun ﬁnner seg
skikkelig til rette. ”Det e nåkka spesielt med folket her i Heggedal. Dæm
ligne litt på trøndera” Sier Greta.
Når Greta sier det slik er det udiskutabelt: Det er et komplement!
”Og når er Tormod ferdig?” spør
jeg. Greta ser på meg, det røde håret
stritter til alle kanter:” I oktober” sier
hun. Og føyer til:” Æ vil savne Heggedal!
Jeg husker godt de husene på
Heggodden, de grønne plenene, blomsterbedene, de hyggelige menneskene.
Snart ﬂytter det inn over hundre beboere på odden. Mennesker som har
valgt Heggedal som sitt hjem. Og ﬂere skal det bli… Velkommen til bygda
vår! Beklager støvet og rotet, men her
pusser vi opp. Straks krana har fraktet
Tormod og Gretas hjem- til et annet

sted, starter utbyggingen av sentrumstomta. Her skal bygg for bygg reise
seg innen 2015. De skal romme leiligheter, butikker, vinmonopol, seniorsenter, helsestasjon, biblioteket. Det
høres kanskje trangt ut for dere, men
vi har ventet så lenge på dette. Ja, vi
er nesten blitt så vant til å vente at når
alt står ferdig vil vi kanskje fortsette
å vente.
Lukk øynene: se! nye Heggedal;
Den nye store barneskolen, sentrumstomta, stasjonen, Heggodden, den nye
ﬂerbrukshallen, veien over togbanen.
Hva ser du… en by?
Kjære nye nabo, vi sover ikke. Vi
tørker støv av vemodet og ser fremover. Vi blir mange. Fremtiden er estetisk funksjonell og støvfri.
Mon tro om vi da fremdeles vil
være ett bygdefolk.

Det hviler en utålmodig støvsky
over Heggedal.
Menn (stort sett) og noen få kvinner vi ikke kjenner går rundt i bygda
vår med hjelm og arbeidstøy. De betjener heisekraner og dumpere, de legger skinner og brostein, de reiser hus
over utgravde kjellere. Hvem er de?
”Hei æ hete Greta og æ bor der!”
Damen med det knallrøde håret peker på brakka som ligger på den andre siden av mitt galleri. Da jeg så ut
som ett spørsmålstegn utdypet hun.
”Mannen min, Tormod e byggeleder
på Heggeodden, vi bor sammen i den
øverste brakka. Når det e ferdig kjæm
det ei kran å hekte av huset og frakte
det videre til næste byggeplass.”
Greta besøker meg på jobb hver
mandag. Hun gir arbeidsfolket der
borte på tomta et ansikt. Hun sier hun
møter folk på hvert sted de bor, men

11 Anja-II.indd 11
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Rhododendron-hageN på
Heggedal Hovedgård SKYTER FART
Heggedal Vel går nå ut og kjøper
3 Rhododendron-busker, og utfordrer private og næringslivet i
Heggedal til å gjøre det samme.

Styret i Heggedal Vel har
vedtatt å kjøpe 3 Rhododendron-busker til kr
1.200, og på denne måten
å bidra til at Rhododendron-hagen på Heggedal
Hovedgård blir bygget og
beplantet.

Stein sier entusiastisk til

Odd Lars, at denne nye
parken vil gjøre perlen,
Heggedal Hovedgård, enda
mer skinnende.

O

g det er jo litt morsomt
- om noen år - å gå å lese
Skottland og England
og til dels på Vestlandet/
Sørlandet, men vi tror at
skråningen bak Hovedgården er velegnet for en ﬂott
Rhododendron-hage. Og er
du i tvil, bør du ta deg en
tur til FOSS GARTNERI
( BoGrønt Foss Hagesenter ), Røyken – kort etter
avkjøringen fra Bjørnstadsvingen. Her vil du se
hundrevis av plantene
spredt rundt våningshuset,
kårboligen og låven!

Det er en selvfølge at vi

rådfører oss med spesia-

Ildsjelen i dette
prosjektet er Odd
Lars Vanberg, og
det støttes av leder
for Heggedal hovedgårds venner; Per
Sandbrekke.

12 H-hovedgård i nr3-2013.indd 3
Untitled-1 12

navn på bedrifter, foreninger og personer i Heggedal
som har kjøpt sine Rhododendron-busker. Derfor er
det viktig at dere som innbetaler for det antall busker
dere vil ha, skriver på navn
og adresse i kommentarfeltet på innbetalins-giroen,
slik at det blir stående korrekt navn.

tilsendt en kvittering som
stadfester din bestilling,
antall busker og riktig
navn og adresse.

Allerede nå er det ﬂere

som har betalt for både en
og ﬂere busker, og vi ser
fram til at mange ﬂere av
dere vil bestemme dere for
å støtte dette prosjektet.

Prisene for buskene ferdig Noen har spurt oss om
plantet varierer fra Kr.
300.- til Kr. 450.- pr plante,
varierende etter type og
størrelse. Når vi registrerer din betaling, vil du få

Rhododendron egner
seg som hageplante i vår
værharde bygd. Se deg om,
det ﬁnnes allerede ﬂere

levedyktige utgaver av
dem spredt rundt i hagene
i Heggedal. Den største og
kanskje den eldste (over 50
år!), ﬁnnes oppe i Hallenåsen.
Men det er med dem som
med alle andre planter
og busker. De bør stelles
og gjødsles for at de skal
trives.

V

i kan kanskje ikke forlange at det blir trær slik en
kan se dem i f.eks Irland,
fortsetter under og til venstre

lister med hensyn til riktig
surhet i jorda (Rhododendron krever sur jord,
passende fuktighet og en
blanding av sol og skygge),
og en fornuftig blanding
av ulike typer m.h.t. farge,
høyde og vekst.

Odd Lars Vanberg (til høyre) har tatt med seg Stein D Berge
(styremedlem i Heggedal Vel), til det området hvor Rhododendron-hagen skal anlegges (sydøst for hovedbygningen).

Alle i Heggedal; næringsliv, foreninger
og private utfordres til å ”kjøpe” en
eller ﬂere Rhododendron-busker.
Send et passende beløp til bankkonto:
7874.05.04702, og skriv navn og adr.

Rhododendron ( av gresk
rhodon, rose , og dendron,
tre-planteslekten alperose
av lyngfamilien ). Det er ca.
850 arter av busker og trær
utbredt fra arktiske strøk, de
ﬂeste i Himalaya. Bladene
er eviggrønne og blomstene
kan være røde, ﬁolette, rosa,
hvite og gule og sjateringer
av disse.
Blomstringen skjer i mai /
juni litt avhengig av type.
Eneste viltvoksende art i
Norge er Rhododendron
lapponicum – såkalt lapprose som ﬁnnes i lyngområder nordpå. Den er sjelden
høyere enn 10-15 cm. og har
rustbrune blomster.
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1389 Heggedal
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Venstre: Deltakere
på barnefoballkurs
samarbeid mellom
Heggedal IL og
Hovedgården
ungdomsskole.
Under: Daniel
Øverbye Andresen
som mottar
kursbevis fra Oslo
Fotball krets
overlevert av
instruktør Terje
Småhaug.

Barnefotballkurs

ved Hovedgården ungdomsskole
Heggedal IL og Hovedgården ungdomsskole har i samarbeid gjennomført et vellykket barnefotballkurs for 8. og 9. trinn ved skolen.

B

arnefotballkurset (tidligere kalt aktivitetslederkurs i fotball) er et eget selvstendig, sentralt kurs for alle som kan
tenke seg en leder/trener funksjon blant barn i alderen 6-12
år. Kurset kvalifiserer som delkurs 1 (av totalt fire) i Norges fotballforbunds formelle trenerutdanning, som gir autorisasjon med
Trener-1 status. Kurset ble gjennomført på Gjellum stadion over 4
kvelder med både teori og praktisk trening på fotballbanen. Dette
er andre gang kurset er gjennomført som et samarbeidsprosjekt.
Det som var nytt og flott denne gangen var at halvparten var jenter.
21 elever fra ungdomsskolen fikk gjennomgang på hvordan de
gjennomfører treninger, for så å trene hverandre. Dette var spennende og annerledes for mange av ungdommene. De var også
innom hvordan trening og kamp skal planlegges, organiseres og
gjennomføres, for å holde ungene i flytsonen. Dette for å sikre at
det blir god og riktig aktivitet, og dermed trivsel for barna.

Kurset var vellykket og elevene var veldig engasjerte og
syntes det var artig.
”Dette var gøy og jeg kan godt tenke meg å trene små fotballspillere”, sa Daniel Øverbye Andresen etter kurset. Instruktør var
Terje Småhaug som også gjennomførte forrige kurs. Terje Småhaug
er trener på fotballakademiet i Heggedal og har trent lag tidligere
i Asker FH og Stabæk Fotball. ”Jeg synes det er inspirerende og
artig å lære bort, til unge ivrige trenere som klubben Heggedal IL
og barna kan få nytte av i mange år fremover. I tillegg kan det være
en start på hvordan en trives med det å lede og motivere mennesker
noe de kan få nytte av seinere i jobbsammenheng”. Primus motor
for ungdomsskolen var Fredrik Bøe som backet elevene opp til å
søke på kurset. Elevene på Hovedgården ungdomsskole fikk utdelt
kursbevis som bevis på gjennomført kurs.
Av: Hans Petter Gundersen

A-laget i HIL
A-laget har startet bra i år. 2 seire og
1 uavgjort på 3 kamper betyr 3 plass så
langt i 2013. På hjemmebane har både
Fagerborg og Kolbotn blitt slått, mens
det ble poengdeling borte mot Ready.
Den nye treneren (Hansa) og satsing
har tydeligvis gjort sitt preg. Det som er
ekstra hyggelig er at stammen består av
ekte Heggedølinger. I år har A-laget en
bred tropp på 30 spillere og dette er nytt
fra i år. Mye kjemping om plassene har
gitt resultater. For deg som vil bli kjent
med spillerne og støtteapparatet, sjekk
ut: www.hilalag.com Den oppdateres
hver uke. Her vil du finne kampreferat,
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A-laget spiller
hjemmekamp på
«Fort Gjellum» kl 20.15
følgende kvelder:

«Toppscorer» og «Råtassen». HIL A-lag
inviterer alle som kan og vil se kampene
deres på tirsdager. Det er veldig motiverende med litt leven på tribunene. På
seriedebuten hjemme i år var det 35-40
tilskuere, noe som ga god stemning.
Hjemme kampene går på 'Fort Gjellum'
tirsdager.

14.mai – 28.mai – 11.juni –
18.juni – 13.aug – 27. aug –
10. sept – 24. sept – 15. okt.
NB: merk deg også bortekampen
mot erkerivalen Vollen 21. mai
(hjemmekamp 10. sept).
Kontaktpersoner:
Petter Steinheim
pettersteinheim@hotmail.com 977 36 007
Zishan Abbas
zishanabbas@hotmail.com 952 85 823
Hans Amund Solberg
hansamund@hotmail.com 950 58 562

Av: Zishan Abbas

14-05-13 23:54:18
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Det er VÅR og
planken er ute!

Friidrettstevner
våren 2013
Det blir spennende tider fremover for utøverne i
den nyoppstartede friidrettsgruppa i Heggedal!
Vårens stevner er nemlig rett rundt hjørnet og vi kommer til
å være med. Utøverne har siden jul, trent iherdig på høyde,
lengde, støting og løping og de er kjempegode! Innsatsviljen
er på topp hver fredag kveld, til tross for at det er slutten på en
lang uke. Trening har heller ikke vært forbeholdt treningstiden
i hallen, rett som det er har vi sett eksempler på ivrige friidrettsutøvere som tester sprintegenskapene på fortauet etter
skoleslutt. Topp innsats med andre ord! Det første av vårens
stevner for oss blir Nesøyalekene 25.mai. Her kan barn fra
7-12 år meldes på i øvelser som lengde, kule og 500m landeveisløp. Askerlekene på Føyka går av stabelen 1. - 2. juni for
barn fra 6-10år. Her kan de være med på lengde, høyde, kule,
sprint, diskos, 60m sprint og 60m hekk. For de eldste i gruppa
er det i tillegg et Kretsstevne på Føyka 22.mai der 9 og 10
åringenr kan prøve seg på 60m. I tillegg til dette har vi vårt
eget avslutningsstevne på siste trening før sommeren. Dette
blir 14. juni oppe på Gjellum.
Vi gleder oss! Om du er tidligere har drevet med friidrett, og
har lyst til å være med som trener på enkelttimer til høsten
er det bare å ta kontakt med Susanne Haugenes-Bourrie på
susanne.tanggaard@gmail.com.

Den 1. mai møttes Trim og
Trening på Kleiver i Røyken for
å vandre våryre inn i Kjekstadmarka med en ny dekorativ
Planke laget av Tor Samuelsen.
Det er for øyeblikket helt ufremkommelig fra Hallenskog på
grunn av nytt boligfelt under
utbygging. Derfor vil vi møtes
på Kleiver torsdager kl. 19.00,
og etter 28. mai også på tirsdager. Nå står den klar på sin
vanlige plass og bare venter
på besøk. Det er kun medlemmer av Trim og Trening som
kan vinne Planken, men du er
hjertelig velkommen til å spikre deg på. Lurer du på hvor
den er, ta kontakt eller bli med på tirsdag og torsdager. Vi
var 14 som spikret seg på, på dag 1, og turen ble avsluttet
med kaffe og nystekte vafler som Randi overrasket oss
alle med.
Av: Laila Samuelsen

Av: Susanne Haugenes-Bourrie

NYTT STYRE I HIL
Det nye styret i Heggedal IL er nå valgt og
består av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Ruben Vineshaugen.
Berit Marstein.
Grethe Warendorph, Tom Hermansen,
Lisa Hellesø og Terje Bø.
Ole Morten Vea og Jannicke Remen.

Ellers består hovedstyret av:

Fra venstre: Tom Hermansen, Lisa Hellesø, Morten
Vea, Susanne Haugenes-Bourrie Ruben Vineshaugen,
Grethe Warendorph, Berit Marstein, Rune Røising,
Terje Bø, Morten Eriksson.
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Leder friidrettsgruppen:
Leder Blåfjell hytta:
Leder Fotballgruppa:
Leder Langrenn:
Leder Trim og trening:
Leder Allidrett:

Susanne Haugenes-Bourrie.
Morten Eriksson.
Rune Røising.
Vidar Johansen.
Laila Samuelsen.
Står ubesatt.
Vil du ta over stafettpinnen etter
Åsmund Berg – meld fra til HIL.

14-05-13 23:54:37
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Ny daglig leder i HIL

Mouliko Halèn
HIL har fått ny daglig leder og han heter
Mouliko Halén. Velkommen til han! Han er
58 år og kommer fra Sverige.
an har bodd i Norge siden 1984 og i Heggedal
siden 1987. Når han ikke er daglig leder i HIL
arbeider han ved sin egen praksis i Oslo som
massør og akupunktør. I tillegg er han Aikido instruktør
og har 40 års trening bak seg i år. Han er hoved trener og
daglig leder i Sunyata Aikido Klubb Heggedal. Samt Stilart leder for Aikido, Norges Kampsport Forbund og Formann i Aikikan Norge. Han
er gradert 6. Dan. (Svart belte) Aikido og er Internasjonal Aikido instuktør. Utenom
dette holder han seminarer rundt om i Skandinavia, Europa og USA. I tillegg er
han gradert 3. Dan. Daito Ryo Aikijutsu, Roppokai (Jujutsu stil) og 1. Dan. Tenshin
Shoden Katori Shinto Ryo (Tradisjonell sverd skole). Han har Coach utdannelse fra
USA og har erfaring som Plutonsjef skole, Forsvaret. Sverige.

H

HANS AMBISJONER SOM DAGLIG LEDER I HIL...
er å bli kjent med folket i HIL. Få så god oversikt som mulig. Lage gode rutiner og
ha løpende drift av idrettslagets aktiviteter. Markedsføre HIL mot etablerte og potensielle samarbeidspartnere. Utvikle Gjellum grendehus gjennom ulike aktiviteter
til et samlingspunkt for HIL medlemmer.
«Det er av min oppfatning at, et par, en gruppe, en klubb, et Idrettslag som fungerer
best - er de som jobber godt sammen, på så mange plan og "brikker" som mulig. Det
er ikke lett, men fullt mulig! Min personlige ambisjon er å prøve jobbe så godt sammen som mulig med alle i HIL og våres kontakter. Idrettslaget har en stor utfordring
som kommer raskt nærmere: 100 ÅR blir HIL neste år! Markedsføring, planlegging,
samkjøring har allerede startet. 100 års Idrettslag, står det Stor respekt ved! Feiring,
markering må jo bli verdig en 100 åring! Her må alle yte for å få det godt til!»

DAGLIG LEDER ER PÅ HIL-KONTORET:
Tirsdager og torsdager kl. 13.00-17.00.
Han er tilgjengelig på telefon mand-fred fra: 09.00-17.00. TLF: 958 11 116.
E-post: post@heggedalil.no
Resten av tiden er han «flytende», men er i hovedsak på Gjellum.

Heggedal IL er på facebook
Bli venn med oss!

Christoffer Callesen
Heggedalsløper på NM i ski
Heggedalsgutten Christoffer Callesen
stod på startstreken når årets ski-NM
avsluttet med 50 km, lørdag 6. april.
Christoffer som også går for Team United
Bakeries, meldte overgang tilbake til
moderklubben før årets sesong. Han har
så langt vunnet både Lauritz Bergendahls Minneløp og Vestergyllen. I tillegg
har han sterke resultater i Langdistanse
verdenscupen, Swix Ski Classics, med
tre topp 10 plasseringer.

Andre boller i
kiosken på Gjellum
NÅ BLIR DET ANDRE BOLLER I
KIOSKEN PÅ GJELLUM, ELLER I
HVERT FALL NYE ANSIKTER. Det er
de ivrige foreldrene til de enda ivrigere
2005-gutta som nå overtar kiosksalget
på kampdager. Hvor mye nytt som blir
å få kjøpt gjenstår å se, men G05 lover
gratulasjoner til de som har vunnet og et
trøstens ord til de som har tapt, som fås
gratis med på alle kjøp. Inntektene går
til lagkassen, og drømmen er å kunne
reise ut i verden på treningsleir eller cup,
kanskje helt utenfor kommunegrensen.
Av: Stein Simonsen

TAKK fra
Norsk Tipping
Norsk Tipping vil på vegne av din
grasrotmottaker Heggedal Idrettslag takke for bidrag
gjennom Grasrotandelen.
Hittil i år har din grasrotmottaker
mottatt 36 002,- kroner, og hele
388125 kroner siden oppstarten av
Grasrotandelen.

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).

Leder:
Nestleder:
Konst. leder fotball:
Langrenn:
Bordtennis:
Allidrett:
Trim og trening:
Blåfjellhytta:
Utleie Gjellum:
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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
Katinka M. Kvale
957 70 893
s-kvale@online.no
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

14-05-13 23:54:42

Heggedalsposten

17

HJEMMELAGDE
KRANSEKAKER

8, 18 ELLER 24 RINGER.

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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SENIORARBEIDET
Hvor gammel må man være for å være med i seniorarbeidet?

Vi hører ofte: Være med på seniortreff? Jeg? Nei, jeg er ikke gammel nok!!, men hva er gammel nok?
Hvor gammel må man egentlig være
for å komme på kirkefrokost, fredagstreff, sommertur og nyttårsfest?
Svaret er at på disse treffene kan
eldre i alle aldre delta!
Kirkefrokosten er et treff utvalgte mandager på Heggetun hvor vi
synger mye, spiser matpakken vår
sammen og deler tanker, ord og bilder fra hverdagen og Bibelen. Denne
våren har vi ett treff igjen, mandag
27. mai kl. 11.30-13.30. Vi vil denne
mandagen lage i stand litt mat, så
da trenger dere ikke å ha med matpakke.
På fredagstreffene møtes eldre i
alle aldre fra Østenstad og Heggedal
menigheter til hyggetreff med ulike
gjester som kommer og deler sine
tanker og hverdag med oss. Det siste
fredagstreffet nå i april var det helt
fullt på Heggetun. Vi hadde besøk av
Odd-Cato Kristiansen som fortalte
om sitt arbeid som fengselsprest på
Ila landsfengsel. Spennende og hyggelig treff! Ingen flere fredagstreff
denne våren, men til høsten inviterer
vi en ny, spennende gjest til en fredag og da håper vi at vi ser DEG!
Vi håper også at vi ser deg på et av
årets høydepunkt – SOMMERTUREN. Datoen dette året er mandag
26. august og turen går til Blaafarveverket. Hver sommer arrangeres en
sommertur til et interessant mål på

Østlandet hvor det blir omvisning,
underholdning og servering. Turen
har blant annet gått til Oscarsborg
festning, Hurdal Verk og Fredriksten
festning. Vil du være med på sommerturen 2013, ta kontakt med Heggedal menighets kontor.
Et annet av årets høydepunkter er
Seniorarbeidets nyttårsfest på Heggedal Hovedgård hvor vi inviterer

en spennende gjest eller flere, har
underholdning, servering og ikke
minst går rundt juletreet sammen.
Her får vi servert verdens beste snitter laget av en gjeng flotte damer på
kjøkkenet. Dette er et treff vel verdt
å få med seg.
På årsmøtet til seniorarbeidet i
Østenstad og Heggedal menigheter,
30. april, ble tre nye æresmedlemmer utnevnt. De tre er Ingrid Helberg
Johansen og Randi Fink fra Heggedal, og Randi Kleiven fra Østenstad.
Alle tre er aktive i seniorarbeidet og
har deltatt i arbeidet i mange år. Litt
mer om de to fra Heggedal: Ingrid
Helberg Johansen har vært aktivt
med på sommertur, fredagstreff og
nyttårsfesten og du finner henne ofte
på kjøkkenet hvor hun steller i stand
de lekreste retter. Randi Fink er soneleder for Heggedals seniorarbeid,
leder kirkefrokostene på Heggetun utvalgte mandager og har ledet
mange fredagstreff på Heggetun og
nyttårsfester på Heggedal Hovedgård. Vi vil gratulere alle tre så mye
med ærestittelen og takke for lang
og tro tjeneste!

Gudstjeneste på Blåfjellhytta en stor suksess
trass i litt trasig vær!
Takk til alle som var med og gjorde gudstjenesten på Blåfjellhytta til
en flott opplevelse for liten og stor. Dette ble en super dag for hele
familien med artige aktiviteter for alle etter gudstjenesten. Spesielt
takk til Speideren, Heggetroll og Morten Eriksson!

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

Aktivitet

Sted

Opplysninger

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

A.Grønvik, G. Bagstevold, dåp, Koret ”Salig blanding”
A.Grønvik, G. Laugerud, nattverd, Kirkens Feltarbeid
D.Håland, G. Laugerud, dåp
A. Grønvik, R. Stav, nattverd
K. Astrup, R. Stav, dåp

JUNI 2013
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

2 11:00 Gudstjeneste
9 11:00 Gudstjeneste
16 11:00 Gudstjeneste
23 11:00 Gudstjeneste
30 11:00 Gudstjeneste
SOMMERSTENGT
AUGUST 2013

Søndag
Søndag
Søndag

11
18
25

11:00 Gudstjeneste
Kirken
11:00 Gudstjeneste
Kirken
INGEN GUDSTJENESTE

A. Grønvik, G. Laugerud, dåp, nattverd
A. Grønvik, Skolestartfest, dåp

SEPTEMBER 2013
Søndag
Lørdag

1
7

Søndag

8

Musikal - Oh, happy day!
11, 13 Konfirmasjon
og 15
11 og Konfirmasjon
13

Kirken
Kirken

Team Heggedal
A. Grønvik, T. Brennum, G. Laugerud, blåsere

Kirken

A. Grønvik, T. Brennum, G. Laugerud, blåsere

Faste aktiviteter
Team Heggedal: hver tirsdag kl. 19:00-21:30. Siste før sommeren 11. juni. Første etter sommeren 20. august.
Tweensing: hver tirsdag kl. 13:30-14:30. Siste før sommeren 11. juni. Første etter sommeren 3. september.
Heggetroll: tirsdag kl. 17:15-18:00. Siste før sommeren 14. mai.Informasjon om høsten kommer.
Baby-sang: onsdager kl. 11:30-13:30 på Heggetun. Siste før sommeren 15. mai. Informasjon om neste kurs kommer.
Småbarnssang: hver onsdag kl. 17-18 på Heggetun.
Klubb 10-13: utvalgte fredager kl. 18-20: 7. juni
Salig blanding: øver torsdag kl. 19:00 - 22:00.
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

Velkommen til
sommerfest!

Etter gudstjenesten 9. juni samles vi hos soknepresten i Sætre
terrasse 48. Vi spiser, leker og
hygger oss. Ta med egen grillmat
og noe å sitte på, så sørger vi for
saft, kaffe og kaker.
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Oh

Happy
Day

Konfirmantene er nå i full sving
med øving til musikalen som
alle kan få gleden av å oppleve
søndag 1. september. Det settes
opp to forestillinger samme dag.
Nærmere informasjon om vil
dere finne på menighetens hjemmesider
www.heggedalkirke.no
eller Team Heggedals
hjemmesider
www.teamheggedal.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

2013-05-20 21:48:52
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Heggedal Vel hadde både
årsmøte og styremøte
torsdag 4. april - hva nå?

Med ryggen til kameraet HV’s kasserer; Leif-Arne Aarheim, til
venstre; ny formann i 2013; Aasmund Sutterud, så sekretær og
HV’s mann for Tuftepark og ny badestrand i Kloppedalen; Morten Dahle, videre HV’s mann i HIL; Frank Andersen, og til høyre
HV’s mann for utbyggingen av Heggedal sentrum og Heggedal
stasjonen;Stein Dyre Berge, og HV’s mann for traﬁkken i Heggedal; Petter Lystad, som tok bildet. Styremedlem Petter Dahlgren,
jobber med ﬂere av sakene, men var ikke tilstede.

Det ble vedtatt på årsmøtet at Folk i styret fortsetter med å
HV-styret fra 2012 fortsetter i
2013, med det samme mål som
tidligere; Å få til et samarbeid i løpet av året - med Heggedal
Nærmiljø-sentral (H-NMS),
om felles styre-organer, slik at
HV senere kan gjenopprettes
som en egen organisasjon, når
nye folk melder seg.

Heggedal Nærmiljø-

sentral og HV vil i løpet av
høsten arrangere et åpent møte
med alle Vel i Heggedal og
omegn og Asker Velforbund,
for å ﬁnne veien videre. Og
vårt ønske er å legge mest tid
og engasjement i prosjekter og
oppgaver som gjør Heggedal
til et bedre lokalsamfunn,
uavhengig av organisasjon.

Tekst, design og foto: Stein D Berge

Det åpenbart at den frivillige

aktiviteten i Heggedal allerede
er imponerende, men de ﬂeste
av oss frivillige ønsker primært
å jobbe med kortere, matnyttige prosjekter.

følge opp utbygingen i Kloppedalen og Transmator’n (Tufteparken og ny badestyrand),
og ferdigstillelsen av Heggedal
stasjon (stasjonsområdet og det
nye vei-systemet rundt stasjonen). Dette gjøres i samarbeid
med Per på H-NMS.
Send oss gjerne brev eller mail
om spørsmål og synspunkter.

Og en støtte som dere alle i

Heggedal kan gi oss, er å bli
medlem eller fortsette å være
medlem av Heggedal Vel, og
betale medlemskontingenten
på kr 200,-. Skriv på navn og
adresse på innbetalingen. Vi
vil gjerne at du betaler inn,
uavhengig av om du får medlemsbrev eller ikke.

Gi oss din støtte,
betal kr 200,- til
kto: 1503.19. 52716
Skriv navn og adr.

Heggedal Vels aktivitetstilskudd for 2013
Økonomisk støtte fra
Vel-styret til aktiviteter

Heggedal Vel-styret har satt av
kr 500 - 1.500 pr. aktivitet og
pr ”gate” (nærmiljø-område),
som skal dekke inntil 50 % av
felles kostnder, f.eks til utstyr
og premier. Når aktiviteten er
gjennomført skriver dere en
mail til oss, forteller litt fra aktiviteten, legger ved et enkelt
regnskap og et kto-nr, så kan
vi overføre pengene.

Aktiviteten kan presenteres i Heggedalsposten

Hvis dere tar gode bilder og
lager tekst om det dere har
fått istand, så kan vi ta det
inn i Heggedalsposten, som et
minne for deres egne beboere,
og for å utfordre andre.

Vel og beboerforeninger
kan kanskje arrangere?
Det skal ﬁnnes 9 Vel i Heggedal, når vi tar med de 2
Vellene i Hallenskog. Disse
utfordres til å lage sine egne
aktiviteter, til egen kostnad I
tillegg til Vel er det et antall
beboerforeninger, som enten
er tvungne (f.eks Hegge-

dalsmarka) eller frivillige.
Et eksempel på en frivillig
beboerforening er Sætre, og
her arrangeres det ulike aktiviteter som fotball-turnering,
leker som sekkeløp, pilkast og
gate-bowling, gjerne knyttet
til en gatefest, både sommer
og vinter. Og det ﬁnnes ﬂere
steder i Heggedal som har hatt
sine arrangementer. Støtte fra
Heggedal Vel-styret gis også
om dere har hatt aktiviteter
tidligere, men vi prioriterer
helst nye nærmiljø-områder.

Hvordan arrangere
denne type aktiviteter?

Hvis dere er et Vel eller en
beboerforening, så tar styret et
initiativ. Men dere som synes
slike tiltak er ﬂotte, og bor i et
område hvor hverken Vel eller
andre foreninger ﬁnnes - eller
at de ikke er noe initiativ - så
skal dere bare ﬁnne en eller
ﬂere gode naboer, og så sette
igang og planlegge.
Hvis dere ikke har noe egnet
sted i egen gate, eller dere vil
ta værforbehold, så ﬁnnes det
7 billige lokaler i Heggedal.

Heggedal Vel-styre har kjøpt 3
Rhododendron-busker som skal
plantes i den nye Rhododendronparken på Heggedal Hovedgård
Heggedal Hovedgård er
en perle i Heggedal, og en
måte å understreke dette på
er å bidra til å gjøre denne
perlen enda penere. Med
dette vil vi også utfordre
både private og bedrifter
til å kjøpe Rhododendron-

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

busker til kr 400 pr stk.
Hver kjøper får sitt navn på
busken. Se side 11 i dette nr
av HP for mer info.

Følg oss på

Facebook

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum
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”HJERTEKLAPP!”
”Teater Entré” på Heggedal skole har vist stykket ”Hjerteklapp”, og vi ﬁkk den

Rikardo Tigerklo mens han ennå var en
velstående ridder

klassiske komedien vi ble lovet. En time med kaos og forviklinger, en vakker
prinsesse, en gjerrig hotelleier som selvfølgelig ikke var så hard og umenneskelig når alt kom til alt, og den rike ridderen Rikardo Tigerklo som egentlig var
fattige Reidar fra Gullhella. Og alle ﬁkk sine kjærester til slutt.
Stykket ble spilt to ganger på Heggedal skole 7. mai, og én gang på Heggedal
bibliotek 13. mai.
Gro Dybvik har gjort en ﬂott jobb som instruktør, regissør og manusforfatter,
men dessverre ﬂytter hun nå fra Asker. Vi regner med at Asker kulturskole ﬁnner en dyktig etterfølger, slik at Teater Entré kan fortsette til høsten!

Teaterstykkets vakre prinsesse

Kaos når ﬂere “dater” på samme sted

21 Teater og annonse Sjøstrand.indd 21

8 skuespillere og regissør og manusforfatter Gro Dybvik tar imot applausen.

2013-05-19 23:22:57

22

Heggedalsposten

LIONS CLUB

HEGGEDAL HOVEDGÅRD
KULTURDAGENE 1. – 2. JUNI

Ta med familie, naboer og venner til hyggelige dager på Hovedgården!
Salg av masse spennende kunst og kunsthåndverk!

For barna; riding, bordtennis,
test av skuddfoten i fotball,
skyting med luftpistol i regi
av Asker Skyteklubb.
På låven blir det utstilt
modellfly av ulike slag, og
utendørs viser Trialklubben
frem sine sykler.
Gratis parkering ved
Hovedgården Ungdomskole
I samarbeide med Asker Kommune har vi også i år Parkering Forbudt
langs hele Heggedalsbakken under Kulturdagene, mens det blir gratis
parkering ved Heggedals-hallen / Hovedgården Ungdomskole.
På enga øst for Låven blir det parkering kun etter avtale for utstillere
og funksjonshemmede. Personer med handicap kan avtale med
portvaktene om stans utenfor porten for av- eller påstigning.

Flotte blomster er en viktig del av
kulturdagene

Arr. LIONS CLUB HEGGEDAL
Inngang kr. 30
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Inne i Hovedhuset
Til venstre for inngangen finner du KASSEN. Der har
vi kortterminal, hvor du også kan ta ut kontanter.
I gangen har Øyvind Myhre sin utstilling av maleri,
grafikk og tegninger.
Inn til høyre finner du Tove Jensen og Micael Hillkirk i
Rødstua, mens Unni Lombardi er på plass i
Bryggerstua.
I Finstua har Ragnhild Gisle sin salgsutstilling, og inne
i Grønnstua er Knut T. Frøyhaug med sine malerier.
Innerst i gangen og til venstre kommer du inn i
Blåstua og Peisestua.
I peisestua har Kristine og Karina Florentz sin
utstilling, mens i Blåstua kompletterer Thorstein Rittun
det hele med sin smittende livsglede
Utearealene
Ute er det mange salgsboder med variert innhold.
Det er et variert utvalg av smykker, håndstrikkede
småplagg, kjøkkentekstiler, vesker, syltetøy,
tovede ting, kunstglass, malerier, kaker, lefser,
tekstilmaling osv.
Har du planer om å bygge terrasse, har Interplywood
demonstrasjon av sitt utvalg av materialer for den
nevenyttige hjemmesnekkeren.
På scenen vil det være underholdning både lørdag og
søndag.
Heggedal og Blakstad skolekorps, Gammeldansen,
Tonleik og Dansesonen stiller også i år opp for å glede alle som kommer til Hovedgården denne helgen.
Heggedals glade musikant ”Genek” spiller lørdag ettermiddag.
Både lørdag og søndag avsluttes dagen kl 17.00 med loddtrekning i Kunstlotteriet.
Lionskafèen har selvfølgelig et stort utvalg av kaker, kaffe, mineralvann, hamburgere og ikke minst den
svært populære ”hjemmelagede” lapskausen på Hovedgården.

Vi vil også i år takke våre sponsorer og bidragsytere:
Murmester Rune Røising, Lillian Wikerholmen Tannklinikk,
Heggedal Servicesenter, BF Mortensen Rørleggerbedift,
Brødrene Hvesser, XL Bygg, Asker Trelast,
Fargerike Asker, Heggedal Legesenter,
HAE Offshore, Heggedal Bakeri,
Truls Stokker, Micro Data,
REMA 1000, DnB Asker,
JM Norge, Nordea,
Monier.

Åpningstider:
Lørdag 12.00 - 17.00
Søndag 13.00 - 17.00

Arr. LIONS CLUB HEGGEDAL
Inngang kr. 30

20-21 Lions nr 3 2013.indd 23

Barn under 12 år gratis

2013-05-19 21:10:13

24

HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG
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Tekst og foto: D.H.Sæther

Suksess da historielagene i Vollen og Heggedal inviterte til fellestur

Folkevandring fra Gjellum til Vollen

Turguidene Erik Heineberg, Morten Gisle
Johnsen og Terje Martinsen

Vårt historielag hadde sitt første arrangement sammen
med det nystartede Vollen Historielag søndag 28. april
– i Askers kulturuke. Med 130 deltakere ble det nesten i
overkant, når turguidene Terje Martinsen, Morten Gisle
Johnsen og Erik Heineberg måtte kjempe mot støyen fra
biltrafikk og sur vind. Neste gang lover vi at det blir guiding med høyttalere!

Øystein Øgaarden forteller om gården han bor på. ”Ødegårder”
er gårder som ble lagt øde etter svartedauen.

Stemmerettsjubileet
markeres i Heggedal

med utstilling og arrangementer på Heggedal fabrikker i
perioden 7.-16. juni. (Se program side 6-7.) Historielaget
og Terje Martinsen er spesielt involvert noen av dagene:

Søndag 9. juni kl. 16:00 Foredrag ved Terje Martinsen:
“Levekår for kvinner i gamle dager” i Heggedal.

Det blir ikke siste gang historielagene samarbeider, selv
om Vollens Erik Heineberg underveis ganske skarpt tilbakeviste Terje Martinsens antydning om at Vollen er Heggedals havneby.

Dugnader på Bekkestua!

Vårt lokale krigsminnesmerke “Bekkestua” skal
åpnes 22. september, og arbeidene med reparasjoner og opprydding pågår. Blant annet skal to
yttervegger kles med stående panel.
Det inviteres til dugnader mandagene 4.,
11. og 18. juni kl. 10.00.

Mandag 10. juni kl. 18:00

Harry Sønsterød foran
en minnetavle over
35 falne fra ”Osvaldgruppa”. Harry var
med i sabotasjegruppa,
og kjente mange av de
falne. Minnesmerket
står i inngangspartiet
til den gamle Østbanehallen på Oslo S. LO
og Norsk Jernbaneforbund har en markering
der hver 1. mai.

Kvinnesaksforkjemper Berit Ås
(bildet), Marie Borge Refsum,
Kari Bjerke Andersen bl.a. med
visesang fra 1971 etter det historiske “Kvinnekuppet” i Asker
(Historielaget er arrangør)
NB! Ekstra fortellerverksted på fabrikken!

Torsdag 13. juni kl. 13:00

Fortellerverkstedet holder ”Mimrestund” på fabrikken.
Servering av gratis vafler og kaffe.
I tillegg skal historielaget ha en utstilling med bilder og
tekster om kvinner i lokalmiljøet opp gjennom historien.

Knivsmed på kulturdagene 1.-2. juni.

Historielaget deltar med en stand, der Trygve Flatebø vil
ha med seg ei smie, og demonstrere kunsten å smi kniver.
Vi er vertskap for foreningen DIS Akershus (slektsforskning), som vil få en omvisning i Heggedal av Terje.
DIS Akershus vil også presentere seg på vår stand.
Forøvrig vil vi selge årbøker og annet materiell, og verve
medlemmer. Medlemmene er invitert til å hjelpe til med å
bemanne standen.

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.

SISTE: Et strømaggregat er stjålet fra ”Bekkestua”, sannsynligvis i perioden 6. - 20. mai. Aggregatet er tungt, og det må to mann til å bære det ned stien fra hytta. Tips mottas med takk!
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Ny kafé og
spennende utsalg
på Heggedal Stasjon

Åpningstider frem til 30. juni 2013
* Mandag - fredag kl 7.30 - 19
* Lørdag kl 10 - 18, Søndag kl 11 - 16

Påskeaften åpnet Kristin Hjor-

thaug Bonnerud en ny kafè på
Heggedal Stasjon. Hun er for
mange et kjent ansikt i Heggedal, da hun har jobbet på Kiwi
i Heggedal i ﬂere år. Hun har
bodd i Hallenskog siden 2002, er
gift og har 3 barn.

rt
Kristin er svæ

er
, som det ﬂomm
glad i blomster

over av

Kristin har 20 års erfaring fra

butikk og har vært butikksjef
i ﬂere Kiwi-avdelinger før hun
ﬂyttet til Hallenskog. Hun har
lenge hatt lyst til å drive egen
forretning, så da hun ﬁkk vite
at kafeen på Heggedal stasjon
skulle opphøre, ble hun tent på å
starte sin egen bedrift, og er nå
en lykkelig eier av Stasjonskaféen Heggedal, og stortrives.

L

ss
Lokalet er pu

et opp og smak

fullt innredet

okalet er pusset opp og smakfullt innredet. Det har blitt en koselig kafé der du får kjøpt ferske,
ny-smurte bagetter, fristende
bakevarer fra Heggedal Bakeri
og diverse kioskvarer. Rekker
du ikke frokost før du må ile av
sted på jobb om morgenen, så
er Stasjonskafeen åpen fra kl.
07.30.

At kaffen er fyldig og god kan

skene og hånd
De spesielle vevear tikler
lagede ga

st
Noen av blom

ene

jeg selv skrive under på, men
så er den også fra DGB – Den
Gyldne Bønne, som er en familiebedrift på Vøyenenga.

I tillegg til kaféen har Kristin

blomsterutsalg. Her får du både
potteplanter og hageblomster, og
tilbehør. På høsten vil det bli salg
av avskårne blomster også.

På Stasjonskaféen får du også

kjøpt noen helt spesielle vesker
og gaveartikler. Dette er fra
Rettferdig Handel, og er håndlavdel ing
Elegant spisea
25 Stasjons-kafe i nr3-2013-II.indd 3

gede ting fra Filipinene. Material-grunnlaget er resirkulerte aviser, ukeblader, og strekkodeark
m.m., omdannet til spennende
og vakre produkter. Dette er ting
du ikke ﬁnner i andre butikker.
er kan du også bl.a. ﬁnne
salatbestikk og lekre salt &
pepper-bøsser av horn fra noe
så sjeldent dyr som vannbøﬂer,
og vannbøﬂer er ikke en utryddingstruet dyreart, kunne Kristin
fortelle.

H

Kunstnere i familien har også

laget produkter for salg. Martine
Hjorthaug lager ﬂotte kort med
motiv hun selv har fotografert, og
Thrine Hjorthaug har laget lekre
pannebånd og pulsvarmere m.m.
i myk deilig ull.

Å

pningstidene for kafèen og
utsalget gjelder kun til slutten av
juni, og er hver dag fra mandag til fredag fra kl. 07,30 til 19,
lørdager kl. 10 til 18 og søndager
fra kl. 11 til kl 16.
De 2 første ukene av juli er det
ferie-stengt. Nye åpningstider
for resten av sommeren blir slått
opp på begge dørene.

Kristin har foreløpig ingen

ansatte så hun håper derfor på
forståelse når hun bevilger seg
to uker ferie i sommer fra 1. juli.
Hun er veldig spent på oppslutningen, men håper at mange vil
ta turen innom for å kose seg
med en kopp kaffe der, haste
innom på morgenkvisten for å
kjøpe litt medbrakt til togturen,
eller for å handle noen blomster
eller spennende gaveartikler.
Alle er selvfølgelig velkomne til
bare å titte også, sier Kristin med
et smil.
Tekst og foto Laila Samulsen
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Tekst og foto: Erik de Mora

Rekordomsetning på loppemarkedet!
Lyre hører med

Russefeiring gjelds ikke 17. mai!

Med hilsen til Mette Marit

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

Vårens loppemarked i Heggedalshallen er nå historie. Vi
er både stolte og glade over å kunne bokføre kr. 428 000,som er tidenes beste resultat. Dette er svært kjærkomne
penger for korpset.
Loppemarkedet vårt er uten å
skryte alt for mye regnet som et av de
bedre i området. Vi har mange faste
kunder som kommer igjen år etter år.
Lageret vårt i Kloppedalen blir flittig
besøkt hver torsdag kveld hvor det er
anledning til å levere inn gode lopper.
Takk til alle, både kunder og dere som
leverer inn lopper! Husk bare at vi setter stor pris på om lopper vi mottar er
gode og salgbare. Tenk gjerne litt over
hva du leverer inn, er det salgbart?
Om svaret på det er ja, tar vi i mot!
Årets rekrutteringskonserter
er nå unnagjort. Nytt i år er at det var
juniorkorpset som spilte. Både på Heggedal og Blakstad skoler ble det spilt
to gode konserter. Dirigentene Alex og
Andreas gjorde en fin jobb. Andreas
var konferansier og bandt konsertene
sammen med vitser og ablegøyer om
hverandre! Forskjellige instrumenter
ble vist frem og noen fikk til og med

prøveblåse både klarinett og tuba. Det
er nå påmeldt 19 aspiranter. Vi håper
det kommer flere før vi starter opp i
august. Her er plass til mange flere, så
om du har et barn selv eller kjenner
noen som vil begynne i korpset vårt,
er det bare å si fra.
17. mai spilte korpset som vanlig
først i toget rundt Skaugum før turen
gikk videre til Gullhella hvor toget
startet ved sykehjemmet. Vel nede
på Blakstad skole fikk korpset servering før bussen haster videre til Heggedal skole. Togavgang kl. 12.00, så
er korpset i gang igjen! Etter innlagt
stopp på Hovedgården ankom toget
skolen igjen og ca. kl. 14.00 er dagen
over for korpset.
Neste konsert er på Hovedgården lørdag 1. juni kl. 12.00 i anledning
kulturdagene i Heggedal. Møt opp og
hør god korpsmusikk!

Til venstre: Sousafon med klar melding.
Under. Klar til konsert på Blakstad skole 17. mai

Loppelageret i Kloppedalen er
åpent 18-21 hver torsdag

Høstens loppemarked
er 12. - 13. oktober.
Korpset på nettet:
http://hbs.skolemusikk.no
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Det finnes så mange heltinner!

Nærmiljøleder´n

Noen ganger er følelsen av å gjenta seg
selv mer enn bare en følelse. 2014 blir
det store oppstartsåret for ”nye” Heggedal! I 2014 starter ombyggingen av
Heggedal skole med ny flerbrukshall.
De første forretningene åpner langs
miljøgata i sentrum. Bygging av det
nye veisystemet rundt stasjonen begynner. Bygging av Heggedal sentrum tar til. En endelig plan for mye
av det som skal skje både inne og ute i
sentrum blir ferdig. Noe rives og mye
bygges. Noen blir mye mer fornøyde
mens noen blir litt misfornøyde. Og vi
blir alle berørt! Det kommer til å bli
et voldsomt liv med anleggsmaskiner,
parkeringsproblemer, søle og skitt i
regnvær, støy og ståk i mange av døgnets timer. Men hold ut! Det kommer
til å bli bra, vi må bare fortsette å være
venner mens det hele står på. Frivillige, kommunen og næringslivet blir
samboere i Heggedal sentrum, mye
nærere enn nå. Ingen grunn til annet
enn å forberede en hyggelig fremtid.
Gjentakelser? Bare fordi jeg stadig
hører at dette har jeg ikke hørt noe om
før. Dette visste jeg ikke. Men nå vet
du. litt.
PerS

I forbindelse med stemmerettsjubileet og utstillingen i Fabrikken som
åpner 7. juni vil vi gjerne finne vår
helt spesielle lokale heltinne. Vi er
på utkikk etter en kvinne/jente/dame
som gjør mye, som gjør noe for noen
andre, som gjør noe for Heggedal,
som gjør noe som ikke så mange andre gjør og som får det til. Ikke nødvendigvis med de største overskriftene, men med utvetydige resultater.
Kvinner gjør ofte et stort innsats for

arrangementer som både kvinner og
menn deltar i, men de kan fort være
lite synlige – om de ikke ber om noe
annet.
Kanskje det ikke å være i front men
trofast arbeidende i frivillige organisasjoner er en heltinnetittel verdt!
Kåringen skal bidra til å løfte fram
disse heltinnene, kanskje ikke bare
de helt store og opplagte, men også
de mer ukjente, hverdagsheltinnene
i Heggedal.

Heggedals egen heltinne skal kåres!

Frist for innsending av begrunnede forslag til heltinne er
7. juni 2013. Kåringen av vår lokale heltinne finner sted i
Fabrikken søndag 16. juni klokken 14.00.

Send forslagene til post@iheggedal.no.

Nytt fotoprosjekt:

“HEGGEDAL - EN SPIRENDE BYGD!”
Bli med på fotoprosjektet: ”En spirende bygd”. Et prosjekt startet av
Anja Cecilie Solvik i samarbeid med Nærmiljøsentralen og Fabrikkens venner.
Fotoutstillingen i fjor ble en kjempesuksess med hundrevis av
påmeldte. Denne gangen blir utstillingen flyttet til fabrikken med
åpning 9 november.
Heggedal skal vokse, endres og utvikles. Dette er bygda med det
store potensiale. I fjor ble heggedøler utfordret til å portrettere en
nabo, i år vil vi at du tar bilde av det som gjør deg GLAD!
Fotoprosjektet er også et samarbeid med Kristin Ellefsens prosjekt: ”Så et frø.” Hvor hensikten er å så spirer i jord og hjerter
rundt i bygda.
MELD DEG PÅ: Kom innom galleriet eller send en mail.
Påmeldingsfrist: 10.august.

Start i dag med å fotografere med mobilen og publisere
bildene på instagram: #Inheggedal. Velg ett du vil ha med på
utstillingen og send det sammen med navn, mobil, adresse
og alder til pikenevedbroen@hotmail.com
Heggedal Nærmiljøsentral har tatt initiativ til å etablere en venneforening som
skal være veldig god venn med fabrikken; Fabrikkens venner. Sammen med
noen som allerede er gode venner med
fabrikken synes vi det ville være veldig
bra om vi kunne skape enda mer aktivitet i og omkring fabrikken vår.
Fabrikkens venner har som formål å
ivareta Fabrikken i Heggedal (Heggedal Fabrikker) som arena for kunst
og kulturaktiviteter i nærmiljøet, med
kunstutstillinger, konserter, foredrag
og lignende. Foreningen skal drives på
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Det blir tre kategorier i år som i fjor: Barn, ungdom, voksne.
Flotte premier!
Les mer på www.pikenevedbroen.com
ikke-kommersiell basis, inntekter og
eventuelle overskudd skal drives tilbake til “vedlikehold”, markedsføring og
som bidrag til dekning av felleskostnader - i de tilfelle hvor fabrikken lånes ut
gratis til kunstnerisk utøvelse.
Du kan melde deg inn i Fabrikkens venner! Om du er en passe bemidlet lokal
kunstner som gjerne vil være venn og

kanskje stille ut i fabrikken innimellom
koster medlemskapet bare 500.- Om du
er en god venn uten kunstneriske aspirasjoner koster medlemskapet bare 1500.Om du driver næringsvirksomhet og synes ideen er så god at du gjerne vil være
med koster medlemskapet bare 3000.-.
Send en epost til post@iheggedal.no så tar vi resten derfra!
PerS
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”Tuftepark” (llustrasjonsfoto)

Utetreningspark (”Tuftepark”) i Kloppedalen
Etter noen runder hvor frem og tilbake fortsatt viser seg å være
dobbelt så langt – er det nå klart for oppstart av arbeidet med
utetreningspark i Kloppedalen.

Men parken kan ende opp på Transmator-området, dersom Kloppedalen
viser seg for ”vanskelig”. Området
langs vannet i Kloppedalen er regulert
til såkalt LNF-område.
Tuftepark? Et uteområde med fast-

monterte treningsapparater til trening
av styrke og smidighet. Oppkalt etter
Lasse Tufte som tok initiativet til den
første i Norge – på Risenga i Asker.
Og Lasse er i gang med mange flere!
Som Lasse sier: ” Her kan du blant an-
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net trene balanse på slakk line, franskpress, pushups og situps. Trening med
egenvekt kan endre dine holdninger
til styrketrening. Når 15-16-åringene
kommer inn på treningssenteret, vil de
bare bli størst raskest mulig. Risikoen
for belastningsskader er mindre når
du trener egenvekt. Ved å løfte egen
kroppsvekt regulerer du treningen
selv. Styrken kommer underveis. De
fleste øvelser kan tilpasses alle uansett
forutsetning!”
Parken i Heggedal kommer i stand
som et samarbeid mellom Heggedal
idrettslag, Heggedal Vel og Heggedal
Nærmiljøsentral. Akkurat nå skrives
byggesøknad og dialogen om oppstart
er i gang.
PerS

Planleggingen av Heggedal
park og torg er i gang
Mellom den nye sentrumsbebyggelsen og Kistefossdammen er det planlagt et torg, som allerede har fått navnet
Heggedal Torg. Planleggingen av arealet er nå i gang, og
Nærmiljøsentralen og Heggedal vel er invitert til å delta
i prosessen.
Asker kommune arrangerte en idé-dugnad 5. april. Noen
av innspillene som kom fram var:

Parken og torget utgjør et sentralt byrom hvor det må tilrettelegges for aktiviteter.
Det ligger en kloakkpumpestasjon
nede ved brua over til fabrikken, som
det må tas hensyn til. Et alternativ er å
legge hele pumpestasjonen under bakken.
Gangstien rundt Kistefossdammen
skal ende i parken. Gangforbindelse
mellom parken og skoleområdet (ungdomsskolen) er sentral og må være
universelt utformet, med helårs standard.
Heggedal torg skal utformes som en
intim plass, men torget inngår også
som en del av gata «Trevaren» som
betjener de vestre deler av sentrumstomta. Det må derfor tilrettelegges for
tydelig struktur på gang- og sykkelferdsel over torget.
Det må også tilrettelegges for biltra-
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Park/torg slik det er skissert i reguleringsplanen fra 2009

fikk, varebiltrafikk, renovasjon, utrykningskjøretøyer etc videre inn Trevaren.
Bryggeanlegg etableres på sted som
fremgår av tidligere utarbeidet helhetsplan. Kistefossdammen fylles
ikke ut i dette området som opprinnelig planlagt. Dvs det blir en justert
strandlinje.
Heggedal torg og tilliggende parkarealer skal tilrettelegges som samlingsplass 17. mai, ved tenning av julegrana
og ved andre høytider og begivenheter
i Heggedal. Plassering av juletre og
flaggstenger må bestemmes.
Det er ønskelig at det etableres en lekeplass for barn.
Det må tilrettelegges for syklister, bl.a.
ved etablering av sykkerparkering(er)
sentralt plassert. Det ønskes lagt opp
til en sammenhengende aktivitetspark
med innslag/elementer av grønt langs

vannet fra torget mot skoleområdet
(ungdomsskolen).
På utfylt område inne i «bukta» etableres tilbud for skatere. Det må avklares
om en betongrampe er tilstrekkelig da
skatepark er arealkrevende.
Torget må ikke bli for stort, viktig å
ivareta intimiteten.
Belysning av torg og park vurderes.
Asplan Viak skal utarbeide et skisseprosjekt for Asker kommune. Det er
innkalt til ny “workshop” 28. mai, og
da skal første helhetsskisse fra Asplan
Viak foreligge.

Det tas sikte på å avholde et større
informasjonsmøte i Heggedal i regi av
Nærmiljøsentralen og Heggedal vel
når skisseprosjekt foreligger i endelig
utgave.
Dag Henning Sæther

2013-05-21 10:09:12
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Heggedal
Pensjonistforening
Møter høsten 2013

Fra og med april 2013 starter møtene kl. 18.00.
Møtene holdes på Heggedal seniorsenter.
Onsdag 4. sept. Medlemsmøte
Onsdag 2. okt. Medlemsmøte. Asker seniorkor
underholder
Onsdag 6. nov. Medlemsmøte
Onsdag 4. des. Julemøte. Johnny Reel ”Elvis”
fra Slemmestad underholder
Transport: Lions Heggedal, tlf. 909 62 742

PC-kurs for seniorer

(eller bare litt uøvet) starter tirsdag 17. september på
Heggedal seniorsenter.
Nettbank: 17., 24. og 31. september blir det kurs i
bruk av nettbank 11.00-12.00.
Bruk av PC: På 10 tirsdager med start 17. september
blir det kurs i praktisk bruk av PC kl. 12.30-14.30.
PC-kurset koster bare 350.- for ti ganger.
Nettbank-kurset er helt gratis!
Meld din ínteresse til post@iheggedal.no allerede nå.
Seniorsurfdagen blir i år 8. oktober - en
halv dag med fokus på senior og bruk av PC, mobiltelefon, nettbrett - og hva annet som måtte ha dukket opp
innen høsten.
Per Sletaune

Røyken Apotek etablerer seg
i Heggedal

Røyken apotek har kontaktet oss og fortalt at de har gjort
avtale om å leie lokaler for apotek på Heggeodden:
“Apoteket kommer til å ligge langs miljøgata, mer eller
mindre rett over veien i forhold til lokalet puben ligger i.
I 2008 åpnet vi apotek i Røyken Sentrum. Det har vært
veldig spennende å være med på sentrumsutviklingen der
og vi gleder oss til å være med på utviklingen i Heggedal
også.
Vi har per nå fått forespeilet en ferdigstillelse til mars
2014 og planlegger åpning av apoteket da “ - forteller
eieren Mathias Teigen Rasch-Halvorsen i en mail.

Idrettslaget fyller 100 i 2014!

Heggedal idrettslag ble stiftet 3. februar 1914, og 100årsjubileet skal selvfølgelig feires stort.

Arrangementskalender

Fra høsten vil vi presentere en arrangementskalender
i hvert nummer av Heggedalsposten. Kalenderen vil
dekke tidsrommet fram til neste blad kommer ut. Vi vil
selv legge inn arrangementer vi har oversikt over, men
er avhengig av at andre meldes inn.
Send en mail til : d-hen-sa@online.no
Til nr. 4-2013 må vi ha melding om arrangement seinest
16. august, og kalenderen vil dekke tidsrommet fra 1.
september til 20. oktober.

St. Hans - søndag 23. juni
inviterer Nærmiljøsentralen til rusfri Sankthansfeiring ved
Gjellumvannet - i Kloppedalen - fra kl. 17.00!
Grillene er varme fra ca. 18.00. Bålet fyres opp ca. 20.00.
Arrangementet avsluttes ca. 22.00
Det blir sandvolleyball, leker/konkurranser, musikk og litt underholdning.
En god anledning til en hyggelig prat med folk du kanskje ikke møter så ofte.

Værforbehold, men vi har bestilt kjempevær!
Ta med bord og stoler, og egen grillmat og drikke. Gratis adgang.
Parkering i Kloppedalen så langt det er plass, men la gjerne bilen stå hjemme!
Oppdatert info på www.iheggedal.no
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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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