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Transformert!
Når denne utgaven av Heggedalsposten kommer fra trykkeriet, har første del av Transmatorn aktivitetspark nettopp
åpnet. Det har vært interessant å følge ideutviklingen for
anvendelse av området. Mange har hatt tanker om hvordan
området kunne benyttes, bl. a. Heggedal Vel og Heggedal
idrettslag. Etter at Heggedal Nærmiljøsentral inngikk en
langsiktig leieavtale med Asker kommune, ble planarbeidet
intensivert og nye grupper av potensielle brukere ble involvert. Fra den opprinnelige anvendelse, som bakke for skihopp, ble det utviklet et konsept for ulike aktiviteter gjennom
hele året.
Det må ha vært et fruktbart samarbeid mellom Nærmiljøsentralen, Asker kommune, Sykkelby Asker og øvrige deltaker
som har ført til dagens aktivitetspark. Her er et avskjermet
område for å lære å sykle, for trafikkopplæring, for rullebrett
og for terrengsykling. For skihopping blir det to bakker med
ulik størrelse. Området kan også benyttes til å ake. Finansiering av prosjektet på omlag 10 millioner kroner har blitt
mulig ved at anlegget har så bred anvendelse. Både stat,
kommune og private – bl. a Sparebankstiftelsen – har bidratt.
Heggedal Nærmiljøsentral, som selv ikke har nevneverdige
midler, har vært en viktig katalysator i dette arbeidet. Vi som
bor i området kan være stolt av dette prosjektet – og det bør
gi inspirasjon til andre!
Det er naturligvis for tidlig å bedømme hvor vellykket aktivitetsparken blir, men ved å observere hvor mange som allerede benyttet det halvferdige anlegget i sommer, vil jeg spå at
dette blir til stor glede for oss som bor i området. Gratulerer!
Ole-Herman B

INNHOLD NR. 4/2015
25. - 30. august

Matauk og antioksydanter 		
3
6
Lions Club Heggedal			
Anjas side				 7
8
Heggedalspostens valginnspurt		
Heggedal og omegn Historielag		
12
Heggedal og Blakstad skolekorps		
14
15
Innbyggertorgets høstprogram		
Heggedal Nærmiljøsentral			17
20
Topp-tur over Svartvannsåsen		
Heggedal Helselags program høsten 2015
23
Ungdomsredaksjonen			24
26
Ny butikk i Heggedal: Bakkal Landhandel
Bærekraftig liv i Heggedal			
28
Heggedal Idrettslag			30
33
Seniordans - ny aktivitet!			
Heggedal Menighet
		
34
38
Smånytt / Min vei til Heggedal 		
Redaksjonen for bladet ble avsluttet 18. august.

Annonsepriser 2015:

Prisene gjelder for ferdigmateriell. Hvis Heggedalsposten skal produsere annonsen, må
vi beregne et produksjonstillegg avhengig av
arbeidets omfang.
1/8 side 		
kr. 900,1/4 side 		
kr. 1.500,1/2 side 		
kr. 2.500,1/1 side 		
kr. 4.000,Ved årsavtale og 6 innrykk gis 20 % rabatt.

Redaksjonen for Heggedalsposten er:
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral (post@iheggedal.no)
Ole-Herman Bjor, Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Irene Johansen, økonomi (ire-j2@online.no)
Terje Martinsen, historiker (te-m4@online.no)
Laila Samuelsen (Lssamuel@online.no)
Dag Henning Sæther (d-hen-sa@online.no)
Stein D. Berge (stein.berge153@gmail.com)
Anders Lie Hagen, ungdomsred. (anderslhag@hotmail.com)
Marit Røgeberg, annonseansvarlig (marit.rogeberg@gmail.com)
Elisabeth Schjølberg (elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no)

Utgivelser i 2015:
Nummer
Nr. 5 		
Nr. 6 		

Stoffrist:
27. sept		
15. nov		

Distribusjon
13. - 18. okt
1. - 6. des

Abonnere?

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

Heggedalsposten er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlemsblad/
meldingsblad for organisasjoner i Heggedal. Organisasjonene er redaksjonelt ansvarlige for sine egne sider.
Heggedalsposten er et prosjekt innenfor Heggedal nærmiljøsentral. Bladet trykkes av UnitedPress Tipografija
i Latvia, og distribueres i Heggedal, Hallenskog, Askerbørskogen, Gullhella, samt deler av Blakstad og Vollen.
Opplag: 6100 eks. Adresse: Heggedalsposten, Postboks 96, 1380 Heggedal.
E-post kan sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller til: post@heggedalsposten.no.
Alle nummer av Heggedalsposten kan leses og lastes ned fra nett: www.heggedalsposten.no.
Du kan også bli venn med Heggedalsposten på Facebook.

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

02 Side 2 i 4-2015.indd 2

19.08.2015 01:03:06

Heggedalsposten

3

Matauk og antioksydanter
Skogen er full av bær! Aldri har jeg sett så mye blåbær som i år. Og jeg har
plukket disse bærene siden jeg var liten gutt. Jeg har forresten heller ikke sett
så mye rips, solbær, stikkelsbær, bringebær og jordbær som denne sommeren.
Også frukttrærne ser ut til å bære mer enn normalt, i hvert fall hjemme hos
meg på Søndre Stokker
Tekst: Terje Martinsen
Foto og layout: Ole-Herman Bjor

Siste helga i juli tok jeg en ”inspeksjonsrunde” i kjente blåbær- og tyttebærtrakter, nemlig i området rundt
Blåfjellhytta og Svartvannsåsen. Blåbæra var nesten
fullmoden. I begynnelsen av august skal jeg ta med
meg bøtter og bærplukker og høste av naturens gaver
– gratis! Fin trim er det også.
I seinere år har det nesten ikke vært folk å se med
bøtter og spann i skogen. Det jeg derimot har merket
meg, er at man kan få kjøpt importerte blåbær i små
plastbegre i butikken til en for meg ubegripelig høy
pris. Visst er blåbær sunt. Den er stinn av antiokidanter
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og vitamin C, så jeg forstår at sunnhetselskere gjerne
vil ha den på frokostbordet. Ifølge folkemedisinen
virker den dessuten stoppende på løs mage, og det
sies at den også har en positiv effekt på sukkersyke.
Jeg skjønner også at folk vil holde seg spreke og i god
form og at de trimmer. Men jeg skjønner ikke hvorfor de ikke heller kombinerer trimming med bærplukking når anledningen byr seg. Rent egoistisk kan jeg
si at det har vært en fordel for meg, i hvert fall i årene
med lite bær. Jeg har alltid funnet det jeg trenger – og
mer til. Selv om safting og sylting har overgått det
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Bærplukkeren av metall lengst til venstre er et industriprodukt. Den neste er hjemmelaget med
utgangspunkt i en hermetikkboks. Rensebrettet er efftivt til å fjerne blader og rusk som gjerne
følger med når en bruker bærplukker.

vi trenger til eget hushold, har både barn og barnebarn kunnet glede seg over mormors blåbærsyltetøy
og blåbærsaft til pannekakene. Og rørt tyttebær er jo
nydelig til kjøttmat. Visste du forresten at tyttebærets
E-vitamin ble kalt for ”foryngelses- og fruktbarhetsvitaminet”? For de som vil gjøre det lettvint, er det
bare å putte bæra i fryseren etter å ha renset den.
Det var mer omstendelig før med oppbevaringen.
Sukker var dyrt, og under krigen nærmest umulig
å skaffe. Derfor lagret man for eksempel tyttebær i
krukker og fylte over med vann. Under krigen oppsto
forresten et ”nytt” ord, nemlig ”matauk”. Alt var jo
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rasjonert, så det som kunne skaffes fra naturens side,
uten rasjoneringskort, var gull verdt. Men bærplukkingen hadde sine begrensninger den gangen. Fordi
det var så mange som ville ha disse bærene, ble det
fastsatt en bestemt dato for plukking av tyttebær. Det
var til og med eget ”tyttebærpoliti” som passet på at
ingen tyvstartet. Enkelte områder var viden kjent som
gode tyttebærtrakter. Sokna var et slikt område, men
for å komme dit trengtes transport og det var ikke lett
å skaffe under krigen. Heggedølingene var imidlertid heldige, for her gikk toget! Dessuten ”krydde”
det av jernbanefolk i Heggedal, som alle reiste gratis
på NSB. I min barndom rundt 1950 husker jeg at det
ble satt opp høye lemmer og sittebenker på lastebiler. Slike transporter gikk til Sokna og andre bærsikre
steder lenge etter krigen. Privatbil ble først vanlig fra
omkring 1960. De ivrigste reiste til tyttebærområdene
allerede dagen før offisiell plukkedato. De ville være
først ute og sikre seg de beste stedene. Fra Oslo ble
det faktisk satt opp ekstratog til Sokna, såkalte ”tyttebærtog”.
Vi pleide å plukke bær på Rødsåsen, og jeg husker vi løp om kapp for å sikre oss de flotteste tuene.
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Ryggsekken av tre var praktisk for å få med seg
bærfangsten hjem på en skånsom måte. Den ser
ut til å være brukt kun til tyttebær. Sannsynligvis
laget på 1940 tallet.

”Fritt for den!”, sa vi og satte i gang. Sannelig var det
”kortreist mat”. Det var før hyttebyggingen startet på
1950-tallet.
Å plukke blåbær med bare hendene tar tid. Fordelen er at du da slipper å rense etterpå. Det går selvsagt
mye raskere å bruke bærplukker, men da får du rensejobb. Før husker jeg vi brukte å feste et laken til et par
stoler og feste det til gulvet. Deretter helte vi på bæra
slik at den trillet nedover. Blader og rusk ble liggende
igjen på lakenet.Det måtte rulles sammen og ristes på
dørtrammen før neste ladning med bær ble helt over. I
dag får du kjøpt sold som er godt egnet til rensing.
Vi som var barn, fikk gjerne et lite spann med lokk
til å plukke i – eller det kunne være en brukt herme- Denne bærplukkeren av tre og ståltråd
tikkboks med ståltrådhank. De voksne hadde store er hjemmelaget. Alderen er ukjent, men
bøtter. Men jeg husker spesielt de flotte ”bærsekkene” sannsynligvis laget før siste verdenskrig.
laget av finèr. Jeg har fortsatt en slik ”finèrsekk med
lokk” - festet til en bæremeis. Den tror jeg jamen jeg
skal bruke i år. Om jeg skulle snuble i lyngen, triller Blåbær er svært rike på flavanoider som er et
antioksidant. Blåbær er faktisk blant fem på
i hvert fall ikke bæra ut slik den gjorde et år da jeg topp over matvarer med mye antioksidanter.
snublet i ei rot på vei ned fra Svartvannsåsen med ei I tillegg sies det at ekstrakter fra blåbær kan
bøtte i hver hand.
forsinke aldringsprosessen og gjøre hjernen
Ulempen med blåbæra er at blåbærsafta du får på klarere.
fingrene (eller rundt munnen) er nærmest umulig å bli
Det finnes også studier som viser at bæret
kvitt i en fei. Men det finnes råd! Bruk sitronsyre, ed- kan motvirke kreft og senke innholdet av
dik eller surmelk på flekkene. Da forsvinner de.
kolesterol i blodet.
En tur i skogen med hele familien er sunt for både
Opplysningskontoret for frukt og grønt
kropp og sjel. God tur!
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LIONS CLUB

Kulturdagene på Hovedgården
2015
Tekst: Jarle Byggjordet
Foto: Kjell E. Nilsen

Årets Kulturdager ble
tradisjonen tro avholdt
første helgen i juni.Til
tross for særdeles utrygt
vær var over 700 besøkende
innom Hovedgården i løpet
av helgen.
Heggedal og Blakstad
skolekorps spilte før ordfører
Lene Conradi sto for for den
offisielle åpningen av
kulturdagene. Og når brødrene
Nilsen (Pegasus) entret
scenen ble det solskinn og
bedre vær. Og når de i tillegg
spilte mange kjente låter fra de
siste 50 årene ble det en god
stemning blant publikum. De
har også lovet å stille opp
neste år, så vi har allerede noe
å glede oss til i 2016.
Ellers var det også i år et
variert program med både
dans, sang og musikk fra
scenen, mange spennende
salgsboder på tunet og en flott
kunstutstilling inne i
hovedbygningen. Det var også
aktiviteter som tombola,
luftgeværskyting og
hesteridning for de minste og
oppvisning av både modellfly
og droner.
Neste års kulturdager er
allerede under planlegging,
som blir den første helgen i
juni. Så hold av denne helgen
for å treffe gode venner og
bekjente på dette flotte stedet
i Heggedal.
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Lions Club
Heggedal vil

også i år takke
våre sponsorer og
støttespillere:

DNB,
Rørleggerfirma
Bjørn F.
Mortensen
XL Bygg Bondi,
Zanda av Monier,
Heggedal Bakeri,
Tannlegene i
Heggedalssenteret,
Mikro
Dataregnskap,
Heggedal
Nærmiljøsentral,
Asker bilutleie,
Interplywood,
Tømrermester
Truls Stokker,
Fargerike Bondi,
Hotvedt Shell
Heggedal,
Gjellum Tannklinikk Lillian
Wikerholmen
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HEMMELIGHETEN…

– Det er hemmelig… min mor brukte å svare med dette dersom jeg spurte om voksenting da jeg
var liten… hun understreket det også ved å illustrere med en glidelås over munnen

Trappa opp til båthuset er bratt. Det er stor avstand mellom trinnene. Han håper morfar ser at han greier det uten
å måtte stoppe på hvert trinn. Han håper det ser ut som om
det er lett for han.
Inne i båthuset står den: ”hemmeligheten.” Morfar
høvler rolig. Gutten blir aldri lei av å se på høvelsponet
krølle seg etter trebordet. Han liker lukta. ” Her, prøv du
å no.” sier morfar. Åtteåringen blir varm over brystet og i
magen. Han går frem, griper høvelen og holder den hardt.
De små hendene knuger redskapet.
”Slik” sier morfar. ”Det ska værra lett.” De store rue
tørre hendene hans holder over guttens myke. Morfar kommer helt inntil, den brune ullgenseren hans er full av hull
og lukter tobakk, lim og friskt treverk. Etter hvert slipper
morfar taket og gutten høvler selv. Morfar går bort i døråpningen og ruller tobakk. Gutten smugkikker, han ser de
stive arbeidshendene legge litt forsiktig, men med vante
bevegelser i sigarettpapiret, så slikker han med tunga frem
og tilbake, kniper av overskuddet, setter sigaretten i munnen og tenner på. Det knitrer i papiret, han trekker ned og
hoster lett. Han setter seg på en krakk, lener armene
fremover på knærne, trekker et nytt drag,
og uten å se på gutten sier han:
”Ho måkje få greie på ta her ho
sjølå. Ho tykje ikkje de e verdt å bruk
tia på slikt.” Gutten svarer ikke, det er
ikke rom for svar. Han bare høvler videre, høvler til han blir svett.

Anja Cecilie Solvik jobber som billedkunstner og driver til
daglig Pikene ved broen galleri og rammeverksted i Heggedal.
Hun er også opptatt av at bygda skal beholde sin unikhet
under og etter utbyggingen – nærheten til hverandre,
naturen og evnen til dra sammen.
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Vi står på brygga nedenfor huset der hvor mormor og
morfar en gang bodde. En brygge som er betydelig større enn den som står her nå. Jeg kan huske at mormor
ikke likte at vi var nede ved sjøen. Vi fikk rett og slett
ikke lov til det. Gutten som var åtte, er i dag blitt 26.
En voksen mann. To hoder høyere enn meg. Han ser
sterk ut, med brede skuldre og kraftig nakke. Jeg husker han best som liten, ungdom kanskje også, jeg fikk
ikke med meg overgangen. Jeg tenker at jeg har vært
her for sjelden og husker plutselig telefonsamtalen med
min morfar, da satt jeg på flytoget på vei hjem fra jobb
i Barcelona. Det er den eneste gangen han noen sinne
ringte meg på eget initiativ. Jeg visste ikke engang at
han hadde mitt telefonnummer. Bortsett fra, ”Hei det er
morfar,” så sa han bare dette: ”Du kom allder på besøk
du, Anja…”.
”Er det den?” sier jeg og peker på den gamle trebåten
som ligger fortøyd ved brygga.
”Ja det e na der, ja.” sier han, og trekker et drag av
sigaretten. Jeg ser han har store hender, never nesten.
Jeg går bort til båten, på siden står det ”hemmeligheten”
malt med grønn maling.
”E du ofte ut med den?” spurte
jeg.
”Mæstå kvar dag, når e ikkje e på
arbei.” sa mannen med nevene.
”Enn da du va liten, og hemmeligheten var ferdig, dro du og morfar
ut med den da?”
”Nei e kan ikkje husk det. Sjøl om
det va det sverast han gjor.”
”Koffer ikkje?” spurte jeg.
”Du veit,” sa gutten og plutselig så
jeg han – åtteåringen – så veslevoksen
stå der framfor meg med hendene i bukselommene:
”Den tia så skull livet værra et slit.”
Anja Cecilie Solvik
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VALGET
– Å GJØRE EN FORSKJELL!
Tekst: Elisabeth Schjølberg
I skrivende stund fylles avisene med valgstoff og postkassene med valgbrosjyrer. Kanskje du har fått et besøk hjemme, eller fått en valgprat på butikken? Vi får høre om mange små og store valgsaker, men hva vil
partiene ha fokus på i vårt området? Heggedalsposten har stilt politikerne spørsmål om i hvilken grad de vil
engasjere seg for helt konkrete saker som gjelder vårt område, Heggedal, Hallenskog, Gullhella, Vollen. Vi
har rett og slett spurt om i hvilken grad partiene vil stå på for våre saker. Et par av sakene er utdypet litt i
artikler knyttet til den aktuelle tabellen.
Vi har hatt kontakt med alle partiene, men ikke alle har svart, og ikke
alle hadde bestemt seg for å stille
til valg da vi hadde vårt utspørring, dette gjelder spesielt Røyken.
Tabellene med svar er derfor ikke
komplette, men se også litt på forrige utgave av Heggedalsposten.
Mange temaer som er sentrale for
partiene er berørt der.
I Heggedalsposten 2/2015, har vi
synliggjort at alle partiene mener
at sin tilstedeværelse har betydd en
forskjell i den praktiske politikken.
Din stemme gjør derfor en forskjell
og vi oppfordrer alle til å bruke
stemmen sin.
Heggedalsposten ønsker alle sine
lesere godt valg.
VEI, TRANSPORT OG KOLLEKTIVLØSNINGER
«Alle» partiene ser at vei og transport er en stor utfordring. Det er en
utfordring i dag, og vil i stor grad
påvirke utviklingen i vårt område.
Partiene er opptatt av dette, men
har til dels svært ulike løsninger. I
tillegg er dette et område der andre
aktører, eksempelvis fylkeskommunene, Statens vegvesen og Jernbaneverket spiller en vesentlig rolle,
så det er nær umulig å helt vite
hvordan utviklingen blir.
Røykenveien er sentral for oss, traﬁkken er stor, og veien er alt en ﬂaskehals med tanke på de utbyggingsplanene som ﬁnnes i vårt område og
lenger ut i Røyken. Frp i Røyken
ønsker en ny tverrforbindelse til
E-18 lenger sør, slik at Røykenveien
avlastes. Høyre sier; ja til ny Røykenvei, men først E-18. SV på sin
side er imot ny Røykenvei – og vil
ﬁnne andre løsninger, Arbeiderpartiet tenker taktisk – de vil arbeide
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hardt for at Røykenveien igjen blir
statlig, slik at prioriteringen enklere
kan sees i en større sammenheng, og
dermed bruke mindre tid på selve
Røykenveien. Røykenveien er nemlig fylkeskommunal – med andre
ord må to fylker prioriterer denne
veien – opp mot en rekke andre
fylkeskommunale veier. Skal Røykenveien kunne realiseres, må våre
politikere stå skikkelig på for å sikre
at fylkespolitikerne ikke nedprioriterer Røykenveien - noe de også lover. Men hva har E-18 med saken å
gjøre?
Løsning knyttet til Røykenveien
henger sammen med avkjøringen
fra E-18, og dermed til utviklingen
av E-18 som er en del av den såkalte
Oslo-pakke 3. I skrivende stund diskuteres det i pressen hvorvidt forslaget som er under utarbeidelse vil
skape mer traﬁkk og klimautslipp
eller er et miljøprosjekt. I tillegg
har en rekke partier nå argumentert
for at de planene som foreligger er
alt for dyre, prosjektet må slankes.
Høyre i Asker og Bærum er derfor
redde for at prosjektet skyves ut i
tid, nok en gang. Følg med i debatten!!
Veiomleggingen og utbyggingen av
Heggedal stasjon nærmer seg nå en
sluttfase, uten at alle problemstillinger er løst. Det er tenkt at det
skal komme 4 avganger i timen fra
Heggedal, dette krever imidlertid
ytterliggere utbygging av både Heggedal stasjon, slik at tog fra begge
retninger kan kjøre samtidig inn på
stasjonen og dermed spare tid. Stort
lokalpolitisk engasjement er nødvendig for å sørge for at prosjektet
ikke skyves bakover i prosjektkøen.
Hva er «Hengefossalternativet»?
Beboere og vel’ene i Hallenskog

har nå utarbeidet et nytt forslag til
veitrasé inn til området som kalles
«Hengefossalternativet», og som nå
ligger beskrevet i nytt forslag til arealplan for kommunen. Nedkjøringen
fra området vil da ligge på sydsiden
av Hengefossen – og krysse over til
Røykenveien på sydsiden av Rødsåsen.
KOMMUNESAMMENSLÅING
ELLER SAMARBEID OVER
KOMMUNEGRENSENE?
Dette temaet vil være en hovedsak
neste år. Heggedalsposten har ikke
spurt partiene konkret om dette, men
om enkeltsaker som har med samarbeidet mellom kommunene å gjøre,
eksempelvis om barn fra Hallenskog
kan ha mulighet for å gå på skole
og barnehage i Heggedal. Vår felles
kommunegrense er imidlertid preget
av behov for samarbeid og helhetstenking, om de vil bidra til mer samarbeid – det er helt nødvendig innen
eksempelvis transport, men er generelt fornuftig helt uavhengig av hvordan kommunestrukturen blir.
VIDERE UTVIKLING AV
HEGGEDAL
«Det er it’no som kjæm ta se sjøl»
sang Rotmo. Mye er i ferd med å skje
i Heggedal, men planer må sluttføres
hvis visjonene om Heggedal skal bli
til realiteter, et nærsentrum der det
skal være hyggelig å være for alle til
alle døgnets tider. Vil våre politikere
i Asker være vaktbikkjer for at utviklingen fortsetter? Og vil våre politikere i Røyken bry seg med Heggedal
og dette grenseområdet, en utkant i
Røyken og der de ﬂeste av Røykens
innbyggere stort sett drar til Heggedal
eller Asker sentrum når innkjøp skal
foretas?
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Marianne Riis Rasmussen
Alder:
54
Kommune:
Asker
Parti:
Arbeiderpartiet
Bor:
Vollen
Fartstid i politikken:
8 år
Yrke: Driver «Søstrene Sagen» i Vollen
sammen med Chrristine Sagen Johnsen.

Arbeiderpartiet er som det nest største
partiet i Asker, en utfordrer og Rasmussen er partiets ordførerkandidat. Hun
vil legge vekt på å være tydelig, klar og
lyttende. Om sin motivasjon for å delta
i politikken sier hun: «Jeg ser at det nytter – vi beveger, klarer å påvirke. Vi er
som terriere, man må ha pågangsmot og
pågangskraft».
Skulle Arbeiderpartiet komme i posisjon, vil en viktig oppgave for ordføreren være å være ute blant folk. Men,
legger Rasmussen til: «Dette er ikke
nok, man kan ikke bare lytte, man må ta

Lene Conradi
Alder:
45
Kommune
Asker
Parti:
Høyre
Bor:
Nesbru
Fartstid i politikken: 20 år, ordfører i 8
Yrke:
Heltidspolitiker
«Lene er en
lyttende
og
inkluderende
leder av formannskap og
kommunestyre». Det sier
representanter for både opposisjon og
fra samarbeidspartneren i samtale med
Heggedalsposten.
Selv påpeker hun at hun har erfart at
man lykkes når man får til gode prosesser og snakker begeistret om «3.0-kommunen»: «Vi må erkjenne at det er begrenset med ressurser. Samskaping er
vår modell for utvikling av lokalsamfunnet der både næringsliv og frivillige
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sakene med seg hjem og gjøre noe med
dem også».
Rasmussen er opptatt av Heggedal:
«Det er fortsatt behov for politisk fokus,
for fortsatt har Heggedal et omdømme
som det ikke fortjener – eksempelvis
er Hovedgården den skolen i Asker
der det skjer aller mest spennende for
tiden. Det er stort lokalt engasjement
– og Heggeodden har blitt veldig bra»,
men, legger Rasmussen til: «Det er ikke
tilstrekkelig å vente på privat kapital,
kommunen må også sette retning og
være pådriver».
Heggedalsposten utfordrer Rasmussen
til å konkretisere hva Arbeiderpartiets
slagord «alle skal med», betyr i praksis.

Som eksempler trekker
hun frem bla følgende
saker:
• Askerskolen, der det
bør kunne bli mer læring mellom skolene.
• Boligpolitikken, der
Arbeiderpartiet var pådrivere for det
som nå er Askers politikk: variert boligsammensetning med tilbud innen
ﬂer prisklasser.
• Den relative fattigdommen. Små tiltak kan gjøre en forskjell for dem som
risikerer å falle utenom – gratis trening på alle kommunale anlegg kan
være et slikt tiltak.
Rasmussen liker å tenke, hun utdyper:
«Det er viktig å ta seg tid til å tenke –
det er en verdi med dyphet i seg selv.
Det gir også et grunnlag for å kunne
prate skikkelig med mange mennesker – ikke bare maskinelt». Og tenker,
det gjør hun både alene på vandring i
Kjekstadmarka og sammen med andre
– gjerne fra andre miljøer.

er viktige, engasjerte aktører. Det nye
innbyggertorget i Heggedal vil være en
manifestering av 3.0-kommunen».
Samskaping – der samtale og dialog er
vesentlig. «Samtalen er også viktig når
nye tanker skal utvikles» påpeker Conradi som takker lærerstaben på Landøya
skole, de evnet å skape debatt og rom
for den gode samtalen i klassen.
Vi aner en stolthet over utviklingen i
Heggedal, glede over å ha fått deltatt
i møter med innbyggerne og hun roser den unik frivilligheten i «bygda i
bygda» .
Conradi trekker frem to saker som vil
bli krevende i neste periode:
• E-18 der Conradi slår fast at det er et
miljøprosjekt. Hun er bekymret for at
miljøbevegelsen og andre kan bidra til
at prosjektet forskyves ut i tid.
• Kommunereformen der Conradi
IKKE har trukket noen konklusjon:
«Asker har egentlig en ﬁn størrelse,»
sier Conradi og fortsetter: «robust nok
til å kunne gi et godt tilbud, stor nok til
å ha stordriftsfordeler – liten nok til å

ha oversikt”.
Conradi, som i sommer har samlet krefter på Sørlandet, og sol en uke i Kroatia
har tatt sitt valg og sier: «Jeg føler et
ansvar for det jeg har tatt på meg. Jeg
har gjort mitt valg – jeg har stilt meg til
disposisjon for å kunne ta gjenvalg – 4
nye år for Asker».
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Dette svarer partiene i Asker
Marit Helene Meyer

V

Joel Ene / Janne
Grøttumsbråten

SV

Guri Størvold

Sp

Bård K. Dahl

Rødt

Kjell Sandanger

PP

Kristin Bjelke

MDG

Kirsti Kierulf

H

Ole Jacob Johansen

FrP

Marianne Riis
Rasmussen

Ap

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Stå på for at Røyken og Asker i felles-skap og på
forpliktende måte, står på for gode transport- og
infrastrukturløsninger i området

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Stå på for at Røykenveien ikke forsvinner fra fylkenes
handlingsprogrammer

***

***

***

**

***

**

***

*

***

Stå på for å sikre fremdriften på arbeidene med samtidig
innkjøring ved Heggedal stasjon

***

***

***

***

***

??

***

***

***

Stå på for å sikre gode løsningen for planfri jernbane
mellom Heggedal og Hallenskog

***

***

***

**

***

***

***

***

***

***

***

**

***

***

***

***

***

***

Arbeide for at elveløpene gjennom Heggedal sentrum
forskjønnes, og at det bygges flomvern spesielt med
tanke på Skithegga

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Arbeide for at det utarbeides en plan for Kistefossdammens bredder

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Arbeide for at planlagt gang/sykkelvei langs jernbanen
mellom Heggedal og Asker blir realisert

***

***

***

***

***

***

***

*

***

Bidra til at klimakonsekvenser kartlegges og en
tilpasningsplan for klimaendringer etableres

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Arbeide for at det vurderes nye badestrender i tilknytning
til Heggedal sentrum

*

***

*

***

***

***

***

***

***

Bidra til at det åpnes for at barn i Hallenskog-området
kan søke om opptak i Heggedal skolekrets

-

***

**

**

***

**

***

*

??

grad
***Stor
- Stor
grad
Middels
grad
. **
- Middels
grad
gradgrad
. Liten
* - Liten
- IkkeIkke
politisk
relevant
politisk
relevant
nå nå

***
**
*
-

Nye Heggedal sentrum – i hvilken grad vil ditt parti:
stå på for at planene for torget og ute-arealene i nye
Heggedal sentrum, blir fulgt opp og sluttført i henhold til
fremdriften
Vei og transport – I hvilken grad vil ditt parti:

Helse og omsorg – I hvilken grad vil ditt parti:
Arbeide for å sikre at pleiehjemmet ved Kistefossen
realiseres i planperioden
Klima og miljø - I hvilken grad vil ditt parti:

Oppvekst – I hvilken grad vil ditt parti:

Arealplaner - I hvilken grad vil ditt parti bidra til mer samarbeid mellom kommunene Røyken og Asker når det gjelder:
Områdeutviklingen i Heggedal / Hallenskogområdet

***

***

***

***

***

***

***

*

***

Områdeutviklingen i Rødsåsen, Stokkerskogen, Rustad
knyttet til boligarealer og arealer til offentlig bruk (eks:
skoler, helse/pleietilbud)

***

***

***

***

***

***

***

*

***

Næringsutvikling i Bjerkås/Slemmestad-området

***

***

*

***

***

***

***

*

??

1)
2)
3)
4)
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Venstre påpeker at det er begrenset plass på skolen
Var usikker på hva som mentes - poenget vårt her var det å se på grenseområdene i fellesskap
Er i mot ny Røykenvei
Jfr samtale………….
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Krf

Rikard Knutsen

Knut Winther

***

***

AP

Stor grad
Middels grad
Liten grad
Ikke politisk relevant nå

***
**
*
-

Nye Heggedal sentrum – i hvilken grad vil ditt parti
Bidra til dialog med Asker om den delen av utviklingen som har
betydning for beboere i Røyken kommune
Vei og transport – I hvilken grad vil ditt parti:

V
Rebekka Borsch

FrP

Børre Pettersen

Dette svarer partiene i Røyken

***

Stå på for at Røyken og Asker i fellesskap og på forpliktende måte,
***
***
***
***
står på for gode transport- og infrastrukturløsninger i området
Støtte planene for ny veitrase – «Hengefossalternativet» - fra
**
***
***
Hallenskog
Stå på for at Røykenveien ikke forsvinner fra fylkenes
***
***
***
handlingsprogrammer
Stå på for å sikre fremdriften på arbeidene med samtidig innkjøring
***
***
***
ved Heggedal stasjon
Stå på for å sikre gode løsningen for planfri jernbane mellom
***
***
***
***
Heggedal og Hallenskog
Klima og miljø - I hvilken grad vil ditt parti:
Arbeide for en samordnet uybygging av flomvern i tilknytning til
***
***
***
Skithegga
Oppvekst – I hvilken grad vil ditt parti:
Bidra til at det åpnes for at barn i Hallenskog-området kan søke om
**
***
***
opptak i Heggedal skolekrets
Arealplaner - I hvilken grad vil ditt parti bidra til mer samarbeid mellom kommunene Røyken og Asker når det gjelder:
***
***
***
***
Områdeutviklingen i Heggedal / Hallenskogområdet
Områdeutviklingen i Rødsåsen, Stokkerskogen, Rustad knyttet til
boligarealer og arealer til offentlig bruk (eks: skoler,
***
***
***
helse/pleietilbud)
***
***
***
Næringsutvikling i Bjerkås/Slemmestad-området

Høyre og SV i Røyken har ikke besvart henvendelsen. KrF sa at de ikke
hadde tid til å svare. Rødt og MDG stiller liste, men Heggedalsposten var
Har gjennomført.
pga
dessverre ikke klar over dette da spørreundersøkelsen ble
kapasitetspr
oblemer
kun rukker å
på etpå
noensvare
banker
par av

Hvem kan vi stemme på?
Kommentar

Hvis du ikke vil vente til valgdagen, eller at
din dør, så
er det informasjon om partier og kandidater på kommunenes hjemmesider. På Asker’s og Røykens hjemmeside ﬁnner du en komplett oversikt
over partier som stiller og over kandidatene.
Heggedalsposten bringer oversikten – og samtidig viser vi hvor godt
representert våre områder (Heggedal, Hallenskog, Gullhella, Vollen) er i
valglistene. Tallene er basert på informasjon om poststed i valglistene.
Asker

08-11 Valgstoff.indd 11

Røyken

Antall i listen

Antall fra
Heggedalspostens
område

Antall i listen

Antall fra
Heggedalspostens
område

Arbeiderpartiet

30

4

21

2

Fremskrittspartiet

18

3

19

2

Høyre

52

7

31

3

Kristelig Folkeparti

21

1

16

1

Miljøpartiet De
Grønne

26

2

23

1

Pensjonistpartiet

16

0

-

-

Rødt

14

1

8

0

Senterpartiet

36

5

-

-

Sosialistisk
Venstreparti

15

4

22

0

Venstre

45

10

20

2
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Torsdag 3. september kl. 19.00

De gamle lastebilene 1900-1965
- med noen lokale eksempler
v/Ivar Stav. Ivar er

veteranbil-entusiast, og
har gått gjennom registre og fortegnelser for å
ﬁnne lokale bil-eiere.

Heggedal og
omegn Historielag

Program høsten 2015
Søndag 30. august: Bekkestua åpen 12-16, med
enkel kafé.
Torsdag 3. september kl. 19.00 på Innbyggertorget:
”Lastebilens historie i Norge” - v/Ivar Stav. Se omtale

Hvem var den første
lastebil-eieren i bygda?.

Søndag 6. september: Åpen kafé på Bekkestua
12-16, og markering av krigsjubileet. Se omtale

Søndag 13. september kl. 12.00

Torsdag 10. september kl. 19.00: Fortellerverksted på Innbyggertorget, tema: Heggedal Musikkorps 1945-1967.

Besøk på “Nytteveksten”

Alette Buttingsrud var en av fronﬁgurene i “Nyttevekstforeningen” på 1930og 40-tallet. Eiendommen Øvre Bråta
var eid av foreningen, og ble drevet av
Alette og Leif Buttingsrud. Vi får en
orientering og omvisning på gården, der
bl.a. utstyr til linproduksjon fremdeles er intakt.

Søndag 13. september kl. 12.00: Besøk på
”Nytteveksten” med omvisning og foredrag. Se omtale
Mandag 28. september kl. 13.00: Fortellerverksted
på Innbyggertorget. Tema: Leik og spill (bridgelag, kaste på stikka, poker)

Oppmøte på Øvre Bråta, Heggedalsvn. 179.

Søndag 11. oktober kl. 12.00 v/fabrikken: Åpning
av Dalveien - veifar mot sjøen. Se omtale

Søndag 6. september fra kl. 12.00

Mandag 26. oktober kl. 13.00: Fortellerverksted
på Innbyggertorget: Tema: Syklubber, basarer og
misjonsforeninger

Krigsjubileet markeres på
“Bekkestua”
I anledning krigsjubileet inviterer vi
til foredrag og underholdning på Bekkestua. Harry Sønsterød er invitert, og
vi håper å se den spreke veteranen på
Bekkestua i år, også.

12.30: Visekonsert v/ Steen-Vidar Larsen
13.00: Foredrag v/forsker Lars Borgersrud.
Kafeteriaen er åpen 12.00 - 16.00

Torsdag 12. november kl. 19.00: Fortellerverksted på Innbyggertorget. Tema: Skolekorpset i
Heggedal
Torsdag 19. november kl. 19.00 på Innbyggertorget: ”Hva er huset ditt bygd av? Om norske
husbyggingsteknikker, v/Knut Ivar Edvardsen.
Presentasjon av Tændstikka 2015.
Mandag 30. november kl. 13.00: Fortellerverksted
på Innbyggertorget. Tema: Hjemmebrenning og
annen hjemmeproduksjon av mat og drikke.

Søndag 11. oktober kl. 12.00 v/Heggedal Fabrikker

Veifar mot fjorden - åpning av Dalveien

Historielagene i Vollen og Heggedal har merket og laget opplysningskilter langs det gamle veifaret mellom Heggedal og Bjerkås/Sjøstrand. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen. Dette veifaret er det sydligste av ﬁre
eldre veifar fra Heggedal mot fjorden - den gamle “Riksvei 1” i eldre tid.
12.00 - Ofﬁsiell åpning av veifaret v/ordfører Lene Conradi
12.15 - Om gamle veifar v/Ann Engh, Statens vegvesen
Deretter litt musikalsk underholdning - før vi vandrer til Sjøstrand via Kistefossen, Hovedgården, Heggedalsmarka og Dalveien. Turledere: Terje Martinsen og Terje Madsen. Vandringen avsluttes med en lettere servering
i Sjøstrand Gartneri. Det blir organisert fellestransport tilbake, og henting av biler etter vandringen.
Arrangører: Vollen historielag og Heggedal og omegn Historielag

Historielaget 4-2015.indd 12

19.08.2015 11:22:47

OPPLÆRING PÅ MANUELL OG AUTOMAT
Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige
pakkeløsninger. Vi har kjøretimer dag og kveld.
Gratis henting og bringing til kjøretimer.
Bærum - Asker - Røyken
Kjøretimer dag kr. 500,-/kveld kr. 600,Neste traﬁkale grunnkurs uke 42,
oppstart mandag 12. oktober.
Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00
Tlf.: 404 14 008 www.heggedal-traﬁkkskole.no
Tlf.: 66 90 30 51
Mob.: 934 89 898
post@realbil.com
www.real-bil.no

* Autorisert bilverksted
* EU-kontroll
* Service
* Reparasjoner
* Bil / glass-skader
* AC-service
Santokh Singh og Geir Kirkhorn
Røykenveien 283, 1389 Heggedal - ved Shell-stasjonen

SM ALFILM -VID EO
Film og Videokonvertering I hjertet av H eggedal
gjennom 30 år

H ar du sm alfilm er-video-lysbilder,
kan vi overføre disse til D vd/harddisk.
Beøk oss I 4. Etg I Sentrum sgården og se sam tidig vår
film utstilling I H eggedalsbakken 6 (over Kiw i)

Tlf: 66 79 45 45
Eller gå inn på våre nettsider:
w w w .jadu.no

H eggedalsbakken 6
1389 H eggedal
Kunnskap gjennom 30 år

Frisør

Anne Grethe Thune

Borch Fagerhaug Elektro AS
Åmotveien 44, 1389 Heggedal
* Rehabilitering
* Nybygg
* Brannforebyggende El-kontroll
Kontakt oss på mobil 415 51 001 eller
epost oborch@online.no

Velkommen til Sushi og asiatisk mat

Her ﬁnner du alt i sushi og asiatiske retter
for takeaway, samt egen restaurantmeny.
Nå også mandager 17-21 Tir-søn 14-21
Heggedalsveien 304, Heggeodden
Tlf. 66 79 66 00 - www.SiamSushi.no
Følg oss på Facebook

Nå er Sentrum Frisør, Pepita Frisør og
Clinic Michelle i samme lokale

SENTRUMS
FRISØR
Kristin Øverbye 974 84 572

Mandag - fredag 09.00 - 16.00
Kveldstid og lørdager etter avtale

Dameklær:
Alt kr. 200 uansett førpris

Clinic Michelle
Hudpleiesalong
Hudpleier Michelle Nuth

tilbyr hudpleie, hårfjerning
med voks og farging av vipper
og bryn, vippe extension og manikyr

Trevaren 9, 1389 Heggedal - 66 79 62 65

Heggedal sentrum, det gule huset ved fabrikken, “beauty-kjelleren”

13 Annonser-traf-Borch-Real-Sushi-PepMichSentr.indd 13
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Vi gleder oss til et nytt korpsår!
Tekst: Alf-Egil Lahn
Design: Anders Lie Hagen

Til neste år fyller korpset 60 år.
Korpsåret vi nå tar fatt på blir
ekstra spennende; vi gleder oss
til et jubileumsår som vil
strekke seg over hele 2016.
Forberedelsene er godt i gang.
Allerede første helgen etter skolestart dro junior- og hovedkorpset på
sitt tradisjonelle oppstartsseminar.
Dette er en viktig helg, der grunnlaget for hele høstens program legges.
Det ble mye øving på, og spilling
av nye noter, men helgen var også et
viktig sosialt arrangement. Vi reiste
til Sommarvik Årjäng Camping, der
musikantene kunne kose seg med
stedets alle spennende aktiviteter.

Heggedal og Blakstad skolekorps under sommerturen 2015 til Göteborg.
godteposer til en billig hektopris!

V i øn sker alle
er
nye og gamle kund
ve lkom m en ti l

Nå er det 28 spente aspiranter som
gleder seg til oppstart i august.
Korpset jobbet mye med rekruttering
lo p p em ar ke d
r
i løpet av våren, og dette ga et resul10. og 11. ok tobe
tat over all forventning. I skrivende
i Askerhallen.
stund er det påmeldt 28 nye aspiranter! Alle har fått utdelt instrumentet,
I juni var vi også i Sverige, somog vi kan bare glede oss til å få høre
merturen gikk til Göteborg Music
aspirantene opptre. Første ofﬁsielle
Festival. Turen ble en ﬂott avslutning
opptreden blir under høstkonserten
på korpsåret. Hele korpset reiste
lørdag 14. november, gå ikke glipp
sammen på tur, både aspiranter,
av den.
juniorer og hovedkorpsere. I år
deltok 30 korps og nesten 1200
Et fornøyd aspirant- og juniorkorps
musikanter på festivalen, alle fra
etter utendørskonsert i Göteborg.
Norge. Alle korpsene var innkvartert
på en sentrumsnær skole, der vi sov
Bli med å lage jubileumskorps!
på klasserom, inntok maten i spisesaSpilte du i korps da du var yngre? Kunne du tenkte deg å bli med i et nystartet korps?
len og ble kjent med musikanter fra
I anledning korpsets 60-års jubileum i 2016, inviterer vi alle voksne som spilte i korps
andre korps. Dette ble en tur i god
i gamle dager eller som fortsatt spiller i dag, samt alle tidligere Heggedal og Blakstad
korpsånd!
skolekorpsere, til å bli med og lage jubileumskorps! Jubileumskorpset skal opptre ved
I tillegg til utendørskonsert i sentrum
utvalgte anledninger i løpet av jubileumsåret. I løpet av høsten i år vil vi gjennomføre
og parademarsj gjennom byens gater,
noen øvelser, men ambisjonsnivået er ikke høyere enn at det er mulig å mestre for
deltok vi også i en programkonkurrustne musikanter som ikke har spilt på en god stund (så lenge du er innstilt på å øve litt
ranse i ﬂotte Göteborgs konserthus.
hjemme). Hvis det er interesse for det vil vi vurdere å fortsette å spille også etter 2016.
Vi spilte oss til en ﬂott 4. plass!
Interessert? Send en e-post til heidimust1@gmail.com så raskt som mulig og oppgi
På vei hjem ble det stopp på Nordby,
hvilket instrument du spiller.
og der hører det med velfylte

Loppelageret i Kloppedalen er åpent 18-21
hver torsdag (utenom skoleferier)
Korpset på nettet: hbs.skolemusikk.no
Kontaktinfo: Alf-Egil Lahn, styreleder,
tlf. 458 64 164, alfegillahn@gmail.com

Untitled-2 14

Heggedal og Blakstad skolekorps
er på Facebook. Lik siden vår og få
siste nytt om konserter, aktiviteter
og mye annet vårt musikalske
fellesskap kan by på!
facebook.com/hbskolekorps
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Omtale av noen av høstens arrangementer på Innbyggertorget
Arrangementer etter 24. oktober omtales i neste nummer av bladet

Petter Nome om Øl og kultur

Edderkopper på Innbyggertorget

Mandag 14. september kl. 17.30
Denne kvelden vil det igjen kravle og krype på Innbyggertorget. Oslo reptilpark
kommer tilbake, med edderkopper, skorpioner, pinnedyr
og annet kryp. Kanskje du
kan få holde en ekte tarantella, hvis du tør?
Passer fra 4 år. Gratis

En billedkunstner har ordet

Mandag 28.september kl. 17.30
Morten Langhoff, billedkunstner
og heggedøl, har blitt en trofast
foredragsholder hos oss.
Denne kvelden kommer har igjen
til Heggedal innbyggertorg for å
øse av sin kunnskap. Gratis

Barnetimen for de minste

Mandag 19. oktober kl 17.30
Lene Ask holder eventyrstund på Innbyggertorget.
Hun leser fra noen av bøkene sine og tegner for
oss.
Lene er både illustratør, fotograf og forfatter. Hun har blant
annet skrevet billedbøkene
om Familien Rotle og Jo og
Jenny.
Passer fra 3 år. Gratis

Strikkekveld

Mandag 26. oktober, 2. november og 9. november kl. 17.30-19.00 blir det strikkekveld på Innbyggertorget.
(Omtales i neste nummer av Heggedalsposten)

Onsdag 9. september kl. 11.00 (Merk tiden!)
I de senere år har øl og interesse
for ølbrygging blomstret opp i Norge. Vi får besøk av Petter Nome,
direktør i Bryggeri- og Drikkevareforeningen. Han skal snakke om øl
som kultur.
Passer for alle voksne. Gratis

Mindfulnessøvelse i oppmerksomt nærvær

Stadig mer forskning viser at mindfulness har positiv
virkning på vår totale helse, både fysisk og psykisk. Her vil du få en grunnleggende innføring i hva
mindfulness handler om og lære å tilegne deg noen
grunnleggende teknikker som hjelp til å praktisere
mindfulness i hverdagen.
Tor Magne Handeland (Sykehusprest ved Drammen
sykehus og sertifisert mindfulnessinstruktør) holder
kurs i mindfulness over 8 torsdager.
Oppstart: torsdag 17.september
kl.19.00- 20.00
Påmelding til Tor Magne Handeland: tmhandela@hotmail.com
Pris: Kr 1800,-

«Flasker, vannrotter, gevær og kjærlighet»
Om gutten Ola Bauers knallharde møte
med Heggedal og Hartmann pensjonatskole på 1950-tallet.
Onsdag 8.oktober kl. 19.00 (Merk tiden!)
I debutromanen Graﬁtti skriver Ola Bauer om
den tiden han bodde i Heggedal.
Espen Haavardsholm har skrevet biograﬁen, Et rom i flammer,
der han blant annet beskriver
denne tiden. Forfatteren forteller
og leser fra boka si.
Inngang kr. 50,-

Nærmiljøsentralen arrangerer også i høst datakurs!

Datakurs starter opp 6. oktober 2015, klokken 12:30
Kurset holder på 8 tirsdager.
Siste kursdag er tirsdag 24. November.
Kurset koster 350,Temaene er: førstehjelp i pc-presentasjon, mapper og dokumenter, internett,
Microsoft Word (2 dager), Powerpoint, mail og oppsummering.
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Innbyggertorget hø

August
Heggedalslekene . Bli med på spill og idrettsdag.
Tir. 25. kl. 10.00
Foredrag om tannhelse v/tannlege Anders Finsrud.
Ons. 26. kl. 11.00
September		
Ons. 2. kl. 11.00
Presentasjon av høstens program
Tors. 3. kl. 19.00
”Lastebilens historie i Norge” - foredrag
			v/Ivar Stav. (Arr.: Historielaget)
Ons. 9. kl. 11.00
Petter Nome om øl og kultur. (Se omtale s.15)
Tors. 10. kl. 19.00
Fortellerverksted - tema: Heggedal Musikkorps
			1945-1967. (Arr.: Historielaget)
Edderkopper på Innbyggertorget. (Se omtale s.15)
Man. 14. kl. 17.30
Ons. 16. kl. 11.00
Brannvesenet informerer om brannsikkerhet.
Tirs. 22. kl. 11.00
Felles sopptur i Kjekstadmarka. Oppmøte ved
			
utfartsparkeringen ved 3. avdeling på Dikemark.
Ons. 23. kl. 11.00
Asker husflidslag, forteller om sine aktiviteter
Man. 28. kl. 13.00
Fortellerverksted - tema: Leik og spill: bridge-lag,
			
kaste på stikka, poker) (Arr.: Historielaget)
Man. 28. kl. 17.30
En billedkunstner har ordet (Se omtale s.15)
Oktober		
Tirs. 1. kl. 12.00
Tegnekurs for barn v/Anniken Askeland. Gratis.
Eldres dag. Jazz duoen underholder , kaffe og
Tirs. 1. kl. 11.00
			kake
Tor 8. kl. 19.00
Espen Haavardsholm - opplesing og foredrag
			
om Ola Bauer. Inng. kr. 50,- (Se omtale s.15)
Ons. 14. kl. 11.00
Presentasjon av årets nye bøker, biblioteket
Ons. 21. kl. 11.00
Per Sletaune presenterer “Nye Heggedal“
Man 26. okt., 2. nov. og 9. nov kl. 17.30.: Strikke/heklekveld
Man 26. kl. 13.00
Fortellerverksted - tema: Syklubber, basarer og
			misjonsforeninger
November		
Ons. 11. kl. 11.30
Lutefisk, påmelding. Aud Skramstad synger og
			spiller
Ons.18. kl. 11.00
DNT Asker Turlag - i anledning friluftslivets år
Barnetime for de minste v/Lene Ask (Se omtale s.15)
Tor.19. kl. 17.30
Tor 12. kl. 19.00
Fortellerverksted - tema: skolekorpset i Heggedal
Tor 19. kl. 19.00
Hva er huset ditt bygd av? v/Knut Ivar Edvardsen.
			
Presentasjon av historielagets årbok.
Lør. 28. kl. 12.00 - 16.00 Julegaveverksted på innbyggertorget.
			Alle er velkomne. Ta med barn, barnebarn , oldebarn.
Man. 30. kl. 13.00
Fortellerverksted - tema: Hjemmebrenning og
			
annen hjemmeproduksjon av mat og drikke.
Desember		
Lør. 5. kl. 12.00 - 16.00 Julegaveverksted på innbyggertorget.
			Alle er velkomne.
Ons. 9. kl. 11.00
Klassisk gitar, med Kristian Heim
Fre. 11. kl. 12.00
Julemiddag. Påmelding.
			
Luciatog fra Heggedalskogen barnehage
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et høsten 2015
Åpningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:
kl. 09.00 - 18.00

Bibliotekar vil være til stede 12.00 - 18.00.

Onsdag: kl. 12.00 - 14.30
(selvbetjent bibliotek)

Lørdag: Stengt

Åpen kafé på biblioteket:
Vi selger kaffe, brus, vafler, kaker,
baguetter, pizzaboller og smørbrød.

Heggedalsposten
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Utsendelse av seniorsentrenes programhefte
Fra høsten 2015 har vi ny rutine for utsendelse av seniorsentrenes program.

Vi har tidligere sendt programmet hjem med posten tilalle
pensjonister i kommunen som er 67 år og eldre.
Fra og med høsten 2015 vil programmet bli sendt hjem
som et vedlegg i avisen Askerposten to ganger i året (august og januar). Høstens program kommer sammen med
Askerposten rundt den 19. august.
Askerposten sendes ut til alle husstander i Asker kommune. På denne måten vil programmet vårt nå ut til enda
flere enn tidligere. Så følg ekstra godt med neste gang du
får Askerposten hjem til deg!
Hilsen seniorsentrene i Asker kommune

Innbyggertorget søker frivillige

til kafeteriaen på mandager. Innbyggertorget har et sosialt og hyggelig miljø.
“Arbeidstid”: kl.09.00 - 14.30.
Det vil være to personer som vil betjene kafeen og ha åpent også for selvbetjent bibliotek. Som frivillig vil du gå i en turnus, med 3 - 6 uker mellom hver
“vakt”. Jobben vil være å smøre baguetter og smørbrød, skjære opp kaker
og koke kaffe.
Ta kontakt med daglig ansvarlig Elisabeth Lystad, tlf. 66791222

Faste kurs og aktiviteter:

Aktivitet:								Dag:		

Kunstgruppen Art. 2 grupper					Mandag
Stavgangsgruppe « GladTrimmen»				Mandag
Lappeteknikk, søm (ulike uker)					
Mandag
Håndarbeid/arbeidsstue
(Like uker)				
Tirsdag
Tirsdag
80 +. Sosial samtalegruppe. (Ulik uke) Se oppslag		
Gå/ ruslegruppe							Tirsdag
Datakurs, 8 tirsdager. kr.350.- se omtale side 15		
Tirsdag
Livscafe « Lyst på Livet» egen timeplan. Påmelding.		
Onsdag
Seniordans - Ny aktivitet, se omtale side 37			Onsdag
Allsang med levende musikk					Onsdag
Ipad, mobil og nettbankkurs . To torsdager.			
Torsdag
Trimgruppe med fysioterapeut					Torsdag
Bridgegruppe								Torsdag
Bingo, to ganger pr. måned (i like uker.)				
Fredag
Gjette og spørrekonkurranse, Boccia pilkast mm. (Ulik uke. ) Fredag
Strikkeklubb, ta med håndarbeid, sosialt samvær.		
Fredag
Lappeteknikk kurs. 8 ganger, kursavgift kr. 800. Ta med symaskin Fredag
Italiensk grunnkurs (påmelding innen 12. aug.) 		
Fredag
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Klokkeslett
10.00-20.00
11.00-12.30
10.00-13.00
10.00-12.30
10.00-11.30
11.00-12.30
12.30-14.30
11.00-13.30
11.00-13.30
12.00-13.00
12.30-14.30
10.00-11.00
11.00-15.00
12.00-13.00
12.00-13.00
10.30-12.00
10.00-13.00
9.45-11.45

Oppstart
17/8
7/9
7/9
18/8
4/8
6/10
9/9
16/9
19/8
17 og 24/9
20/8
27/8
21/8-15
14/8
4/9
11/9
19/8
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Sverre Aae

- ny styreleder i Nærmiljøsentralen
Jeg møtte Sverre Aae i Trans´matorn
og benyttet anledningen – han er jo
min nye styreleder!
Etter sykling over tabletops og kamelpukler, hengende i en ”wall-ride”
og flere ganger farlig nær kanten i
flere doseringer– fikk jeg endelig
Sverre til å stoppe for rødt lys. Nær
sagt som trafikkopplæring. Jeg slet
med å få igjen pusten, det er ikke lett
å holde følge med Sverre på sykkel.
Hvor kommer nå denne mannen fra?
Jo, født og oppvokst på Hedemarken i
Stange kommune - Ottestad. (Undertegnede er født og til dels oppvokst på
Furnes i Stange kommune – så dette
startet jo ganske bra..)
Han flyttet til Heggedal på begynnelsen av 80 tallet, (da hadde undertegnede allerede forlatt Heggedal
og en god venn med en pen søster i
Kloppedalen og var på vei i marinen)
Ikke uvanlig, da ble det kjærligheten
til Vigdis som trakk ham til Heggedal.
Vigdis og Sverre har tre barn, to gutter
på 26 år og ei jente på 19 år.
Sverre forteller at han debuterte som
frivillig 15 åring i Norsk Folkehjelp
sanitet Stange og senere i Oslo med
ulike aktiviteter som førstehjelper
og assistent for utviklingshemmede,
funksjonshemmede og eldre som
trengte en tur ut til bla.a teater eller
andre arrangementer. Med andre ord
begynte han tidlig med frivillig arbeid
– og har ikke gitt seg.

Skolekorpset har vist Vigdis og Sverre
at godt felleskap gir god måloppnåelse
for barnas aktivitet og utvikling. Fellesskapet gir også foreldrene mulighet
til å drive skolekorpset videre mot nye
mål uten overforbruk av dugnadstimer slik mange påstår. (Men med passe/
masse bruk av frivillig innsats tenker
nå jeg.)
Han har arbeidet ved Oslo universitetssykehus (OUS) i 37 år, de første
årene som portør, siden som ambulansearbeider/paramedic og seksjonsleder. Sverre forteller at han det siste
året gått fra ledelse til full turnus som
paramedic på ambulansene (ambulansestasjonen) i Bærum.
Som en avkobling i hverdagen har
sykkelen blitt en trofast og god følgesvenn, både på landeveien og i
marka, alene og med sykkelvenner i
bl.a. Asker Cykleklubb, i de senere år
har også skiene blitt en del av rekreasjonen.
Men styreleder i Nærmiljøsentralen?
”Som nyvalgt styreleder i Heggedal
Nærmiljøsentral kjenner jeg på noen
forventninger til oss alle for å påvirke
fremtiden for Heggedal og Asker” sier

Sverre. ”Mye skjer på mange områder, utviklingen av Heggedal går sin
gang, men mest spennende er hvordan
vi får med oss nye frivillige til fremtidsrettet arbeid lokalt. Mange organisasjoner skulle gjerne hatt flere frivillige med seg i sitt viktige arbeid.”
”Asker kommune legger denne høsten
frem en spennende folkehelseplan for
Asker befolkning, denne planen bør vi
alle se på og ha et fokus på som organisasjoner og eller bare som innbygger
i Asker. Hva er folkehelse? Stikkord
som angår politikere, kommunal administrasjon og oss som innbyggere
og medmennesker i et folkehelseperspektiv er bl.a.: Trivsel, toleranse,
forståelse, møteplasser, aktiviteter,
forventninger, se hverandre, ta vare
på, inkludere, tilgjengelighet, åpenhet, frivillighet og lokalmiljø.
I det ovenstående ligger mine forventninger til meg selv og Heggedal
Nærmiljøsentral, som aktør og bidragsyter for god folkehelse i Asker og i
Heggedal. Alle kan bidra i en eller annen form.”
Sier han til sist - og sykler videre i en
travel hverdag.
Tusen takk for samtalen, jeg håper og
tror vi skal sykle langt sammen.
Tekst og foto: PerS etter en noe andpusten (i folkehelsens ånd) samtale
med Sverre Aae

Han sneiet innom politikken, men
trivdes best med praktisk frivillighetsarbeid der det var forenlig med
familie og turnusarbeid. Det viktigste
frivillighetsarbeidet Vigdis og Sverre
har deltatt i gjennom fokus på barnas
oppvekst, og med støtte til deres valg
av ulike aktiviteter i oppveksten. Fotball og korps med mye mer har fulgt
familien gjennom mange år, spesielt
har Heggedal og Blakstad Skolekorps
vært hjertet nært de siste 18 år (2015
ble siste korpsår med barn i korpset).
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Nærmiljøleder’n

Sommeren er på hell, vel overstått
sommer, godt å begynne å jobbe igjen,
tilbake til striskjorta og havrelefsa, nå
er det snart jul, sommeren var kort
og dagene blir bare kortere…. Men
Innbyggertorget består i alle årstider.
Veldig hyggelig om du stikker innom oss, her er rom (som i værelser),
kaffe, mat, bøker og trivelige ansatte
og gode naboer. Ikke la høstmørket
ta overhånd, hold deg med oss i litt
sensommerlys. Vi står i alle fall i rusegropa for stor aktivitet på mange
områder i Heggedal – og snart er vi
vel startklare. Neste år blir om mulig
mye mer spennende enn dette.
Per S

Trans´matorn

Omtalt og omskrevet mange ganger,
men nå er det veldig nær. Vi åpnet
mulighetene for alle den 22/8. Med
ordfører og halsbrekkende sykling.
Trafikkopplæringsområdet er nesten
ferdig, klassesett med sykler er bestilt
for levering i mars 2016. Sykkelklubben er midt i ivrig dugnadsarbeid og
vi har fått en 14 åring til å lage en herlig logo.

I kommende nummer av Heggedalsposten og ikke minst på nett vil
du finne presentasjoner og videoer
fra aktivitet i parken. Stikk innom i
Trans´matorn!

Kommune 3.0

Du kan like godt merke deg begrepet
med en gang. Kommune 3.0 er neste
nivå i samspill mellom kommune
og innbygger. Skape sammen, jobbe
sammen, finne løsninger sammen.
Basert på gjensidig respekt og likeverd. Jeg gleder meg til det virker;
følg med!
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Trans’matorn en uke før åpningen (foto: Per Sletaune)

Frivillighetserklæringen

Etter forslag, innspillskonferanse og
ikke minst en lang høringsperiode er
regjeringens frivillighetserklæring endelig klar og offentlig. Hele (den er
ikke lang, men viktig) kan du lese på
nett: (https://www.regjeringen.no/
globalassets/departementene/kud/
frivilligdokumenter/frivillighetserklaeringen-hefte.pdf)
”Frivillighet er en avgjørende del av
så godt som alle samfunnsområder.
Gjennom Frivillighetserklæringen vil
vi sikre frivillig sektor forutsigbarhet,
åpenhet, tillit og tilgjengelighet i dialogen med regjeringen uavhengig av
hvilket departement de henvender seg
til. Det at folk engasjerer seg og tar

ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap.
”Det er frivilligheten som skaper det
gode samfunn”, sier kulturminister
Thorhild Widvey.
Frivilligheten trives best lokalt, gi
noen timer av din fritid til fellesskapets beste – og du får mange ganger
tilbake. Investering med timer som
innsats er kanskje den beste investeringen du gjør for deg selv.

Miljøavtalen

Bærekraftig Liv i Heggedal og Nærmiljøsentralen har før og gjennom
sommeren utarbeidet en ”avtale” som
er inngått mellom utbyggere, innbyggere og påpassere i Heggedal. Vi har
beskrevet gjensidige forventninger til
oss alle og fått tilsagn fra de som skal
være ansvarlige for byggeaktivitet i
bygda vår. Vi har spesielt lagt vekt på
det positive, men viktigst av alt er å
unngå ulykker og personskader, opprettholde trivsel for
alle – også i byggeperioden og å si
fra. Si fra om det er noe som oppleves
som ugreit eller enda verre - om noe
oppleves som farlig. Avtalen i form av
en liten folder vil være tilgjengelig på
Innbyggertorget og på andre steder vi
ferdes. I tillegg kan den selvfølgelig
lastes ned fra www.iheggedal.no.
PerS
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Topp-tur over Svartvannsåsen
Tekst og foto: Laila Samuelsen, Layout: Ole-Herman Bjor

Med mat og drikke i sekken, er dette en ﬂott rund-tur på ca. 2 – 3 timer. Ta gjerne
med kikkert og kamera for å få med deg litt av denne ﬂotte naturopplevelsen hjem.
Svartvannsåsen blir kalt Kjekstadmarkas Besseggen med det svarte vannet ned
på den ene siden av ryggen og den lyse fjorden på den andre. Du kan glede deg til
mange ﬂotte utsiktsplasser på turen, inn mot Oslo, fra Røyken til Drammen, mot
Lierskogen og mot Håøya til Drøbak.
Vi starter fra Øvre Hallenskog, fra Pplassen ved postkassestativet ved Nores vei, rett før bakkene opp til Blåfjellhytta.
Fra Heggedal sentrum kjører du
over jernbanen og mot Hallenskog.
Ta opp Plankedalsveien, og på toppen
tar du til venstre, skiltet Blåfjellhytta.
Bare et par hundre meter lenger fremme ligger P-plassen.
Innenfor P-plassen går du ca. 100
meter på vei før du tar til venstre inn
en fin gruset sti. Det er grus et lite
stykke, og ellers fin sti videre nedover
mot
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Skogsbilveien som går til
Røyken og Kleiver
Dette var en gammel ferdselsvei og
skolevei mellom Hallenskog og Røyken.
Mange prøvde å verne om denne
skogsbil-veien da boligfeltet Kjekstadmarka ble igangsatt. Det lå en
stor, flott hule i nærheten av skogsbilveien også, «Bjønnehula» . Denne ble
ivrig besøkt av skoler, speidere og andre grupper. Men nå er det dessverre
bygd hus kloss ved hula, og stien til
Svartvannsåsen ble borte. Men Block
Watne har ryddet ny sti. Den går opp

Med GladTrimmen på tur til
Bjønnehula

til høyre før du kommer til husene.
Men denne stien er litt overgrodd nå,
så den fineste turen får du ved å følge
skogsbilveien og veien frem til rundkjøringen i boligfeltet, og ta opp til
høyre til ...

19.08.2015 02:58:44
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Vesledammen
Herfra går du forbi badeplassen (ikke
over brua) og til den andre enden av
vannet der stien går inn i skogen. Til
venstre for stien, før stien stiger bratt,
står det et helt spesielt tre, «Huldras
hest». På skiltet ved siden av kan du
lese hele historien.

START
Helene, Markus, Mina og Thea på
Huldras Hest

På toppen runder stien mot høyre før
stikrysset til Svartvannsåsen. Ta så
til venstre og følg denne stien opp til
toppen. Den stiger ganske raskt og
er litt bratt, men ingen klatring. Litt
drikke og små hvilepauser gjør turen
til en god opplevelse for små og store
føtter.
Som takk for slitet får du en fantastisk fin tur over toppen med flotte
utsiktspunkter. På den ene siden ser
du fra Oslo til Drøbak og på den andre
siden fra Røyken og helt inn til Drammen og Konnerud.
Rustrøde skilt med Pilegrimsvei - logo
er nå plassert flere steder langs stien.
Dette tyder på at her gikk pilegrimsveien mellom Asker kirke og Røyken

Vesledammen
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kirke.
Kanskje
overnattet de i
Bjønnehula?
Rett før toppen
får du den første
panoramautsikten
utover fjorden og
Merket
inn til Oslo. Som
pilegrimsvei
det gjerne er til
fjells, så er det en topp bakenfor toppen, og slik er det her også. Vi må litt
høyere for å skimte
Svartvann.
Det er bratt ned på venstre side og
det svarte vannet langt der nede, er nå
nesten skjult av all vegetasjonen. For
en del år siden kunne vi se vannet mye
tydeligere. Litt av den tette vegetasjo-

Flott utsikt helt til Oslo

nen kunne jo med fordel fjernes, men
uten å røre de verneverdige gamle og
krokete trærne, som har greid å overleve gjennom mange, mange år i høyden.
Kjekstadmarka’s «Besseggen»
blir Svartvannsåsen kalt, med det
svarte vannet på den ene siden og den
lyse fjorden på den andre siden av
ryggen.
Litt lenger fremme har Asker Turlag satt opp en postkasse med loggbok
som alle kan skrive seg inn i. (Bilde)
Rett ved postkassa og stien er det et
juv som heldigvis er sikret med vaier,
og litt lenger fremme står det rester av
et tre midt i stien, gnagd fra to sider.
Kan det ha vært en gnager der, tro, eller er det rett og slett råte? (Bilde)
Før vi kommer frem til neste utsiktspost passerer vi en stor jettegryte,

19.08.2015 02:58:47
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Thea og Helene på det slette
Blåberget.
Gammelt skilt og Mona står på
pynten og skuer utover Røyken.

Tor skriver oss inn i logg-boken til
Asker Turlag.

det flott utsikt mot Røyken og helt til
Drammen og Konnerud.
Rett i nærheten ser det ut som om
det har blitt risset noe i fjellet, men
hva?

Når fjellet er tørt er det ikke lett å se
blånyanser, men stedvis kan du se blå
renner, og dette blir mer synlig når
fjellet er vått.

Har det vært en gnager her, tro?

som naturen selv har laget av stein og
is, og den må jo foreviges.

Flott jettegryte som naturen selv har
laget.

Fjellet stuper ned på venstre side. Det
står noen gamle, litt rustne røde skilt
flere steder langs kanten, men hva og
hvorfor skulle vært artig å vite. Gamle fareskilt, kanskje? (Bilde)
Det er bred og flott sti over Svartvannsåsen og mange flotte steder
å raste. Vi stoppet ved et gammelt
trigonometrisk punkt der bare noen
rester av jernstolper vitner om at det
en gang var en varde der. Derfra er

20-22Tur 2015-4.indd 22

Risninger i fjellet rett ved trigonometripunktet – Naturskapt?

Videre går turen fra Svartvannsåsen
over mot Bjåfjell. Der går det en sti
merket Blåfjellhytta til høyre. Den
skal vi ikke ta. Vi går videre og krysser høyspentledningen der vi ser helt
til Lierskogen.

BLÅ-fjellet - Mina og Markus vinker
langt der nede.

Fra toppen ser du Oslofjorden med
Håøya som ruver over alle de andre
øyene. Til høyre for Håøya ser du Furuholmen som er en liten idyllisk øy
og videre ser du inngangen til populære Sandspollen, for de som har båt,
med Slottet ved Storsand bak, som er
et yndet sted å fiske, og Drøbak i bakgrunnen.

Høyspenten med utsikt helt til
Lierskogen

Vi følger stien videre inn i skogen, og
der står nå et Naturreservat-skilt som
forteller om at dette området er vernet
for all fremtid. En skjønner hvorfor
når en bare litt lenger fremme ser de
flotte flate blå-bergene. Ved å følge
stien videre kommer du frem til et stikryss, der det til høyre er skiltet Blåfjellhytta. Ta denne og du kommer rett
ned til de flotte Blå-bergene med sin
særegne flate som skråner nedover.

Fantastisk utsikt fra toppen av
Blåfjellet helt til Håøya og Drøbak.

Fra Blå-bergene går stien videre ned
til Blåfjellhytta og derfra går bena av
seg selv ned bakkene til parkeringsplassen.
God tur!

19.08.2015 02:58:52
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Vi trenger flere medlemmer!

Heggedal Helselag

arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

Aktiviteter på Heggedal seniorsenter/
Innbyggertorget:
Arbeidstua
Tirsdager kl.10-13:
Uke 34 – 18. august
Uke 36 – 1. september
Uke 38 – 15. september
Uke 40 – 29. september
Uke 42 – 13. oktober
Uke 44 – 27. oktober
Uke 46 – 10. november
Uke 48 – 24. november
Uke 50 – 8. desember
Allsang
Hver onsdag kl.12.00-13.00,
med musikk.
Kontakt: Ruth Sæther,
tlf. 66 79 74 20 / 41 22 51 88
Dametrim:
Torsdag kl.10.00-11.00,
ledes av fysioterapeut.
Sponses av Helselaget

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 2015:
* Tirsdag 25.august kl.10-14 –
«Gjellumlekene» - Se oppslag
på Seniorsenteret/Innbyggertorget
* Onsdag 23.sept. kl.17.30:
Medl.møte på Helselagshuset
* Onsdag 25.nov. kl.17.30:
Julemøte på Seniorsenteret/
Innbyggertorget

Vi gir tilskudd til
Nasjonalforeningens prosjekter:
* Hjerteaksjonen
* Demens
* Tuberkulose
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Har du lyst til å vite mer om hva vi
driver med? Ta gjerne kontakt:
Aslaug Halfdansen – tlf. 66 79 79 73 / 994 23 327
Jorunn Ingebretsen – tlf. 66 79 74 16 / 957 05 681
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Sommerjobb for ungdom
Når sommeren og skoleferien kommer er det mange ungdommer
som ønsker seg sommerjobb. For unge under 18 år kan det være
vanskelig å skaffe en jobb på egen hånd. Utekontakten i Asker
kommune har for åttende året på rad gitt mange ungdommer
muligheten til å få en sommerjobb. Lønnen betales av
Asker kommune og Utekontakten formidler jobbene
mellom arbeidslivet og ungdommene.
- Dette tilbudet blir bare mer og mer
populært, forteller Maria Gomes
og Tarje Risbøl ved Utekontakten i
Asker. Totalt er det 50 sommerjobber
i Asker som Utekontakten formidler
hvert år.
Regine Gude (15) fra Heggedal er i
år en av de heldige som har hatt
sommerjobb gjennom kommunens
prosjekt. På en fredag midt i juli
møtte jeg henne på matvarebutikken
Ultra i Asker. Her har hun jobbet i to
uker, seks timer hver dagen.
- Å ha sommerjobb gir verdifull
arbeidserfaring, uavhengig av om
jobben er relevant med tanke på utdanning eller ikke, forteller Regine.

For Regine er det ikke første året
med sommerjobb. - Jeg ﬁkk også
sommerjobb i fjor. Da jobbet jeg i
barnehage, så i år ville jeg prøve noe
annet. Det er ganske ﬁnt å ha sommerjobb; man tjener jo egne penger.
Dessuten har det vært mye regn disse
to ukene, så jeg hadde ikke brukt
tiden til noe bedre hvis jeg ikke
hadde jobbet.
- Hva gjør du?
- Det er for det meste stabling av
varer, hente vogner og rydding i butikken. Jeg blir ganske sliten i beina
siden det er så store lokaler. Heldigvis kjenner jeg butikken godt, siden
jeg jobbet her på Ultra i fjor også, da
vi hadde arbeidsuke på skolen.

Maria Gomes og Tarje Risbøl ved
Utekontakten i Asker er ansvarlig
for sommerjobbprosjektet.
Foto: Kristian Halle

- Neste år kan jeg ikke være med på
Utekontaktens jobbprosjekt, man kan
nemlig bare delta to år. Men da skal
jeg prøve å skaffe meg jobb på egenhånd. Det er jo enklere etter hvert
som man blir eldre, avslutter Regine.
Jobbene som formidles er både i
privat og kommunal sektor, forklarer
Utekontakten. - Det blir tilbudt mange forskjellige jobber; i klesbutikker, matbutikker, barnehager, SFO,
bibliotek og hotell. Noen ganger
foreslår ungdommene selv et sted de
har lyst til å jobbe, så spør vi i Utekontakten om bedriften har mulighet
til å ta imot én eller to ungdommer et
par uker i ferien.
Hvert år bevilger Asker kommune
cirka 500 000 kroner til dette prosjektet. Tidligere måtte Utekontakten
søke om disse pengene hvert år, men
nå er de en fast post i kommunens
budsjettet.

Regine fyller opp med mere sjokolade i hyllene på Ultra.
Det gjelder å ha tunga rett i munnen, for det
er mange forskjellige sjokoladetyper.

- Målet med prosjektet er at ungdom
i Asker skal ha det bra, forteller de
ansatte ved Utekontakten. - Dette er
et tilbud for alle, men først og fremst
for de som ikke har så mye å gjøre

Foto: Anders Lie Hagen
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om sommeren. Ungdommene får
en meningsfylt aktivitet og viktig
arbeidserfaring. De er en kjemperessurs for kommunen og det er viktig
å få vist det frem. Ungdommene er
veldig villige og kjempemotiverte, og
de har da en større sjanse for en vanlig sommerjobb senere.
I løpet av jobbeperioden får alle som
jobber besøk på arbeidsplassen fra en
av Utekontaktens ansatte. Utekontakten i Asker kommune driver oppsøkende sosialt arbeid blant ungdom.
- Gjennom sommerjobbprosjektet
blir vi kjent med ﬂere ungdommer i
Asker og får en større oversikt over
ungdomsmiljøet, forklarer Maria og
Tarje.
I alt har 50 ungdommer hatt sommerjobb gjennom Utekontaktens tilbud i
år. 5 av disse er fra Heggedal.
Eskil Vik Urdal (15) fra Heggedal
har også valgt å jobbe noen uker
i sommerferien. Han går i samme
klasse som Regine på Hovedgården
ungdomsskole. På Quality Hotel
Leangkollen har han og kameraten
Kristian Halle (14) jobbet med
uteområdene rundt hotellet.
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Tekst:

Anders Lie Hagen, 17 år
anderslhag@hotmail.com
Kristian Halle, 14 år
kahalle@gmail.com

Det var ikke hvilken som
helst person Henrik møtte
på skitur tidligere i år.

Gresset må også klippes på
Quality Hotel Leangkollen.
Foto: Anders Lie Hagen

- Det er greit å tjene litt penger, og
det er ganske morsomt å jobbe ute
nesten hele dagen, forteller Eskil.
- Dessuten er det veldig god mat her.

- Dette er et tilbud til alle ungdommer i Asker, opplyser Utekontakten.
Klokken ti en lørdag i slutten av
januar ble jobbplassene fordelt etter
første-mann-til-mølla prinsippet.
De første 50 i køen ﬁkk tilbud om
jobb, og de neste 10 kom på venteliste. - Det er stor kamp om jobbene,
forteller Eskil. - Jeg stilte meg i kø
klokken fem om morgenen utenfor
Utekontakten i Asker for å få jobb.
Da var jeg nummer 24 i køen. Flere
hundre andre ønsket også å få en
sommerjobb, men det var altså bare
50 plasser.
Utekontakten sier at de jobber med å
ﬁnne alternativer til å fordele jobbene, men det er vanskelig å ﬁnne
en helt rettferdig måte. - Dette er et
veldig bra tilbud ﬂere kommuner bør
begynne med. Politikerne i Asker
er veldig positive og ser nytten av
tilbudet. Det er bra forebyggende
arbeid for ungdom. Ungdommene får
muligheten til å vise at de er ﬂinke
til å jobbe. Arbeidsgiverne skryter
av at de er ﬂinke og mestrer arbeidsoppgavene. Voksene tenker ofte at
ungdommer er late og ikke gidder
noe, men grunnen til at mange unge
i Asker ikke har sommerjobb er fordi
det er vanskelig å få en sommerjobb
- ikke fordi ungdommen er lat.

Eskil trivdes veldig med sommerjobben fra Utekontakten.
Arbeidsoppgaver som å feie grus, stelle planter, klippe trær
og trimme hekk var morsomt.
Foto: Anders Lie Hagen
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BAKKAL betyr kolonial eller landhandel på tyrkisk
Enda en ny faghandel av høy kvalitet åpner på Heggeodden (se under),
med åpningstilbud og smaksprøver 3 dager på rad; torsdag 3/9: Godt brød,
fredag 4/9: Gode te-produkter og lørdag 5/9: Utmerket, Colombisk kaffe.

Gründer Ali Uslu (41)
hadde en drøm fra han var
10 år, når han sto hjemme i
Tyrkia, i morfarens kolonial
og landhandel, at han en dag
skulle ha sin egen butikk.
Nå oppfylles drømmen, og
han vil sammen med sin
engasjerte kone Irene, selge
beste kvalitet frukt og grønt,
smakfull delikatesse og økologiske produkter av høyeste
kvalitet.
Les brosjyren til venstre,
som kommer i mange postkasser, og den viser mange
typer produkter - også blomster, interiør og gaver. Mye
Pilen viser
hvor det nye kommer fra middelshavslandhand- landene, og noe fra gode,
norske produsenter. Smaksleriet er
plassert
prøver får du også når de 3
på Hegge- åpningsdagene er til ende.
odden.

Ali giftet seg med Irene, og
slo seg ned i Norge i år 2000.
Han driver et stort importfirma med mye av de samme
produktene, som skal selges i
den nye butikken. I tillegg er
Ali vinekspert, og han har
bl. a. service- og ledererfaring fra restauranten på
Holmen fjordhotell.
Irene (41) skal drive butikken, og det er hun som er
butikksjefen. Irene er utdannet hjelpepleier, og hun har i
mange år jobbet i barnehage.
Hun gleder seg til å selge alle
disse flotte produktene, og
entusiasmen fra Ali har smittet over på henne. Hun har
lært mye om produktene som
mannen hennes importerer,
og som selges til et 50-talls
butikker i Norge.

Bakkal AS: https://www.facebook.com/pages/Bakkal/851893118232963

Ali og Irene bor på Borgen,
og de har 2 barn; Deniz 14 år
og Ida 11 år. Ida var med på
intervjuet for denne presentasjonen, og hun fortalte også
om sin drøm; Å bli sanger!
Hun er allerede kommet
langt, ved at hun ble topp 10,
av de som ble plukket ut fra
2000 påmeldte i Idol Jr.

Irene og Ali er fortsatt forelsket,
og det er viktig i samarbeidet om
å gjøre denne butikken til en suksess, som fremkommer ved at alle
deres nye kunder blir fornøyde.
Tekst, fote og design; Stein Dyre Berge

Damvokterboligen pusses opp bli med på dugnad!
I 2014 ble det inngått en leieavtale for
Damvokterboligen, der Nærmiljøsentralen, Historielaget og Askers Bildende Kunstnere tar ansvaret for
driften av Damvokterboligen. Vi (leietakerne) forpliktet oss i første omgang til å sikre huset mot innbrudd,
male det utvendig, og rydde området
for trær og busker. Asker kommune
skal bl.a. bekoste innsetting av nye
dører og vinduer, og gå over det elektriske anlegget.
Denne våren har det vært ﬂere dugnader. Kraftige stålgitter er montert
foran inngangsdørene. Veggene er
høytrykkspylt, og maling pågår. Området rundt boligen var gjengrodd, og
det er nå fri utsikt mot dammen. Målet

er at Damvokterboligen skal være
synlig fra sentrum. Området på baksida av huset skal også ryddes.
Brødrene Hvesser har lånt ut stillas,
og Terje Gisle har fjernet tagging
på veggene. I tillegg er det lagt ned
mange dugnadstimer. Men vi trenger
hjelp, og oppfordrer alle nevenyttige
til å gjøre en innsats. Ta kontakt med
Nærmiljøsentralen!

Rett før bladet går i trykken: “Asker Synkron starter opp med synkronskole
på Landøya bad fra 30.august og vi vil ha åpen dag denne søndagen (30.aug)
slik at de som har lyst kan komme å prøve synkronsvømming.
Mvh Hilde Skaslien, Hovedtrener Asker Synkron”
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Dans og treningskurs for alle
Dyktige pedagoger!

Oppstart høstens kurs:

Voksne: 17. august

Minidans og Barnedans

Barn og ungdom: 24. august

Mandag
ID Tid		
12 15:15-16:10
13 16:15-17:15
14 17:30-18:15
15 18:15-19:00
16 19:00-19:55
17 20:00-21:00

Klasse		
Gruppe
Showdans
ungdom		
Lyrisk jazz nivå 2 ungdom nyhet!
Jazzdans
3.-4. klasse
Jazzdans
1.-2. klasse
Jazzdans
5.-7. klasse
Dansemix/zumba/styrke voksne

Pedagog
Magnhild
Magnhild
Magnhild
Magnhild
Magnhild
Magnhild

Tirsdag
ID Tid		
27 16:45-17:30
28 17:30-18:15
29 18:15-19:00

Klasse		
Minidans		
Barnedans
Barnedans

Pedagog
Tiril
Tiril
Tiril

Torsdag
ID Tid		
80 16:30-17:15
81 17:15-18:00
82 18:00-18:50
83 18:50-19:45
84 20:00-21:15

Klasse		
Gruppe
Hip hop kids gutter 5-6 år (1. klasse)
Hip hop gutter og jenter 2.-4. klasse
Hip hop		
5.-7. klasse
Hip hop girl style ungdom + 7. klasse
Hip hop Crew
ungdom 		

Gruppe
2-4 år		
4 år		
5 år		

Pedagog
Justyna
Justyna
Justyna
Justyna
Justyna

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. Vi jobber med grunnleggende elementer fra klassisk ballett og jazzdans.

Hip hop kids gutter

Hip hop kids er kule danseklasser for de yngste. Barna
lærer hip hop-kombinasjoner og danser til hip hop musikk. Vi jobber med enkel akrobatikk, balanse, koordinasjon og rytme.

Jazzdans

Jazzdansen gir gode grunnleggende danseferdigheter, sterk
muskulatur og god bevegelighet, samt koordinasjon og kondisjon. Her får du musikk fra hitlistene, timer fulle av energi
og mye danseglede!

Dansemix/zumba/styrke - voksne
Kondisjonstrening og dans til herlig latinske rytmer og inspirerende musikk.
Lett å lære, effektiv trening og morsomme danseklasser.

Vi holder til i dansestudio på
Hovedgården ungdomsskole.

Påmelding og informasjon: www.dansesonen.no
Vi har familierabatt og gratis prøveklasser

Kurs i Heggedal høst 2014
Vi har dyktige pedagoger!
VOLLEN
HEGGEDAL -- SLEMMESTAD
SLEMMESTAD
VOLLEN -- HEGGEDAL
VOLLEN
- HEGGEDAL
- SLEMMESTAD
MIDTBYGDA
- SPIKKESTAD
VOLLEN
- HEGGEDAL
- SLEMMESTAD
JAZZDANS • MINIDANS 2 - 4 ÅR •
JAZZDANS
• MINIDANS
2 - 4 ÅR••EGNE
BARNEDANS
4 - 6 ÅR • HIPHOP
JAZZDANS • MINIDANS
2 - 4 ÅR •
BARNEDANS
4 - 6 ÅR • HIPHOP • EGNE
GUTTEKLASSER
BARNEDANS 4 •- 6JAZZDANS/BODYÅR • HIPHOP • EGNE
GUTTEKLASSER
•
JAZZDANS/BODYWORK
OG PILATES
FOR VOKSNE
GUTTEKLASSER
• JAZZDANS/BODYWORK OG PILATES FOR VOKSNE
WORK
OG PILATES
FOR VOKSNE
NYE
KURS:
12. JANUAR
VOKSNE •
NYE
KURS: BARN
12. JANUAR
VOKSNE
•
19.
OG UNGE
• KOM
NYEJANUAR
KURS: 12. JANUAR
VOKSNE
•
19.
JANUAR
BARNPRØVETIME!
OG UNGE • KOM
OG
PRØV GRATIS
19.
JANUAR
BARN
OG
UNGE
• KOM
27 Dansesonen høst OG
2015.indd
27 GRATIS PRØVETIME!
PRØV
OG PRØV GRATIS PRØVETIME!

Oppstart høstens kurs:
Voksne: 18. august
Barn og ungdom: 25. august

Mandag
Tid
16:30-17:15
17:15-18:00
18:00-19:00
19:10-20:00
20:00-21:00
Tirsdag

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

Pedagog
Magnhild
Magnhild
Magnhild
Magnhild
Magnhild
19.08.2015 03:09:48
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MILJØ-PROSJEKTET I HEGGEDAL OG OMEGN

Bidra til et godt miljø i Heggedal?

Et godt miljø omfatter her

følgende områder;
* Traﬁkk, fart og myke
traﬁkkanter.
* Transport og deponering
av avfall.
* Støv og støy.
* Informasjon.
Det er disse 4 områdene
avtalen går ut på, og på side
2, 3 og 4 i forlderen utdypes
disse (se også Pers omtale).

Side 6 i folderen viser at vi

Her ser du kopi av side 1 og 6 av folderen (ialt 6 A-6 sider) som
presenterer avtalen mellom utbyggere, politiet og oss innbyggere.
DET LOKALE HJØRNE

Vi fortsetter suksessen fra ifjor med å tilby gratis pressing av epler i Steins kjeller - på enkleste måte. Vi tror at
den viktige perioden for pressing, blir fra midten av sept.
til midten av okt. (vinterepler). Men det er en åpning for å
presse sommerepler fra mandag 31. august. Meld deg på
til Stein via e-post. Vi selger deg 2 1/2 liter nye plastkanner, hvis du selv ikke har emballasje til eplesaften.
Dette er et frivillig, ubetalt arbeid, så du må ta dette presseriet slik det er; Enkelt og hjemme-snekret.
Steins adresse, tlf og e-mail:
Gjellum terrasse 39, tlf: 6679.7075 - 986 95 680,
stein.berge153 @gmail.com

> Heggedal skole:
Kjell Gorm Røkke.

Det er viktig å presisere at

du sender din e-post til Per
(post@iheggedal), eventuelt
til Stein, og så tar vi kontakt
med den rette utbygger, eller
til politiet (kun spørsmål
innenfor denne avtalen).
Hvis du synes svaret fra oss
drøyer, kan du ringe Per
(952 73 504) eller Stein (986
95 680).

H

ensikten med dette opplegget er å unngå ulykker og
personskader, og opprettholde trivsel for alle - også i
denne lange byggeperioden.
Som det skrives over, så
ønsker vi også mange eposter, om det dere setter
pris på, og som er postivt.
Hensikten er også å kople
oss beboere tettere sammen
med både private og offentlige aktører i Heggedal.

SAMARBEID

BL-Heggedal og BL-Røyken samarbeider
BL-Røyken er igang med en engasjert gjeng, som allerede
har gjennomført klimafestival (jan.), klimaskole (mars) og
miljødag (juni), hvor Stein er aktivt med. Nå samarbeides
det om byttedag for vintersportsutstyr og ny utgave 2 av
klimaskolen, med vekt på det lokale engasjementet og hva
vi som privatpersoner og familier kan gjøre for klimaet.
DET NASJONALE OG GLOBALE HJØRNE

Klimastand på festival med 2000 deltagere
Stein hadde en stor klimastand om Bærekraftige Liv (BL) i
Seljord i juli, i samarbeid med gründerne for BL i Bergen.
De hadde med seg en “klimavegg” på 4 x 2 m, som delte
opp vårt private forbruk i 4, med vekt på utslipp av CO2, og
hvordan dette utslippet måtte ned fra 15 til 1 tonn på 40 år!
Stein presenterte klimafeltet i 12 temaer, sammen med
30-talls klima-artikler. Send e-post til Stein for info.

NORGE OG VERDEN

HEGGEDAL OG ASKER

Gratis eplepressing i Steins kjeller - også i år!

stein.berge153
@gmail.com

MED BL-RØYKEN

EplePress

har fått med oss:
> Tandberg Eiendom ved
prosjektlederen; Svein Terje
Huse,
> Politiet ved Erlend
Frigaard,
> Asker kommune med 4
prosjekter:
> Torg og park i H-sentrum:
Jan Richard Eriksen,
> Vann og avløp i Hsentrum: Ketil Kathrud,
> Trans`matorn: Mari
Gabrielsen,

Tekst og design
Stein Dyre
Berge
Prosjektleder
T: 6679 7075
mail:

Spør etter Virksomhetsplanen - send mail til Stein

Bærekraftige Liv i
Heggedal og omegn

Per Sletaune (leder av Heggedal Nærmiljøsentral) og Stein D Berge
(leder av Bærekraftige Liv i Heggedal og omegn) har sammen fått
alle utbyggere, inkludert Politiet, til å være med på en avtale om
at vi sammen skal bidra til et godt miljø i Heggedal - nå spesielt i
byggeperioden. Dette betyr at du som et engasjert medlem av vårt
lokalsamfunn, gir dine synspunkter - helst i form av en e-post til
Per på Nærmiljøsentralen. Og det er viktig at du ikke bare kommer
med kritiske synspunkter, men også gir ros om det du synes er bra!
Per omtaler også saken på Nærmiljøsentralens sider i dette HP-nr.

En klimaﬁlm for de som ønsker ”rå” info om mulig klima-fremtid (det advares mot sterke utsagn):
http://klimakino.klimautfordringen.org/2014/12/04/climate-change-is-simple-david-roberts-remix-med-norske-undertekster/
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Kloppedalen treningspark

Tekst og foto Per Sletaune m/hjelpere

23. juni åpnet Kloppedalen treningspark, med ordfører og treningssultne heggedøler. I sommer har det
vært mange innom parken, både for å se og for å
trene. Treningsparken er bygget etter et konsept som
er laget av Lasse Tufte, en av våre mest aktive ”utetreningsutøvere” og ”street workout” aktører.
Kloppedalen treningspark er etablert etter et opprinnelig initiativ fra Heggedal Idrettslag, Heggedal Vel
og Heggedal Nærmiljøsentral. Av mange og forskjellige årsaker har det gått lang tid fra initiativ til ferdig
park, men nå står parken og utstyret her. Til fri bruk,
gratis og for alle. Og bare et steinkast unna sykkelparken i Trans´matorn.
I parken finner du et skilt som viser de forskjellige
”apparatene” med forslag til øvelser i mange varianter. Og det er bare din egen kropp som er vekt – eller
motvekt; alle kan gjøre noe av øvelsene – tilpasset
egen form, tidligere trening og ikke minst vekt. Altså
din egen. På skiltet finner du også en QR-kode som
du kan skanne med mobiltelefonen – og som tar deg
rett til en rekke med instruksjonsvideoer for øvelsene.

Human Flag - nesten
Spreking i “High Bars”

Jeg tok med meg en spreking, ei sprek ei og en lengesidenhartrent og utforsket noen av elementene
i parken. Når du lar deg inspirere av bildene er det
bare å ta en tur til Kloppedalen treningspark!
Ei sprek ei

Lengesidenhartrent

Spreking i “Low Bars”

29 Kloppedalen treningspark.indd 29
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A-lagstrener Terje R. Småhaugs Corner:

En god vårsesong
Heggedal IL A-lag er meget fornøyd med vårsesongen i år. Vi ligger på delt femteplass med 18
poeng etter fem seire, tre uavgjorte og tre tap. Dette
er ett poeng fra vårt mål om 4. plass. Viktigst av alt
så ligger vi foran Vollen på tabellen.

I

avdelingen vi er i, 4 divisjon, avdeling 3 i Oslo fotballkrets, er det
et bra nivå sammenlignet med andre kretser. Dog er det noen lag
som har skilt seg ut både i topp og bunn. Med Oslojuvelene på
topp. Ett lag har dessverre trukket seg og ett lag står så langt med null
poeng.
Vi gjorde et bra arbeid i vinter med treninger på oppvarmet bane på
Slemmestad. Der hadde vi to fotballtreninger i uken samt løpetrening.
Treningsfremmøte var bra.
Utover i vårsesongen trente vi to ganger samt kamp. I denne
perioden varierte treningsfremmøte noe. Dette har vi prøvd å gjøre
noe med – ulike tiltak er igangsatt foran høstsesongen. Blant annet slet
vi med mange skader på spesielt forsvarsspillere og vi måtte benytte
mange spillere i ulike roller. Når vi da i tillegg har en tynn stall så
gjorde det seg utslag i enkelte kamper.
Dette har resultert i at mange juniorspillere har fått sjansen på
vårsesongen - 10 spillere til sammen inkludert de 5 som allerede er i

Første
hjemmekamp på
høsten er tirsdag
1. september
kl. 2015 mot Vestli.

stallen. De har klart seg meget bra og det
lover bra for fremtiden.
Vi vil fortsette med hospiteringer fra
Møt opp!
juniorlaget utover samt ha fokus på skadeforebygging.
Heggedal a-lag skal fortsatt bestå av noen lovende juniorer samtidig som vi har etablerte og rutinerte spillere som
har vært i Heggedal i mange år. Det gjør noe med miljøet og lysten.
Fokuset i kamper har vært å jobbe med spillestil som innebærer det
å tørre å holde ballen i laget med tempo på ball. Samtidig har vi trent
litt på struktur bakover. Jeg vil si at dette har variert mye, men vi har
fått det til i enkelte kamper og spesielt i noen omganger. Vi har stort
sett vært best i 1 omgangene.
For øvrig var det surt å gi bort to poeng mot erkerival Vollen hvor
vil ledet 3 ganger og de utlignet 2 minutter på overtid.

Terje R. Småhaug

Norway cup-jentene

Heggedal a-lag

Terminliste høsten 2015
Grüner-Heggedal

4.8 – 20.15

Dælenenga kunstgress

Fossum-Heggedal

11.8 – 20.15

Fossum kunstgress

Heggedal-Wam Kam

18.8 – 20.15

Gjellum stadion

Fortuna-Heggedal

25.8 – 20.15

Rommensletta kunstgress

Heggedal-Vestli

1.9 – 20.15

Gjellum stadion

Asker 2-Heggedal
4.9 – 18.30
Føyka kunstgress
(merk dato og kamptidspunkt)
Heggedal-Oslojuvelene 8.9 – 20.15

Gjellum stadion

Vollen-Heggedal 15.9 – 20.15 – Arnestad stadion (årets
viktigste bortekamp – møt opp og støtt bygdas
stolthet på Arnestad)
Høybråten/Stovner-Heggedal 6.10 20.15 Høybråten kunstgress
Vi håper å se så mange som mulig møte opp på Gjellum for
de gjenværende hjemmekampene. Så langt i år har det vært
positivt oppmøte på hjemmekampene og kiosken er alltid
åpen. Vi vil som vanlig annonsere hjemmekamper noen dager
i forkant i sosiale medier. Følg med på Heggedalspostens
Facebook-side eller på @Heggedalfotball på Twitter.
Merk dere også bortekampen mot Asker 2 som spilles
fredag 4.9 på Føyka, samt årets viktigste bortekamp
mot Vollen på Arnestad stadion 15.9!
Webredaksjonen (Dag M. Vegel)
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Heggedals 04-jenter – Vilde, Ida W, Mia, Maia, Caroline, Frida,
Nora, Ella (05), Sofie (06) deltok som eneste lag fra Heggedal på
årets Norway Cup. De fikk en fin og minnerik cup-uke! I løpet av
uka spilte jentene 7 kamper, og skåret tilsammen 21 mål! Det ble
både seiere, uavgjort og tap, og aller best vil de nok huske seieren
mot Tønsberg i turneringens siste kamp, en meget bra spilt kamp
av jentene som endte 4-0. En annen kamp som vil bli husket var
kampen mot Lillestrøm som endte 3-3 - utrolig jevnt og spennende!
Mellom kampene ble det tid til tivoli på sletta, bading på Risenga
og overnatting på Gjellum. Alt i alt en uke som har gitt minner for
livet både for barn og foreldre! En stor takk til jentene og trenerne
Bodil Hop og Erik Skatvold. Nå ser vi frem til høstens seriekamper
og jentecupen på Tjøme i oktober. Heia Heggedal!!!
Gunn Pettersen

18.08.15 16.21
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Hil inviterer hele
bygda til:

idrettens
dag 2015

lørdag 19/9 kl 11 – 16
på gjellum

FRIIDRETT
i Heggedal
Friidrettsgruppa i Heggedal har nå holdt på i 3 år, og har blitt en stabil
og ﬁn gruppe. Vi har tilbud for barn fra første klasse til og med de som
starter i 6. klasse til høsten. Dersom eldre barn ønsker å bli med er det
bare å ta kontakt, så ser vi hva vi får til.
i har i år arrangert DNB idrettsleker. Dette ble to morsomme dager der ca 80 barn
deltok. Alle fikk prøve seg i kulestøt, lengde, hekkeløp, 60 m og terrengløp så
mange ganger de orket, og etterpå var det premie til alle. Vi håper dette gav mersmak og at ﬂere har lyst til å bli med på treningene våre fra høsten av. Våre treninger består
av mye lek. Vi bygger på idrettens grunnstige, og barna får øvd seg på ferdigheter som løp,
hopp, og kast.
Flere av våre utøvere har deltatt på stevner i år. Askerlekene ble arrangert første helgen
i juni. Her deltok Sondre Bretten Sandanbråten, Kristian Elias Koppang, Sondre Marstein
Kristiansen, Simen Halvorsen-Kvamme, Magnus Marstein Kristiansen, Filip Brekke og
Julia Refvik. Resultatene kan lastes ned her: http://askerlekene.no/wordpress/wp-content/
uploads/2011/03/Askerlekene-2015-Resultatliste-lørdag0606.pdf.
Det ble mange ﬂotte resultater, og mange fikk personlig rekord. Sondre Bretten Sandanbråten gjorde det bra i lengde med 3. 51, og kule med 6.99, og Sondre Kristiansen ble nr
5 på 60 m hekk med personlig rekord på 12.05, samt 60 m på 9,72. Kristian Elias hadde et
ﬂott kulestøt på 5,69, og gode personlige rekorder i hekk og 60 m. Simen gjorde en ﬂott 60
m med 9.66. Både Magnus og Filip fikk gode resultater, Magnus med 1.15 i høyde, og Filip
var den eneste gutten som turte å løpe 600 meter. Kjempetøft.
Det var spesielt imponerende av Julia som gikk til finalen på 60 meter og ble nummer 3
der med ny personlig rekord på 9.12 som er en meget god tid. Flotte resultater kan vi finne
på alle deltagerne, så her er det talentfulle utøvere som vi kommer til å se mer av fremover.
Tyrvinglekene ble arrangert helgen 12. – 14. juni. Her deltok Sondre Bretten Sandanbråten, Sondre Kristiansen, Magnus Kristiansen, Maia Tandberg- Johansen og Melisa Nezic.
Resultatene kan lastes ned her: http://webres.andro.no/tyrvinglekene/2015/ .
Også her har vi sett ﬂotte resultater med nye personliger rekorder blant ﬂere av utøverne.
Melisa ble nr 4 i høyde med 1.20. Maia greide å ta bronse i kule med ﬂotte 7.71, og Melisa
fikk 4. plass med sterke 7.22. Blant guttene ble det personlig rekord for Sondre Kristiansen
med 3.75 i lengde og 11.93 i 60 m hekk, og Sondre Bretten Sandanbråten gjorde ﬂott innsats
både i 60 m hekk med 13.62 og lengde med 3.39.
Guttene greide takket være Øystein Selstad Berg å stille med stafettlag. Stafettlaget
bestod av Sondre B-S, Magnus, Øystein og Sondre. Dette er en utrolig morsom øvelse og
guttene gjennomførte med stil.
Vi har mange nye stevner å glede oss til til høsten, så følg med på våre facebooksider.
Fra høsten vil friidrettstreningen starte i uken etter skolestart. Det er trening for de minste
fra 1. - 3. klasse onsdager kl 1700 til 1800 på Gjellum stadion. For barn i 4 - 6. klasse er
treningen tirsdager kl 1730 til 1900 og fredag 1700 til 18.30 til høsten.
Dersom du lurer på om du skal starte med friidrett er det bare å møte opp på trening og
prøve noen ganger for å se om du liker det.
Berit Marstein–Oppmann

V
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Vi ønsker alle barn og unge i
Heggedal velkommen til en dag
med idrett og lek på Gjellum.
Du kan prøve fotballferdigheter,
måle hastighet på skudd, løpe
60 meter på tid, hoppe lengde,
kaste kule, gå på rulleski og
mye, mye mer.

program for dagen:
Kl. 11:00
Kl. 11:30
Kl. 15:00

Åpning
øvelsene starter
premieutdeling

Barna skal gjennomføre så
mange øvelser som mulig, så
det oppfordres til å møte
klokken 11:00, for å få med seg
alle øvelsene.
Ta med tanter, onkler,
besteforeldre, småsøsken og
venner til noen aktive og
hyggelige timer på Gjellum.
Kiosken er åpen!

Heggedal il – klubben
der alle lykkes!
gratis
inngang
premier
til alle

18.08.15 16.21
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NYE GJELLUM

idrettslaget vil støtte opp om den positive utviklingen i Heggedal

F

olketallet i bygda vår øker stadig
og vil vokse med ytterligere 30
prosent gjennom de neste åra. Det
bygges stadig nye hus og leiligheter, sentrum står foran store endringer, og
vi har fått en fantastisk Tuftepark og sykkelpark. Til og med skolen og barnehagene
henger med på utviklingen av Heggedal. Da
er det vel bare idrettsanleggene som henger
igjen. Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Heggedal IL er på facebook
Bli venn med oss!

I Heggedal Idrettslag skal alle ha
mulighet til å lykkes. For å oppnå dette
trenger vi et breddetilbud innen idrett i
bygda. Et godt breddetilbud forutsetter at
vi har anleggene til å nøre opp under unge
idrettsspirer, til å inspirere til lek og fysisk
aktivitet som en del av hverdagen.
Vi har en stor og aktiv fotballgruppe i
bygda som sliter med for lite plass, vi har
en ﬂott langrennsgruppe som trener utenfor

bygda vår, samt en stadig
voksende friidrettsgruppe uten
et fungerende friidrettsanlegg.
I tillegg brukes nåværende
anlegg ﬂittig av både barneskolen
og SFO. Alle er avhengige av
et Gjellum som fungerer for å
etablere et sunt grunnlag og gode
holdninger til fysisk aktivitet
for barn og unge. Det er derfor
en stor fordel å ha et levende og
innbydende Gjellum hvor man
har lyst til å være, og som også
kan være et mål for familier på
fritiden.
Nye Gjellum vil bidra med
en ny 7’er kunstgressbane med
undervarme, en ny rulleski – og
rullestoltrase, et nytt friidrettsanlegg med mulighet til å trene
kule, lengde, høyde, stav, sprint
og langdistanse. En arena hvor
de ulike greinene kan dra nytte
av hverandres egenart. Med et
oppgradert idrettsanlegg i bygda kan vi
også bidra til den positive utviklingen i
Heggedal.
Et nytt Gjellum vil gagne hele bygda,
bidra til et fint breddetilbud innen idretten
og tilføye et aktivt oppholdssted for barn og
unge. Et anlegg hvor alle har mulighet til å
lykkes.

– Dette er hva vi jobber for!

Heggedal IL vil takke deg som har registrert Heggedal IL som mottaker av din grasrotandel. Det totalte beløpet HIL har mottatt av Grastrotandelen siden mars 2009 er
kr 571.161. 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).

GE
HEG I L DAL
19
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Leder:
Nestleder:
Leder fotball:
Friidrett:
Allidrett:
Langrenn:
Trim og trening:
Blåfjellhytta:
Utleie Gjellum:

Tom Hermansen
Torgeir Kroken
Torolf Bjerkem
Susanne Haugenes-Bourrie
Sigurd Haakonsen
Vidar Johansen
Laila Samuelsen
Morten Eriksson
gjellum@heggedalil.no

906 89 574
913 40 310
456 08 049
452 83 028
951 09 835
414 66 400
915 66 932
920 39 935

tom_hermansen@hotmail.com
torgeir.kroken@samfo.no
tbjerkem@gmail.com
susanne.haugenesbourrie@gmail.com
sigurd_haakonsen@hotmail.com
vidar73@gmail.com
Lssamuel@online.no
erikssonmorten13@gmail.com
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Bursdag? Konfirmasjon?
Bryllup? Barnedåp?
Vennefest? Firmafest?
Foreningsmøte?

Kom til Vollen!

HEGGEDAL ELEKTRO
ALT INNEN ELEKTROINSTALLASJON
* Servicebiler
* Gulvvarme

* Nyanlegg
* Downlights

* Sikringsskap
* El-kontroll

Butikk med belysning, elektrisk materiell, lyskilder,
småapparater, rep. av lamper.
Heggedalsbakken 3, 1389 Heggedal



66 79 68 18
901 24 432

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

VENNELY
GRENDEHUS
Vennelyveien 14, 1390 Vollen

33 Ann-Venn-ESO-Farg-HElekt-Service.indd 33
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HEGGEDAL MENIGHET

På valgdagen 14. september skal det velges nye kommunestyrer og fylkesting. Samtidig velges
nye menighetsråd og bispedømmeråd i Den norske Kirke. Menighetsråd er det lokale styret i hver
menighet, mens bispedømmerådene utgjør Kirkemøte som er kirkens øverst organ.
I Heggedal skal det velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer til menighetsrådet. Her gir vi en kort
presentasjon av kandidatene. Mer informasjon på www.kirkevalg.no. Søk på “Heggedal sokn”.
Valgsted i tilknytning til kommune/fylkes-valg (Hovedgården og Vollen ungdomsskoler).

1

Kjell Vidar Jørgensen, 45 år

Kjell Vidar har vært medlem av Heggedal
menighetsråd i to perioder hvorav de to siste
årene som leder. Han ønsker at Heggedal
kirke skal være en levende, inkluderende
og åpen kirke som tilbyr barn og unge en
aktiv fritid og gode opplevelser og voksne
et felleskap hvor de kan undre seg over
sin egen tro (og tvil). Kirken skal ikke bare snakke om
nestekjærlighet, men utøve nestekjærlighet. IT-ansvarlig og
rådgiver for Ungt Entreprenørskap Norge.

5

Ragnhild Løvdal Tellefsen, 49 år

Ragnhild er utdannet hjelpepleier og jobber
nå på Mariehaven bo- og behandlingssenter
på en avdeling for demente. Ragnhild har
lenge vært aktiv i Bryn menighet i Bærum
med diakoniutvalg og barneklubb. Hun er
opptatt av at gudstjenesten skal være et godt
sted for troende, samtidig som det forkynnes
bibelsk rett og evangelisk. Barn og unge må ha et tilbud
i menigheten slik at de kan kjenne tilhørighet til Gud og
menigheten. Ønsker å etablere bibelgrupper for voksne.

2

Svein Arne Nesset, 32 år

Svein Arne er ny i Heggedal, men har hatt
noe tilsvarende verv før. Han har sittet
som styremedlem i menighetsstyret i Oslo
Misjonskirke Betlehem fra 2011 til 2013.
Svein Arne ønsker en menighet der alle blir
sett og verdsatt. Der man får påfyll, og sitter
igjen med noe etter hver gudstjeneste. Der
man kan bety noe for andre, både i og utenfor menigheten.
Svein Arne jobber som sivilingeniør ved ABB Olje &
Gass.

6

Kristine Prestvik Lande, 35 år

Kristine har vært aktivt som søndagsskoleleder i menigheten og har også vært
aktivt med i Misjonssalen i Oslo. Kristine
brenner for Kveldsmessene som en viktig
gudstjeneste. Hun ønsker at menigheten skal
legge til rette for at barna blir kjent med
Bibelen gjennom aktivitetene i kirka og at
unge må oppleve et åndelig fellesskap. Ønsker en levende
menighet som favner mennesker fra ulike sammenhenger.
Kristine jobber som miljøterapeut i Asker kommune.

3

Ragnhild Øvland, 27 år

Ragnhild er opptatt av gudstjenestelivet i
Heggedal menighet. For henne er det viktig
at alle føler seg velkommen og får noe igjen
for å gå i kirka. De som går fast i kirka må
bli styrket og veiledet i troen sin. Ragnhild
synes det er viktig at menigheten legger
til rette for organisering av bibelgrupper
og andre møtesteder gjennom uka også for de som ikke
dekkes av barne- eller seniorarbeid. Ragnhild jobber som
ingeniør ved FMC Technologies.

7

Simen Westegaard Larsen, 19 år

Simen har også vært aktivt med i menighetens ungdomsarbeid siden han selv var
konfirmant. Han ønsker at kirka skal være
et sted hvor du har lyst til å komme og når
man forlater en gudstjeneste så skal det
være med et smil om munnen. Simen ønsker
en tydeligere kirke som viser med ord og
handling hvem den er. Simen ønsker å ivareta Heggedal
sin identitet, samtidig som vi klarer å forbedre mange av
tilbudene kirken gir. Simen er student fra høsten av.

4

Simen Bals Udnes, 19 år

8

Aud Bjørndal-Riis, 57 år

Simen er en av de to yngste som stiller
til menighetsrådsvalget. Simen har lenge
vært aktiv i menighetens ungdomsarbeid
og hjelper til med det tekniske i kirken
og på Heggetun. Simen jobber nå som
lærling innenfor IKT og sitter som
styreleder for Team Heggedal, menighetens
ungdomsgruppe.

34-36 Menighet nr 4 2015.indd 34

Aud har vært meget aktiv i Heggedal
menighet i mange år, men det er første
gang hun stiller til menighetsrådsvalg. Hun
har vært aktivt med når hun selv var ung i
ungdomsklubben MIMS, vært speiderleder i
mange år og er med som leder på Lys våken
– trosopplæringstiltak for 11- og 12-åringer
og Tårnagenthelg – trosopplæringstiltak for 7- og 8-åringer,
noe hun har vært siden starten av disse tiltakene. Aud
jobber som butikkmedarbeider på Kiwi i Heggedal.
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9

Karin Engene, 68 år

Karin er en aktiv pensjonist som er med i
menighetens seniorarbeid. Hun har tidligere
sittet i menighetsråd og har også vært
speiderleder i 10 år i menigheten. Karin
synes det er viktig at menigheten ar et
godt tilbud til barn og unge slik at de har
mulighet til å bli kjent med kirken sin. Hun
brenner også for omsorg og tilbud til de eldre i menigheten.

10

Ekatarina Johnsen, 35 år

Ekatarina, eller Kati, bor i Hallenskog, men
føler stor tilknytning til Asker og Heggedal.
Hun ble kjent med menigheten gjennom
babysang og ønsker å bidra til å forme et
trygt og fint lokalsamfunn. Kati ønsker at
barna skal få vokse opp i trygge omgivelser
og at vi passer på tradisjonene våre. Viktig
at kirken blir en tros- og tradisjonsbærer i dagens samfunn
som er i konstant endring. Kati jobber som prosjektleder og
IT-konsulent for SQS Norway AS.

11

Ole-Johnny Yggeseth, 66 år

12

Jan Arvid Gulbrandsen, 66 år

Ole-Johnny er ny i menighetsrådssammenheng, men var medlem av Innbyggergruppen som 2011 arbeidet for at menigheten skulle beholde sin plass i 17. mai
arrangementet på Hovedgården. Ole-Johnny
ser det som viktig at kirken forsvarer sin
rolle som vår ypperste kulturbærer og
formidler av verdier og tradisjoner i en brytningstid. OleJohnny jobber som advokat i eget firma.

Jan har jobbet hele sitt liv i posten og er en
fast kirkegjenger. Han er opptatt av at kirken
må gjøres tilgjengelig for alle på alle plan,
både ved å gjøre kirkebygget mer universelt
utformet med ny rampe til rullestoler og
barnevogner, men også ved å ønske nye
velkommen på en slik måte at de ønsker å
komme igjen. Jan ønsker at Heggedal menighet skal være
en inkluderende og imøtekommende menighet som tar vare
på alle nye personer som oppsøker kirken.

Bispedømmerådet

Samtidig med menighetsrådsvalget velges det representanter til Oslo bispedømmeråd. I år stilles to lister til valget. Du kan gi inntil tre personer ekstrastemme og føre
opp inntil tre navn fra den andre listen. Fra Asker prosti er
tre personer nominert: Håvard Sporastøyl, f. 1956 - Asker
sokn (Nominasjonskomiteens liste), Kristin Gunnleigsrud
Raaum, f. 1961 - Asker sokn (Åpen folkekirke) og Kristin
Walstad, f. 1974 - Holmen sokn (Åpen folkekirke).
Mer informasjon på www.kirkevalg.no. Søk på “Oslo bispedømme”.
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Heggetroll

Søndag 13. september inviterer vi Menighetens barnekor
starter opp igjen mandag 7. september kl. 18-18.45. Alle
gamle og nye medlemmer ønskes velkommen! Det blir
en spennende høst og vi kan garantere sangglede og mye
moro! Ledere for Heggetroll denne høsten blir Ingrid Skretting Helgor (samme som i våres) og Bodil Kvangarsnes (ny i høst). Barnekoret er for alle i alderen 5-10 år og
det er bare å møte opp på første øvelse, så tar vi derfra.

Tweensing

Menighetens tweensingkor starter opp igjen tirsdag 8.
september kl. 14.15-15.30. Alle gamle og nye medlemmer ønskes velkommen! TweenSing er for barn i 5. -7.
klasse, både gutter og jenter. Her synger vi alt fra populærmusikk til salmer og gospellåter. Vi jobber med stemmebruk, pusteøvelser og enkel flerstemt sang. Leder for
TweenSing denne høsten blir Bodil Kvangarsnes (ny i
høst) og dette blir en spennende høst!

Ny medarbeider

Heggedal menighet har fått ny medarbeider. 3. august 2015 startet Bodil
Kvangarsnes opp som vikar for Torbjørn Brennum som har permisjon i ett
år. Bodil kommer fra Ålesund. Hun har
bachelor i menighet, musikk og ledelse
fra Høgskolen i Staffeldtsgate (NLA) og
praktisk-pedagogisk utdanning. Hun er en dyktig sanger
og vil i tillegg til å arbeide med barn og unge i menigheten, jobbe med kveldsmessene og musikkmessene. Vi
ønsker Bodil velkommen til oss og håper hun vil trives!

Baby-sang

Vi starter opp med Baby-sang kurs som en del av menighetens trosopplæringstilbud onsdag 9. september kl.
11.30. Vi samles 8 onsdager fremover. Kurset varer ca.
30-45 minutter. Etterpå er du velkommen til å spise matpakkelunsj; vi serverer te og kaffe. Semesteravgiften er
kr. 200,- Vi bruker noen av sangene på cd’en Bomchickabom som Frelsesarmeen har gitt ut. Denne kan kjøpes
for 100,Påmelding til menighetskontoret på mail (heggedal.menighet@asker.kirken.no) eller telefon 66907180. Du er
velkommen til å komme innom første gang for å se/høre.

BETTAN

kommer til
COUNTRYMESSEN
i Heggedal kirke
20. September Kl.11!

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499
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Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet
Barn

• Søndagsskolen – bibelfortellinger og aktiviteter for
alle barn parallelt med gudstjenesten. Følgende søndager: 20.9, 11.10, 1.11, 15.11 og 13.12
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, mandager kl
18.00-18.45. Oppstart sept
• TweenSing – kor for barn 5.-7.trinn, tirsdager kl 14.1515.30. Oppstart sept
• Speider – mandager kl 18-19.30 på Heggetun
• Familiegudstjeneste 13.september: Utdeling av 6-års
bok.
• Familiegudstjeneste 18.oktober: Utdeling av 4-års
bok.

Ungdom og konfirmanter

• Søndag 23.8: Øvelsesdag kl 14-18 for konfirmanter
og Team Heggedal
• Tirsdag 25.8: Øvelse, kappeprøving og bilder kl1821.30
• Lørdag 29.8: Generalprøve kl 12.30-16.30, publikum
fra 14.30
• Søndag 30.8: MUSIKAL! Forestillinger kl 17 og
19.30. Oppmøte 15.00 for konfirmanter og Team Heggedal
• Tirsdag 1.9: Mimrekveld kl 19-21.30
• Lørdag 5.9: Konfirmasjon kl 11, 13 og 15
• Søndag 6.9: Konfirmasjon kl 13
• Kveldsmesse 25.oktober kl 19.30 i kirken. Kirkekaffe
på Heggetun etterpå.
Kontaktperson ungdom: Bodil Kvangarsnes, tlf
66907183, epost: bodil.kvangarsnes@asker.kirken.no

KONFIRMANTFORESTILLING

YOU’VE GOT TALENT

Velkommen til en spennende og flott
forestilling laget og spilt av årets konfirmanter og ledere i Team Heggeda!
Det blir to forestillinger 30. august
kl. 17.00 og 19.30. Billettpris: kr.
100,- for voksne og kr. 50,- for barn
(u/16 år). Nytt av året er at nesteårs
konfirmanter er invitert til generalprøven 29. august kl. 14.30. Vi håper
å se mange av dere der. Påmelding til
generalprøven til menighetskontoret
på mail (heggedal.menighet@asker.
kirken.no) eller telefon 66907180 eller direkte til Bodil Kvangarsnes på
telefon 66907182 eller bodil.kvangarsnes@asker.kirken.no
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Gudstjenester

• 30.8 – Musikalen «You got talent» vises kl 17 og
19.30. NB! Ingen gudstjeneste kl 11
• 5.9 – kl 11, 13 og 15 Konfirmasjonsgudstjeneste
• 6.9 kl 11 Konfirmasjonsgudstjeneste
• 13.9 kl 11 Familiegudstjeneste, utdeling av 6-års bok
• 20.9 kl 11 Countrymesse. Elisabeth Andreassen kommer
• 27.9 kl 11 Gudstjeneste
• 4.10 kl 11 Gudstjeneste
• 11.10 kl 11 Jazzmesse
• 18.10 kl 11 Familiegudstjeneste, utdeling av 4-års
bok, innsettelse av nye medarbeidere
• 25.10 kl 19.30 Kveldsmesse

Seniorarbeid

• Kirkefrokost mandag 14.september, 5.oktober og
2.november kl 11.30.
Ta med matpakke, så byr vi på kaffe og kake. Vi liker å
synge, deler dikt og andre tekster og har gjerne en liten
andakt.
Ta kontakt med menighetskontoret ved behov for skyss,
tlf. 66 90 71 80

SKOLESTARTGUDSTJENESTE

Søndag 13. september inviterer vi
alle som har startet i 1. klasse denne
høsten til gudstjeneste kl. 11.00 med
påfølgende piknik ute om det er fint
vær og inne i kirken om været ikke
tillater å være ute. På gudstjenesten
vil alle «førstiser» få en gave fra
menigheten – 6-års boken og det vil
gjøres litt ekstra stas på barna i gudstjenesten. Til pikniken er det fint om
alle tar med seg det de ønsker å spise
og drikke. Vi stiller med kaffe, te,
saft og kake. Dette er et av menighetens trosopplæringstilbud for barn
i alderen 0-18 år. Påmelding til menighetskontoret på mail (heggedal.
menighet@asker.kirken.no) eller telefon 66907180

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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Ny aktivitet i Heggedal:

Senior-dans

Ta en ring….

…. og la kaken vandre!
Strøket 6, Asker
Telefonbestilling: 66 78 12 30
Man-fre 7.30-18 Lør 8-16
Frokost buffet
man-fre 0730-0900

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

Er du glad i å danse? Men det blir kanskje ikke
så ofte som før? Da har du mulighet nå, til å
svinge deg hver onsdag formiddag fra kl 11.00
til 13.30 (inkl. ½ time lunsjpause) på Innbyggertorget i Heggedal.
* Senior-dans passer for seniorer i alle aldre, som
liker å bevege seg etter musikk.
* Du må gjerne melde deg på alene, for her behøver
du ikke å ha med deg dansepartner.
* Alle får danse
* Antrekk: Noe bekvemt som f.eks. t-skirt og langbukser og lette sko.
Senior-dans er en spesiell danseform med egne
trinn og mange morsomme danser. Ringdanser,
gruppedanser, line-danser og pardanser med partnerbytte.
Gruppen deles inn i røde og blå dansere, så derfor
ingen krav til at det må være like mange menn som
damer.
Senior-dans er tilsluttet Seniordans Norge AS, og
det er dansegrupper over hele landet som danser
de samme dansene. Her blir det ikke rock’n roll,
men litt roligere tempo til ﬁn musikk.
Synes du dette høres morsomt ut - meld deg på til
Laila Samuelsen på telefon 915 66 932.
Oppstart onsdag 16. september kl 11.00.

Foto fra Seniordans Norge’s nettsider

Heggedals
Vi trenger ﬂere bud!

Heggedal Apotek
Åpningstider: Man-fre 09-17, lør 10-15
Adresse: Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Telefon: 66 69 63 69, Fax: 66 69 63 70
E-post: heggedal@dittapotek.no
Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek
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Vi har nå ﬂere ledige ruter, i Heggedal og på
Bjerkås. Jobben tar en times tid, og bladet
deles ut 6 ganger i året.
Vi tilbyr ingen lønn, men god samvittighet og
(nesten) årlige arrangement/turer for budene.

Kontakt budansvarlig Stein D.Berge
på 986 95 680, eller send en mail til
stein.berge153@gmail.com

18.08.2015 23:32:12
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Veinytt:

HEGGEDAL STASJON
Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg

«Nyveien» er tatt i bruk, og mye ny
asfalt har kommet på plass i sommer,
men enda er det små og store detaljer
som skal falle på plass før «snorklippingen» skjer – en gang i oktober:
* Innfartsparkeringen skal sluttføres og
asfalteres. Ny adkomst skal etableres
fra rampen ned mot Underlandsveien.
* Det blir gangvei fra Fv204 fra oversiden av stasjonen og ned mot stasjonen.
* Den gamle veien over jernbanen
skal fjernes helt.
* Det skal asfalteres mer, og overflatearbeider skal sluttføres.
* Og til slutt: opprydding og tilbakeføring av diverse arealer.
Det er gjenstående arbeid hos Jernbaneverket, blant annet skal perrongen
forlenges. Vi kommer tilbake med
mer informasjon om dette i neste utgave av Heggedalsposten.

SMÅNYTT
Tekst: Dag Henning Sæther

“Svart belte av 7. grad” til Mouliko Halén
På Aikido’s nettsider kan vi lese: “Mouliko Halén ble nylig forfremmet til 7. Dan, som første i Norge”. Dette betyr
visstnok svart belte av 7. grad. De fire første gradene er
tekniske, og går på ferdighet. For å komme videre må du
undervise andre i sporten. Og Mouliko holder kurs hele
verden rundt, i USA, Japan, Sverige, Tyskland, Finland,
Island osv. I februar i år reiste Mouliko og to andre utøvere til Japan, og mottok graden “7. Dan” ved en høytidelig sermoni.
Aikido er en japansk kampsport, der utøveren skal forsvare seg mot en eller flere angripere. Sporten er stor i
Japan, men i Norge finnes bare 8 klubber. En treningsa- Over: Mouliko.
rena for Aikido heter en “Dojo”. Det er en “Dojo” på fa- Under: Fra klubbens
brikken i Heggedal, som tilhører Sunyata Aikido Oslo/ oppvisning på 17. mai
Heggedal, der Mouliko er instruktør. Klubben tilbyr kurs for barn, ungdom og voksne.
Mer info finnes på organisasjonens nettsider
www.sunyata.no.
Mouliko Nils Ola Halén går bare under navnet Mouliko. Det høres veldig sydlandsk ut,
men han har det etter en samisk bestefar.
Mouliko var også i en periode daglig leder i
Heggedal Idrettslag.

Vi gratulerer Mouliko med tittelen!

Ta i mot en utenlandsk student et år?

Sunniva Slåtten i organisasjonen “Explorius Education” har kontaktet oss, fordi
det er et stort behov for vertsfamilier for utenlandsstudenter:
“ Jeg jobber på inbound avdelingen hos utvekslingsorganisasjonen Explorius
og jobber nå i sommer med å finne frivillige vertsfamilier til studentene som
kommer til Norge denne høsten. Vi har 26 uplasserte studenter og siden det
har vært utvekslingsstudenter i Heggedal og ungdommer fra Heggedal som
har vært på utveksling ser jeg på Heggedal som et fint sted for en utenlandsk
student å tilbringe et semester eller skoleår i”
Det er også behov for familier som kan ta i mot en student i kortere perioder.
Nysgjerrig, eller interessert? Ta kontakt med Sunniva Slåtten på
mobil 47 90 45 56 eller mail sunniva.slatten@explorius.no, eller på
nettsiden explorius.no.

Min vei til Heggedal

Navn: Aud Bjørndal-Riis
Bor på Vikingjordet
Alder: 57 år

Til daglig møter du Aud på Kiwi i
Heggedal. Hun kom til Heggedal
som 9-åring, i 1967. Besteforeldrene
til Aud hadde hus på Gjellum, og da
farmoren ble syk, flyttet familien hit
fra Tromsø for å overta huset. Med
unntak av 3 år på gymnas i Kviteseid,
Telemark, har Aud bodd i Heggedal
siden dette.
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Det er litt vanskelig å forstå i dag,
men det å ha annerledes dialekt og å
komme nordfra var ikke det enkleste
tidligere. Et minne fra den første tiden, var da hun var i Oslo sammen
med moren for å kjøpe nye klær til jul.
Ekspeditøren snudde ryggen til dem
og gikk. Men i Heggedal hadde Aud
en venninne som kom fra Vestlandet.
Det ga støtte i hverdagen. Tromsø-dialekten hører vi imidlertid ikke noe til,
Aud ville ikke være den som hadde en

«syngende dialekt».
I Heggedal fant derimot Aud flere miljøer der hun kunne
være aktiv og delta.
Hun har gode minner fra speider’n
hvor det var kjekt å være, fra barnekoret hvor det også var et fint miljø
og fra MIMS, som var det kristelige
ungdomsmiljøet.
Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg
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Gjellum Senter
Heggedalsveien
- Heggedal
Gjellum 350
Senter

Heggedalsveien 350 - Heggedal

Mandag - fredag 7-23
Lørdag 8-21
Mandag - fredag 7-23
Lørdag 8-21
Mikro Dataregnskap AS

Heggedal
Heggedal
Gjellum Tannlegesenter
Lillan Wikerholmen
Mand. Gjellum
- fred. 09.00Tannlegesenter
- 21.00
Tlf. 66 79 61 64
www.heggedalstannlegen.no
Lillan Wikerholmen
Mand. - fred. 09.00 - 21.00
Tlf. 66 79 61 64
www.heggedalstannlegen.no
Gjellum Frisør AS
HÅRSTYLISTEN

Tlf. 66 79 69 30
Mand. - fred. 08.00 - 16.00
E-post:
post@mikrodataregnskap.no
Mikro
Dataregnskap AS
www.mikrodataregnskap.no
Tlf. 66 79 69 30
Mand. - fred. 08.00 - 16.00
E-post: post@mikrodataregnskap.no
Tømrermester
Truls Stokker
www.mikrodataregnskap.no

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

Tømrermester
Truls Stokker
truls@stokker.no

Stina Akre Hopland

Stina Akre Hopland

& -REHAB
as (kun sms)
Telefon 66RYGG
79 70 69
924 17 824

Sunline
Tlf. Solstudio
02385
Akuttvakt: 4127 4471
ÅpentSunline
alle
dager
09.00-23.00
www.rygg-rehab.no
Solstudio

Telefon 910 06 543/901 49 880

Telefon 910 06 543/901 49 880
truls@stokker.no
Asker
Takstﬁrma AS

Gravalid Service as
Telefon 922
53 357
Gravalid
Service
as

Steinar Brovoll
Telefon 91 73 65 55
steinar@atakstﬁrma.no

Åpent alle dager 09.00-23.00

Sivilarkitekt MNAL Randi Slåtten
Tlf. 91 12 89 07

922 Martine
53 357
Interiør Coach,
Christensen
RYGG & REHAB asTelefon

Tlf. 02385
AR
arkitekter
www.rygg-rehab.no
RYGG
& REHAB as

Åpent man. - fre. 08.00 - 21.00

www.dinark.no

Sivilarkitekt MNAL HELLE SJÅVÅG
man. - fre. 08.00
Tlf. 90 92 Åpent
90 32
www.sjavag.no

arkitektur og interiør

- 21.00

Tlf. 02385

www.rygg-rehab.no

tlf. 45 60 10 78

Akuttvakt:
4127 4471
www.Rom4Deg.no
Sivilarkitekt MNAL Wilhelmine E.Thuv

Akuttvakt:
tlf. 91 51 09 604127 4471
www.clou-arkitektur.no

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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