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Åpent møte om Heggedal sentrum torsdag 26. september (side 10)
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Er det ikke flott?
Salget av boliger på Heggeodden har gått overraskende bra, prisene tatt i betraktning. Det viser at det er
”kjøpekraft” i området, og at mange finner det attraktivt
å flytte til det nye sentrum. Det vil sannsynligvis ikke bli
vanskelig å finne eiere til boligene som kommer på sentrumstomta. Men vi håper Tandberg Eiendom følger opp
sine tidligere uttalelser om å bygge rimeligere leiligheter
enn det JM har tilbudt.
Joker’n i sentrum blir selvfølgelig butikkene. De første
5 lokalene langs ”miljøgata” står snart klare for butikkdrivere. Men det blir ikke bare enkelt å drive handel i
den første perioden, med en byggeplass over veien og
uten drahjelp fra et handelssentrum. Utleier bør ta dette
i betraktning, og holde priser som gjør at lokalene ikke
blir stående tomme.
Det er ikke bare jernbanebommene på stasjonen
som er ustyrlige. Dagens innflyttere setter i gang på
egen hånd. I dette nummeret av bladet forteller Kristin
Ma Ellefsen fra Vikingjordet om hvorfor det har dukket
opp 6 ”så et frø”-kasser rundt omkring i Heggedal. Og
Jila Golanbar fra Iran skriver om markeringen av stemmerettsjubileet på fabrikken.
Det kommer ikke bare boliger og butikker. Det kommer nye mennesker og nye impulser. Er det ikke flott?
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Marie Lilleseth
Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor
Mange har sikkert sett at en vei i Heggedalsmarka heter Marie Lilleseths vei, men få
av dagens heggedølinger kjenner til hvem hun var.

Marie har fortalt at da hun i 1907 gikk gravid med førstemann, var hun vitne til at Sætre kjeksfabrikk brant.
Mora var overtroisk og engstelig. Hun sa at Marie
ikke måtte se på brannen, for da kunne fosteret få et
rødt fødselsmerke i ansiktet. Det ble ikke noe fødselsmerke i ansiktet på førstefødte John, sikkert til lettelse
for både mor og bestemor. Marie fikk etter hvert seks
barn, tre gutter og tre jenter.
Marie skulle komme til å engasjere seg sterkt i omtrent alt som rørte seg av foreningsliv i Heggedal. Allerede i 1900 var hun med i styret i I.O.G.T. Senere
var hun med å stifte og delta i styret for mange foreninger i Heggedal. Blant annet Heggedal Arbeiderforening, Heggedal Husmorlag og Heggedal Vanførelag.
Hun var med å stifte Vellets kvinnegruppe i 1936 hvor
hun vekselsvis var både leder og sekretær.
Stemme uten stemmerett
Selv om kvinnene ikke fikk allmenn stemmerett før i
1913, tror jeg nok Maries stemme gjorde seg gjeldende
på hjemmebane – og sikkert også preget ektemannens
syn. Peder var særlig aktiv i Heggedal Vel og ble utnevnt til æresmedlem på 1930-tallet. Marie fulgte etter som æresmedlem i 1955. Da var kvinnene omsider
Marie Lilleseth som 18-20 åring, da hun het
akseptert som fullverdige medlemmer. Hun var nok
Marie Larsen.
passe irritert på at kvinner ikke hadde stemmerett i
vellets møter før krigen og reiste spørsmålet flere ganMange har sikkert sett at en vei i Heggedalsmarka he- ger, hver gang med en mer eller mindre troverdig unnter Marie Lilleseths vei, men få av dagens heggedø- skyldning fra mennene i styret for ikke å ta saken opp.
I vellets 60 års-beretning fra 1963 heter det imidlertid:
linger kjenner til hvem hun var.
Marie var «ekte heggedøling». Hun ble født i den gamle Kvernabygningen i 1881 som datter av John Larsen
og Hanna Yggeseth. Faren dreiv mølla og oppgangssaga som sto like nedenfor Åmotfossen. Jeg husker
hun fortalte at hun som ungjente var med å hjelpe faren når han skar tømmer på saga. Hun fortalte også at
det siste som ble skåret der, var materialer til låven på
Eid gård – i 1905. Som ung arbeidet hun et par år ved
Sætre kjeksfabrikk. «Der fikk vi kjøpt vrak-kjeks til 30
øre kiloen, - men det var to timers arbeid, det – for vi
jentene hadde 15 øre timen mens mannfolka hadde 30
øre.» Hun må ha gjort en god jobb, for selveste direktør Røhr ga henne attest.
I 1897 flyttet familien opp til eiendommen Fjellhøi
ved Røykenveien, nærmest et lite småbruk.
Marie giftet seg med Peder Lilleseth. Han var «innvandrer» fra Odalen og arbeidet på sementfabrikken
på Slemmestad. Dit gikk han fram og tilbake i allslags Marie Lilleseths vei utgjør en del av Heggevær i over 50 når.
dalsmarka.
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Det antas at dette bildet viser en av kvinneforeningene hvor
Marie var leder. Hun sitter i midten foran.

«Fru Marie Lilleseth har humør og
pågangsmot som få. Utallige er de
fest- og basarkomitèer hun har deltatt i, så vel som for Heggedal Vel
som i mange andre sosiale og kulturelle foreninger på stedet.» Selv
husker jeg myndige Marie med sitt
gråhvite oppsatte hår bak bordet
med basargevinster som ble loddet
ut på Gjellum, der hun flittig noterte navnene på de som tok lodd
på hjemmestrikkede sokker og gaver fra lokale næringsdrivende til
inntekt for vellets arbeid.
Avholdssaken var viktig for
kvinnene i Heggedal. I 1931 sendte nemlig Heggedal Husmorlag en
henvendelse til formannskapet i
Asker om å nekte salg av øl og vin
i det kommende året. Her hadde
nok Marie Lilleseth hatt en finger
med i spillet. Saken ble sendt Heggedal Vel til uttalelse, hvor mannfolka etter hissig diskusjon hevdet
at Husmorlaget på denne måten
satte Heggedal i et uheldig lys.
Da Marie i 1936 spurte om det var
anledning for kvinner å uttale seg
uten å være medlem i vellet, fikk
hun til svar at det ifølge lovene
ikke var tillatt. Litt senere på året
ble spørsmålet om medlemskap for
damer reist. Men mennene i styret
fant unnskyldninger for ikke å ta
opp saken, kanskje som en «takk
for sist» fordi Husmorlaget i Heggedal tidligere hadde forsøkt å hindre at det ble gitt bevilling til salg
av vin og øl i Heggedal.
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Heggedalspatriot
Marie Lilleseth var en sterk heggedalspatriot og hevdet meningene
sine med styrke. En episode fra
1932 viser det: Som kretsformann
i Heggedal skolekrets hadde hun
fått en henvendelse fra 17. maikomitèen i Asker om at elevene på
Heggedal skole skulle stille i 17.
mai-toget i Asker. I alle år hadde
nemlig heggedølingene hatt sitt
eget arrangement – uten innblanding fra Asker. Ønsket fra Asker
ble blankt avvist av Heggedal vel:
«Styret besluttet at arrangere 17de
mai festlighetene i Heggedal i likhet med tidligere års arrangement,
med salut og musikk om morgenen,
barnetog i forbindelse med guds-

Herved bevidnes, at Marie
Larsen har været hos mig
ved Sætre Kjæxfabrik i ca
2 aar og i den tid været
en tro, snild, ordentlig og
ﬂink pige og stedse udført
hva der har været hende
paalagt til min tilfredshed,
hvilket herved bevidnes.
Sætre pr Heggedal 6te
April 1900.
H. O. Røhr

tjeneste, tale for dagen, beværtning og idrætsleker m.v. for barna
og folkefest om kvelden, samt fyrverkeri.»
Selv om Marie ikke satt i styret
for vellet – og kvinner heller ikke
kunne være medlemmer – er jeg
ganske sikker på at ektemannen

kvinnegruppa i Heggedal vel - fotografert foran Øvre Gjellum,
enten sent på 1930-tallet eller på 40-tallet.

19.08.2013 21:33:21

Heggedalsposten

5

Peder fikk klar beskjed om hva han
skulle stemme i saken.

Heggedal vels 60-års jubileum på Gjellum i 1963. Fra venstre:
Ragna Båstad, ordfører Arne Skare og Marie Lilleseth.

Skiløper i skjørt
Hun var aktiv på andre områder
også, blant annet som skiløper.
Dette var lenge før både «Djerv»
og «Heggedal idrettslag» så dagens lys. Allerede i 1898 deltok
hun i sitt første landsrenn, i Fjelkenbakken nedenfor Skaugum i
Asker. Hun har fortalt om datidas
utstyr: «Skidrakta var ikke vadmel.
Den var grå, hu mor hadde vevd
det. Så var’e noen border på. Jeg
hadde kort jakke – og alminnelig
skjørt, ikke noe skrådd. Så var’e
bukse som gikk neri lauparskoa.
Det var spiss på skiene. Det var en
skomaker som hadde sydd lauparskoa.» Transporten til og fra skibakken forgikk på ski.

Oskar Hella

I forrige utgave av Heggedalsposten etterlyste vi flere
tekster etter Oskar Hella. Diktet Fjærekilen synges
gjerne når det er møte i det lokale historielaget i Solum. Videre har det dukket opp
et «nytt» dikt, nemlig ei vise om en smed. I eldre tid var smeden en høyt aktet
håndverker.

Smede-vise
I takt med tidens jammer
og hele dagen lang
forkynner smedens hammer
sin lange slitets sang.
Ved ambolt og ved esser
i skinn av steinkølsbål
han varmer, bøyer, hvesser
og hamrer jern og stål.
Han hamrer hasper, kramper,
han hamrer nesten alt
fra spett til luksuslamper –
men mye smir han kaldt.
Men hører du det klikker
og hammeren går i stå,
da kan du være sikker
da mangler han en «skrå».
Oskar Hella
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Sønnen, Sverre Hella (bildet), sier
at da han var liten skolegutt, laget
faren ei lita smie til ham. Der fikk
han prøve seg på smedkunsten.
«Køl til essa fikk jeg ved å gå
langs jernbaneskinnene og plukke
kølrester som var falt av damplokomotivet», forteller han.
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Per Nærmiljø

For mange er Per Sletaune synonymt med Heggedal nærmiljøsentral. Han
har vært daglig leder av sentralen nesten hele tiden siden den ble startet i
2009. Han har blitt et viktig bindeledd i Heggedalsområdet mellom frivillige
organisasjoner, skolene, Asker kommune og lokalt næringsliv.
Ole-Herman Bjor

Innerst på biblioteket
Per Sletaune har sin faste arbeidsplass i det innerste rommet i Heggedal bibliotek. Her leier Heggedal nærmiljøsentral lokale av biblioteket – et samliv som begge synes
å høste fordeler av. Begge institusjoner håper på et nytt
samliv i Heggedal sentrum i det framtidige bygget som nå
er under planlegging. Det vil gjøre Nærmiljøsentralen mer
synlig og lette adgangen for folk flest. Dette ser Per fram til
for han liker å ha kontakt med hele Heggedals befolkning.
Og kontakt er nyttig for å kunne gi Heggedals befolkning
en stemme i kontakt med kommune, utbyggere og institusjoner.
Bakgrunn
Per har en allsidig bakgrunn og det er fint når han skal ha
kontakt med mange ulike grupper av mennesker. Han ble
født på Furnes, like nord for Hamar, i 1955. Først ble han
ingeniør i maskin og produksjonsteknikk ved Oslo Ingeniørhøgskole, deretter var han fem år ved Sjøforsvaret i
Bergen og arbeidet med elektronikk og radar og fikk fagbrev i elektronikk. –Jeg kan alt om våpensystemene som
Forsvaret sluttet å bruke for 30 år siden – sier Per. Han
forsatte med elektronikk og arbeidet tidlig med digitale datasystemer og med overføring av data over telefonlinjer.
Den gang kunne et modem koste 30.000 kroner. Modem
er et utstyr som trengs for å overføre de digitale dataene på
en vanlig analog telefonlinje. Modemet hadde en ytelse på
noen promille av det utstyret vi bruker i dag når vi surfer
på internett – kanskje over de samme telefonlinjene som
den gang. Det viser hvilken enorm utvikling det har vært
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innen Pers fagfelt i løpet av en snau yrkeskarriere. Per jobbet så ca. 10 år for et firma som hadde spesialisert seg på
feiltolerante IT-systemer. Det er et eget fagfelt hvor informasjonen overføres med tilleggsinformasjon slik at enkeltfeil kan detekteres og til og med rettes. Anvendelsen var
hovedsakelig innen sykehussektoren. Den gang – som nå
– var det lite kommunikasjon mellom sykehusene og nærmest umulig å overføre pasientinformasjon. Derfor måtte
pasienten heller flyttes mellom sykehusene!
Deretter fulgte Per med et stort salg over til bankverdenen og ble banksjef i Postbanken/DnB og arbeidet med
utvikling av elektroniske betalingstjenester til erstatning
for papirbaserte postgiro/bankgiro. –Til å begynne med arbeidet jeg med teknikken, etter hvert mer med personene
som jobbet med teknikken.
Senere var han i seks år direktør for salg og forretningsutvikling i NOKAS og jobbet i Oslo. Etter en tid med
salgs- og markedsføringsansvar for Asker-bedriften 4Tech,
endte han opp med å søke stillingen som daglig leder av
Heggedal Nærmiljøsentral. –Det var interessant fordi jeg
er interessert i ”folk”! Selv om jeg startet med å arbeide
med teknologi, har jeg blitt mer og mer interessert i folk. I
tillegg er jo den geografiske plasseringen av arbeidsplassen ideell for meg, det er bedre å kjøre tre minutter mot
køen enn en time med. Etter tjue år i finansbransjen var jeg
nok litt lei av å arbeide for styrer og aksjeeiere og ønsket å
arbeide for de som satte pris på arbeidsinnsatsen på andre
måter enn å måle sin økonomiske avkastning.
Bor i Kodalen
I de siste 14 årene har Per bodd nederst i Kodalsveien ved
Gullhella stasjon. Her dyrket tippoldefaren til Pers kone,
Nils Kodalen, bringebær på småbruket han kjøpte i 1909.
Dette vil si at Per bor like utenfor det som tradisjonelt defineres som Heggedalsområdet. Han kan huske at det blå
Heggedalsskiltet ble flyttet fra sentrumsområdet til midten

Fra åpningen av sentralen. Det knytes bånd til
Asker kommune.
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Geparden har klatret opp i et tre for å jakte en ape.
Fotografert av Per Sletaune i Sør-Afrika.

av Eidsletta. –Flytter de skiltet like langt en gang til, bor
jeg i Heggedal. Det bør derfor være en opplagt arbeidsoppgave for Nærmiljøsentralen å arbeide for noen grensejusteringer!
I sommer har Per frydet seg over det gode været, for
han er båtmann og liker å være på sjøen. Foto er også en
stor hobby og han reiser gjerne langt av sted for å ta eksotiske bilder enten det er safari i Afrika eller tur til Nepal.
Energi til å dra i gang en venneforening for Kulturfabrikken – Heggedal fabrikker har han også.
Frivillighetssentraler i Asker
I Asker kommune er det tre frivillighetssentraler: Asker
frivillighetssentral – Hasselbakken, NaKuHel og Heggedal Nærmiljøsentral. Disse mottar både statlige og kommunale driftsmidler, men er forøvrig selvstendige enheter
med sine egne styrer. Per er leder av Asker kommunes frivillighetsutvalg.
Frivillighetssentralene i Asker har ulike profiler og arbeidsområder. I Heggedal har det vært fokusert på å etablere god kommunikasjon og samhandling mellom lag og
foreninger, skoler, ungdomsklubb og andre lokale institusjoner samt lokalt næringsliv. Mange foreninger er medlem av Nærmiljøsentralen, men enkeltpersoner kan også
bli medlem og ha stemmerett på sentralens årsmøte. Per
framhever at kontakt med barn og unge gjennom skolene
og ungdomsklubben har ført mye positivt med seg. Av og
til kan en fremme prosjekter gjennom Nærmiljøsentralen
som gruppene ikke så lett kan fremme selv. Gode eksempler er oppstart av idretts-SFO ved Heggedal barneskole
og en kommende Tufte-park i Kloppedalen ved volleyballbanen. Det jobbes også med andre aktivitetsplaner for området rundt ”Trans’matorn”. –Kontakten med ungdom er
dessuten en ungdomskilde for meg, sier Per.
Per forteller at noe av bakgrunnen for framveksten av
Heggedal Nærmiljøsentral som startet i 2009 var bladet
Heggedalsposten som kom ut med sitt første nummer to
år tidligere. Her hadde flere lokale foreninger og noen enkeltpersoner gått sammen for å distribuere informasjon om
lokalsamfunnet. I dag er Heggedalsposten en del av Nærmiljøsentralen og Per har blitt en sentral aktør i redaksjonsstaben.
Nytt sentrum i Heggedal
Per antar at utformingen av Heggedal sentrum blir en stor
og viktig oppgave for Nærmiljøsentralen framover. Nærmiljøsentralen kommer med innspill til utformingen av
utbyggingen, både på vegne av organisasjonene som er
representert i sentralen og enkeltpersoner som bor i Heg-
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gedal. Et stort spørsmål blir hvordan en skal organisere
de hel- og halvoffentlige funksjonene en tenker at det nye
senteret i Heggedal skal romme: Bibliotek, seniorsenter,
nærmiljøsentral. Hvordan skal dette fungere sammen? Husets antatte byggestart er våren 2014, og avklaringer som
har betydning for bygget bør avklares i høst. Derfor vil
det i høst bli arrangert et åpent møte om dette. –Det skal
investeres fryktelig mange penger i Heggedal, både private
og penger fra kommune og fylke. På Heggeodden skjer det
allerede mye: mange har flyttet inn og forretninger i miljøgata kommer til våren. Blant annet blir det apotek her.
–Det mest spennende skjer i samarbeidsflaten mellom
det offentlige, det private og det frivillige. Jeg har alltid
vært opptatt av at de som er gode på noe får lov til å arbeide med det de er gode på og at forholdene blir lagt godt
til rette for dette. Dette gjelder om en får lønn for arbeidet
eller om det er frivillig arbeid. Jeg er overbevist om at vi
kan få mye ut av å kople sammen det offentlige og frivillig
arbeid – kanskje også næringslivet. Vi kan få veldig mye ut
av det! – sier Per.

Om sommeren, når det blir for varmt på biblioteket,
skifter Per til en ny arbeidsplass!

Lene Conradi om Per:

Det er ikke nok å bare ha gode ideer, det
trengs også kraft til å gjennomføre dem. Per
har en imponerende drivkraft og en utrolig
gjennomføringsevne. Jeg opplever ham som
alltid positivt innstilt. Det må være flott
for Heggedal nærmiljøsentral å ha en slik
medarbeider. Jeg har også arbeidet tett med
ham gjennom tidligere TV-aksjoner. Han er villig
til å ta på seg oppgaver og gjennomfører dem.
Vi ønsker å framstille Asker som mulighetenes
kommune. Per er en av dem som ser muligheter
og gjør noe med dem!
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Heggedal Nærmiljøsentral

Tekst og bilder: Kristin Ma Ellefsen, nyinnflyttet Heggedøl og initiativtaker

SÅ ET FRØ – et hage/kunstprosjekt for Heggedal i vekst
Søndag 16. juni ble Så et frø – et hage-/
kunstprosjekt for Heggedal i vekst, uhøytidelig åpnet ved Pikene ved broen.

Et sosialt og identitetsskapende
prosjekt for Heggedal
Målet for ”SÅ ET FRØ” er å bli et sosialt og identitetsskapende prosjekt for en
bygd i sterk utvikling og vekst. Spirende
hager i pallekarmer kan bli et samlende
symbol for samhold og bærekraftige verdier for innbyggerne i Heggedal, hvor
kunst, kultur, natur og urbane kvaliteter
knyttes tett sammen.

nyinnflyttet til Heggedal, de i de nyoppførte blokkene på Heggeodden. Hun sa:

- Jeg har alltid likt å stelle i jorda, kassen
er perfekt for meg som ikke lenger klarer
å bøye meg helt ned til bakken.
Vi lo og spøkte litt rundt det, før hun tilføyde:
- Men jeg vil ha min på min egen lille
private hageflekk. (De bor i 1.etasje).
Og sånn ønsker vi det skal bli: Et prosjekt
som kan spire og gro på offentlig og privat grunn. Samles gjør vi så ofte vi ønsker gjennom det nettverket etter hvert
vil kunne tilby av kunnskap & erfaringer,
kurs, workshops, utflukter, fester og nye
venner.

Neste sesong
Når så høstmørket senker seg og snøen
etter hvert daler, vil kommende sesong
planlegges. Et mål for neste år er å få anlagt ett eller flere fellesområder, pluss tilbud om private abonnementer for de som
ønsker det. Det vil bli turer, utflukter og
kurs om det går som vi ønsker: Disse vil
også inkludere vandringer hvor vi lærer
om ville nyttige vekster i vårt nærområde.
Og kanskje allerede ett par kunstprosjekter? Det er knyttet kontakt med Asker
Kunstfagskole på Kunstfabrikken, og vi
håper å få til noe i samarbeid.

Det ’grønne’ er i tiden

Godt frammøte ved “Pikene ved broen”

Selvfølgelig vil vi bytte frø og dele stiklinger. Prosjektet er inspirert av liknende
’Urban gardens’ som spretter opp i inn- og
utland. Et av dem er ”Herligheten Oslo”,
anlagt mellom betongtårn og motorveier i
Bjørvika. Herligheten er i første omgang
et tre-årig temporært prosjekt og så langt
en stor suksess. Christoffer Evju, en sentral skikkelse i Herligheten, forteller at det
sosiale er for mange den største gleden
ved dette:
– Det ’grønne’ er en lavterskel som de
fleste kan møtes rundt. Det er vanskelig
å finne noe negativt ved slike prosjekter.
Lyst til å bli med? Vi trenger deg

Et frø er sådd! Ved Lena Margrethe, (71/2
år) og Tone Cecile (5 år)
Barna er vår framtid
Da en av naboene i blokka her jeg bor,
hørte at to barnehager i Heggedal er blant
Årets Ambassadører for SÅ ET FRØ, utbrøt hun gledesstrålene:
- Det er fantastisk, barn trenger å lære om
det som gror! Se rundt oss, først ble havet
forurenset, så luften og nå også jorden.
For alle aldre, felles eller privat
Et eldre ektepar jeg tilfeldigvis kom i prat
med en varm og vakker sommerkveld ved
Kistefossdammen, sa de hadde lagt merke
til Pallekarmen ved Pikene ved broen. De
ønsket seg også en slik! De er som meg
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Hvordan kan du så bli medlem og hvordan organiseres det hele? Ideen ble unnfanget i vår, og den ble så raskt løftet fram
av Pikene ved Broen, Nærmiljøsentralen
i Heggedal og noen frivillige; at her var
det bare å følge opp. Denne sommeren er
derfor et ”stunt” som lar frøet slå rot.
Sesongens stunt er gjennomført med
støtte fra Nærmiljøsentralen i Heggedal, som har sponset seks ”Årets
Ambassadører for SÅ ET FRØ”:
• Pikene ved broen
• Stasjonskafeen (godkjent av NSB)
• Heggedal kirke
• Heggedal barnehager
• SFO, Heggedal skole
• KIWI ønsker også å delta
Pallekassene er bygd opp av to pallekarmer som kles innvendig med
fiberduk for å holde ugras unna. Deretter et sjikt som drenerer (kvist eller lignende) før en god jordblanding

Ane Marie Aakernes, Permakultur avd.
Vollen til venstre, og Kristin Ma Ellefsen,
initiativtaker.

Høstfest

arrangeres på Heggedal Stasjon
fredag 20/9 kl. 18:00-20:00
Det høstes grøde og vi feirer hverandre
over rykende varm gulerot/ingefær suppe:
- Info om prosjektet (litt om hva som er gjort og
hva vi tenker kan skje neste år)
- Presentasjon av foreningen/styret
- Herligheten Oslo informerer kort om deres
prosjekt
Åpen kafe, med mulighet for en kopp
kaffe eller annet som måtte beHAGE
med nok næring topper det hele.
Planter og frø bør så langt det er mulig være økologiske. Den enkelte vil
selv ansvarlig for såing, planting og
stell av sin parsell.
SÅ ET FRØ har en egen Åpen Gruppe på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/
saetfrosvenner/
Ønsker du å motta våre nyhetsbrev
og invitasjoner:
Sende en e-post til Nærmiljøsentralen post@iheggedal.no for å
melde deg på.
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Høsten 2013
Mandag 23. september kl 17.30
Foredrag om Edvard Munch v/Morten Langhoff
Kunstneren Munch hadde et mangfoldig liv,
og han malte mange bilder de fleste av oss har
et forhold til. Men i produksjonen hans finnes
det også mindre kjente bilder. Billedkunstner
og kunsthistoriker Morten Langhoff tar oss
med inn i mer ukjente deler av Munchs liv og
virke. Kanskje får du lære noe nytt om denne
kunstneren som du ikke kunne fra før?

Torsdagene 3., 10., 17. og 24. oktober 17:30 - 19:30
Spillekveld!

Liker du å spille Wii, X-boks eller PlayStation? Har du lyst til
å være med på spillturnering? Da er oktober en måned du kan
glede deg til! Vi inviterer til spillekvelder på Heggedal bibliotek, fire kvelder i oktober, fra 17.30 til 19.30. Fine premier til
dyktige spillere!
3. og 10 oktober er spillekvelder for deg som er mellom 7 og 11 år.
17. og 24. oktober er spillekvelder for deg som er mellom 12 og 16 år.

Mandag 14. oktober kl 17.30
Bjørn Rørvik: Bukkene Bruse på Badeland

Hva gjør De tre Bukkene Bruse når de er på vei til seters, men
plutselig ser et skilt som viser at det er 200 meter til Badeland?
Jo, de følger skiltet til Badeland! Der får
de oppleve litt av hvert. Vi blir tatt med
inn i en historie full av finurlige ordspill og
crazy humor.
Bjørn Rørvik er barnebokforfatter, og
boka har blitt en favoritt blant både barn
og voksne med sans for humor og ordspill.
Passer for alle barn fra 3 til 99 år

Mandag 11. november kl 17.30
Færre gode råd, ﬂere gode spørsmål v/Petra Røise
Om å få en god dialog med ungdom. Arrangementet er et
samarbeid mellom Heggedal bibliotek, Nærmiljøsentralen og
Hovedgården FAU.

Fotokonkurransen ”en spirende bygd”
Fabrikkens venner takker for bidrag til fotokonkurransen som etter planen skulle åpnes i november.
Fabrikkens venner har valgt å utsette påmeldingen og utstillingsåpningen
fordi vi ønsker å legge dette arrangementet til en stor bygdefeiring.
Frem til nå er det for få innsendte bidrag. Oppgaveteksten blir noe omformet og en tydelig versjon
blir å lese på følgende hjemmesider: www.iheggedal.no og på www.pikenevedbroen.com
Fortsett å fotografere med smarttelefoner og legg ut på instagram #inheggedal
Asker kommune, Heggedal Vel og Heggedal Nærmiljøsentral
inviterer lokalmiljøet, politikere, utbyggere og andre interesserte til:

Åpent møte om utbyggingen i Heggedal
på Gjellum samfunnshus torsdag 26. september kl. 19.00-21.30
(kaffe og vaﬂer serveres fra 18.30)

Ordfører Lene Conradi og Per Sletaune ønsker vekommen

Ny kommuneplan, og dens betydning for Heggedal
v/Tor Arne Midtbø, kommunearkitekt.

Status og videre planer for utbygging i Heggedal sentrum
Sentrumsutvikling v/Tor Arne Midtbø
Planlegging og utbygging av sentrumstomta v/Espen Tandberg.
Innbyggertorg og torg og park langs Kistefossdammen v/Asplan Viak.

Status for anlegg og utbygginger som pågår

Ferdigstilling av gangbru v/Bjørn Nordby, jernbaneverket
Miljøgata, kollektivterminal, ny kjørebro og nye veianlegg v/Tore Steimoen, vegvesenet
Trafikksikkerhet og trafikk i anleggsperioden v/Tore Steimoen, veivesenet.

Åpen diskusjon - og kort oppsummering
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Det skjer i Heggedal: Stemmerettsjubileet
11 juni 1913 til 2013 er 100 år med
”kvinnestemmer i Norge”. Derfor
ble det arrangert jubileumsfeiring
i form av ”Kvinnestemmer i kunsten” i Kunstfabrikken i Heggedal.
Arrangør var Fabrikkens venner, en
nystartet venneforening med hensikt å skape liv og leven i fabrikken.
Utstillingen var åpen i 2 uker, fra 7.
juni til 16. juni.
Da jeg så en reklame på veggen i
Heggedal, gikk jeg til Kunstfabrikken. Den første dagen var det veldig fullt! Jeg gikk der siste dagen
også. 16. juni var ikke like opptatt,
bare kunstnerne var der. Jeg snakket med 3 av kunstnerne. Karin Wesenberg, Loes Cats og Inger Elise
Hansen.
Karin Wesenberg tror: alle de anonyme kvinnene som kjempet for sine rettigheter. Hun peker en av bildene sine og
sier: i fronten sto det sterke kvinner som
enkeltvis markerte seg i kampen for at
kvinnene fikk stemmerett, men bak disse
kvinnene sto det kvinner som kjempet
i flokk. De var kanskje ikke så høylytte,
utmerket seg kanskje ikke alene, men
sammen var de sterke i kampen for sine
rettigheter. Det er disse kvinnene hun
med denne serien ønsker å gi et ansikt.
Hun sier tanken bak denne serien har vært
selve retten til å stemme og betydningen
av denne.
I Norge har vi hatt denne retten i 100 år,
mens det i 2013 ennå er mange land der
kvinnene ikke har stemmerett. Karins
kunst viser at det kan være flere utveier
og at utveiene kan gi flere muligheter, dørene er åpnet men fremdeles skjøre. Dette
har hun villet symbolisere med dører av
glass og med et åpent spørsmål, hvor fører
veien oss?
Hva er kommunikasjon mellom
stemmerettsjubileet og bildene
dine?
Karin: Bildene
mine symbolisere det at kvinner
har stemmerett,
men noe land
har ikke kvinner
stemmerett og
friheten.

Karin Wesenberg: Utvei
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Bildene dine er
to typer: Utvei
og
Anonyme

kvinner bak glass. Hvorfor det?
Karin: Utveier er skjøre har jeg prøvd å
symbolisere. Glass betyr: kanskje må vi
konsentrere oss om kvinner som ikke har
muligheter. Og vi må fokusere på å hjelpe
kvinner.
Hvordan det?
Karin: Jeg vet ikke. Jeg har ikke løsningen. Vi må konsentrere oss om kvinner
i andre land på områder som likestilling
og likhet. Norge har veldig mange sterke
kvinner. En og en kvinne er anonyme,
men sammen med andre er vi sterke.
Kvinner som står foran, kan få hjelp.
Hvorfor er kvinnenes øyne lukket og munnene åpne?
Karin: De ser, men de er stille. De vil
snakke, men kan ikke.
Loes Cats er en kunstner som er fra
Nederland, men bor i Norge nå. Den
kunstfaglige utdanning hennes var fra
Nydalen. For ti år siden begynte hun å
male. Hun hadde sin første separatutstilling i august 2012. Disse bildene hennes
er konsentrert om elefanter.
Hva er symbolverdien av elefanten for
deg?
Loes: I mine bilder er elefanter en metafor. Styrke, kraft, omsorg, respekt, utholdenhet og tykkhudethet.
Hva er relasjonen mellom kvinner og elefantene?

Loe Cats: Elefant
Kvinner er forskjellig i verden. Elefanter er veldig sterke. Noen elefanter er det
noen som vil ha. Noen er ikke interessert
i elefanter og kvinner. Elefanter bli drept
på grunn av tennene sine.
Hvordan kan kvinner bli behandlet slik og elefanter også?
Kvinner blir drept fordi mannen vil ha, eller de er sjalu. Elefant blir skadet og kvinner også.
Hvordan kan vi stoppe det?

Tekst og bilder:
Jila Golanbar

Loes: Dyrenes organisasjoner må passe
på dyrene - også elefanter. Personer som
ofte gjør galt, tenker bare på penger, de
tenker ikke på personer. Elefanter lever i
flokk. Hvis kvinner lever i grupper også,
blir de sterkere.
Hva er målet med bildene dine?
Loes: Folk skal stoppe opp og tenke litt
om hva det er med kvinner, natur og dyr.
Den tredje kunstneren som jeg snakker
med er Inger Elise Hansen. Hun
har kunstutdannelse fra Norge og USA.
Inger er medlem av NFUK og var nestleder i foreningen 2009-2011.
Hva ønsker du å vise i denne utstillingen?
Inger: I denne utstillingen ønsker jeg å
vise en tilnærming til temaet gjennom
malerier, tegninger, tekster og
skulpturer.
Hun
fortsetter:
``For 100 år siden
kjempet
kvinnen for retten til
å stemme og å
få samfunnsinnflytelse. I dag er
det i vårt land en
selvfølge at jenter og gutter har
lik mulighet til
Karin Wesenberg:
utdanning, til å
Kvinneansikt
forsørge seg selv
gjennom en betalt jobb, til å reise, til fritt
å si sin mening i debatter og til fritt å kunne bevege seg rundt i samfunnet, samtidig som kvinner kan ha familie og barn.
I mange land er det fremdeles vanskelige
forhold for kvinner på alle disse punktene.
Men vi ser også i dag, at kjønnsrollemønstrene er sterke og at friheten kan bli tatt
fra oss. Globalisering og informasjonsflyt, som vi opplever i dag, medfører en
del utfordringer for et samfunn og vi ser
også en økende tendens til voldtekter og
overgrep.
Egentlig tenker hun på kvinner i hele
verden. Kvinner fra India til Afganistan ,
Afrika. Hun tror alle kvinner må bli fri fra
diskriminering.
Jila Golanbar bor i Heggedal og
kommer fra Iran, hvor hun har vært
journalist og skribent. Hun har vært
sterkt engasjert i kvinnesak. Vi håper
Jila vil fortsette å skrive for oss i Heggedalsposten. Dette er hennes første
artikkel på norsk.

21.08.2013 10:13:46

Heggedalsposten

11

Fire på Heggeodden
Laila Samuelsen

Hedggedalsposten har tatt en prat med personer som allerede har fyttet inn i fire av
leilighetene på Heggeodden. Alle uttrykker at de er godt fornøyd med kvaliteten av leilighetene
og den kontakten de har hatt med utbyggeren JM.
Ruth og Arne Sæther

Signe Brændhagen har 4 voksne barn og kommer fra

en stor enebolig på Skjellestad. Hun flyttet inn i begynnelsen av juli.
Vemodig å flytte fra huset, men var klar for en enklere tilværelse i et sentralt strøk. Hun trives og gleder seg
spesielt til å kunne ta morgenbad når brygga og området
ved Gjellumvannet er ferdig.
Hun var godt fornøyd med leiligheten og sa at JM
var profesjonelle og hyggelige å forholde seg til. Spesielt ville hun fremheve Lise Wiik, salgsleder i JM, som
en veldig hyggelig kontaktperson.

Inger Johanne og
Arild Moen flyttet til

Heggeodden i juli fra
en toetasjes enebolig
i Heggedalsveien. De
har ikke flyttet langt,
men til en mye enklere
tilværelse med lettstelt
leilighet og kort avstand til butikker og

tog.
Stor overgang fra enebolig med frihet og stor hage,
sa Arild, men fint å bo her i 1. etg. med alt på en flate,
sentralt og i flotte omgivelser, rett ved vannet. Flytteprosessen gikk veldig bra ved hjelp av familien.
Han satte ellers pris på at park-anlegget mellom husene var ferdig selv om byggingen rundt pågår. Koselig
å sitte ute når det er pent rundt en, uten å behøve å tenke
på gressklipping og luking, og senere slippe snømåking,
sa Arild. Han gledet seg til å ta heisen ned til P-anlegget
på vinteren, og bare kjøre ut, uten å skrape is eller måke
frem bilen.
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er to kjente Heggedøler som har bodd i stor
enebolig i Rustadkroken i 50 år.
De flyttet inn i Heggeodden 1. mai og
gleder seg til å nyte
den lettstelte, flotte leiligheten fremover. De
hadde god tid til å vende seg til tanken på å flytte, men at
det var mye jobb la de ikke skjul på. Mye måtte ryddes
i skuffer og skap, kjeller og loft. Det ble mye fint som
Fretex og Skolekorpsets loppemarked overtok, da barna
hadde gjort sine valg.
Vi gleder oss selvfølgelig til at bygget langs hovedveien blir ferdig, men det plager oss ikke, sa de, for vil
vi ha det helt stille, er det bare å lukke dører og vinduer.
Leiligheten er veldig godt isolert så det er ingenting å
høre fra naboene ved siden av, ikke de over og under
heller. Men vekkeklokke om morgenen trenger vi ikke,
for med vinduet åpent, blir vi vekket kl. 06:30 presis, sa
Ruth, da er det full fart i området.
Arne var veldig imponert over JM og deres organisering i bygge-fremdriften og ikke minst over logistikken.
Med god utsikt til byggearbeidene som pågår, blir han
stadig imponert over hvor proffe de er. Ingen hoing,
ingen usikkerhet. Alt på plass til rett tid.
Vi er begge godt fornøyde og angrer ikke på flyttingen. Det var ikke aktuelt å flytte ut av Heggedal, så
Heggeodden var midt i blinken. Her er alt velorganisert
og vi har ikke noe å klage på. Sentralt beliggende og
koselige omgivelser med kort avstand til tog, butikker
og aktiviteter, sier de begge med et smil.

Karianne

Sjøberg

er 33 år og har to små
barn på 2 og 3 år. Hun
har bodd i bolig på
Vettre, men da hun
og mannen skilte lag,
ønsket hun en ny og
lettstelt leilighet. Hun
hadde ingen tilknytning til Heggedal fra
før, men valget falt på Heggeodden da hun hadde barna
i barnehagen på Gullhella, og ønsket å bo i nærheten.
Karianne flyttet inn i april og var en av de første innflytterne. Hun trives godt med flott leilighet og flott beliggenhet. Sentralt og nærhet til tog var viktig for henne.
Også Karianne skrøt av byggherren og fremhevet at det
var veldig lite feil og mangler.
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Therese 17 år fra Heggedal har vært utv
Min kusine, Therese Lie Fundingsland (17) fra Heggedal har
tilbragt det siste skoleåret i USA. Hun har tatt 2. året på videregående som utvekslingselev på en skole i Dallas nærheten av Atlanta,
i staten Georgia. Et studieår i utlandet koster litt, men man får
stipend hjemmefra som dekker noe. Det er flere unge enn noen
gang som velger å ha et utvekslingsår i utlandet. I den anledning
har jeg snakket med Therese for å høre om hennes opplevelse
av landet, skolen og menneskene.

Når bestemte du deg for å reise
og hvorfor ble det USA?

Det å reise på utveksling var noe jeg al-

dri hadde vurdert før jeg begynte på videregående skole. Der ble jeg kjent med
noen venner som lenge hadde visst at de
skulle ha et utvekslingsår. Da jeg hørte
deres grunner for å gjøre dette og satte
meg litt mer inn i hva utveksling egentlig var, ble jeg mer og mer begeistret for
det. Jeg begynte å gå på orienteringsmøter og sakte men sikkert gjennom høsten
vendte jeg meg til tanken.

U

SA var egentlig litt på grunn av at
det er stort og spennende. Jeg ville til et
land som snakker engelsk, og alternativene for meg var da England eller USA.
England hadde jeg vært i før og det var
liksom ikke like eksotisk som USA.

Hvorfor valgte du organisasjonen Speak?

For meg var valget av organisasjon vel-

dig tilfeldig. Jeg leste en god del blogger
for å finne ut hvilken organisasjon jeg
burde velge, og hvilke jeg burde styre
unna. Ut fra det virket Speak som et
godt valg. De betaler ikke sine vertsfamilier, de er en liten og intim organisasjon, og de følger opp elevene sine godt.
Speak tillater ikke besøk fra hjemlandet
underveis i utvekslingsåret - kun de siste
ukene.

Kan du fortelle litt om skolen?

S

J

eg fikk velge hvilke fag jeg ville ta og
endte med psykologi, amerikansk
litteratur, markedsføring, R1 matte,
kjemi, amerikansk historie og fysikk.
Det første halvåret var det litt som å
sitte i en engelsktime dagen lang og
bare vente på at læreren skulle slå over
til norsk. Deretter gikk det greit. Selve
det å følge med var ikke så vanskelig,
for norsk ungdom er vant med å høre
engelsk. Men i matte muntlig ble det
til tider mange ukjente utrykk. Ingen
brukte pc, men jeg fikk lov fordi det
ble lettere for meg å ta notater i timen.
Det var streng disiplin! Litt følelsen av
å være i et ”fengsel”. Man måtte skrive
seg opp om man skulle på toalettet,
man trengte lapp med lærerens signatur
om man forlot klasserommet. Var man
forsinket fikk man anmerkning og etter
hvert gjensitting.

Det var også veldig streng kleskode! Ingenting over knær, shorts med tights var
ikke lov. Man kunne ikke vise skuldre
eller utringing. Ingenting gjennomsiktig
og ingenting som ble alt for ”spesielt”.

Senior Picture av Therese

V

i hadde hver morgen i første time
”moment of silence” hvor alle var helt
stille en liten stund, og hver morgen
”pledge of alligiance”, ett vers hvor du
sier du er lojal mot flagget.

Dette med lekser var veldig individuelt.
Jeg jobbet raskt og effektivt i timene og
måtte derfor sjeldent gjøre noe lekser
hjemme. Men om man hadde en «lat
dag» på skolen måtte man gjøre lekser
senere på dagen. Alt av arbeid må nemlig leveres inn.

kolen var veldig annerledes, det er sikkert og visst. Skoledagen varte fra 08.35
til 15.25. Det var fem minutter pause
mellom hver time hvor du måtte skynde
deg til neste klasserom. Elevene bytter
nemlig klasserom - ikke lærerne. Ellers
var det 20 minutter pause midt på dagen
for å spise. Det var alt.

Det var en stor kantine med masse mat.

i var fem utvekslingselever på skolen.
En fra Venesuela, to fra Norge, en fra
Tyskland og en fra Kasakstan. Vi var 20
elever i gjennomsnitt i hver klasse,
og vi var presset sammen i små
klasserom.

Hva gjorde du når du ikke var
på skolen?

V

Tekst: Anders Lie
Hagen, 15 år,
mail: anderslhag@
hotmail.com

Foreldre kunne sette inn penger på matkonto så elevene, når de hentet maten
sin, bare kunne oppgi elevnummeret sitt
og bli trukket for penger. Maten var billig, ca. 15 kroner for et helt måltid. Men
det var mye fast-food.

Jeg var med venner, så på tv, shoppet og

Therese sammen med sine to verts-søstre i USA

Artikkelen fortsetter på neste side.
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utvekslingselev i USA
med mye ”hjerterom”. Og der det er
hjerterom er det husrom.

alt annet man gjør i Norge egentlig.

Ditt beste minne fra utvekslingsåret?

Må være ballet som jeg ble invitert på.
Ball i USA er det største gjennom året
og det var virkelig en fantastisk opplevelse. Man brukte mange timer på å
stelle seg, middag på en fin restaurant,
limousin eller partybuss til lokalene,
dansing og deretter ”after-prom-party”.
Morsomste kvelden/natten jeg har hatt
til nå.

Har du reist noe i USA?

Jeg var i New Orleans, da fikk jeg kjørt

gjennom tre stater på veien dit. Jeg var
på ”White Water rafting” i en annen
stat. Jeg feiret Thanksgiving på fjellet i
Tennessee og da vi kjørte hjem kjørte vi
gjennom Cherokee området i North
Carolina. Jeg var også i Panama i Florida
i ”springbreak”. På slutten ble det også
tur til New York og Washington DC.

Hva vil du si er den største forskjellen mellom Norge og USA?

Det vet jeg ikke. Alt er forskjellig, men
begge steder er nå hjemme.

Hvordan er amerikanerne?

De er veldig åpne og stolte av landet

sitt. Spesielt i sørstatene er det slik at
alle hilser på alle og hyggelige komplimenter får man fra mennesker man aldri har møtt før.
Amerikanere er generelt
etter hva jeg har erfart
veldig koselige mennesker

Hva savnet du mest fra Norge?

G

jennom hele året savnet jeg den
trygghetsfølelsen som ”hjemme” bringer
med seg. Det var først helt mot slutten at
jeg virkelig følte meg hjemme i familien
min i USA. Jeg savnet også å ha mennesker rundt meg som jeg kunne slappe
av med. I starten spesielt føler du deg
som en gjest og derfor må du oppføre
deg på ditt beste hele tiden. Det kan bli
veldig slitsomt i lengden.

Hva har du lært?

Jeg vil si at dette året har gitt meg livs-

erfaringer som jeg ellers aldri ville fått.
Jeg har representert landet mitt ved flere
anledninger, lært et annet språk, samt
det å tilpasse meg andre. Men mest av
alt har jeg lært utrolig mye om meg selv
og blitt mye tryggere på meg selv. Jeg
har sett nye sider ved meg selv og har på
en måte vokst som person ved at jeg hver
dag møtte nye utfordringer. Jeg har forandret meg mye, men mest på innsiden.

Vil du anbefale dette til andre?

Dette har vært det mest krevende året

i mitt liv, men også det mest interessante. Jeg ville helt klart gjort det om
igjen og ville ikke endret på noe. Selv
om dette året til tider har vært tungt
har hver ”hump i veien” vært en del av
året og gjort det til det beste året i mitt
liv. Derfor anbefaler jeg det å reise som
utvekslingselev på det sterkeste.

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

Vær aktiv på Kaliber
Gjør klubben til det
stedet du ønsker deg!
Kaliber program

Diverse aktiviteter hver dag,
samt rimelig mat i kaféen

* Mandager kl 14-17: Åpent for 7.
klasse. Inngang 20 kr, mat
inkludert (10 kr for medlemmer).

* Tirsdager kl. 14-17
* Onsdager kl 14-20.30
*

Annenhver Fredag kl 18-22

HUSK
*

Fredag 30. august er det back
to school-party fra kl 18-22 på
Kaliber! Velkommen til alle
nye og gamle ungdomsskole
elever.

* Du kan jobbe i ungdomscrewet på

Kaliber! I år kan du jobbe f. eks i
kafeen, med Interiørdesign,
lage film, være Dj, ansvar for lys og
sceneteknikk, utvikle x-sport-tilbud
og turneringer, spill og kinoansvar,
jubileumsplanlegging mm. Forhør
deg på klubben for mer info.

* Første skoleuka får du gratis bokbind på Kaliber. Onsdag kun for
8.klasse.

* Lik Kaliber på facebook og hold deg
oppdatert på programmet fra dag til
dag: Facebook.com/ungdomsklubb
kaliber.

VELKOMMEN
Alle arrangementer på og
med Kaliber er rusfrie.

østre i USA
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Tekst og foto: Karel Dijkman

Galleri Dijkmanske åpner 22. september
Heggedal vokser, men ikke bare i sentrum! Det
kommer et nytt kunstgalleri i Heggedal, 22. september 2013. Da åpner Galleri Dijkmanske sine
lokaler i naturskjønne omgivelser på jordene
langs Vollenveien, vis á vis Yggeset.
Galleriet satser primært på figurativ malerkunst
og skulpturer. Gallerist Karel Dijkman sier at figurativ kunst er i ferd med å få mer oppmerksomhet, fordi folk flest ønsker å kjenne igjen noe
i bildene de ser. Mange ønsker å forstå hva kunstneren mener med sin kunst. Når flere kunstnere
sier at de ønsker å berøre sitt publikum, da vil
også de allmenmenneskelige følelser og lidenskaper appellere til flere.
Galleriet åpner med en utstilling av den figurative maleren Kristin Irén Dijkman fra Heggedal
og skulptøren Siri Haugnes fra Kongsberg.
Utstillingen varer i 4 uker.

Kristin Irén Dijkman viser oljemalerier og

gicléer (digitrykk), samt håndslipte klebersteinskulpturer. Motivene har hun hentet fra livet
rundt seg. Kunstneren er medlem i Asker Bildende Kunstnere, ABK og Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere, NFUK.

Siri Haugnes: “Tap” og “Naturisten”

På åpningen søndag 22.9. er det vernissage
kl. 13:00, og galleriet er åpen til kl. 17:00.
Visesanger Aud S. Rogne synger kl. 13:00.
Åpningstider for galleriet er inntil videre:
onsdager kl 18 - 20,
lørdager og søndager kl. 14 - 17,
eller etter avtale (tlf. 917 65 754)
Kristin Irén Dijkman: “Liten og stor på Bustnes”

Skulptøren Siri Haugnes viser noen av sine
vakre skulpturer. Kunstneren er bosatt i Kongsberg og er også medlem av NFUK. Hun har et figurativt, naturalistisk formspråk med motiver av
mennesker i alle stadier i livet, i skjemt og i alvor.
Kristin Irén Dijkman har valgt temaet for utstillingen: “Kvinne, datter - søster- hustru - mor “ i
anledningen 100-års jubileet for kvinners stemmerett i Norge.

Galleriets adresse er Vollenvn. 95
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HEGGEODDEN
NYE LEILIGHETER I SENTRUM
EN PERLE VED GJELLUMVANNET
• Innflytting 1. kvartal 2014
• Flotte fasader, parkeringskjeller og heis
• Kjøkken m/integrerte hvitevarer
• Vannbåren varme og balansert ventilasjon
• Sydvendte balkonger
• Badebrygge og turvei langs vannet
• Felles ”storstue” til hverdag og fest
• Sentralt med kort vei til toget
• Spennende planer for et nytt sentrum

Visning
Areal
Pris
Kontakt

Søndager 13 - 14, på Heggeodden 6
69 - 89 m2 BRA
fra 2.900.000 kr m/ lave omkostninger
Salgsleder Lise Wiik - 928 10 074
Epost: lise.wiik@jm.no

LES MER OM PROSJEKTET PÅ JM.NO & MOBIL.JM.NO
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TV-AKSJONEN I HEGGEDAL 2013

Søndag 20. oktober kl 16.00
starter årets TV- aksjon på
Heggedal skole
Årets TV-aksjon går til Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid
med sykdommen demens. Mottoet til årets aksjon er ”Ingen tid å miste”.

Bli med i årets store dugnad som bøssebærer!

Over 70 000 mennesker i Norge har Alzheimer eller For å melde seg som bøssebærer kan du fylle ut
en annen demenssykdom. I løpet av de neste tiårene
vil antallet fordobles. De ulike demenstypene har til
felles at de angriper hjernecellene. De funksjonene
hjernecellene har ivaretatt, som å huske, snakke og
gjenkjenne ting, situasjoner og personer, blir gradvis
svekket. 300 000 mennesker i Norge opplever at ens
partner, foreldre, søsken eller barn forsvinner litt etter
litt.

skjema på nettsiden, blimed.no, eller du kan ringe
02025 (fra september). Du må gjerne ringe Laila
(leder for TV-aksjonen i Heggedal) på 915 66 932
om du ønsker det.

Skolene i Heggedal har alltid vært store bidragsyte-

re. Med sine aktiviteter fredagen før TV-aksjonen i
fjor fikk barne- og ungdomsskolen inn hele 108.000
kroner. Dette var meget imponerende og viser et
jennom TV-aksjonen NRK 2013 skal vi styrke til- fantastisk engasjement av lærere og elever. I tillegg
budet til mennesker med demens og deres nærmeste. gikk mange av dem med bøsse på aksjonsdagen
Pengene fra TV-aksjonen vil gi et løft til forskningen, også.
så demensgåten kan bli løst. Målet er å utvikle vakykdommen demens kan ramme oss alle, og flere
siner og medisiner slik at det blir mulig å leve bedre
kjenner
nok noen som har sykdommen, eller pårømed demens, og hindre utvikling av sykdommen.
TV-aksjonen bidrar til at så mange som mulig får in- rende som sliter for å hjelpe den som er rammet.
formasjon om sykdommen, slik at tabuene mister sin Jeg vil derfor tro, og håper på et stort engasjement
i år også. Bøssebærere er de viktigste for å nå alle
kraft og blir knust.
som ønsker å gi. Sammen skal vi sørge for at alle
husstander i Heggedal blir besøkt og gjøre det vi
Ordfører
kan for å få inn midler til forskning og hjelp slik at
Lene Con- hverdagen for de som er rammet og deres pårørende
radi stilte i
kan bli lettere. På forhånd takk for at du stiller som
TV-aksjobøssebærer og for alle små og store bidrag!
nen ifjor

G

S

som børsebærer i
Heggedal,
sammen
med sin
datter og
hennes
venninne
- til glede
og inspirasjon for
mange av
oss.

Hver høst går 100 000 bøssebærere årets
viktigste søndagstur. Søndag 20. oktober
kan du være med på landets største dugnad!
Sett kryss i kalenderen slik at du har kontanter klare når bøssebærere ringer på
døren 20. oktober
Laila Samuelsen er områdeleder for
Heggedal ved TV-aksjonen 2013

Tekst og foto:Laila Samuelsen, mobil: 915 66 932
Mail: lssamuel@online.no
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Tid for kaffe…
Tekst: Anja Cecilie Solvik

Iført min oldemors kjole og gule pumps gikk
jeg rundt i nabolaget og
delte ut kake. Min sønn hadde feiret
sin 11 år bursdag og vi hadde bakt
alt for mye av den deilige kaken
oppkalt etter en russisk ballerina,
Pavlova. Det er utrolig hvor glade
folk kan bli for et stykke kake. Å
dele en hjemmebakt kake er å gi av
sin tid. Å spise kake og drikke kaffe
sammen er så mye mer enn å stilne
tørst og sult. Tid er blitt vår nye luksusartikkel. Men tanken slo meg idet
jeg banket på, kan man besøke folk
uten å sende tekstmelding først?
Som barn med hjemmeværende
mor, kan jeg godt huske kaffeslabberasene til kvinnene i gaten, de
røykte mentolsigaretter, drakk kaffe

og hjalp hverandre med hjemmepermanenten. Jeg bidro iblant med utvasken, mens jeg hørte yatzyterningene rasle mot respateksbordet og
latteren runge fra kjøkkenet. Min
bestemor fortalte meg også ofte om
dette samholdet. Der hvor hun kom
fra, Smøla, var menn stadig ute på
ﬁske. Da holdt kvinnene sammen.
De delte redskaper og ting de trengte
i hverdagen og de betrodde hverandre sine hemmeligheter slik at man
lettere kunne hjelpe hverandre ved
behov. I dag har vi så mange kamper
å kjempe: På jobben, hjemme, med
hverandre, i foreninger, på skolen,
studier, mot togtider, mot økt husleie, mot renta. Og kanskje er det
sånn at i mangel på fysisk arbeid,
fylles våre hoder av plikter og uforløste drømmer til vi slites ut?

Jeg tror at vi ønsker å være mer
sosiale, det har alltid vært en viktig
faktor for mennesket, bare se hvor
populært det er å dele av sin tid på
sosiale medier. Det er et tegn på at vi
kan og vil. Vi er bare ikke like gode
på å avdekke hverandres behov, og
om vi gjør det, så er vi litt redde for
å bry oss. Nå trenger vi tydelig beskjed, vi trenger å bli ﬂinkere til å
be om hjelp. Vi trenger en tekstmelding...
Pip pip: Hei, vi er litt triste og vi
trenger dere… Eventuelt: Pip: - Hei
vi trenger hjelp til å bære noe tungtEventuelt gjør som vår nabo. Da det
pep i min mobil, var det der et bilde
av en kortstokk og en kanne kaffe.
Pip pip svarte det hos naboen: Vi kommer !-

Sunyata Aikido Dojo – Heggedal

Nytt begynnerkurs starter nå i august/september:
Mandager: Ungdom/voksene
kl. 19.10 – 20.10
Tirsdag: Damer(selvforsvar) fra 18 år kl. 20.05 – 21.15
Onsdag: Barn fra 7 år
kl. 18.00 – 19.00
Torsdag: Voksene 35+
kl. 19.10 – 20.15
Søndager åpen trening for alle fra
kl. 13.00 – 15.00
Gratis prøvetime. Se vår hjemmeside www.sunyata.no
Ta gjerne kontakt på tlf. 93027309 eller møt opp på Heggedal
Fabrikker på aktuell ukedag.
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Turforslag for store og små i Øvre Hallen
For noen er 1 - 2 km akkurat passe, mens andre gjerne
vil ha en mye lengre tur. Her er forslag til en koselig
familietur m/barnevogn eller for små føtter, eller
lengre turer for de som vil bruke dagen i skog og
mark med mat og badetøy i sekken. Familieturen
starter fra P-plass i Øvre Hallenskog før oppstigningen til Blåfjellhytta. En morsom tur der du
plutselig kan oppdage små troll og andre små
figurer i skogkanten på stubber og stein.

Øv
Hallen

Blåfjellhytta

START

Fra Heggedal st. kjører

du Underlandsveien og
tar opp Plankedalsveien.
På toppen tar du inn til
venstre, inn Blåfjellveien.
På venstre hånd litt lenger
fremme ligger P-plassen og
utgangspunkt for turen.

Stordammen
Vesledammen

T

uren byr på morsomme
og uventede overraskelser
langs veien. Fint å kjøre
barnevogn og lett å gå for
små barneføtter. Egner
seg godt for de som er
litt dårlig til bens også.
Her er den første figuren
Laila har fotografert. Let
etter den!

Start gjerne turen ved å

gå tilbake langs Blåfjellveien. (den veien du kom
kjørende) og ta til venstre
i krysset og følg Plankedalsveien. Allerede her må
du følge med i veikanten
og på stabber og steiner,
for plutselig kan du få øye
på liten figur her og der.

Der Plankedalsveien og

Disse to kreative og spennende figurene finner du
langs Plankedalsveien

Røyken

Den lange turen er tegnet med svart stre
Denne figuren sitter på en
stubbe ved Nores vei.

Kart-grunnlaget er hentet på hjemmesiden

Noresvei krysser ligger det
en liten lekeplass, så her
er det mulig å leke litt før
turen går videre inn Nores
vei. Her vil dere få øye på
mange morsomme figurer
langs veien før runden er
gjort. Og selvfølgelig; bare
se, men ikke røre!
Teksten forsetter neste side

Solnedgang ved Stordammen - fra Trim og

Ta ut disse midtsidene, kjøp gjerne et bedre kart over Kjekstadmarka, gå turene mens du
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allenskog og Kjekstadmarka
Får du ikke øye på alle
Heggedal
stasjon

Heggedal

Øvre
Hallenskog

Vesledammen

med svart strek til Stordammen
hjemmesidene til turforeningen; UT.no

figurene på grunn av høyt
gress, så gjør turen om
igjen til våren, når vakre
hvitveis-tepper dekker
skogbunnen. Da er det lettere å finne de morsomme
figurene.

Om du synes turen ble for

kort er det bare å ta bakken
fatt, opp mot Blåfjellhytta.
Der oppe er det koselig å
raste, og nyte den flotte
utsikten.

Tur i Kjekstadmarka m/eller uten
badetøy i sekken

L

itt innenfor P-plassen i
Øvre Hallenskog går det
en sti ned til venstre. Følg
denne og ta til høyre ved
bekken. Da kommer du
inn på en gammel tømmervei som går til det nye
byggefeltet på Kleiver i
Røyken (ca. 1,5 km). Tømmerveien har vært sperret
på grunn av bygging, men
er lovet fremkommelig fra
slutten av august/begynnelsen av sept. Du går da
gjennom boligfeltet, forbi
parkeringsplassen og tar til
høyre i rundkjøringen.

D

erfra går du rett frem
og opp i skogen, og kommer frem til den idylliske
Vesledammen. Der er det
en liten koselig badeplass
Vannet er ganske grunt, så
badetemperaturen er det
ikke noe å si på når det er
varmt i luften.

venstre hånd, og videre
til en åpen slette, rett før
Trangeberga. Der går
det en merket sti ned til
venstre, skiltet Golfbanen.

19

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

Spør Laila om Kjekstadmarka?

Ta denne stien nedover

bakken og inn i skogen.
Videre over en bekk og
senere over en demning.
Du nærmer deg nå golfbanen. Følg stien opp bakken
(ikke til høyre). På toppen
tar du til venstre ved greenen. Derfra ser du rett ned
på Stordammen.

P

å golfbanen har vi turgåere vikeplikt for de som
spiller. Står det noen klar
for å slå over vannet, så
vent til alle er ferdig. Deretter kan du trygt gå ned
bakken, og så krysse banen
for å komme til Stordammen. Ingen nye spillere
slår over vannet før alle er
ferdige på greenen.

På svaberget ved Stor-

dammen er det trygt å
sitte og en veldig koseligrasteplass. Følg deretter
stien videre og forbi neste
utslagssted (Tee) før stien
går inn i skogen.

Følg så stien videre,

nedover svaberga og over
en liten bekk, like før du
er på skogsbilveien igjen.

Helene og Mina ved Stordammen

Litt til venstre på skogsbilveien, og ringen er sluttet
når du ser stien til Kleiver
inn til høyre (den du kom
fra). Følg den tilbake til
Vesledammen og videre til
Hallenskog. Turen er på
ca. 10 km.

Ønsker du å gjøre
turen kortere kan
du kjøre til Røyken

Kjør til Røyken sentrum,
og ta til høyre ved Kiwi
opp mot Kleiver. Kjør til
rundkjøringen på toppen,
der er det en stor P-plass
på høyre side. Derfra går
turen forbi Vesledammen
og rundt Stordammen som
beskrevet over.
GOD TUR!

Ø

n - fra Trim og Trenings sommeravslutning

nsker du å forlenge
turen innover i Kjekstadmarka (ca. 10 km tur),
går stien videre inn til en
skogsbilvei. Ta denne til
høyre og følg veien ca.
2,5 km, forbi en hytte på

Idyll ved Vesledammen

e mens du studer tekst og bilder, nyt alt du ser - og gi oss dine opplevelser og refleksjoner.
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Heggedal Hovedgårds Venner

HEGGEDAL HOVEDGÅRD - RHODODENDRONHAGEN
Først og fremst vil vi takke alle som så generøst
har bidratt med penger til hagen. Pr. i dag har vi
fått inn nok til å dekke utgiftene for 70 planter
inkludert gjødsel.
Målet vårt er 85 planter, så det er fortsatt rom for
ytterligere bidrag !
Vi ber bare om Kr. 400- pr. plante og innbetalingen skjer til Heggedal Hovedgårds Venner- konto
nr. 7874 05 04702. Husk å merke innbetalingen
Med ditt navn !
Bidragsyterne vil for alltid bli husket. Skilt med alles
navn vil bli plassert nær hagen. Hvis det fortsatt er noen
som tviler på at Rhododendron-planten ikke vil trives i
Heggedal, ber vi dem om å ta en tur til øvre del av Solfjellveien, for eksempel nr. 36. Her finner dere 2 store busker
på hver side av veien. Den ene er faktisk plantet for ca. 80
år siden !! Og den blomstrer som aldri før!

Odd Lars Vanberg klar for planting, 8 juli. Foto: Kjell E.Nilsen

Vi ligger litt etter planen, dels fordi vi møtte flere røtter og
steiner enn vi hadde regnet med. Gartner Bjarne Bakkene
var oss behjelpelig med å harve opp skråningen, men da
ble det en omgang til med å fjerne nye røtter og steiner
som dukket opp.
Foreløpig har vi plantet 15 Rhododendron-planter, alle
ulike i farge og høyde – og vi har gjort det på den måten

Den første planten går i jorda. Foto: Kjell E.Nilsen

Tro det eller ei, men dette er en og samme plante. Tove Beate Vådahl viser stolt fram den over 80-årige planten som tydeligvis
trives godt i Solfjellveien 36.

ekspertisen har rådet oss til. Vi håper å få ytterligere 10-15
planter til i jorda før det høstes.
Vinteren og våren som kommer vil dermed gi oss et godt
grunnlag for å bedømme plantevalget for neste år. Da går
resten av plantene i jorda.
Med hyggelig Rhododendron-hilsen fra oss i
STIFTELSEN og VENNEFORENINGEN
For HEGGEDAL HOVEDGÅRD
Hennes nabo synes han måtte vise fram sin Rhododendron-plante også.
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Heggedal seniorsenter
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Program høsten 2013

27. sept.
5. sept.

August
Man. 19.
Tir. 27.
September
Fre. 27.
Oktober
Tir. 1.
Tir. 8.
Ons. 9.
Ons 16.
Ons 23.
Tor. 24.
Tor 31.

9. okt.

24. okt.

Busstur ”Askerbygda rundt”. Fulltegnet.
”Gjellumlekene”. Idrettsdag på Gjellum for alle seniorsentrene i Asker.
Får-i-kål-middag kl. 13.00. Arne Sæther spiller til allsang.
Eldres dag kl. 12.00. Trio In cognito kommer og spiller Gla jazz og Evergreens. Det blir
servert kake og kaffe etter underholdningen. Velkommen.
Seniorsurfdagen kl. 11.00, med besøk av Lefdal. Kom og bli med på en spennende
dag. Mobiltelefoner, pc, nettbrett mm.
Sopptur. Fellesarrangement, se oppslag på senteret.
Foredrag om diabetes v/Vigdis Tangen kl. 10.45 (leder for diabetesforbundet Akershus).
Middelalderens landskapslover, foredrag ved Torill B. Stenvik kl. 10.45
Moteoppvisning og salg av dameklær v/ Norges seniorshop, kl. 11.00.
“Asker Swing Department” spiller til dans kl. 17.00. Fellesarrangement på Asker
seniorsenter. Salg av mat og drikke. Inng. kr 50. Transport til/fra ved Lions Heggedal for
de som bor i Heggedal. Påmelding.

November
Ons. 13. “Asker kirke gjennom 1000 år” Foredrag ved siv. arkitekt MNAL Arne E. Sæther kl. 10.45.
Ons. 20. Luteﬁsk middag kl. 13.00. Arne Sæther spiller til luteﬁskens ære. Påmelding innen 12. nov.
Ons. 27. ”Fra lys og varme til lune skrøner” Underholdning ved Raymond Johnsen kl. 10.45.
Sanger for oss som har levd en stund.
Desember
Fre 13.
Lucia dagen! Kl. 11.00. Heggedalskogen og Vikingjordet barnehage kommer og synger.
Ons. 18. Vi serverer pepperkaker og gløgg kl. 10.45. Allsang ved Arne Sæther.
Endringer kan forekomme. Følg med i oppslag på senteret

FASTE KURS, GRUPPER OG AKTIVITETER:

13. nov.

27. nov.

13. des

Arbeidsstue / Håndarbeidstradisjoner. Ulike uker
Lappeteknikk. Annenhver mandag, like uker
Stavgang / gå gruppe. - «Gla’ Trimmen» starter 2.9.
Historielagets fortellerverksted siste mandag i måneden
Treskjæring. Nye skjærere velkommen.
Nettbankkurs. 3 tirsdager, starter 17.9. Påmelding
85+ gruppe. Tirsdager i ulike uker
Datakurs mobil / internett-kurs. Start 17.9.
Livscafé “Lyst på livet”: Datoer: 21.8 – 18.09 23.10 - 20.11. Kl. 13.00- 15.30. Start 21.8.
Slektsforskning med data. Start 18.9. Påmelding
Allsang.
Dametrim. Starter 29.8.
Bridge
Data bilde/fotoredigering. Starter 19.9.
Brettspill. Annenhver fredag (like uker).
Gjette- og spørrekonkurranser,
boccia, pilkast med mer. Hyggelig sosialt samvær.
Bingo

mandag kl. 10.00 - 12.30
mandag kl. 10.00 - 13.00
mandag kl. 11.00 - 12.30
mandag kl. 13.00 - 14.00
tirsdag kl. 10.00 - 13.00
tirsdag kl. 11.00 - 12.00
tirsdag kl. 11.30 - 13.00
tirsdag kl. 12.30 - 14.30
kl. 13.00 - 15.30
onsdag kl. 12.30 - 14.30
onsdag kl. 12.00 - 13.00
torsdag kl. 10.00 - 10.45
torsdag kl. 11.00 - 14.30
torsdag kl. 12.30 - 14.30
fredag kl. 11.00- 12.00
fredag kl. 11.00 - 12.00
i ulike uker
fredag kl. 12.00 - 13.00

Åpningstider: Mandag 09.00-13.00, tirsdag - fredag 09.00-14.30
Kafé, vaﬂer, smørbrød hver dag. Middag tirsdag - fredag 13.00-14.00
Daglig ansvarlig: Elisabeth Lystad (66 79 12 22)
Fagarbeider: Gro Fridholm

Heggedal seniorsenter drives i samarbeid med Heggedal Pensjonistforening
og Nasjonalforeningen Heggedal Helselag
21 Seniorsenteret program i 4-2013.indd 21
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Fra venstre: Renate Cecilie
Marken, Ida Walstad, Julia
Eveline Refvik, Camilla They
Van Phan-Nguyen (med ryggen
til), Thea Sui Nordby, Susanne
Haugenes-Bourrie.

Friidrett i Heggedal idrettslag

Spente utøvere på sommerens
friidrettsstevner
Friidrettsgruppa har hatt sin første sesong etter oppstarten i januar. Det er ca 40 håpefulle talenter
som deltar på treningene, og mange syntes det hørtes skummelt ut med friidrettsstevne.

F

ørstemann ut fra Heggedal var Stian Aandal. Stian var
eneste utøver fra Heggedal på kretsstevnet i Asker 22. mai.
Det regnet intenst, men motivasjonen til Stian var urokkelig. Etter litt startinstruksjon fra starteren, var heatet klart. Første
øvelse var 60 meter, og der fikk Stian tiden 9.9 som er meget bra
for en gutt på 9 år. På 80 meter ble resultatet 14.33, også en kjempeflott tid. Vi håper å se mer til deg videre Stian.
Neste stevne for oss i Heggedal var Nesøya-lekene. Der stilte
vi sterkt med 14 påmeldte fra bygda vår. Været var fantastisk flott
med skyfri himmel og god sommervarme. Alle barna fikk delta i
lengde, 60 meter, kule og 500 meter landeveisløp. På disse lekene
stilte Magnus Kristiansen, Tony Sand, Anna Haugenes-Bourrie,
Amanda Fredheim, Stian Aandal, Sondre Kristiansen, Leah
Berggaard, Richard Grønlund, Bendik Øvrebø Helseth, Thyra
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Wolffbrandt, Nora Abkhil, Melisa Nezic, Thea Sand Winge og
Sofie Stølan-Chesy. Alle barna hadde en fantastisk innsats, og alle
fikk sin flotte medalje fra Nesøya-lekene. Vi håper å stille med
enda flere deltakere neste år, og da skal vi ha på våre flotte nye
konkurransedrakter.
Sist og størst i vår, var vårt eget første stevne som var vår
avslutning for vårsesongen. Den 14. juni var dagen da Gjellum
igjen var arena for løp hopp og kast. Vi fikk en fantastisk fin dag
der alle barna fikk delta i 60 meter, lengde og kulestøt. Det var en
flott og ivrig gjeng som fikk løpt 60 meter`n både to og tre ganger.
Alle fikk en velfortjent medalje, og ønske om god sommerferie.
Resultatene fra dette stevnet vil bli lagt ut på hjemmesidene til
Heggedal idrettslag.
Av: Berit Marstein.

19-08-13 23:17:48
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Resultatliste for
Heggedal friidrettslag på
Nesøyalekene 25.05.2013
60 meter jenter 7
Amanda Fredhei		
Leah Berggard		
Thea Sand Winge		
Anna Haugenes-Bourrie
Sofie Stølan-Chesy
Thyra Wolffbrandt		

år
13,41
12,03
11,54
15,09
12,29
12,84

-0,49 *
-0,49 *
2,07 *
1,46 *
1,46 *
1,46 *

60 meter jenter 9 år		
Nora Abkhil		
13,52
Melisa Nezic		
10,91

0,43 *
0,54 *

60 meter gutter 7 år
Richard Grønlund		
12,98
-0,54 *
Tony Sand		
13,84
-0,81 *
Magnus Kristiansen
12,22
-0,85 *
				
60 meter gutter 8 år		
Bendik Øvrebø Hellseth
11,85
-1,19 *
60 meter gutter 9 år		
Stian Aandal		
10,92
-0,74 *
Sondre Kristiansen
11,89
-0,66 *
				
500 meter jenter 7 år		 *vindstyrke
Amanda Fredheim
2.26.63		
m/sek
Leah Berggaard		
2.14.94		
Thyra Wolffbrandt		
2.40.19		
Sofie Stølan-Chesy
2.25.57
500 meter jenter 9 år		
Nora Abkil		
2:29:78		
Melisa Nezic		
2:01:70
500 meter gutter 7 år		
Magnus Kristiansen
2.25.50		
Tony Sand		
2.27.46		
Richard Grønlund		
2.21.57		
			
500 meter gutter 9 år		
Stian Aandal		
1.48.52		
Sondre Kristiansen
10/2/2019
		
Lengde jenter 7 år			
Anna Haugenes-Bourrie
1,55
Amanda Fredheim
2,20 		
Leah Berggaard		
2,26 		
Thyra Wolffbrandt		
1,45 		
Thea Sand Winge		
x
		
Lengde jenter 9 år			
Nora Abkil		
2,09 		
Melisa Nezic		
2,85
Lengde gutter 7 år			
Magnus Kristiansen
2,60		
Tony Sand		
2,04		
Richard Grønlund		
2,68		
			
Lengde gutter 8 år		
Bendik Øvrebø Helseth
2,40 		
Lengde gutter 9 år			
Stian Aandal		
2,95
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Bendik Øvrebø
Helseth.

Sondre Kristiansen
2,71
		
Kule jenter 7 år			
Anna Haugenes-Bourrie
2,16
Amanda Fredheim
2,21 		
Leah Berggaard		
3,00 		
Thyra Wolffbrandt		
2,38

Stian
Aandal.

Kule jenter 9 år			
Nora Abkil		
3,33 		
Har du lyst til å bli med på
Melisa Nezic		
5,24
Heggedal friidrettslag?
		
Kule gutter 7 år			
Vi starter opp igjen med treninger for
Magnus Kristiansen
3,89		
barn født 2006 – 2003
Tony Sand		
2,80		
fredag 30. august kl 1700
Richard Grønlund		
3,11
på Gjellum grusbane.
Påmelding ved oppmøte.

Kule gutter 8 år			
Vi trener ute så lenge været tilsier
Bendik Øvrebø Helseth
4,34
det.
		
Vel møtt.
Kule gutter 9 år			
Berit Marstein, Heggedal IL friidrett.
Stian Aandal		
5,50		
Sondre Kristiansen
3,99

19-08-13 23:18:02
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Kommende
hjemmekamper
for Heggedal
a-lag
Alle kamper går kl 2015
på Gjellum stadion.
Kiosken holder åpent.
27.8
Heggedal - teisen
10.9
Heggedal - Vollen
24.9
Heggedal - grei
For mer info se:
www.hilalag.com

Blåfjell marsjen 2013
søndag, 1. september kl. 1100 – 1200 fra Heggedal stasjon-

I

god tradisjon kan man møte opp på Heggedal stasjon og gå merket løype gjennom
Underlandsåsen – Eikestubben – Blåfjellet
– Blåfjellhytta.
Underveis løser man enkle oppgaver, praktiske og teoretiske. Turen vil ta ca. 1 ½ time og
egner seg for alle mellom 5-75 år. Alle barn

under 12 år premieres og de 3 beste familielagene blir premiert.
Alternativ rute er å gå fra Heggedal stasjon –
Hallenåsen – Blåbergveien – Blåfjellhytta. Den
blir også merket. Turen tar ca. 45 minutter. Det
blir teoretiske oppgaver underveis.
Velkommen til en dag i marka.
Heggedal idrettslag

• Alle barn under 12 år premieres.
• Påmelding kr. 150,- for hele familien.
Alternativt kr. 50,- pr deltaker.
• Det blir loddsalg og åpen kiosk.
• Det er gode parkeringsforhold.
• Det er fantastisk utsikt og god atmosfære
• Klubbmesterskap i luftgeværskyting starter
kl. 1400 ved hytta. Påmelding kr. 50,Aldersgrense 12 år. Dame og herreklasse.
3 beste premieres i hver klasse.

Heggedal IL er på facebook
Bli venn med oss!

Vil du leie
Blåfjellhytta?
Ta med deg dine kolleger,
dine venner eller din
familie og opplev god
stemning på ca. 275 moh
på Blåfjellhytta.
Blåfjellhytta kan gi
deg en opplevelse med
en fantastisk utsikt over
indre Oslofjord, ﬂott
peisestue med plass til
45 mennesker, tv stue
og hems.
Det er overnattingsmuligheter til ca.
30 personer og det er
kjøkken og griller samt
masse sitteplasser ute.
Gå inn på vår
hjemmeside
www.blaafjellhytta.no
og bestill i dag.

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

Har du ikke registrert HIL som mottaker av din
Grasrotandel? Send SMS: GRASROTANDELEN
979674791 til 2020 (gratis).

Leder:
Nestleder:
Konst. leder fotball:
Langrenn:
Bordtennis:
Allidrett:
Trim og trening:
Blåfjellhytta:
Utleie Gjellum:
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Ruben Vineshaugen
994 59 988
ruben.vineshaugen@getmail.com
Berit Marstein
924 10 202
berimar@online.no
Rune Røising
911 92 436
mrrrune@online.no
Vidar Johansen
414 66 400
vidar73@gmail.com
Katinka M. Kvale
957 70 893
s-kvale@online.no
Ubesatt – har du lyst å bidra? Ta kontakt med HIL.
Laila Samuelsen
915 66 932
lssamuels@online.no
Morten Eriksson
920 39 935
morten.mette@gmail.com
gjellum@heggedalil.no

19-08-13 23:18:08
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Vi trenger flere medlemmer!

Heggedal Helselag

arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

Aktiviteter på Heggedal seniorsenter:
Arbeidstua
Mandager kl.10-13:
Uke 33 - 12. aug.
Uke 34 - 19. aug.
Uke 36 - 2. sept.
Uke 38 - 16. sept.
Uke 40 - 30. sept.
Uke 42 - 14. okt.
Uke 44 - 28. okt.
Uke 46 - 11. nov.
Uke 48 - 25. nov.
Uke 50 - 9. des.
Treskjæring
Hver tirsdag kl. 10.00 – 13.00
Allsang
Hver onsdag kl. 12.00 – 13.00,
med musikk.
Kontaktperson: Ruth Sæther
Dametrim
Torsdag kl. 10.00 – 11.00,
ledes av fysioterapeut.
Trimmen sponses av Helselaget.
Mandager stiller vi som kjøkkenhjelp
på Seniorsentret.

LOKALT støtter Helselaget

* Premier til Transmator’n
* Dametrim på seniorsenteret
* Utstyr til seniorsenteret
* Turer for eldre
og ellers med bidrag til eldres helse
og velferd

Møter og handlingsplan
høsten 2013:

* Tirsdag 27. august kl 10-14
“Gjellumlekene”. Se oppslag
på seniorsenteret

Møter høsten 2013:

* Onsdag 27. september kl 17.30:
medl.møte på Helselagshuset
* Onsdag 27. november kl 17.30:
julemøte på seniorsenteret

Har du lyst til å vite mer om
hva vi driver med?
Vi gir tilskudd til
Nasjonalforeningens prosjekter:
* Hjerteaksjonen
* Demens
* Tuberkulose

25 Helselaget 4-2013.indd 25

- ta gjerne kontakt:

Aslaug Halfdansen –
tlf. 66 79 79 73 / 994 23 327
Jorunn Ingebretsen –
tlf. 66 79 74 16 / 454 07 292
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Konfirmasjonsleir 2013
Nok en gang er Heggedal menighets sommerleir for konfirmanter avsluttet. En stor gruppe
av konfirmanter og ledere kom slitne og fornøyde tilbake. Vi bringer inntrykk fra to – i sterk
forkortet utgave. Nå gjenstår musikal og selve konfirmasjonen!
Agnes Glosimot Dalen (Konfirmant)

Leir var noe jeg hadde gledet meg til siden min egen bror
var på det da han konfirmerte seg for tre år siden. For hver
dag gledet jeg meg bare mer og mer. Helt til de siste dagene før hvor jeg begynte å tenke at det å skulle sove ute i
skogen 2 netter. Da vi kom ut av bussen var de fleste ganske slitne etter en lang busstur, men det kom seg raskt. Vi
fikk på oss sekkene og begynte å gå. De 2-3km gikk fort.
Det hadde regnet alle de timene vi satt på bussen, så det
var en selvfølge at det var klissvått i skogen. Solen tittet
heldigvis frem da vi skulle gå og da vi kom frem til der vi
skulle campe. Det var strålende sol frem til vi skulle sove,
da begynte det å høljeregne igjen.
Da vi kom frem til leiren, var det eneste som sto i tankene mine «dusj». Den følelsen av å få dusje etter 3 dager
ute i skogen var helt ubeskrivelig! Etter at vi hadde dusjet
var det ikke lang tid før det var middag. Veldig uvant å
spise middag halv ett hver dag
Med opptil flere samlinger i kirken i løpet av dagen hver
dag, merket man også at båndene mellom alle ble mye tettere og det ble lettere å føle seg helt trygg på seg selv rundt
de andre for hver dag som gikk. Kveldsamlingene var noe
av det jeg synes var aller best. Det var noe helt eget ved
den. Helt annerledes fra den vi har hatt annenhver tirsdag
i kirken her hjemme. Det er egentlig ikke mulig å beskrive
den og for så vidt hele leiren med et annet ord en «magisk.» Dagene gikk unna som en vind, og plutselig skulle
vi hjem... Man fikk en sånn ro i kroppen som ellers er veldig vanskelig å få. Leiren kommer helt klart til å være et
minne for livet!

gå i svenske skoger i 2 døgn. Det jeg syns er bra med vandringen, er at vi kan ha det fint sammen uten at alle skal sitte
med hver sin mobiltelefon, det er mye koseligere og vi blir
mye mer nære hverandre og naturen. Vandringen gjør også
at det å komme til seng og dusj blir ekstra godt.
På Sjøviksgården går dagene i ett. Programmet er fullpakke fra kl 8 om morgenen til midnatt og noen ganger
vel så det for oss ledere. En av de største forskjellene jeg
merket med å være leder var hvor sliten jeg ble etter en
intens dag. Hver dag har vi forskjellige aktiviteter. Vi har
Olympiske leir leker på tirsdagen. Der får konfirmantene
prøvd ut samarbeidsevnen og kreativiteten sin. På onsdagen er de Liseberg tur, noe de fleste syns er morsomt. Hvert
år er det flere heldiggriser som kommer tilbake med 2 kilo
sjokolade de har vunnet. På torsdagen har vi lysvandringen
som er veldig fin og stemningsfull og på fredagen har vi en
koselig festmiddag som en slags avslutning på leiren. Jeg
syntes siste kveldsamling på leiren var veldig trist, for da
visste jeg at nok en magisk leir snart var over.

Astrid Strømsnes (1. års leder)

Før jeg satte meg på bussen på vei til Sjøviksgården i Sverige for et nytt år med sommerleir, var jeg klar over at årets
leir kom til å bli annerledes. I år skulle jeg være med som
leder og hadde mye mer ansvar og plikter. Etter den fantastiske opplevelsen jeg fikk i fjor, var forventningene der
automatisk.
Hver leir starter med vandringen før vi får sjekker inn
på selve Sjøviksgården. Det er mange som gruer seg til å
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Salig blanding – bli med!
Salig Blanding starter opp igjen med åpen øvelse
12. september klokken 19:00. Kom og delta på en
øvelse, spise kake, være sosial og se om kor kan
være noe for deg.

20.08.2013 19:19:23
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Program Heggedal menighet
DEN NORSKE KIRKE

Dag
Søndag

Aktivitet

Sted

Opplysninger

Musikal - Oh, happy day!

Kirken

Team Heggedal

Konfirmasjon

Kirken

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

Konfirmasjon

Kirken

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

Gudstjeneste

Kirken

A. Grønvik, G.Laugerud, dåp, menighetsmøte etter gudstjenesten
T.Dehli, band, nattverd
Marit S. Skogesal, nattverd

AUGUST 2013
INGEN GUDSTJENESTE
25
SEPTEMBER 2013

Søndag

1

17 og
19.30
11, 13
og 15
11 og
13
11.00

Lørdag

7

Søndag

8

Søndag

15

Søndag
Søndag

22 11.00 Countrymesse
29 19.30 Kveldsgudstjeneste
OKTOBER 2013

Kirken
Kirken

Søndag
Søndag
Søndag

6
13
20

11.00 Gudstjeneste
11.00 Jazzmesse
11.00 Gudstjeneste

Kirken
Kirken
Kirken

Søndag

27

19.30 Kveldsmesse

Kirken

A. Grønvik, G.Laugerud, dåp, nattverd
A. Grønvik, Blended Horns, dåp og nattverd
A. Grønvik, Band, 4-års bok, Heggetroll, Høstfest/Grønn
gudstj.
B. Øksnes, T. Brennum, band, forsangere, nattverd

Faste aktiviteter
Team Heggedal: hver tirsdag kl. 19:00-21:30.
Tweensing: hver tirsdag kl. 13:30-14:30. Første etter sommeren 3. september.
Heggetroll: tirsdag kl. 17:15-18:00. Første etter sommeren 3. september.
Baby-sang: onsdager kl. 11:30-13:30 på Heggetun. Første etter sommeren 4. september.
Småbarnssang: hver onsdag kl. 17-18 på Heggetun. Første etter sommeren 4. september.
Klubb 10-13: utvalgte fredager kl. 18-20: 13. september, 11. oktober, 15. november og 13. desember
Salig blanding: øver torsdag kl. 19:00 - 22:00. Første etter sommeren 12. september.
Speideren: mandager kl. 18-19.30. Hallenskog i utesesongen. Heggetun i innesesongen. Første etter sommeren 2.
september
Kirkefrokost: (Seniorarbeid): mandager kl. 11:30: 9. september, 7. oktober, 4. november, 9. desember.
Søndagsskole: Datoer for høsten kommer
Se Heggedal menighets hjemmeside: www.heggedalkirke.no

Menighetsmøte
15. september
Menighetsmøte om gudstjenesteordningen søndag 15.9. etter gudstjenesten. Her har du
mulighet til å si din mening om
menighetsrådets forslag til lokal
grunnordning for gudstjenesten i
Heggedal menighet. Endelig vedtak gjøres av menighetsrådet før
det sendes biskopen til godkjenning. Forslag til grunnordning er
lagt ut på nettsidene, i kirken og
på Heggetun. Vel møtt!
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Oh

Happy
Day

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

DEN NORSKE KIRKE

Heggedal menighet

Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf: 66 90 71 80

heggedal.menighet@asker.kirken.no
marianne.solheim@asker.kirken.no
www.heggedalkirke.no
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Traﬁkk i Heggedal
høsten 2013

Forslag til buss-parkering, når Heggedal
skole stenges for 2 år pga ombygging

Tidligere i våres var foreldrene til

Heggedal skoles elever, invitert til
Drengsrud i anledning at denne skolen
blir den midlertidige erstatningen for
Heggedal skole. Det meste er tenkt på
og ditto løst, men en ting mangler; Et
felles hentested for elevene.

D

et ﬁnnes ikke en plan om felles henteplass for bussing til/ fra Drengsrud.
Ettersom det ikke er plass rundt skolen
(der skal det jo bygges) er det nevnt at
man kan splitte opp til ﬂere henteplasser
/busslommer oppdelt i klassetrinnene.
Dette mener vi er galt, mange eldre søsken følger sine søsken og det vil bli feil
om dette skal skje på forskjellige plasser. Skal man i tillegg hente/ levere ﬂere
barn i forskjellige trinn blir det umulig.

V

Dette tidlige kartet over hele Heggedal
stasjon viser den nye stasjonen og det nye
veisystemet. Men parkerings-arealene blir
annerledes og mindre (se teksten).

Det vil bli holdt et meget viktig infomøte

på Gjellum 26. september om status/fremdrift for utbyggingene av Heggedal. Vi
står foran fortsatt mye anleggsvirksomhet i
bygda vår i høst.

Heggedalsveiens omlegging forbi

Jernbanestasjonen og nytt kryss med
Underlandsveien, samt ny veibro over
jernbanelinjen sør for jernbanestasjonen
til Åmotveien, er ett av prosjektene som
ruller i gang (kartet over gir en oversikt).

S

Tekst, design og foto: Stein D Berge

om en forberedelse til det viktige formøte, hadde vi et møte 15. aug med Vegvesenet, Asker Kommune, Heggedal Nærmiljøsentral og HV, for å avklare detaljer
med spesiell fokus på krysningspunktet
mellom gående/kjørende i Heggdalsveien
ved stasjonen (og gående fra Gamle Heg-

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

årt forslag er å lage en midlertidig
felles bussplass (hub) i Kloppedalen, for
henting av alle Heggedals skoles elever.
Argumentene er mange; Her får vi
plass til alle bussene på et sted, dette er
midt i Heggedal og barna kan komme
gedalsvei). Dette vil være en av mange
saker på møtet på Gjellum 26.9. Se http://
www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv204heggedal. (her vises oppdaterte bilder)

Dette innebærer en sterk begrensning

av parkeringsmulighetene – spesielt for
pendler parkeringen i anleggsperioden,
fordi prosjektets anleggskontor/brakkerigg vil oppta mye av parkeringsområdet
sør for jernbanestasjonen. Vegvesenet
bygger i tillegg nytt vann- og kloakksystem for AK i samme område/periode.
Prosjektet forventes ferdig høsten 2015

trygt hit (gangvei fra Røykenveien,
forbi Nyhuskollen for de som kommer
fra toppen). For de som ankommer fra
gangveien (ved Volleyball-banen), bør
en ny overgang lages (det blir trolig en
felles vaktliste for foreldre som hjelper
til med på/avstigning, samt nærliggende
traﬁkk).

P

lassen i dag er en anleggsplass, og
den kan antagelig utvides noe. For
fremtiden kan samme plass bli parkeringsplass for den nye badestranda i
Kloppedalen, som Heggedal Vel (HV)
initierte, og HV er i full gang med
planleggingen med sammen med AK og
Nærmiljøsentralen.

D

ette forslaget er sendt til AK`s folk,
som arrangerte møtet på Drengsrud, og
vi
utfordrer de rette ansvarlige i AK til å
vurdere vårt forslag grundig.
Tekst og bakgrunns-tegning
Petter Kaas Dahlgren
Far og medlem av HV-styret.

Heggedal Skole skal bygges om/moderniseres og elevene skal, mens dette
pågår, busses til Drengsrud Skole. Det
jobbes med forslag til bussholdeplasser/stoppesteder som skal gi en trygg
traﬁkk-avvikling. Se forslaget til
Petter Kaas Dahlgren, som HV-styret
stiller seg bak.
Petter Lystad
Medl av HV-styret

V

egvesenet opplyser at Gang/sykkelvei
prosjektet langs Røykenveien (FV 167)
fra Løvhaugen til Gui (Shell-stasjonen til
Eidssletta) er igjen forsinket, og at entrepenører skal inviteres til igangssetting til
dette nå i høst.

De opplyser samtidig at gang/sykkelvei

prosjektet Marie Lilleseths vei til Røyken
grense, nå er ferdigregulert, men de kan
ikke si når det skal igangsettes.

Tegningen viser kryssningdstedet for GStraﬁkkanter over Heggedalsveien, før de
kommer til den nye brua over stasjonen.
Tegningen ﬁnnes i lenken: http://www.
vegvesen.no/Fylkesveg/fv204heggedal.

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

Følg oss på

Facebook

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum
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Program høsten 2013

Onsdag 18. sept kl. 18:00

Omvisning på Oslofjordmuseet i Vollen, v/avdelingsleder Tron Wigeland Nilsen.
Arrangeres i samarbeid med Vollen Historielag og Asker og Bærum historielag.

Søndag 22. sept kl. 12:00

Åpning av “Bekkestua” - se egen annonsering

Mandag 30. sept kl. 13:00

Fortellerverksted på Heggedal seniorsenter.
TEMA: Verksteder og smier i Heggedal.

Søndag 13. okt kl. 12:00

Vandring på gamle veifar fra Dikemark over Askerbørskogen til Heggedal. Oppmøte
ved administrasjonsbygget til Dikemark sykehus 12:00. Ta med niste og drikke. Varighet ca. 2,5 timer. Vi organiserer transport tilbake til Dikemark for henting av biler.

Mandag 28. okt kl. 13:00

Fortellerverksted på Heggedal seniorsenter.
TEMA: Idrettsarrangementer i Heggedal i gamle dager.

Onsdag 20. nov kl. 19:00

Åpent møte på Heggedal bibliotek m/presentasjon av årboka.
Tema annonseres seinere

Mandag 25. nov kl. 13:00

Fortellerverksted på Heggedal seniorsenter.
TEMA: Lokal dans og dansemusikk

Stemmerettsjubileet

Historielaget bidro med ﬂere arrangementer ved den lokale
markeringen av stemmerettsjubileet på fabrikken i juni.
Det ble et ekstra fortellerverksted, Terje Martinsen holdt
et foredrag om “Levekår for kvinner i gamle dager”, det
ble satt opp en liten utstilling av bilder fra industriperioden
og bilder av noen av bygdas foregangskvinner (Marie Lilleseth og Alette Buttingsrud). Dessuten inviterte historielaget Berit Ås til å holde et foredrag.
Det var mange interesserte tilhørere (mest kvinner) da
Berit Ås fortalte fra sin karriere som politiker. Hun er
spesielt kjent for sine beskrivelser av “de fem hersketeknikker”, som hun blant
annet ble møtt med i sin
tid som politiker. Hun var
stortingsrepresentant fra
1973, og før det medlem
av formannskapet i Asker
(1967-75) og varaordfører
(1971-75). Sammen med
tidligere politikere Marie
Borge Refsum og Kari
Bjerke Anderssen fremførte hun ei vise hun skrev i
1971 etter “kvinnekuppet”
i Asker (bildet). Berit Ås
Fra venstre: Kari Bjerke Andersvar Norges første kvinnesen, Berit Ås og Marie Borge
lige partileder
Refsum.

Hjelp oss å ta vare på vår lokalhistorie – bli medlem!

Medlemsskap kr. 150.- pr. år, inkludert årbok.
Innbetaling med navn og adresse til:
Heggedal og omegn Historielag,Boks 96, 1380 Heggedal
Kontonr.: 1503.13.55653
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Historielaget inviterer alle
interesserte til ofﬁsiell åpning
av krigsminnesmerket

“Bekkestua”

søndag 22. september kl. 12.00
Programmet er ikke helt klart, men det
vil bli taler/foredrag av bl.a.:
Motstandsmann og sabotør Harry Sønsterød
Forsker Lars Borgersrud
Lokalhistoriker Terje Martinsen

Vi tilbyr en ”enkel bevertning”,
med salg av kaffe, kaker og
mineralvann
Er du ikke kjent i området? Det blir avmarsj
med ”kjentmann” kl. 11.45 fra stien (blåmerket løype) som starter nedenfor det gamle
steinhoggeriet i Gamle Heggedalsvei 37.
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Heggedal og Blakstad skolekorps

Tekst: Erik de Mora

Under: Ikke bare spilling når korpset er
på tur. Silas Hvesser på go-cart.
Til høyre: Hovedkorpset spiller i
Blokhus.
Foto: Alf Kristian Lahn

Sommerturer er gode høydepunkt
Etter en særdeles vellykket tur til
Italia i fjor reiste hovedkorpset ikke
fullt så langt i år. Reisemålet var
Nordsjøfestivalen i Danmark. Dette er
en festival hvor 19 norske korps møttes til konkurranser, bading, shopping
og mye annen moro. Vi deltok i hele
tre konkurranser hvor vi fikk en delt
førsteplass, delt tredjeplass og femte-

Som alltid reiser korpset på sommertur. I år var hovedkorpset
i Danmark mens aspiranter og juniorer besøkte den tradisjonelle Aspirantkorpsfestivalen i Skien.
plass i henholdsvis program-, prima
vista- og marsjkonkurranse. Det sosiale aspektet står sterkt hos oss og det
er alltid fint å se at unge og voksne trives og har det bra sammen uavhengig
av alder. Så totalt sett er vi veldig godt
fornøyd med både musikalsk innsats
og med turen i sin helhet.
Aspiranter og første års juniorer

reiste til aspirantkorpsfestivalen i
Skien. Der har vi vært mange ganger
før, det er blitt en fin tradisjon. Turen varer en helg og er ikke for langt
unna. Alle musikanter og voksne bor
på en skole og det er fullt opp med aktiviteter gjennom helgen slik at ingen
kjeder seg.
Aspiranter og juniorer på festival
i Skien.
Foto: Hege Korsmo

Høstsesongen starter helgen 23. - 25. august

Høsten for korpset starter siste helgen i august hvor hovedkorpset og
juniorene reiser til Hornsjø Høyfjellshotell. Vi var godt fornøyd med oppholdet der i fjor så vi reiser også dit
i år. Der venter en helg spekket med
mye ny og god musikk som skal danne grunnlaget for høstens repertoar.
Kontaktinfo: Erik de Mora,
styreleder, tlf. 916 27 849,
e-post: edm@dagbladet.no

Men det blir også tid til lek og moro,
hotellet har eget basseng, det kan jo
arrangeres konkurranser og leker i
vannet! I fjor leide en gjeng musikanter kanoer og padlet i vei utover Hornsjøvannet, det var veldig populært.
Korpset har denne høsten fått 19
nye aspiranter. Vi ønsker dem alle

hjertelig velkommen til oss og håper
dere får mange og gode opplevelser
her i korpset. Men vi trenger gjerne
flere musikanter og det er ikke for
sent å melde seg inn! Korps er gøy,
lærerikt og gir deg utrolig mange fine
opplevelser.

Loppelageret i Kloppedalen er
åpent 18-21 hver torsdag

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

Høstens loppemarked i Heggedal idrettshall er 12. - 13. oktober
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Skolen har ledige plasser på enkelte trinn. Det er fortløpende inntak.
Hjelp barna å hjelpe seg selv. Læring tilpasses det enkelte barns behov, når de er klare for å ta til seg
kunnskapen. Største delen av opplæringen foretas i små grupper, fordi barn lærer på forskjellige måter. Materiellet
er utviklet slik at alle sanser tas i bruk, da blir det også mer morsomt å lære. Her står eleven i sentrum.
Vollen montessoriskole bygger på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper.
Målet med metoden er å utvikle trygge og selvstendige elever som blir glad i å lære. Skolen er godkjent for
elever til og med 7. trinn. Elevene i skolen går i aldersblandede grupper fra 1-3 trinn og fra 4 -7 trinn. Elevene
lærer i sitt eget tempo innenfor et aldersspenn på 3 år. Våre elever har flere undervisningstimer enn elever i
offentlige skoler.
Skoletiden er 8.30-14.30 Skolen tilbyr SFO kl. 08:00 – 8:30 og 14.30-17. Skolepengene er kr 1600/1750 pr mnd.
SFO-kostnader er kr. 1700 pr mnd. Skolen tilbyr for skoleåret 2013-14 søskenmoderasjon.
Skolen holder til i lokaler som ble rehabilitert i 2009.
For mer informasjon besøk vår internettside: www.vollenmontessori.no,

e-post: skolen@vollenmontessori.no

Adresse: Vollenveien 34, 1390 Vollen Telefon: 66 98 71 20

Trevaren 9
1389 Heggedal

Vi gir deg moderne, god tannbehandling med de nyeste
og beste materialer for å restaurere dine tenner, og du
får et vakrere smil. Vi gir deg god bedøvelse, gjerne
med lystgass, i rolige, hyggelige omgivelser.
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KVELDSSONEN

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 (program), tlf 977 40 617, d-hen-sa@online.no

Trim og Trening

er en trimgruppe i HIL som passer for alle voksne damer og
menn som ønsker å holde seg litt i form. Vi trener på Heggedal skole:
Tirsdager: 19.00 – 20.00 Individuell utetrening. Jogging eller gåtur med eller uten staver
20.15 – 21.15 Innetrening med dyktig trener. Styrketrening med strikk eller vekter.
Torsdager: 19.00 – ca. 20.30 Kun utetrening,. Intervall-trening og en langtur i måneden.
For informasjon, kontakt: Laila Samuelsen 915 66 932 eller lssamuel@online.no

Spillkvelder på biblioteket!

Torsdagene 3., 10., 17. og 24. oktober 17:30 - 19:30

Kveldssonen

Heggedal kulturaktiviteter

Liker du å spille Wii, X-boks eller PlayStation? Har du lyst til å være med på spillturnering? Da er oktober en måned du kan glede deg til! Vi inviterer til spillekvelder på Heggedal bibliotek, ﬁre kvelder i oktober, fra 17.30 til 19.30. Fine premier til dyktige spillere!
3. og 10 oktober er spillekvelder for deg som er mellom 7 og 11 år.
17. og 24. oktober er spillekvelder for deg som er mellom 12 og 16 år.
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Kaliber ungdomsklubb

Diverse aktiviteter hver dag, samt rimelig mat i kaféen

* Fredag 30. august: “back to
* Mandager kl 14-17: Åpent for 7.klasse.
school-party” kl 18-22. Velkommen
Inngang 20 kr, mat inkludert (10 kr for medl.)
til alle nye og gamle elever.
* Tirsdager kl. 14-17
* Første skoleuka får du gratis bokbind på Kaliber.
* Onsdager kl 14-20.30
Onsdag kun for 8.klasse.
* Annenhver Fredag kl 18-22
* Følg Kaliber på Facebook.com/ungdomsklubb

VELKOMMEN! Alle arrangementer på og med Kaliber er rusfrie.

Taekwondo - HWA Rang Asker

Lær selvforsvar i trygge omgivelser - av profesjonelle instruktører!
Master Tommy Kamp, Sort belte 5. Dan WTF
Onsdager i trimrommet:
Fredager i trimrommet:
17.00-17.45 Kids I / II
17.00-17.45 Kids I / II
17.45-18.30 Junior I
17.45-18.45 Junior I / II / III
18.30-19.30 Junior II / III
18.45-20.00 Ungd./senior I / II / III
19.30-21.00 Ungd./senior I / II / III
Taekwondo er en koreansk selvforsvarsform med røtter ﬂere tusen år tilbake, og har utviklet
seg til å bli en moderne, internasjonal kampsport. Se våre hjemmesider www.hwarang.no

Tlf.: 93 05 54 39
asker@hwarang.no

Prøvetimer og familierabatt innrømmes! Priser fra kr. 350 / 400 / 450 pr. mnd.
Kursene har opptak hele året!

teatertilbud ved Heggedal skole!

Semesterkurs i teater på Heggedal skole, auditoriet
Kurs for 5 – 7 klasser på Heggedal skole starter opp igjen i høst. I år er
det lærer Cecilie Solberg Knudsrød som skal være lærer.
Kurset vil inneholde improvisasjon, mime, lek, bevegelse, skuespillerteknikker. Gruppen vil avslutte semesterkurset med en forestilling.
Kursene holdes i auditoriet på skolen og retter seg først og fremst mot
elever på Heggedal skole.
Kurset er fra 14.00 – 15.30. Kurset starter opp i uke 37 – mandag
9.september - og siste undervisningsdag før jul vil være mandag 2. desember.
Etter jul ﬂytter Heggedal skole til Drengsrud, og vi kommer tilbake til rom for våren.
Påmelding til Asker kulturskole: glystad@asker.kommune.no

20.08.2013 23:32:25
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Dans og treningskurs for alle. dyktige pedagoger!
Oppstart vårens kurs: Voksne: 19. august, barn og unge: 26. august.

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD

I Heggedal holder vi til
i dansestudio på
NYE KURS: 12. JANUAR VOKSNE
19. JANUAR BARN ungdomskole.
OG UNGE KOM
Hovedgården
JAZZDANS • MINIDANS 2 - 4 ÅR •
BARNEDANS 4 - 6 ÅR • HIPHOP • EGNE
GUTTEKLASSER • JAZZDANS/BODYWORK OG PILATES FOR VOKSNE
•

OG PRØV GRATIS PRØVETIME!

•

Påmelding og informasjon:

www.dansesonen.no
Vi har familierabatt og
VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD
gratis prøveklasser

Flotte elevforestillinger i Asker
Kulturhus 24. og 25. mai

Mandag
Tid
17:00-17:45
17:45-18:35
18:45-19:40
19:40-20:40

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

Pedagog
Magnhild
Magnhild
Magnhild
Magnhild

Tirsdag
Tid
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00
19:05-20:00

Klasse
Minidans
Barnedans
Barnedans
Cheerdance

Gruppe
2-4 år
4 år
5 år
11-15 år

Pedagog
Tiril
Tiril
Tiril
Anna Margrete

Torsdag
Tid
16:30-17:15
17:15-18:00
18:00-18:50
18:50-19:45
19:50- 20:45

Klasse
Hip hop gutter
Musikaldans
Cheerdance
Musikaldans
Hip hop dancehall

Gruppe
5-7 år
2.-4. klasse
4.-6. klasse
5.-7. klasse
ungdom

Pedagog
Linn Marie
Linn Marie
Linn Marie
Linn Marie
Linn Marie

Jazzdans er en fantastisk danseform og gir gode grunnleggende danseferdigheter. Dette er danseklasser med fart og danseglede til fengende musikk fra bl.a. Shake it up, Justin Bieber og det siste fra
hit-listene.
Hip hop har en røff og ledig dansestil. Danserne lærer de kuleste dansekombinasjoner til det siste innen
hip hop- og rap musikk. Mange gutter deltar på hip hop. Det er kult og morsomt! Nyhet! Linn Marie er tilbake
etter hip hop studier i København. Hun starter nye kurs med hip hop dancehall for ungdom denne høsten.
Minidans og Barnedans er morsomme danseklasser for de yngste. Barna danser til variert
musikk og gjennom danselek stimuleres barnas kreativitet og fantasi samtidig som de jobber med rytmikk,
motorikk og balanse. Dans utvikler barnas musikalitet og kroppsbevissthet.
Trening for voksne - Dansemix/zumba/styrke. Kondisjonstrening og dans til herlige latinske
rytmer og inspirerende musikk. Lett å lære, effektiv trening og morsomme dans – og treningsklasser i ditt
nærmiljø.
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Smånytt
GladTrimmen i Heggedal

er nå navnet på Seniorsenterets stavgang-gruppe
GladTrimmen er en senior-gruppe som stryker på dør med godt humør hver mandag kl. 11.00 for å være
med på en halvannen times tur med eller uten staver. Vi starter opp igjen etter ferien mandag 2. september.
Litt om oss: Om vinteren starter vi utenfor Seniorsenteret, og legger turene der det er gode veier å gå på, men
varierer turveiene ut fra dagens føre. Når snøen er borte vil noen turer bli lagt i marka på stier og skogsveier
med kaffe og mat i sekken. Uansett så møtes vi utenfor Seniorsenteret kl. 11.00.
Synes du dette høres interessant ut?
Så bli med, da vel!
Ta gjerne en telefon til Laila Samuelsen på 915
66 932 for en prat om gruppa, eller møt opp utenfor Heggedal Seniorsenter 2. september kl. 11.
Ved Håkavika

På Heggedal Hovedgård

Heggedals

posten

Vi trenger ﬂere bud!
Blant annet er en rute på Torp/Høymyr ledig. Den
tar en times tid, og bladet deles ut 6 ganger i året.
Kontakt Nærmiljøsentralen på 95 27 35 04,
eller send en mail til post@iheggedal.no

Heggedal
Pensjonistforening

Møter og arrangementer høsten 2013

Tir. 27. august
”Gjellumlekene”
Ons. 4. september Medlemsmøte
Ons. 2. oktober
Medlemsmøte Asker seniorkor underholder
Ons. 6. november Medlemsmøte
Ons. 4. desember Julemøte
Møtene er på Seniorsenteret, og starter 18.00.
Se oppslag. Nye medlemmer er hjertelig velkommne!

Transport: Lions Heggedal,
tlf. 909 62 742
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Hovedgården
Kulturforum
trenger ny tilsynsvakt - NÅ!
Hovedgården Kulturforum søker ny tilsynsvakt på
tirsdager og torsdager kl. 16 - 21.
Om du har vært elev ved Hovedgården Ungdomsskole,
er det en fordel – opplæringen går mye fortere.
Start: Snarest mulig!

Arbeidsoppgaver:
• sjekking av vinduer
• låsing av alle undervisningsrom
• hjelpe leietakere
• forefallende arbeid
• Tilsynsvakten må være tilstede, serviceminded og pålitelig
Lønn etter avtale
Ta kontakt snarest: Heggedal nærmiljøsentral
(på Biblioteket), eller på 95 27 35 04,
eller send en mail til post@iheggedal.no
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TEKNOSERV
Vollenveien 144B
1389 Heggedal
Tel. 909 303 79
erik@teknoserv.no

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

PC Doktoren i Heggedal

• Flytting av data mellom
gammel og ny PC

TREIG PC? Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

• ISDN, ADSL og IP telefoni
• Oppgradering

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

• Salg av ny PC

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV
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