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INNHOLD NR. 4/2011
Hva kan det mest kritiske være, for å realisere
vår felles visjon for Heggedal sentrum?
I korte trekk kan vår felles visjon beskrives som;
At vi får et levende og attraktivt Heggedal sentrum med ca 30
butikker, kafeer og andre private service-tilbud (som treningssenter, dansestudio, håndverkere, lege og tannleger), et felles
område på gateplan med kommunale tilbud som bibliotek, seniorsenter og helsesenter – inkludert Nærmiljøsentralen, nærmere 300 boliger og noen kontorer, et flott torg, nærmiljøsenter/
kulturhus, stier, sitteplasser og pene overganger og avslutninger til Kistefossdammen, Gjellumvannet og elvene, som renner
gjennom Heggedal sentrum - og i tillegg trebevokste miljøgater
og gangveier.
På kollektivsiden kommer ny Heggedal jernbanestasjon med
ny kollektiv-terminal og nytt veisystem, og at det blir en dobling
av antall togavganger og raskere og presise tog til Oslo.
Inkludert i visjonen er at alle mennesker i Heggedal, alle aldersgrupper, skal trives i dette flotte, nye Heggedal sentrum.
Og ikke minst skal det legges til rette for ungdommer.
Planene for Heggedal sentrum blir lagt fram på folkemøte
mandag 5. sept. Kl 19 på Gjellum (se side 25).
Men hva synes å være mest kritisk, for at denne visjonen skal
bli virkelig – f,eks innen en tidsramme på 10 år? Etter min mening
er det mest utfordrende å få på plass de ca 30 butikker, kafeer og
andre private service-tilbud – og at de blomstrer. Det er åpenbart en over-etablering av butikker i området, og hvordan skal et
nytt senter med butikker greie seg? En måte å få dette til, er å
satse på konsekvent faghandel og topp service. Mer om dette
spørsmålet finner du på side 13 – på Heggedal Vel sine sider.
Stein D Berge
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Kulturdagene på
Hovedgården 2011
Tekst: Jarle Byggjordet
Foto: Kjell E. Nilsen

I strålende sommervær arrangerte LC Heggedal
kulturdagene på Hovedgården for 31. gang. Kulturdagene er hovedinntektskilden for klubbens humanitære arbeid. Inntektene fordeles både til lokale, nasjonale og internasjonale tiltak. 50 % av inntektene går
tilbake som støtte til ulike tiltak i lokalsamfunnet.
Resten går til nasjonale og internasjonale støttetiltak.
I underkant av tusen betalende gjestet Kulturdagene i begynnelsen av juni. I tillegg var det et stort
antall barn som kom for å kose seg på Hovedgården
i det fine været. Det var lagt opp til en variert underholdning fra scenen foran hovedbygningen.Lørdag
sto skolekorpset, Gammeldansen, ”Flashback” og
Tonleik for underholdningen, mens på søndag var det
Dansesonen, Skittegga Swing og ikke minst Genek
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som avsluttet med svingende gladjazz.
Tradisjonen tro var det mange salgsboder som
omkranset plenen, og innendørs var det masse flott
kunst av ulik art. Blomstertombolaen har også tradisjon for å være en sikker vinner hvor man nesten kan
kalle seg for uheldig om man ikke vinner noen av de
flotte blomstene. Asker Husflidlag fylte Rødsua med
bunader, demonstrasjoner og salg av husflidsprodukter og i Bryggerstua var det et historisk tablå fra 1716
som omhandlet svenskekongen Karl XII invasjon av
Norge. Dette tablået var et samarbeid med Heggedal
Historielag og LC Heggedal.
Ute var det i tillegg aktiviteter som hesteridning,
bordtennis, luftpistolskyting fotball-skuddkraft osv,

2011-08-15 23:09:39
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Låven i Hallenskog - utvilsomt
billigere enn Selvaag-hus!
Like etter krigen var det skrikende mangel på
husvære. Det var på denne tida Olav Selvaag
lanserte sine planer om å bygge billige hus,
men møtte motstand hos myndighetene. Under
den ironiske overskriften ”Utvilsomt billigere
enn Selvaag-hus” skriver Morgenposten en

Av Terje Martinsen

kald januardag i 1949 om folk som bor i låver
og uthusbygninger. Eksempelet som er valgt er
den gamle låven etter gården Halden i det vi i
dag kaller Hallenskog. Låven lå like ved dagens
stoppested i Hallenskog, mellom Underlandveien
og jernbanelinja.

Her kommer artikkelen:
”I en gammel låvebygning på jernbanestoppestedet Hallenskog mellom
Heggedal og Røyken kan man dagen
lang se en lampe som lyser fra et alminnelig vindu. Tusener av togreisende har daglig spurt seg selv om det er
mulig at det kan bo folk der. Er vi kommet så langt i kulturlandet Norge at vi
må ta eldgamle låver i bruk som boliger, - eller er det bare en lekestue som
er innredet for barn? Undertegnede,
som har besøkt stedet, tør si at de togreisende likevel bare har sett solsiden.
Det vinduet og den lampen som vi ser
fra jernbanen skaffer lys til et værelse
på ca 20 kvadratmeter. Det er panelt
innvendig helt provisorisk med treﬁberplater og restmaterialer. Men det
verste er at dette rommet tjener som
bolig for en mor med fem barn, hvorav to småbarn. Man kan for eksempel
tenke seg hvordan luften blir når man
vet at dette er en låvebygning og at det
er fjøs under, og at låven videre rommer griser og høns. Når man skal inn i
rommet, må man gå opp en låvebru og
gjennom låven. Heller ikke kan det bli
noen skikkelig oppvarming da man ikke
kan bruke vedfyring, bare elektrisitet.
Familien har 1000 watt fast, pluss det
som går på måler. I den kuldeperioden
vi hadde for kort tid siden, ble det brukt
3000 watt til oppvarming, men likevel
ble det ikke varmere enn at beboerne
gikk stive av kulde hele dagen.
Vi skal ikke beskrive rommet mer i
detaljer, men la oss i korthet nevne
at både Morgenpostens fotograf og
undertegnede forlot stedet med en beklemmende følelse, da først og fremst
på grunn av barna. Her legger vi planer om å bygge så og så ﬁnt og at barna
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Låven på Halden gård slik den så ut i 1949

skal ha det så og så bra. La oss håpe at
disse barna på Hallenskog, og alle de
tusener som har det like ille, snart blir
hjulpet til noe bedre.
Moren har sitt lille gårdsbruk på 17
mål jord. Det skal hun stelle, og i fjøset har hun ku, griser og høns, og det
krever ikke det minste arbeidet. Det er
beundringsverdig at ikke en slik kvinne
gir opp. Sist sommer mistet hun mannen, som druknet. Tenk hva det vil si å
sitte igjen under slike forhold med en
barneﬂokk på fem, selv om det et par
er så store at de arbeider.
Møblene er lagret utenfor rommet som
bare kan inneholde det aller viktigste,
det vil si noe å ligge på, et bord å spise
på og elektrisk komfyr. Et orgel er også
tatt inn for at belgen ikke skal fryse i

stykker. Med barn følger som kjent
også mye vask, og også det skal gjøres
inne på det vesle rommet. Kan egentlig
vi byfolk sette oss inn i hvordan denne
familien har det? Undertegnede er
i hvert fall ikke i stand til å beskrive
det.
Men det er ikke bare denne familien i
Hallenskog som bor elendig. Like ved
og tett i tett ligger det mange små beboelseshus, som nærmest ligner spisebrakker på et anlegg og som er ført
opp under og etter krigen. Det burde
absolutt være forbudt. Disse hyttene
ligger for en stor del direkte på bakken, bare med noen planker under.”
(signatur Kj. Aa i Morgenposten den
26. januar 1949)

2011-08-17 11:15:24
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Familien som bodde i låven het Samuelsen. Mora til de fem barna var gift
med Erling Samuelsen som den gang
eide det vesle som var igjen av gamle
Halden gård. Hun kom opprinnelig fra
Sørumsand og hadde tre barn fra før.
De to yngste er født i Hallenskog.
Eugen Erikson har fortalt at ”leiligheten” i låven senere ble litt utvidet, og
at inngangen var gjennom låvedøra.
Erling Samuelsen hadde en fjording
og tok på seg kjøreoppdrag. Blant
annet fraktet han steinblokker fra et
steinbrudd som NSB hadde bortunder Rødsåsen. Dit gikk det tidligere et
sidespor fra jernbanen. Denne hesten
var imidlertid litt spesiell. Den ville
helst ha litt øl før den dro i gang lasset. Dette ﬁkk den ved at Samuelsen
dro underleppa tilside slik at han ﬁkk
tømt litt øl inn i munnen på hesten. Da
gikk den!
Halden gård var selvstendig bruk på
1800-tallet. Opprinnelig hadde dette
vært en del av gården Kjekstad i Røyken, men ble senere et underbruk av
Gjellum i Heggedal etter at eldste sønnen på Kjekstad, Ole Andreassen, bosatte seg på Gjellum i Heggedal som
han hadde kjøpt. Etter hans død ble
gården Gjellum delt i 1852 mellom
tre sønner – og en av dem, Bernt, ﬁkk
Halden. Det fortelles at hver av de
tre delene var på 160 mål. Men fordi
jorda i Halden var så dårlig, ﬁkk Bernt
like mye skog som de to brødrene til
sammen, ca 2-3000 mål.
Selv om familien Samuelsen satt med

Låven sett fra jernbanestoppestedet i
Hallenskog
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Her ser vi fru Samuelsen inne i leiligheten i låven. Bøtta i taket vitner om
utett tak.

skarve ca 17 mål, forstår vi at Halden
på midten av 1800-tallet hadde hatt
betydelige både jord- og særlig skogarealer. Den siste som hadde gården
samlet, var Bernt Halden. På 1890tallet solgte han til trelasthandler Langerud fra Drammen. Bernt ﬂyttet til
nevøen på Nordre Yggeset og levde
der som rentenist til han døde i 1913.
Etter at en svenske hadde eid eiendommen en kort stund ble den solgt til
direktør Johs. Nore på Haugbo gård i
Asker i 1917. På 1920-tallet begynte
han å selge hyttetomter til oslofolk.
Det var på disse tomtene hytter ble
bygd, både før og like etter krigen.
Den staselige hovedbygningen fra
1890-åra på Hallen gård ble ﬂyttet til
Brusetkollen i Asker hvor den fremdeles står.

Særlig like etter krigen var det vanskelig å skaffe byggematerialer. Alt
som kunne ”resirkuleres” ble benyttet,
enten det var forskalingsmaterialer,
kassebord eller gamle dørblader. For
de reisende på jernbanen kunne nok
Hallenskog fortone seg slumaktig på
denne tida. Røyken kommune hadde
ennå ikke innført bygningsloven, slik
at folk kunne bygge akkurat slik de
ville – eller hadde råd til.

Bildene er fra Morgenpostens artikkel 26. januar 1949.
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Skatter fra biblioteket intervju med en bruker
Hva har du på nattbordet Rolf? Hva
leser du for tiden?
For tiden leser jeg boken Der vi
engang gikk av Kjell Westö. Handlingen i boken tar for seg hvordan
samfunnet forandrer seg på bakgrunn
av historiske hendelser. Dette fortoner seg som en episoderoman, og
stedet for handlingen er Helsinki fra
tidsrommet 1908 til 1950. Flere familier fra forskjellige sosiale lag følges
gjennom kritiske episoder i finsk
historie, med blant annet vinterkrigen
mot Sovjet og andre verdenskrig.
Den er selvfølgelig lånt på biblioteket, og når jeg er inne i en leseperiode
får jeg hjelp eller finner bøker og
annet på biblioteket.
Ellers liker jeg å lese historiske bøker
som blant annet Thomas Manns
Wallenstein, en feltherre av tysk
herkomst i 30-årskrigen (1618-1648),
på katolsk side i strid mot protestanter, blant annet svenskene. Men pga
at Wallenstein ble for mektig og enerådende, ble han drept av sine egne.
Bøker krever at man er skjerpet for
å skjønne hva man leser, så jeg leser
når jeg har det rette overskuddet.
Og når du skal koble av, hvilke media tyr du til da?
Da blir det mye tegneserier og
biblioteket har en del. En av favorittene er Pondus, skapt av bergenseren
Frode Øverli. Dette er komikk på
sitt beste med beskrivelser av mennesker med alle sine lyter og laster i
hverdagslige situasjoner. En annen
god tegneserie er den danske Valhallserien, tegnet og fortalt av Peter
Madsen som tar for seg de norrøne
mytene. Ellers ser jeg på gode filmer.
Hva med biografier?
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Det er innsiktsfullt og interessant
å lese om andre menneskers liv og
virke. Jeg liker å lese biografier om
personer som har drevet det langt
innen ulike yrker og profesjoner.
Wallenstein er jo en biografi. Jeg har
blant annet lest en biografi om Frank
Zappa, en kontroversiell, men stor
musiker.
Og så har jeg lest en biografi om
Cosima Wagner, Franz Liszt’s datter, gift med komponisten Richard
Wagner. Hun ble, etter Wagners død,
leder og tilrettelegger for Bayreuthfestspillene og var det i mange år. En
driftig dame med mange jern i ilden.
Nelson Mandela er en annen person
jeg har lest en del om og det som er
mest imponerende med ham er at han
ikke skrek etter hevn på tross av alle
de årene han satt urettmessig fengslet
på Robben Island. Det at han etter
beste evne og intensjoner prøvde å
samle de ulike folkegruppene
og få dem forsont er en stor bragd.
Og så har jeg lest om Willy Brandt,
som jo oppholdt seg en periode i
Norge under 2. verdenskrig. Han
var en fargerik politiker. Den neste
biograferte som står for tur er Barack
Obama og det skal også bli interessant, håper jeg.
Har du noen gode leseminner fra
barndommen?
Jeg har jo lest hele livet, og noen gode
barndomsminner kan jeg trekke frem
i lyset: Homérs Odyssén som jeg leste
en tilrettelagt utgave av i barndommen husker jeg godt, og Sofokles’
Kong Oidipus, denne voldsomme
tragedien om ham som blant annet
forelsker seg i sin mor.
Norges kongesagaer – Heimskringla
av Snorre Sturlason er også noe som

Rolf Sostmann er bosatt i Heggedal
og ansatt på den Norske Opera. Han
bruker biblioteket mye til å låne
både bøker, blader og filmer. Her er
han intervjuet av bibliotekar Erlend
Eik.
har falt i smak. Det å lese om den
norske kongerekka har vært en udelt
fornøyelse. Mye lærdom ligger innbakt i disse sagaene.
Ringenes herre av J. R. R. Tolkien
er et mesterverk som forteller om
kampen mellom det gode og det onde,
og det er jo en bok Tolkien selv har
brukt veldig lang tid på, men så har
den blitt til en av de beste bøker jeg
har lest.
Hvilke bøker kan du ikke glemme?
Som nevnt er Ringenes herre av
J.R.R. Tolkien en bok jeg ikke kan
glemme. Fantastisk skrevet, godt
språk og det å klare og opprettholde
spenningen i tre bind er helt utrolig.
En klarer ikke å slutte å lese før en
kommer til siste side. En blir sugd inn
i Tolkiens univers.
En annen er boken 1984 skrevet av

2011-08-17 11:21:50
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George Orwell, som på en skremmende måte viser avgrunnen i menneskeheten og likhetstrekk med
realiteter i samfunnene i dag.
Alkymisten av Paulo Coelho er en
stikk motsatt bok som er filosofisk,
klok og human. Et av budskapene i
boken er at lykken kan være nærmere
enn du tror.
Hvilke filmer liker du å se? Har du
noen favorittfilmer som du ser om
igjen og om igjen?
Noen filmer er klassikere, fra filmelskerens synspunkter er det noen
filmer som er blitt klassikere fordi de
er så fantastisk laget. Et eksempel er
Psycho av Hitchcock fordi denne er
veldig godt laget. En mann med et
tilsynelatende vanlig liv kan være et
uhyre.
Monty Pyton’s filmer kan jeg se om
igjen og om igjen. Rett og slett morsomt å se på, crazy humor. Hitchcocks
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film Vindu mot bakgården er en annen
film jeg liker. Denne thrilleren blir
intens etter hvert når hovedpersonen
i boken, som må sitte i rullestol som
rekonvalesent, bruker sin kikkert
aktivt og iaktar naboene sine, hva de
foretar seg i bakgården der de bor, og
plutselig en dag ser han i kikkerten et
mulig drap.

pris. Det besteborgelige samfunnet
blir beskrevet gjennom klisjeer.

La strada av Fellini er en storartet
film som handler om en gateartist som
tar til seg en pike som blir hans assistent. Noen ganger er han grov mot
henne, han er en sterk mann og ikke
alltid grei å ha med å gjøre. Dette utvikler seg til en menneskelig tragedie.

Hvorfor synes du det er så bra å
komme til biblioteket?

Ringenes herre-trilogien er fantastiske
filmer. Aguirre handler om jakten etter
gullet i conquestadorenes tid, brutalt,
men menneskeskjebner beskrevet på
en gripende måte.
American beauty tar for seg familieforhold hvor det å opprettholde
fasaden av lykke gjøres for enhver

Den fabelaktige Amelie fra Montmartre er en uforglemmelig film. Ellers
er filmene til Clint Eastwood, der han
selv medvirker og er regissør veldig
gode, og jeg synes han er flink til å
lage filmer innen ulike sjangre.

Filmutvalget er enestående. Utvalget
av media er bredt, og jeg trives med å
selv plukke ut det jeg vil ha. Derfor er
mappa mi viktig for meg for gjennom
den får jeg vite om de nye mediene
som blir kjøpt inn.
Åpningstidene kunne vært bedre i
Heggedal, det har blitt dårligere og
det minsker tilgjengeligheten. Når en
ansatt blir syk blir biblioteket stengt,
og det er synd og dumt.

Erlend Eik (bibliotekar)
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HEGGEDAL MENIGHET

Årets konfirmantleir: The Best Ever!
Bare kom deg inn på Facebook – der står det og har stått!

Foto: Erna Dehli

Helt siden vi rullet inn foran kirken etter en uke på leir i villmark
og på Sjöviksgården i Sverige har det glitret på mange skjermer:
”Dette har vært den beste uka i hele mitt liv!” ”Det fineste jeg
har opplevd!” ”Har hatt det helt fantastisk!”
Og når mange nok mener det samme – må det vel være sånn.
Selv for oss som har vært på leir noen ganger tidligere – konfirmantleiren i begynnelsen av juli 2011 var en skikkelig höjdare.
43 konfirmanter, 18 medledere og 6 voksne ledere deltok
på Sjöviksgården. Først med den sagnomsuste VANDRINGEN
i svensk villmark blant fiskeørn og villsvin. Uten telt og uten
ipod og ipad og iphone og iliner. En sterk utfordring for nåtidens
ungdom som hvert minutt er vant til å sjekke mobil og facebook.
Gikk det bra? Det gikk veldig bra, de fleste savnet ikke duppedittene sine. Kanskje bare en mykere madrass. Men, som vi sier i
Team Heggedal: En opplevelse er en opplevelse. Det var i alle
fall godt å komme ned til leirstedet etter to døgn uten dusj…
Sjöviksgården ligger ved innsjøen Mjörn, 45 km øst for Göteborg. Vi trives godt der med uvanlig god mat, hyggelig betjening
og flott natur. Hovedsamlingene var i leirkirken med undervisning, mye sang, underholdning og kveldssamlinger. Særlig var

Foto: Erna Dehli
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samlingene om kvelden viktig. Med en livsnær andakt, utfordringer vi ba for, lys vi tente, stillhet vi delte. Som en av guttene
sa:”Av alt jeg har vært på i konfirmanttiden har disse kveldssamlingene vært det aller beste og det jeg vil huske mest.”
Det er alltid det vanskeligste – å prøve å formidle til andre
det vi opplever på leir. Kanskje skal vi heller ikke gjøre det, kanskje skal vi. Det er jo opp til hver enkelt. Og – til dere foreldre
og søsken: spør litt forsiktig, og la det usagte være usagt. Det er
ikke lett å formidle egne følelser og opplevelser. Men, kveldene
på Sjövik i begynnelsen av juli 2011 var spesielle. Det var en
uvanlig leir i år.
- Så øvde vi på høstforestillingen vår i grupper rundt om. Mye
latter og litt svette.
- Så delte vi noen utfordringer i samtalegrupper.
- Så hadde vi fotballturnering der lederlaget(populært kalt nederlaget) tapte på en tvilsom dommeravgjørelse.
- Så var vi en halv dag på Liseberg, og der høres ennå ekko av
Marias hyl fra ”Hotell Gasten”.
- Så hadde vi Olympiske Leir Leker, der dramagruppa vant overlegent.
- Så badet vi blant gjedder og svensker og en angripende mink
med unger, som faktisk bet en av konfirmantene.
- Så lo vi masse av ”Orakelet i Delfi”.
- Så sang vi enda mer.
- Så hadde vi ”Lysvandring” og skrev brev til oss selv, som vi får
i posten om en tid.
- Så dro vi hjem.
Og alle mente at det hadde vært en helt uvanlig flott uke – en
ganske fantastisk uvanlig flott uke. The best ever!
Toralf Dehli

2011-08-17 12:06:30
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Program Heggedal menighet
Dag

Aktivitet

Sted

Opplysninger

AUGUST
Søndag
Søndag

21 11:00 Gudstjeneste
28 19:30 Kveldsmesse
SEPTEMBER

Kirken
Kirken

Dåp/Dehli
Dehli/dåp av konﬁrmanter

Søndag
Søndag
Lørdag

4
4
10

Konﬁrmantforestiling
Konﬁrmantforestiling
Konﬁrmasjon

Kirken
Kirken
Kirken

Team Heggedal
Team Heggedal
Dehli/Brennum

Konﬁrmasjon

Kirken

Dehli/Brennum

Gudstjeneste
Countrymesse

Kirken
Kirken

Dåp/Trond Arne Hauge
Dehli

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Jazzmesse
4-års bok samling

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken/
Heggetun
Kirken
Kirken

Dåp/Dehli
Nattverd/Dehli
Vikar/6 års bok utdeling
Solheim/Dagestad
Dåp/4-årsbok utdeling
Brøndal/Team Heggedal

Kirken

Nattverd/Dehli

Søndag
Søndag
Søndag

17:00
19:30
11,13
og 15
11 11 og
13
18 11:00
25 12:00
OKTOBER

Søndag
Søndag
Søndag
Lørdag

2
9
16
22

11:00
11:00
11:00
12-14

Søndag
Søndag

23 11:00 Gudstjeneste
30 19:30 Kveldsmesse
NOVEMBER

Søndag

6

11:00 Allehelgensmesse

Faste aktiviteter
Team Heggedal starter opp igjen etter sommerferien 16. august kl. 19-21.30,
Heggetroll: tirsdag kl. 17.15-18.00 første etter sommeren 30 august ,
Kirkeklubb: Klubb for 6-åringer 5 ganger fra og med torsdag 15. sepember kl. 14.30-15.30 på Heggedal skole
Klubb 10-13: 16. september, 14. oktober, 11. november og 9. desember
Salig blanding: torsdag ulike uker kl. 19.00
Torsdagsmøte: torsdag like uker kl. 19.00
HK: tirsdag like uker kl. 19.30
Klubb 10-13: 10. juni
Kirkefrokost: (menighetens seniorarbeid): Sommertur 29. august
Se Heggedal menighets hjemmeside for nærmere informasjon www.heggedalkirke.no

Heggetroll

ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til første øvelse tirsdag 30. august
kl. 17.15-18.00. Vi øver i kirken. Er du glad i å synge, ta med en venn og kom! Terminlisten for Heggetroll finner dere på menighetens hjemmesiden www.heggedalkirke.no under fanen Barn og familier.

Baby-sang

Starter 24. september Babysang kurs starter onsdag 24. september
kl. 11.30. Baby-sang er for foreldre
og babyer i alderen 0-1 år. For mer
informasjon, se menighetens hjemmeside
under fanen Barn og familier.

8-9 Menighet-justert.indd 9

Heggedal menighet
Givertjenestens konto
1644 15 39499

Heggedal menighet
Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf: 66 90 71 80
e-post:

Støtt opp om kirkevalget 12. september!

dagligleder.heggedal@asker.kirken.no
www.heggedalkirke.no

2011-08-17 12:06:30
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HUS: Hovedgårde
Denne artikkelen ble trigget av
at HUS fikk en pris i mai på kr
10.000, fordi skolen på ca 5 år,
faktisk hadde gått fra ca 30 %
smug-røyking til 0 %.
Tobakksfriprisen 2011 ble tildelt Hovedgården
ungdomsskole 31. mai. Prisen ble overrakt av fylkeslege Petter Schou, til leder av elevrådet
Alexandra Vedeler, som mottok sjekken på 10.000.
Fylkeslege Petter Schou ga også heder til helse-

søster Lillian Larsen som har vært sentral i gjennomføringen av FRI-programmet og til rektor
Mona Pünther. Også tilstede på utdelingen var
andre helse-personer fra Akerhus fylke, ordfører
Lene Conradi, alle elevene og skolens lærere.
Bildet til venstre viser prisutdelingen i skolens aula 31. mai. Elevene som er avbildet
er medlemmer av elevrådet dette skoleåret. Fra venstre: Eivind Lammers Buvald,
helsesøster Lillian Larsen, ordfører Lene
Conradi, fylkeslege Petter Schau, elevrådsleder Alexsandra Vedeler (også verdensmester i hundekjøring), Ingrid Grønli Stenmark,
rektor Mona Pünther, Hilde Hartvedt, Åshild
Morvik, Ingrid Beatriz Lien Børsum og
Simen Bø.

1

Følgende tekst er kopiert fra omtalen på AK’s hjemmesider:

Tobakksskaderådet delte for 23. år

på rad ut Tobakksfriprisen, og det var
Hovedgården som denne gangen fikk
prisen for sine mange tiltak for å redusere bruk av tobakk. Temaet for 2011 var
”Stopp salg av tobakk til mindreårige”.

Hovedgården ungdomsskole er valgt

Helsesøster Lillian Larsen på HUS er en
sentral drivkraft i FRI-programmet

for sitt helhetlige arbeid med å være en
”helsefremmende skole”, som bl.a. har
fokus på psykisk helse, fysisk aktivitet,

Foto levert av Lillian Larsen

U-skolen HP-4-2011.indd 2

sunt kosthold og tobakksforebyggende
arbeid. Skolen er et forbilde for mange
skoler når det gjelder felles innsats fra
elever, lærere og skolehelse-tjenesten.

FRI-programmet er laget av departementet, og det er et tobakksforebyggende
program (både for røyk og snus) for 8.,
9. og 10. klassetrinn - og det har en klar
dokumentert effekt.

FRI-programmet går ut på at alle elev-

letid” og alle elever kan delta i FRIprogrammet, som er et forebyggende
undervisningsprogram med dokumentert
effekt. Og FRI-prosjektet var et godt
verktøy som bidro til at skolen fikk
suksess. Her har elevene underskrevet en
kontrakt, om at de skal holde seg røykfri
(eller snus-fri) i kommende skoleår.

ene i 8. klasse får tilbud om å skrive en
kontrakt, om ikke å røyke eller bruke
snus i det kommende skoleåret. På HUS
er det naturfaglærerne som administrerer disse kontraktene. Og elevene tok
disse kontraktene meget alvorlig. 2 jenter hadde prøvd en røyk ved et tilfelle,
og de hadde kommet til lærer Jorun og
sagt, at de måtte bryte kontrakten. De
som fullfører sitt ”FRI-år”, får premier.
Etter 4 år med full fokus på FRI-programmet, er skolen idag røkefri. Det er
fortsatt kontroll, men ingen er tatt i år.

F

Men mange på HUS er enige om FRI-

Skolen har .innført ”tobakksfri sko-

or ca 5 år siden bestemte elevene selv
at skolen skulle bli helt røykefri. De var
lei av smug-røykingen, og for 5 år siden
ble det anslått at ca 30 % av elevene
smug-røkte bak hjørner og kratt, tiltross
for at dette er forbudt. Rektor Mona
nærmest kappløp på høye heler etter
smug-røykerne. Og det måtte tas i bruk
tøffe og omfattende tiltak før resultatene
kom. Alle som ble tatt, måtte etterhvert
møte på skolen sammen med sine foreldre. Saken ble kjørt på foreldremøter og
i FAU, og sakte kom det endringer - på
tross av smug-røykernes ”utholdenhet”.

programmet var og er et viktig viktig
verktøy. Og her var helsesøster Lillian
og naturfaglærer Jorun Halle de mest
sentrale. Lillian har samtaler med alle
elever om helse, og hun overbeviste
mange elever om å kutte røyken. Jorun
kjørte på FRI-programmet i sine timer,
sammen med andre naturfaglærere.
I korthet går FRI-programmet ut på
at alle elever får tilbud om å skrive en
kontrakt for et år om gangen, og dette
starter i 8. klasse - og fortsetter ut 10.
Men FRI-programmet var ikke viktist.

2011-08-17 10:49:46
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gården Ungdomsskole har gått fra vinter til vår!
Det er god grunn for å si at HUS har gått fra vinter til vår - og at de er på full fart inn i en
varm sommer! Det er ikke bare på røyke-området det har skjedd store endringer på HUS,
men også på kultursiden og faglig utvikling, og det at skolen nå serveres lunch av en kokk.
Og disse endringene har kommet på ca 5 år - i den samme perioden som rektor Mona
Pünther har styrt. Hun er fortsatt rektor, og hun er en sann skole-gründer.

Rektor Mona er godt fornøyd med resultatene på HUS etter 5 år.

Hun presiserer at det er feil, kun å tenke fag på en ungdomsskole. Hele
mennesket skal vi ta vare på, og alle skal bli sett - spesielt i puberteten.

Det er kjent at skolen har fått frem mange kulturelle tilbud til elevene,

både i midt-timen, etter skoletid - en moden u-skole variant av SFO - og
på kvelden (SONEN, som omfatter hele Heggedal). Tibudet på kvelden
er overtatt av Heggedal Nærmiljøsentral, og dette gis til alle i.
Og den varme lunchen i midttimen er også kjent, men det er lite kjent
at kantina på skolen drives av elevene, som en elev-bedrift.

Et av de kreative oppleggene på HUS, er at på 8. trinn setter elevene
opp en dukketeaterforestilling, på 9. trinn lager elevene en kulturbedrift med det mål å lage egen forstilling og på 10. trinn setter elevene
opp en egenprodusert konsert. Disse fremføringene har vært mye
omtalt i HeggedalsPosten.

I tillegg til resultatene på røyke-området, viser hun til at elev-

undersøkelsene om trivsel har økt år for år. Mobbing er redusert fra 19
til 1,5 % på 3 år. Elevresultater (karakterer) har vist god faglig utvikling (fra elevene starter i 8. til de går ut av 10). Medarbeiderundersøkelser (lærere og andre ansatte), ligger markert over snittet.

Det er ikke tvil om at det har skjedd en holdningsendring på HUS.

2

Rektor Mona løper ikke lenger på høye
heler etter elever som smug-røyker på
skolen, (nå er det mer behagelige sko).
Bildet er fra overrekkelsen av Tobakksfriprisen 31. mai i år. Hun har et fast
grep om mikrofonen og begge føttende
godt plantet i den virkelighen som en
ungdomsskole representerer.
Like fast grep som hun har om mikrofonen, har hun om denne flotte skolen.
Det skal bli spennende å se hva hun gjør
videre på ”HUS-et” - i de kommende
årene. Håper hun fortsatt har motivasjon, lyst og krefter til å få til mer! Og vi
i Heggedal skal heie på henne.

Samarbeidet med elevrådet fungerer godt, og de har også vært med på
å innføre de tøffe reglene for røyking og oppførsel. Det er også viktig
at kravene til elevne skal gjenspeiles hos lærerne.
Rektor Mona er også svært opptatt av hvordan elevene skal forberedes
til videregående, slik at det dokumenterte frafallet blir redusert - ikke
minst for elevene fra HUS.
Det er en interessant artikkel bladet; MUSIKK*KULTUR i nr 4-2011

Artikkelen, som er over 6 sider, pre-

senterer forsknings-resulteter fra 10 års
studier, av den internasjonalt annerkjente forskeren, professor Anne Bamford. Hovedfokus i artikkelen er at HUS
er et kron-eksempel på at kulturaktiviteter med høy kvalitet, har klar positiv
innvirkning på elevenes trivsel, som
igjen øker de faglige prestasjonene. Og
denne koplingen har rektor Mona klippefast tro på, og hun kan vise til meget
gode resultater - og det overbeviser.

D

et går frem av artikkelen at professoren fremhever HUS som et meget godt
eksempel på kultur i mange former, er
med på å utvikle og inspirere hele personen, og at det er med på å bygge disiplin
(slutte å røyke!), motivasjon og evnen til
å fullføre det en starter på. Det er også
intersant å lese om hvilken innvirkning
professorens forskningsresultater har
fått i flere land hun har undersøkt - ikke
minst i vårt naboland Danmark.
Professoren står bak uttrykket ”The
Wow factor”, som navnet på hennes
forskning, og det gir de rette assosiasjoner for denne banebrytende tenkning.

Foto 1 + 2; Per Sletaune HP, tekst og design: Stein Dyre Berge HP
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Lederen har ordet

Styreleder er Åsmund
Sutterud. M: 911 95 334
M: aasmsutt@online.no
Kjære sambygdinger!
Sommeren går mot slutten og vi kan se de første
tegnene på en ny fin årstid med sine særegenheter og muligheter – bruk
skog og mark, høst fra
naturen og nyt fargene
som snart skinner mot
oss!
Vi i Heggedal Vel jobber
ufortrødent videre med
vårt “hovedprosjekt”:
Fremtidens Heggedal.
Dette prosjektet er
beskrevet tidligere, og på
neste side leser du mer.
I tillegg har vi våre tradisjonelle oppgaver med
benker, sandkasser og
velveier som vi steller litt
med. Videre er det noen
innbyggere her og der
som ønsker bistand av
oss for å få kommunens
oppmerksomhet til ulike
oppgraderinger i sitt nærområde, og til slutt går
det også litt tid til medlemsverving. I den sammenheng er det svært
gledelig at vi har fått to
sameier som kollektive
medlemmer (Heggedals-

HEGGEDAL VEL

3 av medlemmene i det nyvalgte styret presenterer seg

Petter Kaas Dahlgren,
T: 66 98 89 50, mail:
petterdahlgren@
hotmail.com
Jeg er en gammel Rykinngutt som flyttet til Heggedal i 2003 og bestemte
meg tidlig for at jeg ville bli
her. For tre år siden kjøpte
jeg eget hus her, som vi har
pusset opp, og her vil vi bo
livet ut. Det er spennede
tider her i Heggedal, med
mye utbygging, trafikksløsninger og ikke minst
fremtiden for ungene!
Heggedal er en bygd med
masse historie og ikke
minst en plass flere vil
bosette seg i. Jeg vil være
med i Vellet for å være en
del av bygdas utvikling og
ikke minst bidra til å gjøre
noe for den.”

marka og Grønnliveien),
og vi vil kontakte flere
sameier for å tilby det
samme i løpet av høsten.
Møt opp på folkemøtet 5.
september, som vi
arrangerer i samarbeid
med Heggedal Nærmiljøsentral. Dette er en fin
anledning til å kjent!

Tekst og design: Stein D Berge

Hvorfor bli medlem av Heggedal Vel?
* Fordi mange medlemmer gjør oss sterkere
overfor alle myndigheter.
* HV har ingen andre inntekter enn
kontingenter fra medlemmene.
Rikdommen i Heggedal er
vårt frivillige engasjement og
vår innsats - for å være med
å skape et nytt Heggedal sentrum, og et bedre Heggedal
for oss og våre etterkommere.

Morten H Dahle,
M: 990 98 515, mail:
hdmail@getmail.no
Jeg flyttet nærmest ved
en tilfeldighet til Heggedal for snart 10 år siden,
og er som mange andre
en ”ekte” innflytter.
Vi var nyutdannet og
trengte et sted å bo.
Her ute fikk vi mye for
pengene. Ble sjarmert av
tettstedet som strekker
seg langs med og rundt
det koselige Gjellumvannet.
Jeg husker fremdeles
megleren den gang
snakke varmt om alle
planene for Heggedal
sentrum. Det vi følte
manglet, for at stedet
skulle bli komplett.
For snart et år siden
kjøpte vi vår andre bolig i
Heggedal. Denne megleren snakket også varmt
om de store planene for
Heggedal sentrum.
I løpet av disse 10 årene
har det vært mange gode
ideèr og intensjoner, men
Heggedal sentrum har
forblitt uendret.
Mitt håp og min drøm er
at Fremtidens Heggedal
blir virkelighet i nær
fremtid. Jeg ønsker å

kr 200
til kontonr;
0533.02.25086
Skriv navn
og adresse

Klistremerket er et ledd i en strategi om at 90 %
av oss i Heggedal skal holde fartsgrengsen (myndighetens mål). Neste trinn er å lage aksjoner for
at tunge kjøretøyer og all gjennomgangstrafikk
også skal holde fartsgrenene gjennom Heggedal. Vi vil da antagelig bli de første i Norge som
oppnår dette, og dette vil gi oss en trygghet og en
stolthet, som kan smitte over på andre områder.
KJØP MERKET PÅ BILIOTEKET FOR kr 50

Petter Lystad,
M: 950 28 967, mail:
M: plystad@gmail.com
Jeg ble nylig pensjonist
etter 42 år i oljebransjen i
Norge – litt svimmel av å
ha så mye fri ..
Har bodd i Heggedal i 20
år, og er veldig glad i bikkjer, jazz og gamle biler.
Opptatt av trafikken i
Heggedal – spesielt Røykenveien (siden jeg bor
inntil den).
Jeg tror det bare er et
spørsmål om tid før vi ser
en stygg trafikkulykke i
bygda vår, med den massive tungtrafikken vi ser
hver dag, samtidig som
Røykenveien er skolevei
for mange barn som skal
på skolen.
Jeg tror også at politikerne i Asker har manglende
respekt for vår bekymring for denne trafikken
tvers igjennom bygda
vår. Det skal bli interessant å se hva de lover ifm
høstens lokalvalg – og
måle lovnadene etterpå.
bidra så godt jeg kan, og
jeg håper flest mulig har
mulighet til å stille under
folkemøte den 5.september.

Asker kommune
inviterer til møte
man. 22. aug. kl 19 i
Heggedalshallen om
ny GS-vei fra Marie
Lillesethsvei til
fylkesgrensen

Ny Røykenvei?

Vi ser i Budstikka 11.
juni 2011, at ”Asker må
planlegge Røykenveien
på ny”.
Dokumenter til Kommunestyrets møte 14. juni
2011 sier mer om saken:
Kommunestyret ba 8.
juni 2010 (utvalgssak
43/10), Adhoc-utvalget
for Spikkestadkorridoren
å gjøre en studie:
”Kommunestyret ber ad
hoc-utvalget for Spikkestadkorridoren utarbeide
en ”konseptstudie for
veitriangelet Rv23, E18,
Ny Røykenvei med konsekvensvurderinger og
alternative finansieringsforslag”.
1. En slik konseptstudie,
som forutsettes utarbeidet i samarbeid med
berørte kommuner og
berørte samferdselsmyndigheter, bør være ferdig
senest vår 2011.
2. Det legges frem en
egen sak for formannskapet for å fastsette
konsept-studiens innhold, prosess og finansiering som bakgrunn for
ad hoc-utvalgets arbeid.
Konseptstudiens innhold
bør ta utgangspunkt i
å bygge videre på det
arbeid som pågår i regi
av arbeidsgruppen
Rv23 Linnes-Dagslett.
Resultatet av dette
arbeidet i Adhoc-utvalget stiller spørsmål
ved gevinsten ved en ny
Røykenvei slik denne er
vist i nåværende kommuneplanen (30 år gammel?). Denne er basert
på enkeltløps-tunneler,
noe som i dag ikke kan
godkjennes i henhold
til EU’s regelverk. Det
forutsettes at en vei med
slike trafikkmengder
løses med doble tuneller.
Dette innebærer at gjel-

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

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum
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Fremtidens Heggedal presenteres mandag 5. sept kl 19.00

Kartet viser planene for
ny Heggedal stasjon - i
en tidlig utgave.

Denne kvelden på Gjellum vil planene for fremtidens Heggedal bli presentert, med ny Heggedal stasjon, ny GS-bro
over hele stasjons-området, nytt veisystem rundt stasjonen,
Fyrhuset og sentrumsutbyggingen til Tandberg Eiendom,
Odden-utbyggingen til JM (Byggholt), nye miljøgater og
gangveier, torget og avslutningene mot Kistefossdammen,
Gjellumvannet og elvene gjennom Heggedal sentrum.
Målet for kvelden er å presentere en første utgave av
master-planen for alt i Heggedals fremtidige sentrum.
Og denne masterplanen skal oppdateres i årene fremover.

Denne presentasjonen gir en oversikt
over elementene i denne utbyggingen,
med de tidsangivelene som til nå er
anslått fra hver utbygger.
GS-brua over hele stasjonsområdet:

Det er utlyst en arkitekt-konkurranse, hvor
en eller flere vinnere velges i sept (vinnerutkastene stilles ut på fabrikken fra 18. aug, og
et stykke ut i sept - se egen annonse i dette nr
av HP). Dernest forhandles det med en eller
flere vinere om deltagelse i byggearbiedet - i
første omgang i samarbeid med Jernbaneverket (den delen av GS-brua som går over
jernbanesporene).

Heggedal jernbanestasjon:
Stasjonen bygges av Jernbaneverket og om-

fatter 2 spor og 2 perronger med en foreløpig
lengde på 220 m (nok til dagens rush-tidstog), med senere skal denne forlenges til 250
m for samtidig krysning. Inkludert er den
delen av GS-brua som er nødvendig for å
komme fra det ene sporet til det andre.
Planen er byggestart i 2012, ferdigstillelse 1. jan 2013.

Nytt veisystem rundt Heggedal jernbanestasjon:

Veivesenet går gjennom prosjektet på ny i
høst, og analyser kostnadsrammen. Nye data
er kommet til, som tyder på at kostnadsrammen må økes. Dette betyr ny behandling i
fylkestinget. Planen vedere er å få avklart
anbud våren 2012, og byggestart høsten
2012. Det anslås 2 års byggetid, slik at veisystemet står ferdig tidligst i løpet av 2014.

Kollektiv-terminalen på Heggedal
stasjon - mot Heggedal sentrum.

Denne er det foreløpig ikke bevilget penger
dende kommune-delplan for ny Røykenvei
må revideres.
Rådmannen ser muligheten for en to-trinns
utvikling av ny Røykenvei:
På kort sikt: Kollektivfelt langs Røykenveien
og langs Slemmestadveien på de mest
trafikkbelastede strekningene.
På lang sikt: Ny Røykenvei som separat
veianlegg, i vesentlig grad i tunnel.

til, og det er derfor usikkert når denne kommer på plass. Men ut fra gjeldende planer
må penger skaffes, slik at denne ferdigstilles
sammen med vegprosjektet; i løpet av 2014.

Når dobles frekvensen på Spikkestadbanen og når blir det kortere reisetid
til Oslo?
Det er foreløpig ingen tidsangivelser for
dette, og disse spørsmålene gjelder også
togstrekningen mellom Asker og Oslo. Her

kreves nye politiske avgjørelser.
Tandberg Eiendom sitt fyrhus, og
avslutningen av GS-brua.

Tandberg Eiendom har anslått byggestart til
høsten 2012, og mulig ferdigstillelse i løpet
av 2014. Her vil nok avtaler med leietagere
være styrende for igangsetting. Dette bygget
vil også bety avslutningen av GS-brua mot
Heggedal sentrum. Og da bør også GS-brua
mot øst kunne avsluttes (veivesenet).

JM (Byggholt) bygger på Odden.

JM trenger flere solgte leiligheter for byggestart. Men det forventes at 1. byggetrinn
starter i 2012, slik at innflytting kan skje i
løpet av 2014. Hva som kommer av butikker
og andre lokaler utenom boliger, styres nok
av markedet, og hva Tandberg Eiendom gjør.

Tandberg Eiendom bygger sentrum I.

Kartet viser planene for
Heggedal semtrum - i en
tidlig utgave.

service, godt vareutvalg, godt kjennskap til
alle relevante produkter, og god oppfølging
av kundene). Det finnes et sted i Vestfold;
Revetal, som har lykkes svært godt med en
tilsvarende butikk-modell. Bak denne suksessen står en MENY-gründer; Sjur Gran.
Skal Heggedal sentrum oppfylle vår visjon,
må det komme et yrene butikk-liv.

Asker kommunes ansvar.

Det er foreløpig satt av 32 mill til Heggedal
sentrum. Dette skal dekke delfinansiering
av GS-brua, kummunale veier, torget og øvrig infrastruktur. Det opplyses at det meste
av dette arbeidet blir gjort i samarbeid med
Tandberg Eiendom. 32 mill holder neppe til
alle elementer i planen, slik at det er nødvendig å øke de årlige bevilgningene, etterhvert
som arbeidet skrider fram.

Hva med Thon og andre byggeprosjekter nær Heggedal sentrum?
I tillegg kommer Trysilhus og andre prosjekter i Rødsåsen og Åmotåsen. Vi har
foreløpig ingen info om slike prosjekter.

En foreløpig masterplan kan være:
* 1. byggetrinn Heggedal stasjon: 2013
* Nytt veisystem rundt stasjonen: 2014
* Kollektivterminal stasjonen; 2014?

Dette omfatter den tomta som er gravd ut.
Tandberg Eiendom har satt opp årsskiftet
2013/2014 som byggestart, og med med 2
års byggetid kan dette står ferdig i løpet av
2015. De opplyser at det viktigste er å få
plass drivere til de 20-25 butikkene som skal
inn i sentrum. Det har imidlertid kommet
opp en ide om drive disse butikkene kan
drives etter en fag-handel modell (betyr topp

* Dobling av togfrekvensen på Spikkestad-

I saksprotokollen for ”Konseptstudie for
veisystemet i Spikkestadkorridoren” ble det
gjort vedtak om å utsette saken til kommunestyrets neste møte.

I forkant av lokalvalget nå i høst spør jeg
dere – hvilke virkemidler skal vi ta i bruk
overfor politikerne før de skjønner at vi i
Heggedal er i ferd med å miste tålmodigheten?

Kjære Heggedøler
Som dere ser – vil det antakelig gå en generasjon eller to før vi ser anleggsmaskiner i
gang med Ny Røykenvei. Dette behøver vi
ikke å finne oss i!

banen og kortere reisetid til Oslo: ?
* GS-brua over stasjonsområdet: 2014
* Tandberg Eiendom’s fyrhus: 2014
* JM (Byggholt) Odden: 2014
* Tandberg Eiendom trinn 1: 2015
* Asker kommunes trinn 1: 2015

Vennlig hilsen
Arbeidsgruppen Fremtidens Heggedal
for Gruppe 5 Trafikk
Petter Lystad

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum
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BOKSOMMER: Hva leser
ungdommer i sommerfeien?
Nok en sommerferie er over og

Heggedals ungdom må snart vende
tilbake til skolebenken; klare eller ei.
Det har hvert en sommerferie med
regn og sol, enten tilbrakt ute eller
inne.

M

en hva er det ungdommen gjør
i sine to måneder med ferie? For
selv fra sommerjobben tas det fri en
gang i blant. Og når venner er borte
og huset tomt, hva opptar tiden? Jo,

vi leser. I hvert fall noen av oss. For
til tross for at hjernen fortjent skal
ta seg fri, brys den med spennende
krim, kjærlighetsfylt roman eller en
biografi om et menneske som har
utrettet noe. Det har i hvert fall disse
to ungdommene gjort (og lest):

Tekst og foto:
Hanna Stien

S

pørsmålene som er stilt:
1. Hvilken bok leste du?
2. Hva handlet boken om?
3. Falt den i smak? Og for hvem vil
du anbefale den?
Så, til tross for at sommerferien er
lang – eller egentlig altfor kort – og
den er der for å gi hjernen fri, er det
allikevel noen der ute som fortsatt
vil lære, eller rett og slett gli inn i en
egen verden.

Sara Moen (17 år)

1. Saras nøkkel (Skrevet av: Tatiana de
Rosnay).
2. Saras nøkkel er en historie med to pa-

Ingrid H. Fredriksen (17 år)

1. The locust and the Bird – My mother’s
story (skrevet av: Hanan Al –Shaykh).
2. Boken handler om en jente som er

oppvokst i et fattig miljø i Libanon. Hun
lærte aldri og skrive eller lese, og bare
14 år gammel ble hun tvunget inn i et
arrangert ekteskap, selv om hun var forelsket i en annen. 4 år etter hun ble giftet
bort, får hun en datter med navn Hanan,
og det er datteren som skriver boken.
Det er en sann hitstorie om morens liv
og hvordan hun kjempet for å være med
den hun elsker.

3. Jeg likte boken veldig godt, den er
veldig varm, trist og morsom. Også er
den lærerik i og med at man lærer mye
om vestens kultur og historiske hendelser. Den passer nok for ungdom fra 16 og
oppover, tror jeg.

U-sidene HP-4-2011.indd 2

Hanna Stien (17)

1. The Last Song (Skrevet av: Nicholas
Sparks)
2. Boken handler om Ronnie, en
rebelsk ungdom fra New York som
sammen med sin bror blir tvunget til å
tilbringe sommerferien hos faren sin i
North Carolina. Hunhar ikke sett faren
på tre år. Her møter hun Will, en ung
sørstatsgutt fra en rik familie, som
totalt forandrer livet hennes og bringer
henne tilbake til den søte, snille jenten
hun en gang var. Gjennom sommeren
blir hun og faren bedre og bedre kjent
– på nytt -, og da nyheten om at faren
er syk tar hun ansvaret for å hjelpe han
i kampen mot sykdommen. Boken er
også blitt en film med samme navn.

rallelle handlinger. Den ene befinner seg
i 2.verdenskrig i Frankrike hvor Sara og
hennes familie blir tatt av politiet fordi
de er jøder. I alt kaoset innser hun ikke
hvor de skal, og bestemmer seg for å låse
broren sin inne i et skap i den tro at de
vil vende tilbake. I den andre historien
møter du en journalist som får i oppgave
å skrive om den leiren som Sara ble
sendt til. Gjennom hennes arbeid finner
hun ut om Saras historie, og på et vis
er den knyttet inn i familien hun er gift
inn i.

3. Jeg anbefaler boken til ungdommer og
voksne, og det er også laget en film med
samme navn.

3. Jeg syns boken er en viktig lærepenge
om at man skal ta vare på familien, lære
å tilgi uansett hva og stå for det man
mener er riktig. Den er også en flott
kjærlighetshistorie som virkelig rører.
Den kan leses av de fleste, men ettersom
den er på engelsk, vil jeg anbefale at du i
hvert fall er 12-13 år og oppover.

2011-08-17 11:12:13
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Klubben i kjeller’n på Hovedgården skole åpner
etter sommeren mandag 22. aug. - kl 14 - 16.

D

et er både nye åpningstider og nye
og spennende aktiviteter.
* Mandager – kafeen er åpen 14-16.
Leksehjelp, hvis man ønsker.

* Tirsdager – klubben åpen 14-16.
Det blir fokus på redesign av
klær, vesker og lignende.

* Onsdager – klubben åpen 14-16.

Fokus på forskjellige workshops.
Bla film og foto, Heggedalspostens ung-redaksjon og smykke
verksted. Turneringer og cuper.

* Fredager – klubben åpen 14-16.

Arrangement som filmvisninger,
konserter og fester. Disse blir
annonsert fortløpende.

15

Tekst:
Lisa Lærum Åslund

Crew

Er du ungdom som er interessert i
musikk, matlaging, media eller å organisere forskjellige typer kultur-events, da
har du mulighet til å skaffe deg verdifull
erfaring, nye venner og få være med på
spennende ting. Det er i tillegg planlagt
fire forskjellige arrangementer og turer
for de som er med i crewet. Ta kontakt
på post@klubbsiden.com eller finn oss
på Facebook, Hovedgården fritidssenter.

Back-to-school party

Klubben arrangerer fest for alle elever på
Hovedgården ungdomsskole, fredag 2.
september. Oppstart er kl 18.00 og det
varer til kl 23.00. DJ Landstad spiller.
Det blir salg av noe småsnacks og godt i
kafeen.

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

Vel møtt!
Hilsen
Anna, Lisa, Anne, Sondre, Mala og Sara

HILDEKILDAL
HILDEKILDAL

NERIKOMI PORSELEN
NERIKOMI
PORSELEN
4. september - 25.
september
3. september - 25. september
4.

TIRSDAG - FREDAG 10 - 17 LØRDAG 10 - 16 SØNDAG 12 - 16
TIRSDAG
- FREDAG 10 -TLF.
17 66LØRDAG
www.detgulehuset.no
84 52 0510 - 16 SØNDAG 12 - 16

www.detgulehuset.no TLF. 66 84 52 05
DET
GULE HUSET PÅ HOLMEN I ASKER.
DET GULE HUSET PÅ HOLMEN I ASKER.
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Ta med barna til Søndre G
Søndre Gisle Gård - en av de eldste
gårdene i området, og den har adresse
1389 Heggedal. Gården ligger på
toppen av Vollenveien, mot fjorden.
Parker på toppen Vollenveien, og gå
inn ved Hans Østenstads vei. Der
følger dere stien nedover og vil straks
se de herlige dyrene på begge sider av
stien.
Teksten forteller mye om gården og
hva eieren; Lars Gisle, har å fortelle.
Disse alpakkaene er utrolig søte!

Lars Gisle er odelsgutt på gården, og

ham har drevet den i en mannsalder, før
han ga seg for noen år siden.

G

Lars Gisle (79 år) hjemme på gården. Han
husker godt hvordan gården ble drevet i
gamle dager. De hadde mange dyr; melkekuer, okser, griser og høner.

Det vakre huset ved det flotte treet, er over
150 år gammelt, men gården har vært i Lars
Gisle sin slekt i dobbelt så mange år.

ården er en av de tre eldste
gårdene på denne siden av Asker, som
drev med jordbruk. De andre to er
Østern Gård og Gui Gård. Gårdene ble
kalt vingårder, ikke fordi de drev med
vinproduksjon, men fordi de hadde flotte
gress og åkersletter (ordet vin er det
gammel-norske ordet for åker og eng).
Gårdene Skjerven og Sand var fra gammelt av husmannsplasser som tilhørte
Gisle Gård.

A

rkeologer har registrert over 20 gravhauger på gårdene på Gisletoppen, men
selv ikke Lars vet hvor alle disse ligger.
Gisle Gård har jorder og skog ned mot
vakre Vollen. Han har nå planer om å
felle noen flere trær og derved få enda
flottere utsikt utover fjorden.

Det vakre

huset er over
150 år gammelt,
men gården er
enda mye eldre
og har vært i
Lars Gisle sin
slekt i over 300
år.
Lars er 79 år
og husker godt
hvordan gården
ble drevet i
gamle dager.
De hadde
mange dyr;

16 - 17 Laila s-Gisle gård HP-4-2011.indd 2

melkekuer, okser, griser og høner. Når
det var tid for slakting måtte de store dyrene følges ned til Bråten Slakteri, (huset
v.s.a. Heggedal-senteret som nylig brant)
i Heggedal, og det var ikke alltid like lett
å få med seg oksene den lange veien.
Som barn husker jeg (Laila) godt at jeg
fulgte dem med blikket da dyrene ble
pushet nedover veien forbi huset vårt.
Jeg lurte veldig på om de skjønte hvor de
skulle, siden de var så gjenstridige.

Melken måtte de også levere selv i

gamle dager. Det ble daglige turer med
hest og kjerre ned til Heggedal Meieri
og Landhandel med dagens produksjon.
(huset hvor ”Pikene ved broen” holder til
i 1. etasje).
Fra 1938 ble det litt enklere, for da
kunne de bare sette melkespannene på
melkerampen utenfor gården og så ble
disse hentet av Asker Meieri. Melkerampene langs Vollenveien er borte, men
et hyggelig minne. Ofte satt vi barna
og dinglet med bena, og hvilte oss etter
tunge sykkelturer fra Vollen på varme
sommerdager.

Lars leier nå ut både låve og noen

av jordene sine, bl. a. til disse flotte
alpakkene, så det er ikke han som har
ansvaret for disse dyrene, men hjelper
til. Han driver fortsatt med litt jordbruk
og tømmerhogst, og følger våkent med i
det som skjer. Han koser seg gjerne med
en sigar i ny og ne, og nyter utsikten
til fjorden og båtlivet om sommeren.

2011-08-16 00:12:29
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dre Gisle gård - og se alpakkaene på nært hold
Kjedelig er det ikke på Søndre Gisle

Gård! I 1998 ble det laget en norsk kriminalfilm som het «Cellofan med døden
til følge». Store deler av filminnspillingen ble gjort på Gisle Gård. Filmen har
også gått to ganger på TV. Sverre Anker
Ousdal , Trond Brænne (en forfatter oppvokst i Heggedal) og Andrine Sæther
hadde hovedrollene.

Alpakkaene bor på låven til Lars om

vinteren, og nå på sommeren beiter
disse sjeldne flokk-dyrene på noen av
jordene hans. De er kjempesøte, selv om
de nå er klippet og har litt lite ull på seg.
Alpakka-ull er meget eksklusiv og er tre
ganger varmere enn saue-ull.
Det er til sammen ca. 20 voksne dyr og
7 små. De små er født på Gisle Gård, og
Lars har vært med på å ta imot flere av
dem.

I tillegg til å se på disse flotte dyrene, er

som Vollen Vel har laget - og den egner
seg for alle turgåere. Turstien har flere
historiske poster underveis, og passerer
lavvo-leir på turen. Du finner mer om
turstien på: www.vollenvel.no

Tekst og foto:
Laila Samuelsen

Benytt anledningen til å se disse flotte
Alpakkaene i nærmiljøet. Ta gjerne
med mat og drikke, men ikke gi noe til
dyrene, for da kan de bli syke.
Veiforklaring:
For små ben er det
lurt å parkere bilen
på toppen av Vollenveien, og gå inn ved
Hans Østenstads vei.
Der følger dere stien
nedover og vil straks
se de herlige dyrene
på begge sider.

Denne låven på Søndre Gisle gård ble nok
bygget for andre forhold enn idag. Men den
fungerer bl. a. bra som fjøs om vinteren til
alle de flotte alpakkene.

GOD TUR!

stien gjennom området en merket tursti
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Velkommen til utstilling
Jernbaneverket og Asker kommune har arrangert en arkitektkonkurranse
om utforming av gang- og sykkelbro på Heggedal stasjon.

Velkommen til utstilling

Fra onsdag 17. august skal konkurranseforslagene stilles ut i fabrikkbygningen
i Åmotveien 2 vedog
Heggedal
stasjon.
Utstillingen varer frem
Jernbaneverket
Asker
kommune
til søndag 11. september.

har arrangert en arkitektkonkurranse

!"#$#%&'()*+,
-./0123+,45+66047+66,
8920:9/+,4;+6604<+66,

Åpningstider:
om
utforming
av gangog
sykkelbro
mandag
til fredag
kl. 17-19, lørdag
og søndag
kl. 12-15

på Heggedal stasjon.

Velkommen
til utstilling
Fra onsdag 17. august skal

konkurranseforslagene
stilles
i
Jernbaneverket
og Asker kommune
harutarrangert
en ark
fabrikkbygningen
ved
om utforming
av gang- ogi Åmotveien
sykkelbro på2 Heggedal
stasjo

Heggedal stasjon. Utstillingen varer
Fra onsdag
17.søndag
august11.
skalseptember.
konkurranseforslagene still
frem til

bygningen i Åmotveien 2 ved Heggedal stasjon. Utstill
til søndag
11. september.
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 17-19,
Åpningstider:
lørdag og søndag kl. 12-15.
mandag til fredag kl. 17-19, lørdag og søndag kl. 12-15
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Program hosten 2011
Onsdag 14. sept. Harry Sønsterød forteller fra sin tid som motstandsmann under krigen. Arr.: Heggedal Hovedgårds venner
Søndag 18. sept

Om fortellerverkstedene...
Vi tenker oss at dette skal være et
sosialt treffsted hvor vi mimrer om
gamle dager og forteller gode historier, gjerne med et lokalt tilsnitt.
Dette er åpent for alle. Vi serverer
kaffe mens praten går og håper på
at mange dukker opp. Vi vil gjerne
høre fra gamle dager, om dagligliv,
arbeidsliv, fritidsysler osv. Vi kan
tenke oss å starte med hva folk husker fra de ulike bedriftene i Heggedal
og omegn, f.eks. Ullvar’n og livet
omkring fabrikken. Men vi prater
selvsagt også om andre ting som vi
synes er interessante.

Heggedalsposten

Omvisning på Sykehusmuseet på Dikemark,
v/Wenche Norset Iversen. Oppmøte ved hovedbygget
på Dikemark kl. 17.00. Varighet ca. 1,5 timer.

Mandag 26. sept ”Fortellerverksted” på Heggedal Seniorsenter
kl. 13.00. Tema: Heggedal Ullvarefabrikk.
Mandag 31. okt

”Fortellerverksted” på Heggedal seniorsenter.
kl. 13.00. Tema ikke fastsatt.

Mandag 21. nov.

Medlemsmøte, kl. 19.00. Tema ikke fastsatt.
Presentasjon av historielagets årbok 2011.

Mandag 28. nov.

”Fortellerverksted” på Heggedal seniorsenter.
kl. 13.00. Tema ikke fastsatt.

Med PC og spade

Historielaget inviterte til kurs i arkeologi 27. 28. mai. Det ble nok for sterk kost for de ﬂeste.
Bare 7 personer deltok, men for deltakerne ble det to interessante og tankevekkende dager sammen
med Kjartan Fønstelien, leder for arkeologisk enhet i Akershus fylkeskommune.
I foredraget fredag kveld gikk Fønstelien
gjennom ulike typer av kulturminner, deﬁnisjoner og regelverk, og arkeologenes
arbeidsmetoder. Kulturminner er ”alle
spor etter menneskelig virksomhet i vårt
fysiske miljø, herunder lokaliteter det
knytter seg historiske hendelser, tro eller
tradisjon til”. Lov om fortidsminner kom i
1905. Fredet kulturminne skal ikke skades.
Automatisk fredet er alt som er eldre enn
1537. Men det gjelder også for eksempel
støpejernsovner eldre enn 90 år, mynter
før 1650, hus eldre enn 160 år, osv.
Aktuelle arbeidsmetoder for arkeioger i
felt er: Overﬂateregistrering, prøvestikking, sjakting, ﬂyfoto, satelittovervåking,
fosfatkartering, navnegransking, lasercan-

ning, georadar, metallsøking, m.ﬂ. Med
laserscanning kan vi se jordoverﬂaten
gjennom vegetasjonen, og metoden
kan for eksempel avsløre gamle veifar.
Historielaget vil få tilgang til kartene
for Asker.
Alle former for utgraving (”prøvestikking”) er å anse som brudd på kulturminneloven og kan kun utføres av godkjente etater! Derimot er helleristninger
og skålgroper hobbyarkeologens område. Bruk lommelykt på svaberg og
store steiner på kveldstid.
Historielaget rolle blir blant annet å
gjøre registreringer, og melde fra. Etter hvert vil det bli mulig å registrere Fønstelien demonstrerer prøvestikking
kulturminner direkte på nettet.
Lørdag formiddag reiste de håpefulle ned til Høymyrdammen.
Langs stien på østsiden av vannet ble det foretatt ﬂere prøvestikk
med solling (sikting). Men vi fant ikke noe interessant. Området
ligger 120-130 meter over havet, som er for høyt. Vi ville i så fall
ha funnet 7-8000 år gamle boplasser. Ideell høyde i vårt område
er 50 meter over havet.
Men, som Fønstelien hadde sagt på forhånd: ”Vi blir fort lei av
graving”. Så dro gruppa til gården Østern. Etter en kafferast på
gårdsplassen var det befaring til gravhauger i området rundt Østern og Skjerven. Fønstelien oppfordret historielaget til å ”adoptere” et kulturminne (for eksempel en gravhaug), gjøre det tilgjengelig, og holde det ved like. Fylket sørger for skilting, og det
er mulig å få tilskudd til slike prosjekter.
Ved en av gravhaugene på gården Østern
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et lokalt kurstilbud til barn og voksne i alle aldre - et lokalt kur
Hovedgården Kulturaktiviteter

KVELDSSONEN

HØST 2011

Nærmiljøsentralen ønsker å videreutvikle kurstilbudet i samarbeid med Hovedgården
ungdomsskole. Ta kontakt for kommentarer eller ønsker:
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral, tlf 95 27 35 04, post@iheggedal.no
Mona Pünther, Hovedgården u.skole, tlf 66 76 15 10, mpunther@asker.kommune.no
Tiril Andøl, tlf: 917 38 632, tiriland@broadpark.no
Dag Henning Sæther (programhefte), tlf 977 40 617, d-hen-sa@online.no

Kveldssonen

Hovedgården kulturaktiviteter

Bordtennis-trening

XX Kveldssonen høst 2011.indd 2

på Hovedgården ungdomsskole:
Tirsdager 19.00 - 20.30 Konkurranse-parti
Onsdager 15.30 - 17.00 Aspirant-parti
Torsdager 20.00 - 21.30 Konkurranse-parti
Nye spillere er velkommen!
Informasjon: Jørgen Gudbrandsen, tlf. 909 17 177
(Treningstidene kan bli endret/utvidet.)

Spill på biblioteket

Mandager fra kl. 16.00 til 19.00 kan du spille X-boks og
Nintendo Wii på Heggedal bibliotek. Mange nye spill.
Passer for 10-15 år.
Asker og Heggedal Warhammer og brettspillklubb vil
arrangere spilldager og terrengbygging på biblioteket.
Følg med på www.iheggedal.no

Taekwondo - HWA Rang Asker

Lær selvforsvar i trygge omgivelser - av profesjonelle instruktører!
Master Tommy Kamp, Sort belte 5. Dan WTF
Onsdager i trimrommet:
17.00-17.45 Kids I
17.45-18.30 Kids II
18.30-19.30 Junior I / II / III
19.30-21.00 Ungd./senior I / II / III

Fredager i trimrommet:
17.00-17.45 Kids I / II
17.45-18.45 Junior I / II / III
18.45-20.00 Ungd./senior I / II / III

Taekwondo er en koreansk selvforsvarsform med røtter ﬂere tusen år tilbake.
Tlf.: 93 05 54 39
Taekwondo har utviklet seg til å bli en moderne, internasjonal kampsport.
asker@hwarang.no
Les mer på våre hjemmesider www.hwarang.no

Priser: 2 ukers startkurs kr. 490,- inkl. Taekwondo-drakt! Deretter fra kr.350/400/450 pr. mnd.
Oppvisning - informasjon - bevertning onsdag 31. august kl. 18.00 på Hovedgården ungdomsskole

Leksehjelp på biblioteket
Trenger du hjelp med leksene, tilgang til PC eller bare et sted å sitte i
fred? Hver torsdag kl. 15.00 til 18.00 er det leksehjelp på Heggedal
bibliotek. Trådløst internett. Gratis frukt.

Heggedalspostens ungdomsredaksjon
....har plass til ﬂere medlemmer!
Bladet kommer ut med 3 nummer hvert semester, og har satt av plass
til egne sider med stoff om og for ungdom. Har du lyst til å skrive,
fotografere eller redigere, vil du få veiledning så langt redaksjonen har
tid og muligheter.
Ta kontakt med Stein Berge, tlf. 986 95 680 - stein.berge@c2i.net
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lag din egen Animasjons-film
Lær å lage animasjon! Resultatet legger vi ut på hjemmeside og Youtube.
2 grupper: Nybegynnere og viderekommende mellom 12-16 år.
(+gruppe for yngre alderstrinn/ evt samarbeid med skole)
Produksjon i plastilina og andre teknikker. Passer for fritt kunstnerisk uttrykk.
Ukedag og tid ikke fastsatt - ta kontakt! Oppstart i september. Pris kr. 1900,- pr. semester.
Kursleder er Elin Fagertun, med mange års erfaring fra bl.a kunstfaget, NRK, animasjonskurs og workshops.

For mer info og påmelding, kontakt Elin: tlf.: 410 41 007 - fagertun@me.com

LÆR å ta bedre bilder !
Tirsdag 13. september kl. 19.00:

Fotokurs i Heggedal med Knut Førsund
på Hovedgården ungdomsskole

Om kameraet og innstillinger og hvordan komme deg vekk fra «auto».
- Inspirasjon og praktisk info om hvordan ta bedre bilder.
Tirsdag 20. september kl. 19.00:

Hvordan arkivere, behandle og bruke bildene dine.
- Bruk av Picasa.
- Tips om å lage fotobøker.
- Sikkerhetskopiering.
Kurspris: kr 300,- pr. kveld (betales på stedet)
Forhåndspåmelding til post@fotoskolen.no eller SMS til 91836651.

Knut Førsund driver fotokurs på
nettet (www.fotoskolen.no) og
holder fotokurs for næringsliv,
organisasjoner og det offentlige.

Morsomme danseklasser ledet av dyktige pedagoger!
I Heggedal holder vi til i
dansestudio på
Hovedgården
ungdomskole.
Påmelding og
informasjon:

www.dansesonen.no
Oppstart høstens kurs:
Voksne: 22. august
Barn: 29. august

Mandag - Heggedal
Tid
16:00 -16:45
16:45 -17:30
17:45 -18:40
18:40 -19:40
19:45 -20:45

Klasse
Gruppe
Jazzdans
1. klasse
Jazzdans
2. klasse
Jazzdans
3.-4. klasse
Hip hop / jazz 5.-7. klasse
Dansemix/
Voksne
zumba/bodywork

Pedagog
Magnhild
Magnhild
Magnhild
Magnhild
Magnhild

Klasse
Minidans
Barnedans
Barnedans

Pedagog
Tiril
Tiril
Tiril

Tirsdag - Heggedal
Tid
16:45 -17:30
17:30 -18:15
18:15 -19:00

Torsdag - Heggedal

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD

Tid
16:15 -17:15
17:15 -18:00
18:00 -18:45
18:45 -19:45
20:00 -21:15

Klasse
Hip Hop
Hip Hop
Musikaldans
Musikaldans
Pilates nivå 1

Gruppe
2-4 år
4-5 år
5-6 år
Gruppe
2.-4. klasse
5-7 år gutter
2.-4. klasse
5.-7. klasse
Voksne

Pedagog
Linn Marie
Linn Marie
Linn Marie
Linn Marie
Jorunn

JAZZDANS er
• MINIDANS
2 - 4 ÅR •
Jazzdans
en fantastisk
danseform og gir gode grunnleggende danseferdigheter. Dette er danseklasser med fart og
BARNEDANS 4 - 6 ÅR • HIPHOP • EGNE
danseglede
fengene musikk alt fra Hanna Montana, musikaler og til det siste på hit listene.
GUTTEKLASSERtil
• JAZZDANS/BODYWORK OG PILATES FOR VOKSNE
Musikaldans: I musikalen er både sang, teater og dans representert
NYE KURS: 12. JANUAR VOKSNE •
og i danseklassene lærer danserne kombinasjoner fra kjente musikaler,
19. JANUAR BARN OG UNGE • KOM
OG PRØV GRATIS PRØVETIME!
trinn fra ulike stiler og en koreograﬁ fra en kjent musikal. Vi har fokus på
å spille roller mens vi danser og vi synger med.
Hip hop: Røff og ledig dansestil. Elevene lærer grunnleggende elementer fra hip hop og jobber med kule kombinasjoner til det siste innen
VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD
hip hop og rap musikk.
Pilates: Skånsom styrketrening for voksne med fokus på kjernemuskulaturen. Treningen styrker din prestasjonsevne uten risiko for skade.
Dansmix/zumba/bodywork: God og allsidig trening med enkle dansekombinasjoner til fengende musikk. Vi styrker og strekker hele kroppen.
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Heggedal seniorsenter

- i Hegged
alsenteret,
inngang p
å baksiden

Program høsten 2011
Ons.17. aug.
Ons 24. aug.
Man 29. aug.
Tir 30. aug.
Tir 6. sep.
Ons 14. sep.

6. sept.

Fre 23. sep.
Fre 30. sep.
Ons 12. okt.
Tor 13. okt.
Ons 19. okt.
Ons 26. okt.

19. okt.

Tor 27. okt.
Ons 16. nov.
Ons 23. nov.
Tor 24. nov.
Fre 9. des.
Fre 16. des.

26. okt.

16. nov.

31. mai

Høsttreff med presentasjon av programmet.
Fellestur for alle frivillige på seniorsentrene
Oppstart knivkurs. 8 ganger kl.10–13. i ulike uker. Påm. Folkeuniv. tlf. 66 98 99 00.
Gjellum-lekene. Idrettsdag med servering av kaffe, kaker og middag.
Oppmøte kl. 9.30.
Fellestur for alle sentrene til Frammuseet. Tog fra Asker til Oslo, deretter
båt til Bygdøy. Omvisning. Kl.11.30. Se oppslag og påmelding senteret.
Sopptur. Vi får først undervisning om spiselige sopp, deretter tar vi turen ut i
skogen. Se oppslag senteret.
Fårikålens dag. Kl.13. Påmelding innen 14.sept. Før middag får vi besøk av
gitarist og sanger Jørgen Gudbrandsen (kl.12.15).
Eldres dag. Vi starter med sang og musikk av Bærum Teaterverksted. kl.11.
Servering av litt varm mat, kaffe og kake. Hjertelig velkommen.
Nåleﬁlting, kurs 4 ganger kl. 13- 15. Påmelding. Folkeuniv. tlf. 66 98 99 00.
Seniorshop’en kommer og viser frem høstens mote og salg kl.11.
Fellestur med alle sentrene til Hadelands glassverk. Se oppslag på senteret,
eller ring inn for påmelding.
Foredrag v/overlege Kjell Martin Moksnes:
”Hvorfor vi husker lett og glemmer lett” kl. 11-12.
Stop shop sko. Salg av sko, kl. 11. Velkommen
Luteﬁskmiddag. Arne Sæther spiller til allsang. Påmelding innen 8.okt.
Kåseri v/Geir Børresen: ”Billedmaling på havets dyp” kl. 11–12.
Nærmiljøkonferanse kl. 18 - 21. ”Yngre seniorer – fremtidens seniorsenter”
- i samarbeid mellom Heggedal Nærmiljøsentral, Heggedal Seniorsenter,
Heggedal Pensjonistforening og Heggedal Helselag.
Pinnekjøttmiddag. Arne Sæther spiller til allsang. Påmelding innen 1.des.
Juleavslutning med pepperkaker og gløgg kl. 11.
Ved eventuelle endringer, se oppslag på senteret.

FASTE KURS, GRUPPER OG AKTIVITETER:
Håndarbeidstradisjoner. Like uker.
mandag kl. 10.00 - 12.30
Knivkurs. 8 ganger. Start mandag 29. aug, ulike uker. mandag kl. 10.00 - 13.00
Treskjæring. Nye skjærere velkommen.
tirsdag kl. 10.00 - 13.00
Datakurs for nybegynnere.
onsdag kl. 10.00 - 12.00
Internett-kurs.
onsdag kl. 12.30 - 14.30
Allsang. Nye sangere velkommen.
onsdag kl. 12.00 - 13.00
Nåtling. Nåleﬁlt-kurs. 4 ganger, start 12. okt.
onsdag kl. 13.00 - 15.00
Dametrim. Godkjent fysioterpeut som instruktør.
torsdag kl. 10.00 - 11.00
Bridge
torsdag kl. 11.00 - 14.30
Datakurs bilde og foto. Her kan du blant annet
torsdag kl. 12.30 - 14.30
lære redigering, overføring av bilder til datamaskin m.m.
Treskjæring kveld
torsdag kl. 17.00 - 20.00
Bingo
fredag kl. 12.00 - 13.00
”Hurra meg rundt”. Gjette- og spørrekonkurranser,
fredag kl. 11.00 - 12.00
boccia, pilkast med mer. Hyggelig sosialt samvær.
i ulike uker

Åpningstider: Mandag 09.00-14.00, tirsdag - fredag 08.30-15.00
Kafé, vaﬂer, smørbrød hver dag. Middag tirsdag - fredag 13.00-14.00

VELKOMMEN TIL HEGGEDAL SENIORSENTER
Daglig ansvarlig: Elisabeth Lystad

Kjøkkenansvarlig: Vigdis J. Hilleren

Heggedal seniorsenter drives i samarbeid med Heggedal Pensjonistforening
og Nasjonalforeningen Heggedal Helselag

Seniorsenteret program i 4-2011.indd 22
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Nasjonalforeningen for folkehelsen

Heggedal Helselag
Program høsten 2011

Tir. 30. aug.

”Gjellumlekene” - idrettsdag i
samarbeid med Seniorsenteret og
Heggedal Pensjonistforening.
Kafeteria fra 9.30, start kl. 10.00

Ons. 28. sept Medlemsmøte i Helselagshuset
kl. 17.30
Ons. 23. nov Julebord på Seniorsenteret kl. 17.30.
(Påmelding, se oppslag)
Tor. 24. nov

Nærmiljøkonferanse - se
Seniorsenterets program

Heggedal
Pensjonistforening
Program høsten 2011
Tir. 30. aug

”Gjellumlekene” – idrettsdag
- se Helselagets program

5.- 9. sept

Høsttur

Ons. 14. sept Medlemsmøte Seniorsenteret kl.17.00
(obs. datoen!) Underholdning v/Asker Belg & Swing
Fre. 30. sept ”Eldres dag” – Seniorsenteret
kl.11.00 – se senterets program
Ons. 5. okt

Medlemsmøte Seniorsenteret kl. 17.00

Ons. 2. nov

Medlemsmøte
Seniorsenteret kl. 17.00
Asker seniorkor underholder

Tor. 24. nov

Nærmiljøkonferanse kl.18-21
på seniorsenteret: ”Yngre seniorer
– fremtidens seniorsenter”
- i samarbeid mellom Nærmiljøsentralen,
Seniorsenteret, Pensjonistforeningen og
Helselaget.

Ons. 7. des

Julebord på Seniorsenteret kl.17.00
Egil Arvnes spiller.
Påmelding (se oppslag)

Transport: Lions Heggedal, tlf. 66 79 74 42

Seniorsenteret program i 4-2011.indd 23
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Smånytt
Fra en av Heggedalspostens velinformerte kilder:

“Erobreren” - nye ﬁlminnspillinger i
Heggedal sentrum.
Noen scener fra NRK’s store ﬁlmprosjekt “Erobreren”
spilles for tida inn i Heggedal Sentrum, i gården til møbeltapetserer Gabrielsen. Serien er en storsatsing, og
er basert på Jan Kjærstads trilogi om Jonas Wergeland.
Kjærstad ﬁkk priser for bøkene “Forføreren”, “Erobreren” og “Oppdageren”, som dekker perioden fra ca.
1960 til 2000. Det er med litt blandede følelser vi registrerer at det er scener fra 60-tallet som spilles inn i vårt
lokalmiljø. Kåre Conradi har hovedrollen i serien, som
skal vises i 2012.

Vi gjengir her - litt forsinket - en melding
fra Aftenposten 19. september 1897.
En meteor ble observert både ved Or møya/Sjursøya og i Heggedal:
”- Fra Heggedal skrives til ”Aftenposten” idag:
I gaaraftes ved 10 Tiden saaes en
stor Ildkugle at fare gjennom Luften i nordøstlig Retning og af denne
utgik der en Masse smaa Kugler.
Tilsammen frembragte disse et saa
sterkt og klart lys, som om man
skulde staa ganske i Nærheden af et
elektrisk Lys, og ﬂere af Tilskuerne
blev helt forfærdede. Den var synlig
her i cirka 3 Sekunder.”

Bruk HEGGEDAL BIBLIOTEK!
Åpningstider:
Mandag: kl 12.00 - 19.00
Tirsdag: kl 09.00 - 16.00
Onsdag: Stengt
Torsdag: kl 12.00 - 19.00
Fredag: kl 14.00 - 18.00
Lørdag: Stengt

2011-08-17 13:14:06
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

St. Hans 2011
Nærmiljøleder´n
Det blir en travel høst i
nærmiljøet!

Åpent møte –
utbyggingen i Heggedal
5. september (se programmet) inviterer
Heggedal Vel og Nærmiljøsentralen til
åpent møte om utbyggingen i Heggedal.
Vi har invitert representanter fra mange
av utbyggerne, kommuneadministrasjonen og ikke minst den politiske ledelsen i kommunen. Status for Heggedal
stasjon, veisystemet og selve Heggedal
sentrum vil være sentralt. Vi tror vi får
en god dialog – og kanskje vi sitter igjen
med en trygg overbevisning om at dette
blir veldig bra. Forholdsvis snart.
Nærmiljøkonferanse – Biblioteket
I slutten av oktober (nærmere informasjon kommer!) arrangerer vi igjen
nærmiljøkonferanse, med ”fremtidens
bibliotek” som tema. Det er klart vi skal
ha bibliotek også i ”Fremtidens Heggedal”, men hvordan skal dette se ut
– og hvilke tilbud skal biblioteket ha?
Innledning ved ”bibliotekfremsynte” og
god anledning til nyttig dialog – og kanskje litt ønsketenkning?
Nærmiljøkonferanse – Senior
24. november (nærmere informasjon
kommer!) arrangerer vi nok en nærmiljøkonferanse, med ”yngre senior” som
tema. Med pensjonsreform og stadig yngre pensjonister – som gjerne også jobber ved siden av ”pensjonisttilværelsen”
- er det viktig for mange av oss å forstå
hvordan møtesteder og tilbud skal se ut
– om de nye pensjonistene skal delta i
fellesskapet. Seniorsenteret, pensjonistforeningen og Nærmiljøsentralen samarbeider om å gjennomføre konferansen –
og vi er allerede nå særlig interessert i å
komme i kontakt med folk som kan tenke
seg å bidra til en god dialog omkring seniorsenter og senioraktiviteter i framtida.

Vi bestilte samme vær som i 2010 – og
vi ﬁkk levert det været vi bestilte! Etter
nøye opptelling mener vi det var minst
250 heggedøler innom årets arrangement
i Kloppedalen – noe som kanskje viser
at det er grunn til allerede nå å sette av
dagen til neste St. hans. Grillene ble fyrt
opp litt tidligere enn i fjor – ungene kunne
spise litt før, vi hadde ”ansatt” egen bålsjef (som også slukket bålet) og vi i arran-

gementskomiteen kunne stort sett glede
oss med de fremmøtte. Det er kanskje litt
tidlig, men vi ønsker å knytte til oss noen
som kan arrangere enda litt ﬂere ”øvelser”
til neste år, som vi kanskje til og med kunne starte litt før på ettermiddagen med;
luftgeværskytekonkurranse, olabilløp eller hinderløype – bare for å ha nevnt noe.
Og du vet hvem du skal kontakte.

Under: Ungdomsskolens bålsjef
Jon Anders gjorde en ﬂott jobb –
med mye tennvæske

Over: Genek og Magnus Pudelewicz
Drangevåg med stor underholdning fra
scenen; i tillegg ﬁkk vi en lun halvtime
med Jørgen Gudbrandsen.

Over: Square-dansere fra 9. klasse ved HUS
ﬁkk med seg de yngre.
Til høyre: Ida og JJ koser seg i sola, og
mener dette allerede er en tradisjon.
Under: Truende skyer på alle kanter - men
det holdt!

Om vi skal lykkes med å gjøre alt vi bør trenger vi din hjelp! Det er bra om du tar
kontakt med Nærmiljøsentralen og forteller at du har noen timer til overs – eller
at du har en idé du gjerne skulle ha gjort
noe med.

Per
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TV Aksjonen 2011
– bøssebærere
søkes!
Leder´n i Nærmiljøsentralen er også
leder for kommunekomiteen i årets TVAksjon, som gjennomføres til inntekt
for Norsk Folkehjelp
og deres svært viktige arbeid med
rydding av miner og klasebomber.
23. oktober er viktig å merke seg
– da forutsetter jeg at du enten er
hjemme og venter på en bøssebærer – eller går rundt i nabolaget for
å samle inn penger. Følg med på
TV, på nett og i andre kanaler – her
kommer mye viktig informasjon utover høsten!

Utstillinger i Fabrikken
Nærmiljøsentralen har en avtale med
Tandberg Eiendom AS om å administrere
utleie av fellesarealene i Fabrikken. Dette
innebærer litt vaktmestertjenester, litt markedsføring og mye arbeid. Til gjengjeld
kan vi benytte arealene til egne aktiviteter.
I skrivende stund er det hektiske forberedelser: I august og september arrangeres
to samtidige utstillinger i Fabrikken. En
utstilling av innkomne forslag til arkitektkonkurransen for gang- og sykkelbrua på
Heggedal stasjon – og en utstilling av utvalgte arbeider fra lokale kunstnere.
(se egne annonser for utstillingene s. 18)
Asker Kommune og Jernbaneverket utlyste før sommeren en konkurranse om
forslag til gang- og sykkelbru. Fristen for
innlevering var 15. august – og nå henger
alle forslagene i Fabrikken, tilgjengelig
for publikum, helt frem til 12. september
– med offentliggjøring av juryens beslutning den 15. september. Om du ikke allerede har vært der; ta en tur innom Fabrikken, her kan du besøke to interessante
utstillinger på samme tid – uten å betale
inngangspenger! Nærmiljøsentralen er
”tilrettelegger” for bruk av lokalene i forbindelse med utstillingene og Heggedal og
Blakstad Skolekorps deler vaktoppdraget
med Heggedal Idrettslag, med tilhørende
tilskudd til organisasjonenes kasser!

Heggedalsposten
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Heggedalskalender
2012 –
vi etterlyser bilder!
Foreløpig er det slik at Heggedalskalenderen for 2012 mangler en rekke
gode bilder fra de forskjellige årstidene i bygda vår! Sommeren er i alle
fall på hell – og mange av oss har
opplevd gode bildemuligheter både i
juni, juli og august – med vekslende
vær-bakgrunn. Finn fram dine gode,
morsomme eller annerledes bilder.
Send bildene til post@iheggedal.no
og kanskje akkurat et av dine bilder
vil pryde forsiden på neste års Heggedalskalender!

Heggedal Vel og Heggedal Nærmiljøsentral inviterer
lokalmiljøet, politikere, utbyggere og andre interesserte til:

Åpent møte om utbyggingen i Heggedal
på Gjellum Grendehus mandag 5. september kl. 19.00-21.30

Status for utbyggingen av Heggedal Stasjon

Stein Dyre Berge fra Heggedal Vel / Fremtidens Heggedal orienterer,
med støtte fra representanter for kommunen, Jernbaneverket og vegvesenet.

Status og videre planer for utbygging i Heggedal sentrum

v/representanter for JM(Byggholt), Tandberg Eiendom og Asker kommune.
Pause med enkel bevertning

Asker kommunes og utbyggernes roller og ansvar for utbyggingen.
v/ordfører Lene Conradi.

Hva forventer vi av utbyggere, politikere og kommunens administrasjon?
Innledning til diskusjon v/Dag Henning Sæther

Åpen diskusjon.
Kort oppsummering.
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Nytt korpsår og nye muligheter

Heggedal og Blakstad skolekorps er klar for et nytt forrykende
år med mange spennende nyheter. Stikkord er ny dirigent, nye
musikanter, jubileumskonsert og en spektakulær sommertur
for hovedkorpset i 2012.

9
9556
6

Vi har fått ny dirigent!

GrGurnunlnalgatg1t 1

Spennende høst

9
9556
6

Under vårt årlige oppstartseminar, som
denne gang legges til Kragerø 19-21.
august, starter juniorer og hovedkorps
adlal stoff. For
med innøvingen av dnytt
e
e
hovedkorpset vil det
ggggbli oppkjøring til
HeHesom
korpsgalla i oktober
blirad
d
aførsteprioooggBBlalaksktst
ritet.
For både juniorer og
SkShovedkorpset
okolelekokorprps s vil et
viktig fokus i høst også være
oppkjøringen til korpsets jubileumskonsert i Østenstad kirke 4. desember kl. 18.00. Vi
har også bedt veteraner fra korpset organisere et veterankorps
med så mange
tg1t 1de dyktige musikantene
rGurnunlnalgaav
som Gmulig
som har vært innom korpset i løpet av
de 55 år det har eksistert.
Ordfører Lene Conradi har allerede
meldt sin ankomst (forutsatt at hun fortsetter etter valget...). Vi vil også invitere
andre organisasjoner i lokalmiljøet og
alle andre til å komme for å feire med
oss. Sett av datoen – dette blir knallbra!

Til det nye korpsåret stiller hovedkorpset med helt ny dirigent; Stein
Wilsbeck. Han har vært dirigent for
12-13 korps fordelt på skolekorps, ungdoms-/voksenkorps og storband frem
til i dag. Han sier videre om seg selv:

Nye nettsider

Omsider har Heggedal og Blakstad
skolekorps fått egne nettsider.
Gå inn på www.korpsweb.net/korps/
HeggedalogBlakstadSkolekorps/ og
finn informasjon og aktuelt stoff om
korpset vårt.

”-Som dirigent har jeg vært med på
mange konkurranser og store showkonserter. Jeg mener at en av mine største
oppgaver som dirigent er å skape gode
musikalske opplevelser sammen med
musikantene og at det grunnlaget legges
på øvelsene. Dette er jo på en måte en
grunnutdannelse i musikk. Det er også
viktig å tenke nytt i forhold til reportoar
osv. Det behøver ikke alltid låte korps
av det vi gjør, men vi må heller ikke
glemme hvor vi kommer fra. Jeg har i
mange år brukt profesjonelle artister i
solistiske innslag, noe musikantene har
satt stor pris på. ”
Vi gleder oss til å se hvor han vil ta
hovedkorpset. Dette blir spennende!

Loppelageret åpent hver torsdag

Vårt loppelager i Heggedal (Vollenveien 162 i Kloppedalen) er som vanlig åpent kl.
18-21 hver torsdag utenom skoleferiene. Kom med loppene dine, så skal vi sørge
for at disse blir omgjort til viktig barne- og ungdomsarbeide i vårt lokalmiljø!
Og neste loppemarked i Heggedalshallen blir 15. og 16. oktober. Hold av helgen til
storhandel i et trivelig miljø der du garantert vil treffe mange kjente!

Gled deg til 15. oktober - da er det loppis igjen!
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Dugnadsjobber søkes!
Sommerturene er for mange korpsårets
høydepunkt. I juni var først aspiranter og juniorene på en flott korpshelg i
Skien. Noen dager senere dro hovedkorpset til Bornholm der de deltok på
korpsfestival, feiret St. Hans og hadde
det gøy døgnet rundt. Vi regner med at
opplevelsene på disse turene blir gode
minner som bare blir bedre og bedre
med årene.
Til neste år planlegges en enda større
utenlandstur for hovedkorpset. Turkomiteen har vært i gang siden før sommeren, og en viktig oppgåve blir å skaffe dugnadsarbeid o.l. så vi kan få egen
andelen for musikantene ned til et akseptabelt nivå. Om noen har dugnadsjobber
til oss, ikke nøl med å ta kontakt med
styreleder Sven Bjørnson på 95720786
eller svenbjornson@gmail.com!

Hovedkorpset fyller opp bussen på
årets korpstur til Bornholm

Mange nye musikanter

På sommeravslutningen i juni sa vi
farvel til cirka 10 musikanter i hovedkorpset som nå gir seg etter lang og tro
tjeneste. Vi ønsker dem lykke til videre
og håper de fortsetter å spille når de nå
skal ut i verden!
Hullet etter disse erfarne veteranene fylles med ni spillesugne juniorer som etter tre års ”ventetid” nå omsider er klare
for ”eliteserien”.
Vi har også 18 nye aspiranter som er
klare til å begynne på musikerkarrieren.
Det er med andre ord ingen fare for at
Heggedal og Blakstad skolekorps skal
lide noen nød i årene framover; her vokser og gror det som aldri før!
Tekst og bilder: Sven Bjørnson

2011-08-15 23:05:01
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Film med lokale sabotører
Morten Conradi’s dokumentar om
sabotørene i ”Osvald-gruppa” vises
onsdag 14. september kl. 18.00
på Heggedal Hovedgård

….....ikke gå glipp av denne anledningen til å bli
kjent med begivenhetene i Heggedal under siste
krig! Morten Conradi har laget film om gruppa og
hatt samtaler med de få gjenlevende, bl. a. Harry
Sønsterød fra Heggedal, som var en av aktørene.

Morten Conradi, professor Lars Borgersrud som
har skrevet bøker om sabotasje-virksomhet under
krigen, og Harry Sønsterød vil være tilstede og
tilgjengelig for kommentarer og diskusjoner.

Osvald-gruppa
Osvald-gruppa var den mest fryktløse og
tapreste sabotasjegruppe i Norge under
den annen verdenskrig. Lederen Asbjørn
E. Sunde og hans sabotører utførte nærmere 100 sabotasjer i tidsrommet 1941 til
1944. Flere Heggedøler var med i gruppa.
Undervisning i våpen- og sprengstoffbruk
foregikk bl. a. i Kjekstadmarka. Flere av
hyttene på Underlandsåsen og Nyborgåsen var i bruk, også som dekningssteder
for ettersøkte sabotører, Blåfjellhytta,
Bekkestua, Nils Underlandhytta, Persbu,
Hjemmefronthytta etc.

Fra boka ”Menn i mørke”
av Asbjørn Sunde:
”Fra en hytte i Hyggen. Bjørn,
Kristen og Asbjørn. Gjennom vinduet kunne jeg se 7 tyske soldater
komme i gåsegang oppover mot
hytta. Kanskje ville tyskerne gå
forbi, men de kom rett mot hytta.
Jeg rev opp døra og fyrte. To ble
liggende. Vi begynte å pakke ammunisjon, våpen etc. Vi aktet oss til
hytta i Heggedal (”Bekkestua”)….
Her ventet nye utfordringer…..

Fra boka”Menn i mørke” av
Asbjørn Sunde:
….Våre folk lå i dekning klar til aksjon.
Jeg ønsket ikke flere aksjoner. Hvis ikke
krigen igjen blusset opp i Norge, var vår
kamp endt. Det hadde vært nok drap, nok
ødeleggelse, nok sorg, nok lidelse. Jeg
ville ikke mer.”

Fra boka ”Marka og krigen”
av Trygve Christensen:
”På vårparten –44 opprettet Sunde hovedkvarter på Sollia Pensjonat, nordvest for
Einavannet. Her ble de omringet, skjøt
seg ut og kom seg unna. Flukten gikk over
Randsfjorden, til Jevnaker, over Krokskogen, gjennom Vestmarka og Kjekstadmarka til Heggedal.”……..

Restene av ”Bekkestua” idag. Hytta ligger på
fjellet ved ”Trongkleiv”. Foto fra juli 2009

Fra venstre Hans, Oddvar og
Harry Sønsterød. Bildet er tatt i 2003.

7. oktober 1943 ble sørlandstoget sprengt i Mjøndalen.
Wehrmacht hevdet at bare to tyske soldater ble drept, men
statspolitiet antok at det var mange flere. 63 ”fiendtlig
innstlte” nordmenn ble arrestert, og 5 henrettet som ansvarlige for aksjonen - uten noen form for rettergang.
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Asbjørn Sunde, like etter
krigen.

Gratis adgang.
Kafeteria

Arrangør: Heggedal Hovedgårds venner

Se også Odd Lars Vanbergs artikkel om motstandsfolk og sabotører fra
Heggedal under 2. verdenskrig - i Heggedalsposten nr. 12010.

2011-08-17 11:59:30
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Aktive barn i Heggedal
Volleyballen i Heggedal igjen på kartet!
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HIL Volleyball

TRIM OG TRENING starter opp igjen etter ferien

på ski når en har litt utholdenhet og styrke.
Treningsopplegget passer både kvinner og menn, fra helt utrente
til godt trente.
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VELKOMMEN

Leder:
Nestleder:
Fotball:
Langrenn:
Allidrett:
Trim & Trening:
Blåfjellhytta:
Banemester:
Utleie
Gjellum:
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Tom Hermansen
Gry E. Garlie
Hans P. Gundersen
Terje K. Berntsen
Kristin Heldal
Laila Samuelsen
Morten Eriksson
Simon Johansen
post@heggedalil.no

906 89 754
907 81 515
992 08 211
994 36 459
936 90 225
915 66 932
920 39 935
918 54 434

tom_hermansen@hotmail.com
ggarlie@online.no
hans-pgu@online.no
t.k.berntsen@geo.uio.no
kristin.heldal@oluf.no
lssamuel@online.no
morten.mette@gmail.com
simojoh@online.no
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Bordtennissesongen 2010/2011

Sverre Vik

konkurranseparti. Aspirantpartiet vil
trene på tirsdager fra kl. 15.30 til 17.00
og passer best for de som vil ha uformelle
treninger med fokus på lek og moro.
Konkurransepartiet vil trene på onsdager
kl. 19.00 til 20.30 og på torsdager kl. 20.00
til 21.30. Konkurransepartiet passer best
for de som ønsker å bli skikkelige gode
i bordtennis og som ønsker å delta i
turneringer. Jørgen Gudbrandsen vil
fungere som trener for konkurransepartiet.
Treningene vil fortsette i trimrommet på
Hovedgården ungdomsskole.
Følg med på www.heggedalil.no
for info om
sesongstart
Er det noen
- vel møtt!

som kunne tenke seg
å spille bordtennis i en
seniorgruppe i vinter?
Ta kontakt med
HIL!

En stor takk til en av
de ”største ildsjelene på
Blåfjellhytta gjennom
tidende”
Selv om mannen har fylt 80 for
lengst, var det ikke nei når styret
spurte han om han kunne hjelpe
oss med å opp-gradere spisestuestolene.
Sverre Vik satte i gang i kjelleren
hjemme med forberedelser, og
etter noen få dager var han klar
med forarbeide.
Alt av materiell forhåndslaget og
vips var det klart for montering på
hytta.
Stolene er nå forsterket betydelig, og styret håper at stolene
våre holder noen år til.
Stor slitasje på inventaret under
utleie, styret håper at brukerne
tar litt mer hensyn under leie.

Blåfjellhytta invi
terer i god

Blåfjellmarsje

Morten Eriksson

I fjor høst børstet HIL støv av bordtennisbordene og inviterte alle
interesserte mellom 6 og 19 år til lek med den lille, lette ballen.
Og responsen lot ikke vente på seg: I snitt har det vært 12 ivrige
barn og ungdommer på hver trening, to ganger i uken, fra
september til mai.
I samarbeid med Norges Bordtennisforbund ved Jan Berner og Lions Heggedal
ved Svein Mathiassen startet HIL opp
bordtennisgruppen igjen september 2010.
Denne gangen med Jørgen Gudbrandsen,
tidligere aktiv spiller, som trener, og
Zishan Abbas som leder. Treningene har
foregått i trimrommet på Hovedgården
ungdomsskole i fint samarbeid med tilsynsvakter og rektor Mona Pünther.
Et av sesongens høydepunkt for noen
av spillerne var gutteserien som gikk
over to helger i Larkollen. HIL stilte
med to lag og slo meget godt i fra seg,
bokstavelig talt. I tillegg var det nok stas
for de ivrigste å få besøk på treningen av
selveste landslagstrener Jan Berner og 63
(!) ganger Norgesmester Tom Johansen.
Ingen spøk å returnere skruservene fra de
gutta der, det kunne alle være enige om!
Til høsten er det full fart med racket
og ball igjen. HIL utvider tilbudet
ved å kjøre både et aspirantparti og et
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tradisjon til

n 2011

Allidrett for barn mellom 4 og 7 år
Allidretten i Heggedal har vært et kjempepopulært tilbud til barn mellom
4 og 7 år i sesongen som har gått. I utgangspunktet skulle alle være på en
gruppe, men på grunn av populariteten måtte vi dele barna i to grupper. Så vi
valgte å ha 1. klassinger på en gruppe og 4-5 åringene på den andre. Fokuset
vårt gjennom sesongen har vært å gjøre barna trygge i gymsalen og ha det
gøy. Det blir mye lek, men også en liten innføring i forskjellige ballspill,
turning, stafetter, med mer. Vi så store forandringer hos barna etter hvert som
året gikk, en forståelse av samspill med andre, ta hensyn til hverandre og
ta imot beskjeder og instrukser. Vi gleder oss til en ny sesong med allidrett,
hvor vi i år skal ha tre grupper. Allidretten drives på frivillig basis av foreldre
og vi trenger hjelp til å drive dette gode tiltaket videre. Vi starter opp i begynnelsen av september, og gleder oss til å leke med barna.
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Søndag 4.septem
ber kl. 1100
Oppmøte: Hegg
edal stasjon
Start: 1100 – 12
30
Løype: Heggedal
stasjon – Gamle
Heggedalsvei – Underla
ndsåsen – Eikestu
bben
– Blåfjellet – Blåf
jellhytta
Ca. 1 ½ - 2 timer
s tur i merket løyp
e.
Quiz og oppgaver
under marsjen
Avgift: kr. 200
for hele familien
Alt. kr. 100 for vo
ksne/50 for barn
Servering: Blåfjel
lhytta er åpen fo
r servering
fra kl. 1200
Lodd: Flotte gevin
ster
Hjertelig velkom

men til en dag i

marka.

14-08-11 18:24:08
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HEGGEDAL GUTTER -98 PÅ DANA CUP

Som eneste lag fra Heggedal var det i år endelig gutter -98 sin tur til å delta på Dana Cup som er Danmarks største fotballturnering. I år deltok 800 lag fordelt på 45 forskjellig land. Cupen avvikles på
forskjellige baner og anlegg i Hjørring kommune som ligger på Nord Jylland.
Monica Øverbye
Bakerst fra venstre:
Gabriel Bless, Sander
Skjellestad, Daniel Øverbye
Andresen, William Korslund og
Ole-Martin Gundersen
Midten fra venstre: Trener Kjell
Aksberg, Alfred Heier, Lasse
Rademacher, Bendik Aksberg,
Torjus Øien, Christian Meistad og
trener John Allan Skjellestad
Foran fra venstre: Henrik
Sletteng Karlsen, Magnus
Reistad, Eirik Midtskogseter,
Andreas Kristoffersen og Adrian
Øverbye Andresen

DnB NOR

sponser Heggedal IL

D

et var en spent gjeng med både
spillere, søsken og foreldre
som møttes i Larvik for å ta
Super Speed til Danmark lørdag 23. juli.
Dagen etter den tragiske hendelsen i
Regjeringskvartalet og på Utøya. Hendelsen preget oss alle og det var ganske
spesielt å dra fra Norge den dagen.
Selv med alt det tragiske som hadde
skjedd klarte vi allikevel etter hvert å
holde fokus på hvorfor vi var i Danmark. Nemlig for å spille fotball og å
ha det gøy!
Vi startet med familiedag i Fårup Sommerland hvor det var tivoliaktiviteter og
badeland for alle penga.
Vi spilte 3 innledende kamper:
Eckernforder MTV (Tyskland) –
Heggedal IL
Heggedal IL – Sandnes Ulf
SHI Hjørring – Heggedal IL

1-0
2-3
0-4

De to første kampene var veldig jevne
og spesielt i den første kampen mot det
tyske laget føler vi at resultatet ble litt
urettferdig.
Sandnes Ulf var et utrolig godt lag og
selv om våre gutter spilte en kjempekamp og virkelig gjorde en hederlig
innsats ble det dessverre tap også her.
SHI Hjørring var det svakeste laget i
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gruppa vår og etter to tap viste guttene
våre endelig at også Heggedal kan vinne
fotballkamper. Vi vant vel fortjent 4-0.
Med to tap og en seier endte vi til
slutt på tredje plass i pulja vår og i B
sluttspillet. Her spilte vi 32-dels finalen
mot Vidar som vi vant 2-1 etter strålende
ståpåvilje og en veldig god avslutning
på kampen. Helt tydelig at gutta ville
vinne!
Så videre til 16-dels finale mot Forus
og Gausel IL som er et utrolig godt fotball lag fra Stavanger. Vi holdt følge
med de en god stund men måtte til slutt
gi tapt. Resultatet ble til slutt 0-3.
Med dette tapet var cupeventyret over
for vår del.
Guttene har vist at de kan spille
god fotball og det er virkelig gøy å se
hvor mye bedre lagspillere de har blitt
bare det siste året. Både trenerteamet
og foreldre var strålende fornøyd med
innsatsen.
Uka i Danmark ble avsluttet med fotballkamp mellom spillere og foreldre +
søsken. Heldigvis endte kampen uavgjort 4-4 og ingen sure miner....
Til slutt en kjempe takk til alle som
var med på å bidra til en super ferieuke
med mange flotte fotballopplevelser og
masse bading og gøy i Danmark!

DnB NOR er Norges største
finans-konsern og en av de største
sponsorene for bredde- og toppidrett. DnB NOR ser det som en
viktig oppgave å støtte breddeidretten og være en aktiv
samfunnsaktør lokalt. På denne
bakgrunn har DnB NOR og
Heggedal IL funnet hverandre.
Heggedal IL er en typisk breddeklubb vi ønsker å samarbeide
med, sier Trond Erik Hansen,
banksjef i DnB NOR Asker.
Klubben har fokus på mestring for
alle, allsidighet og mål om å øke
tilbudet innen flere idrettsgrener.
Dette er elementer vi gjerne bidrar
med utviklingen av, supplerer
banksjef Terje Småhaug, som
også er leder av Fotballakademiet
i Heggedal IL.
Heggedal IL bærer DnB NOR logo
på spillertrøyer, overtrekksdresse
r
og startnummer. DnB NOR har
gode betingelser og fleksible
systemer. I følge nestleder Gry E.
Garlie er dette spesielt viktig for
en prisbevisst klubb med en liten
administrasjon.

14-08-11 18:24:09

tanderg0409.indd 1

04.11.2009 16:43:20

66 90 76 00
22 43 40 00

tanderg0409.indd 1

30 - 31 Smånytt og annonse Tandberg.indd 3

04.11.2009 16:43:20

2011-01-12 08:35:06

Vi har kaffe latte,
økologiske scones,
is og brus
Varm sjokolade med krem.

Gaver og antikviteter
Dameklær, sko, vesker, smykker
- nye varer hver uke
Åpningstider: Mandag stengt, tirsdag - fredag 7 - 17, lørdag 10 - 16, søndag 11 - 16.
Telefon 95 45 44 14

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.
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