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Endelig!
Fredag den 4. oktober fikk veteranene fra Osvald-gruppa 

endelig sin velfortjente anerkjennelse for sin innsats under 
krigen. Nærmere 70 år måtte det gå før de fikk sine medal-
jer og sølvfat med inskripsjoner fra forsvarsministeren. I dag 
lever bare åtte av medlemmene i den gruppa som sto for 
mer enn hundre farefulle og dristige operasjoner under kri-
gen. En av dem er 92 år gamle Harry Sønsterød, gammel 
heggedøling, men i dag bosatt på Hvalstad. Dessverre fikk 
ikke Olav Førland, oppleve denne dagen, også han hegge-
døling og aktiv sabotør i Osvaldgruppa. Osvaldgruppa ble 
«glemt» etter krigen. Det var andre helter som skulle fremhe-
ves. Årsaken var at lederen, Asbjørn Sunde var kommunist 
og at enkelte av medlemmene også var det. Dette falt ikke 
i god jord under den kalde krigen da Sovjetunionen var den 
store stygge ulven. Men de kjempet for konge og fedreland 
slik milorg-jegerne gjorde, med den forskjell at Osvalgruppa 
hadde et større tap enn noen annen gruppe. 35 unge menn 
ofret livet. Godt over hundre aksjoner deltok de i. 

Verdensbildet er et annet enn det var under den kalde 
krigen. Hver generasjon må skrive historien på nytt sies det. 
Det er det som nå har skjedd. Den dramatiske skyte-episo-
den på Underlandsåsen i Heggedal i november 1944 kan 
ses på med nye øyne. I Heggedal er vi heldige som i disse 
dager kan presentere Bekkestua som krigsminne. Det var 
der Osvaldgruppa hadde sitt hovedkvarter sommeren 1944, 
og det var der Asbjørn Sunde (=Osvald) og to andre måtte 
skyte seg ut for å berge livet. Du kan lese mer om dette på 
de neste sidene.

Terje Martinsen
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Søndag 22. september var det offisiell åpning av Bekkestua etter omfattende 
restaurering utført av Heggedal og omegn historielag. Hytta eies av Asker kommune, 
men historielaget har fått disposisjonsretten med tanke på å sette den i stand 
som krigsminne. Stor takk til kommunen som også har dekket det vesentlige av 
materialkostnadene. Selve arbeidet er utført på dugnad..

Bekkestua på Underlandsåsen 
– et krigsminne

Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Skyte-episoden høsten 1944 
Eldre heggedølinger har sikkert hørt om skyte-episo-
den der oppe høsten 1944, da tre norske motstands-
folk ble overfalt av tyske soldater og måtte skyte seg 
ut. En tysk soldat ble drept. De norske sabotørene 
som tilhørte den kjente Osvald-gruppa kom seg unna. 
Asbjørn Sunde, lederen av gruppa med dekknavnet 
«Osvald», var blant dem. Ikke bare Bekkestua, men 
også to andre hytter som hadde huset motstandsfolk 
ble brent opp av tyskerne. Eierne av hyttene, Johannes 
Underland og Nils Underland, ble begge arrestert og 
sendt til Grini fangeleir hvor de satt til krigens slutt. 
I hytta til Nils var det milorg-soldater som holdt til ei 
tid, blant dem Einar Skjellestad og Asbjørn Solberg, 
begge fra Askerbørskauen. Lærer Heineberg var kon-
taktperson og Georg Richter kom fra Oslo for å sende 
meldinger til England fra denne hytta.  Av hytta til 
Nils Underland er det bare en grunnmur igjen fordi 
den ikke ble bygd opp igjen etter krigen. Det ble deri-

mot hytta til Johannes Underland, og den fikk navnet 
«Bekkestua II».
Bekkestua hadde vært i bruk som både dekningssted 
og sted for våpeninstruksjon for «Osvald-gruppa» 
allerede fra 1942. Heggedølingene Olav Førland og 
Harry Sønsterød var to av de meget aktive sabotørene 
i gruppa som deltok i flere sprengningsaksjoner i Øst-
landsområdet. Sommeren 1944 var faktisk Bekkestua 
hovedkvarter for Osvaldgruppa, etter at tyskerne had-
de oppsporet og angrepet hovedkvarteret på Sollia på 
Hadeland. Asbjørn Sunde, kona Astrid, sønnen Rolf 
på 12 år og unge Signe Raassum med dekknavnet 
«Grete» bodde da i Bekkestua.

Krigsminne 
Etter at kommunen kjøpte Underlandsåsen har hyttene 
stått ubrukte og forfalt. Filmen «Sabotører i mørke» 
som ble sendt på NRK-Brennpunkt for et par år siden, 
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satte nytt søkelys på «de glemte sabotørene i Osvald-
gruppa». Den ble forøvrig vist for fullt hus på Hegge-
dal hovedgård litt senere. Filmen ble laget av Morten 
Conradi, og forsker og forfatter Lars Borgersrud har 
gjort et omfattende arbeid om disse motstandsfolkene 
som i flere tiår etter krigen urettmessig ble beskyldt 
for å ha vært bare kommunister. Begge var til stede da 
Heggedal og omegn historielag kunne ønske velkom-
men til åpning av «Nye Bekkestua» som krigsminne. 
Det var også 92 år gamle Harry Sønsterød som for-
talte fra sin tid som sabotør og sine nattlige besøk på 
Bekkestua. Osvald-gruppa var den motstandsgruppa 
som prosentvis led størst tap under krigen. I alt utførte 
gruppa over hundre sabotasjeoppdrag. Lista over ak-
sjoner kan du se oppslått på veggen i Bekkestua.
Bekkestua ligger rett ovenfor Trongkleiv, ikke langt 
fra merket tursti – og med en fantastisk utsikt over 
Heggedal, fjorden og byen. Historielaget håper at 
Bekkestua for eksempel kan brukes til undervisning, 
kurs, miniseminarer m.m. som tar for seg ulike temaer 
om okkupasjonstida i Heggedal og Asker, men også 
utfordringer vi står overfor i vår tid. Dette burde være 
av interesse for skolene i Asker.

Historielaget har samlet tekster og bilder som viser 
gamle og nye Bekkestua, men også menneskene som 
var involvert. Særlig interessant var det å få bilder fra 
Frydenberg skole i Oslo. Den er bygd på samme tomt 
som tidligere Per Kures transformatorfabrikk sto. Fa-
brikken ble sprengt i lufta av norske sabotører fordi 
den produsert krigsvik-
tig utstyr for tyskerne. 
En av de ti sabotørene 
var Olav Førland (med 
dekknavn Kurt) fra Heg-
gedal. Han hadde tid-
ligere vært ansatt ved 
fabrikken. Klasserom-
mene i denne nye skolen 
har fått navn etter sabo-
tører i Osvald-gruppa, 
samt en kort beskrivelse 
av hvem hver enkelt 
var. Blant dem finner vi 
«Kurt» med opplysnin-
ger om Olav Førland og 
«Anna» med opplysnin-
ger om Harry Sønsterød. 
«Anna» var nemlig et av 
dekknavnene hans.

Etter krigen ble Bekkestua bygget opp igjen.

Den opprinnelige Bekkestua før krigen.

Harry Sønsterød (venstre)og Olav Førland 
2006

Første dugnad 22/9-2012. Foran fra venstre: 
Sverre Aae, Arne Sæther, og Trygve Flatebø. 
Bak fra venstre: Terje Martinsen og Karl Erik 
Underland. Dag Henning Sæther holdt kame-
raet.
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Heggedal NærmiljøseNtral

Åpent møte
på Gjellum

26. september
Vi gikk mann og kvinne ”av huse” for å delta i 
åpent møte på Gjellum, hvor Heggedals fremtid 
sto på menyen. Ordfører, rådmann, vei og bane-
byggere, utbyggere og innbyggere møttes til ut-
veksling av tanker om fremtiden. 

Ordfører Lene Conradi åpnet møtet med å minne om at 
Asker – mulighetenes kommune også gjelder Heggedal. 
Ordfører innledet med en kort orientering om og bakgrunn 
for kommunens plan – Kommuneplanen for 2014-2026. 
En plan med hovedvekt på at ”Det tilrettelegges for mil-
jøvennlig-, sosial- og økonomisk bærekraftig utvikling, 
der hensynet til Askers naturgitte ressurser og histo-
riske identitet ivaretas.

”Satsningsområder i planperio-
den er: Vekst og utvikling, Areal 
og transport,  Natur, kulturmiljø 
og samfunnssikkerhet, Folkehelse,  
Tettsteder og knutepunkter. Og det 
er liten tvil om at Heggedal skal bli 
både tettsted og knutepunkt. Kom-
munearkitekten, Tor Arne Midtbø, 
orienterte videre om grove linjer og 
noe mer detaljer fra den foreslåtte 
kommuneplanen.

Kommunen (og Heggedal) skal ut-
vikles videre, gjennom ”vekst og 
vern” med styrket identitet. På noe 
lengre sikt forventes omtrent 1,5% 
vekst i Askers befolkning, hvilket 
igjen gir behov for om lag 350 nye 

Asker kommune, Heggedal Vel og Heggedal Nærmiljøsentral inviterte til åpent informasjonsmøte – og 
mer enn 150 heggedøler fant veien. Og mange av oss fikk fornyet informasjon, bedre innsikt og noe 
mer forståelse for hvor stor byggeplass Heggedal kommer til å være de nærmeste årene.

nen allerede besitter. Kommunen har imidlertid etablert 
viktige rekkefølgebestemmelser – som blant annet sier at 
skole og transportkapasitet må være på plass før de store 
byggeprosjektene kan realiseres. Det er mange elementer i 
en ny kommuneplan – og mye som skal falle på plass før at 
kan bygges, men et av de mer spennende forslagene (som 
ligger inne i kommuneplanen) er en turvei langs jernbanen, 
helt fra Heggedal til Asker. Strålende!

Heggeodden er et godt eksempel på at det er mulig å bygge 
boliger du trives i – også i Heggedal.

boliger i året. Politikerne 
legger til grunn at det skal 
bygges 50 (av de 350) ri-
melige boliger i året, slik 
at det i noe større grad 
åpnes for ”førstebolig-
kjøpere” også i Asker. I 
følge Midtbø er det areal 
til minst 5000 boliger i 
arealdelen av kommune-
planen, både areal som 
er privat eiet – og ikke 
minst areal som kommu-

Peter Linderud fra JM 
(som bygger blokkene 
på Heggeodden) hadde 
fått i oppgave å fortelle 
om hvor bra det var å 
være utbygger i Heg-
gedal – og han svikter 
aldri; Asker kommune 
fikk bare positive tilba-
kemeldinger på sam-
arbeidet – forbilledlig! 
Heggeodden er allerede 
”halvfullt av nye og 
gamle heggedøler” og 
flere kommer i løpet av 
vinter og vår. JM er også strålende fornøyd med salg av 
leiligheter og har solgt mer enn 90% av det de skal bygge. 
Bygging av turveien rundt odden er i full gang og vil bli 
ferdig i løpet av høst/vinter. 

Tekst og foto: Per Sletaune

Lene Conradi

Tor Arne Midtbø presenterte 
kommuneplanen 2014-2026

Peter Linderud

Turveien rundt 
Odden bygges

(Fra Budstikka)
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Heggedal NærmiljøseNtral

Miljøgata? Den blir også snart ferdig – og skal åpnes 
med festivitas i oktober/november. (For den gode ordens 
skyld, miljøgata er et samarbeid mellom utbyggere og 
kommunen – et spleiselag.)

Det er liten tvil om at det er knyttet en viss spenning til 
når bygging tar til i sentrum.
Espen Tandberg er et selvsagt valg når vi vil vite hva som 
skal skje i sentrum – og ikke minst når. Jeg vet ikke om 
han er helt seriøs når han sier Heggedal City, men her 
kommer uansett til å bli store endringer. Heggedal sen-
trum bli et sentrum. Det skal bygges om lag 140 leilighe-
ter, kanskje 25 forretninger og ikke minst et ”innbygger-
torg” hvor seniorer, juniorer, bøker, nærmiljøsentral, kafe 
og mye annet skal dele på mer enn 1200 kvadratmeter. 

I Heggeodden (i blokkene mot miljøgata, i ”undereta-
sjen”) er det bygget 10 seksjoner som skal være nærings-
virksomhet – butikker. Disse seksjonene er solgt fra JM 
til Tandberg Eiendom – som skal leie ut til butikkdrift. 
Og som 8. trinn elevene på Hovedgården sier, det er klart 
det blir apotek først – med så mange gamle folk. Vi får 
håpe det blir stort spenn i alder – også i fremtidens Heg-
gedal!

Oppstart bygging? Neste høst. Høsten 2014.
Sushi, megler, apotek og baker er allerede ”på vei inn”. 
Og kanskje kommer Vinmonopolet.

Nærmiljøsentralen etterspør på vegne av nærmiljøet 
fremdrift i ”innbyggertorget” – og vi spør igjen. Helt til vi 
får være med å planlegge. Eller som Peter Linderud i JM 
sier – det er kundene som er viktigst.

Miljøgata bygges

Espen Tandberg i aksjon

Sentrum med innbyggertorget nærmest Kistefossdammen

Skisse av innbyggertorget innvendig

Planleggingen av innbyggertorget har stoppet opp

Turveien rundt Odden

Gunvor Huseby viser 
skissene av torget og 
parken mellom sentrum 
og Kistefossdanmmen
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Heggedal NærmiljøseNtral

Torg og park skal være vik-
tige elementer og møteplasser 
i fremtidens Heggedal, derfor 
samarbeider kommunen og ut-
byggere mellom annet med As-
plan Viak, hvor Gunvor Huseby 
(og mange andre) er ansatt som 
landskapsarkitekt.

Det er ingen vei utenom! Tore Steimoen fra Statens Veg-
vesen har ansvaret for at veien går der veien er planlagt å 
gå; over jernbanen i en bro og gjennom en rundkjøring og 
ganske høyt over dagens terreng på vestsiden av jernbane-
sporet. 
Også deler av Åmotveien skal løftes for etter hvert å 

passe med broen 
over jernbanen. Og i 
2015 stenger dagens 
planovergang! Ingen 
bommer, ingen stopp, 
ingen tuting?

Og veien ned fra 
rundkjøringa passe-
rer langs jernbanen 
på østsiden – inn i 
miljøgata. Og der 
stopper bussen midt 
i veien – uten hol-
deplass. Det gir nok 
passe fart gjennom 
gata tenker jeg.

www.iheggedal.no er et nettsted for alle i Heg-
gedal. Vi skal forsøke å holde alle oppdatert på 
nyheter og fremdrift. Og når du ønsker å dele 
noe med oss eller gi innspill til planer og skisser 
eller bare stille et spørsmål om hva som foregår 
– send en epost til post@iheggedal.no.

Men hva med trafikken i en lang anleggsperiode? I 2014 
(og i flere år) bygges sentrum. I 2014 rives skolen og en 
ny bygges – og barna busses til Drengsrud. I 2014 er Heg-
geodden ferdig! Den nye veien bygges. Det rives, trans-
porteres og legges om – kontinuerlig. Der din vei var i går 
er den ikke i dag. Skolen og foreldrene engasjerer seg i 
tryggheten for skolebarn. Og det er ganske mange av oss 
andre som også daglig skal ferdes gjennom flere anleggs-
områder. 

Inntil videre; husk at vi ikke har noen heggedøler å miste. 
Kommuneplanen sier derimot at vi skal bli flere!

Hengende bro i 
Heggedal er snart 
en saga blott; det 
støpes og sveises 
i alle retninger så 
broen skal finne sin 
landingsplass på 
rett side av veien. 
Før jul.

Planleggingen av innbyggertorget har stoppet opp

Gunvor Huseby viser 
skissene av torget og 
parken mellom sentrum 
og Kistefossdanmmen

Tore Steimoen

Bygging av ny vei i bro over jernbanen er nå i gang

Gangbrua over togsporene henger foreløpig i løse 
lufta, men lander snart på ”fabrikktomta”
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Det var en dag i august i år – at Abid Raja besøkte Hoved-
gården ungdomsskole. Kjørende i en glinsende Tesla S og 
med et lite hoff av ledsagere og presse. En meget engasjert 
politiker fikk et lite innblikk i aktiviteter og innsats ved 
Hovedgården ungdomsskole, først ved rektor Mona og der-
etter ved elevrådsleder Anders. Det er liten tvil om at Raja 
ble imponert over hvilke fremskritt som er gjort ved skolen. 
Det ble imidlertid ikke mye tid til storpolitikk selv om det 
bare var noen uker til stortingsvalget. Skolen brukte tiden 
godt og fortalte om overgang fra skolebrød til skolemat, fra 

Ut med Kiwi og inn med Abid?

dårlig stemning til god stemning, fravær til nærvær og selvføl-
gelig om elevbedriften. Skolen må huske å invitere Raja til åp-
ningen av neste års musikal, slik at han får se litt av resultatet 
etter hardt skolearbeid.

Abid Q. Raja er Venstres stortingsrepresentant for Ak-
ershus. Raja er født i Oslo og er norsk statsborger. Begge hans 
foreldre innvandret fra Pakistan til Norge tidlig på 70-tallet. 
Selv om Raja ikke har vært heltidspolitiker, har han som innk-
alt vararepresentant på Stortinget (2009 – 2013) markert seg 
sterkt for kampen mot barnefattigdom. 

Som kjent sitter venstre nå utenfor regjeringsforhandlin-
gene – men vi stoler fortsatt på Raja og hans engasjement for 
samferdsel og skole!

Tekst og foto: Per Sletaune

Abid Raja følger med

Elevrådsleder Anders forteller stortingsrepresentanten litt 
om hva som gjør en god skole

2pluss2 – en litt annerledes utstilling i Fabrikken
Hvis du lar Wang Ping, Zhao Yin Zhang, Svanhild Rohdin og 

MayGunn Riis møtes i Fabrikken – hva får du da? 
Jo; 2pluss2. Som er mye mer enn 4. To kinesiske og to norske 

kunstnere møttes i felles utstilling i fabrikken i Heggedal, vårt 
eget ”folkegalleri”. Når du i tillegg legger til kinesiske barn med 
kalligrafi-kunnskaper og Renate Rubini med den vakreste stem-
men du har tenkt på – da blir det stemning.

Kinesisk kunst med mystikkens slør og eksotiske materialvalg 

sammen med dyktige, lokale kunstnere 
viste igjen at Fabrikkens hvite vegger 
oftere og gjerne kan benyttes til kunst-
verk i mange genre. 

Fabrikkens venner 
blir gjerne flere. Vi arbeider for å 
skape mer liv og røre i fabrikken 
”vår”. Send en epost til 
post@fabrikkensvenner.no 
og fortell at du gjerne vil være 
venn med oss!

Tekst og foto: Per SletauneRenate Rubini

“2pluss2” skrevet med kalligrafi - kinensiske 
skrifttegn

Heggedalsposten8

08 AbidRadja og 2pluss2.indd   8 08.10.2013   07:52:18



Trevaren 9
1389 Heggedal

09 Ann ESO-Real-Husk-Pep-Gjellum.indd   1 08.10.2013   10:48:57



BLI KJENT KVELD på Heggeodden

“SÅ ET FRØ” – Høstfest på Heggedal stasjon
Tekst: Kristin Ma Ellefsen 

Foto: Jarl Egeberg

Over 30 gjester feiret høstens grøde 
og hverandre på  ”Så et frø” sin åpne 
Høstfest på Stasjonskafeen i Heggedal 
fredag 20. september. De frammøtte 
viste et imponerende engasjement for -  
og kunnskap om - selvdyrkede grønnsa-
ker, kompostering og et mer bærekraftig 
levesett – samlet i det fellesskapet dette 
prosjektet inviterer til: 

Christioffer Evju, styreleder for Her-
lighetenOslo, delte deres erfaringer med 
hageparsellprosjektet i Bjørvika. 

Kristin Ma Ellefsen skisserte pros-
jektideen for ”Så et frø”, sesongens 
stunt med ambassadører for ”Så et frø” 
og utvikling av nettverk og støttespill-
ere. I samarbeid med Per Sletaune fra 
Nærmiljøsentralen i Heggedal, er en 
formell organisering av prosjektet un-
der arbeid. Mulige tilbud for medlem-

mer ble presentert, og nærmere 30 per-
soner har allerede tegnet sin interesse. 

Alene Alemu, bosatt i Lier, presen-
terte sitt forskingsarbeid på bruk av 
meitemark i kompostering. Han har 
Bachelorgrad i planteproduksjon fra 
Etiopia, samt gjennom et internasjonalt 
stipendium Mastergrad i Natural Re-
sources Management and Sustainable 
agriculture fra Universitetet for miljø- 
og biovitenskap på ÅS. Alene kurser en 
barnehage og en barneskole i Lier. 

Ane Mari Aakernes, bosatt i Vollen, 
ga en kort innføring i idegrunnlaget for 
permakultur. Kort oppsummert betyr 
det å dyrke med – ikke imot - naturens 
premisser. Ane organiserer permakul-
turkurs i Vollen. 

Kristin Ma Ellefsen ønsker velkommen.

Festen – og sesongens utprøving av 
prosjektet – bekrefter av ”det grønne” er 
i tiden. Det er en stor sult på mer kunns-
kap, inspirasjon og et felleskap rundt 
disse verdiene. En stor takk til alle som 
møtte opp og alle andre som bidrar til 
realiseringen av et slikt prosjekt!

I løpet av vinteren mens plantene 
hviler vil vi registrere foreningen og 
lage en ”startpakke” for deg som gjerne 
vil gjøre mer. Følg med i Heggedals-
posten!

Høstfesten ble støttet av Nær-
miljøsentralen i Heggedal, Stasjons-
kafeen i Heggedal, Heggedal Bakeri, 
KIWI og Charlottes Iskrem. De frivil-
lige Ingvild Flesland 
og Edel Pauline Moen 
lagde suppen, mens 
12-år gamle Rose Mari 
Constain rørte alles 
hjerter med sin sang-
stemme.

Ane Mari Aakernes fra Vollen introduse-
rer idegrunnlaget for permakultur med 
stort engasjement. Marianne Solheim fra 
Heggedal menighet til høyre i bildet.

Alene Alemu fra 
Lier presenterer sitt 
forskingsprosjekt på 

meitemark

Styret i Heggeodden sameie inviterte 
alle beboere i byggetrinn 1 til Bli kjent 
kveld på fredag 13. september – og had-
de virkelig lagt seg i selen for at det nye 
nabolaget skulle føle seg velkomne: to 
store telt, med bord og stoler, grillmat, 
godt drikke, kaffe og bløtkake – alt like 
utafor ”stuedøra”, i det flotte atriet mel-
lom blokk C, D og E!  

Styrets leder, Geir Aarseth, kunne 
ønske 61 spente og forventningsfulle 
beboere velkommen  -  nær 100 % opp-
slutning. Han presenterte styret, orien-
terte om praktiske ting rundt fullførin-
gen av byggetrinn 2, og så fram til å 

kunne møtes også innendørs når lokali-
tetene er i orden. Han ønsket alle gamle 
og nye heggedøler velkommen og lykke 
til i sitt nye bomiljø. 

Et par av beboerne gav tips om lokale 
aktiviteter som ”venter på” å bli benyt-
tet: May Gunn Riis fortalte om noe av 
det som foregår på Kunstfabrikken, og 
Arne Sæther trakk fram Heggedal og 
Omegn Historielag og Seniorsenteret. 
Han oppfordret alle til å følge med i 
Heggedalsposten, som vil bli lagt ut i 
alle blokkene.

Genek og Egil sørget for smektende 
musikk, og praten gikk livlig fra før-

ste stund. Mange kontakter ble knyttet 
i løpet av de tre-fire timene sammen-
komsten varte. Det vil si: Mange fulgte 
invitasjonen til å fortsette samværet på 
Rustad Meieri – bare 50 meter unna!

Knallstart for beboerne på Heggeodden!

Tekst og foto: Arne Sæther

Genek og Egil

Geir Aarseth ønsker velkommen God oppslutning fra beboerne! Det sto grillmat på menyen

Heggedalsposten10
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Innbyggertorg? En møteplass for alle 
aldre til alle døgnets tider – nesten. 
Kommunen har sagt at det kan være 
klokt å samle fl ere funksjoner under 
samme tak og kanskje på samme gulv 
i det som blir sentrum i Heggedal. 
Siden vi har deltatt i forarbeidene 
er vi naturlig nok helt enige. Men 
foreløpig er det ”bare” en politisk 
forpliktelse til å leie 1200-1400 m2  i 
det fremtidige bygget. Dette arealet 
er mer enn seniorsenteret, biblioteket 
og nærmiljøsentralen disponerer 
i dag. Heggedal skal vokse og vi 
trenger mer plass? Ja, derfor der det 
viktig å se  arealutnyttelsen under 
ett; større deler av døgnet – hele 
uken. Utbygger er opptatt av ”aktive 
fasader” – som betyr at det ikke skal 
være mørke vinduer i huset i store 
deler av døgnet. Det er klart vi skal 
skape liv i Heggedal sentrum! Kan-
skje vi skal puste liv i kinoen igjen? 
Om vi virkelig skal få til en funger-
ende møteplass med rom til alle må 
vi fortsette den gode prosessen vi er 
inne i. Gjennom å snakke sammen. 
Ofte.

PerS

Nærmiljøleder´n

I det første utkastet til utforming av 
lokalene i “innbyggertorget” har 
arkitekten tegnet inn i et auditorium 
(= kino) i underetasjen

Hva vil du gjøre når du er 62?
Ikke fordi vi nødvendigvis kan levere det du måtte 

ønske – men om du skal påvirke må du gjøre det nå. I 
november 2011 arrangerte vi nærmiljøkonferansen ”Yn-

gre senior – fremtidens seniorsenter”. Mange gode tanker ble tenkt og notert. 
Nå, to år senere ”vet” vi at byggingen av sentrum starter 
neste høst, med ferdigstillelse omtrent to år senere. Altså 
omtrent om 3 år. Hvis du blir 59 i år er du velkommen til 
åpningen. Også om du bare er 43 om 3 år. Og selvfølgelig 
om du er 91 om 3 år. 

Utfordringen for planleggerne er å vite hva fremtidens 
”voksne” heggedøler ønsker seg – og vi blir foreløpig 
heller ikke spurt. 

I neste nummer av Heggedalsposten vil du fi nne en uhøyt-
idelig spørreundersøkelse som kan gi oss noen innspill. 
Tenk gjerne noen tanker allerede nå. Om du også kunne 
tenke deg å tenke litt sammen med oss – send en mail til 
post@iheggedal.no

55+

“SÅ ET FRØ” – Høstfest på Heggedal stasjon

Velkommen tilHeggedal

Nærmiljøsentralen ga i april i år ut 
brosjyren “Velkommen til Hegge-
dal”. Brosjyren forteller om lokale 
foreninger, skoler, barnehager, lokal 
historikk, aktiviteter, utleielokaler, 
turforslag m.m. Den ble trykket i 500 
eksemplarer, men lageret er snart 
tomt. Send gjerne rettelser og forslag 
til endringer til neste opplag, til 
post@iheggedal.no.

Julejazz på Heggedal bibliotek 
16. desember kl. 19.00
med Skitthegga Swing. En hyggelig 
julekonsert på biblioteket. Vi serverer 
selvfølgelig gløgg og pepperkaker.

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

Petra Røise

Har du forslag til arrangementer til ”Mandag kveld i Heggedal”, 
eller spesielle ønsker?  Send noen ord til post@iheggedal.no

Heggedalsposten 11
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HEGGEDAL SENIORSENTER
Det er ikke lenge siden vi fant ut at 

det bor over 500 pensjonister i Heg-
gedal, men besøket på Heggedal Se-
niorsenter har gått ned de siste 2 år. 
Vi er et treffsted for alle, og vi ønsker 
at senteret skal være et sted hvor du 
opplever å bli sett og hørt og kan møte 
andre trivelige mennesker. Vi serverer 
god mat til en rimelig pris. Gruppe- og 
hobbyaktiviteter, internet og fotpleie 
er noen stikkord for hva du kan finne 
hos oss. 

Vi ønsker at Heggedal seniorsenter 
skal være et godt og interessant sted å 
tilbringe positiv fritid på sammen med 
andre.

Men vi lurer på hvor alle de som 
kan bruke senteret er? Man behøver 
ikke å være medlem av en forening 
for å komme på Senteret.

Vi håper at flere i Heggedal vil be-
søke oss for å finne ut mere om hva 
vi driver med. Bli ikke sittende alene 
hjemmet mens du kan ha det hyggelig 
sammen med andre.

BRUKERREGISTRERING
Vi ønsker at du registrerer deg når 

du benytter seniorsenterets tilbud, 
også når du bestiller time hos fotpleie 
for første gang. Det vil si at du oppgir 
navn, adresse, telefonnummer og fød-
selsdato til kontoret. Det koster intet å 
registrere seg. Ordningen er nødven-
dig fordi senteret er pliktig til å føre 
statistikk og informere kommunen om 
hvor mange som gjør bruk av senteret.

Irene Johansen
Leder for brukerrådet

HVA ER ET 
SENIORSENTER?

Heggedal Seniorsenter har et innholdsrikt 
program, som annonseres på Asker kom-
munes nettsider og i Heggedalsposten.

Et Seniorsenter er et aktivitets-og service tilbud som retter seg 
mot alle over 62 år, hvor du kan treffe jevngamle, gjøre nye be-
kjentskaper, møte venner, spise god mat og delta på forskjellige 
aktiviteter. FELLESKAP GIR TRYGGHET OG TRIVSEL.

Mer enn 40 heggedøler møttes til 
nærmiljøkonferanse for å diskutere 
temaene ”Yngre senior - fremtidens 
seniorsenter – og rekruttering til 
seniorsenteret” i november 2011.
(Foto: Per Sletaune)
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Åse Naterstad - 
bibliotekar og heltinne

Tekst og foto:
Dag Henning Sæther

Vi møter en litt redusert heltinne 
hjemme i Gjellum terrasse. Sykdom 
de siste årene har tatt på. Men nå er 
behandlingene ferdige, og kroppen 
skal restitueres. 
Åse Naterstad var Heggedal biblio-
tek i mer enn 30 år, fra 1975 til 2005. 
Kort tid etter at det nye bibliotek-
bygget sto ferdig ved barneskolen 
i 1970, ble Åse ansatt. Som biblio-
tekar og avdelingsleder gjorde hun 
biblioteket til en institusjon i lokal-
miljøet, og mange barn og voksne 
tenker tilbake på sine besøk og sam-
taler med stor glede. Slikt blir det en 
heltinne av. 
Når Erling Dokk Holm i et foredrag 
på Heggedal bibliotek i 2012 holder 
fram biblioteket som den gode mø-
teplassen – og som det eneste stedet 
som tar imot deg uten forbehold, er 
det gammelt nytt for Åse. Heggedal 
bibliotek var tidlig ute som sosial 
møteplass med ulike aktiviteter. Det 
var møtepunktet for småbarnsmø-
dre, hadde eventyrstund, teaterfores-
tillinger og var Heggedals ungdoms-
klubb – et sted å være.
”Vi var de første med veldig mye. 
Det fantes jo ingen ungdomsklub-
ber, eller steder å være. Men det var 
nok noen… særlig noen eldre som 
ikke torde å gå inn med alle motor-
syklene som var parkert utenfor”.
”For de som kom til Heggedal ble 
biblioteket stedet der de kunne fin-
ne noen å snakke med og bli kjent 
med. Og for mange ble biblioteket 
det første møtestedet. Det er viktig 

at det finnes et sted du kan komme 
uten å ha et ærend. Ikke minst har 
biblioteket vært viktig for fremmed-
språklige, som har fått hjelp og vei-
ledning.”
Det var mulig å gi et mye bredere til-
bud før. Åse ser med bekymring på 
hvordan biblioteket har utviklet seg 
med stadig redusert bemanning ved 
filialen i Heggedal.
Da Tandberg Eiendom kjøpte sen-
trumstomta og fabrikken, fikk Åse 
beskjed fra Espen Tandberg om at 
hun ikke måtte slutte før nytt biblio-
tek sto ferdig i sentrum. Han regnet 
Åse som garantist for at biblioteket 
ikke ble nedlagt. 
Men i tillegg til det sosiale engasje-
mentet er Åse Naterstad bibliotekar. 
Selv om biblioteket er en møteplass, 
skal det ha en god og solid boksam-
ling. Og hun jobbet for å bli kjent 
med bøkene hun skulle anbefale. 
Barna hennes fikk solide doser med 
lesing på sengekanten. Mor måtte jo 
bli kjent med bøkene.
Når det nye biblioteket skal utfor-
mes og fylles, vil Åse ha en mening. 
Hun kommer til å sjekke om ”Krig 
og fred” står i hyllene i det nye bibli-
oteket. Og hun kommer til å si ifra.

Da kunstfabrikken åpnet dørene i anledning stemmerettsjubi-
leet, var det utstilling med en rekke arrangementer. Ett av inn-
slagene var kåring av ”Heggedals heltinne”. Åse var en klar 
vinner. Hun var selv overrasket, fordi det var noen år siden hun 
hadde sluttet ved Heggedal bibliotek. Men hun blir ikke glemt 
så fort. Rolig, lavmælt og vennlig, men med en naturlig autoritet 
som kom godt med da biblioteket ble stedets ungdomsklubb.

Åse på biblioteket da det lå ved Heggedal skole

Bibliotek med barselgruppe. Budstikka fra 2003.

Heggedals heltinne får overrakt prisen 
av Anja Solvik og Per Sletaune

Heggedalsposten 13
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Det blir stjernebesøk på Kaliber!

Den siste kvelden er Hovedkonser-
ten, der blant annet Sirius som vant 
Norske Talenter og de dyktige rap-
perne Peter and 4est, skal opptre i 
tillegg til flere innslag. 

Endelig er det 30 års-jubileum 
på Kaliber ungdomsklubb, som 
ungdommene har jobbet med 
siden i fjor høst.  
Klubben har stått i Heggedal i 
30 år under skolen og vært et 
sted der ungdommene kunne 
slappe av etter skolen og henge. 
Og den står her fortsatt. I like 
fin stand, og det skal feires.  
Så vi skal i 3 uker  ha masse 
forskjellige konkurranser, kon-
serter med lokale band og noen 
store artister, utstillinger med 
gamle bilder fra 80 tallet og 

oppover, til og med et talkshow 
med gjester fra Heggedal som 
på en eller annen måte har et 
forhold til klubben. Jubileumet 
åpnet den 9. oktober med utstil-
ling og varer til 25. oktober.  

Den siste kvelden er Hoved-
konserten, der blant annet 
Sirius som vant Norske Talenter 
og de dyktige rapperne Peter 
and 4est skal opptre i tillegg 
til flere innslag.  Fredag 11. 
oktober spiller DJ Landstad og 
Michael Jackson danser, Vetle 
opptrer.

Tekst: Thea Kvin-
negard 15 år, 
mail: theak2000@
hotmail.com

Vetle Peter&4est

Det har vært mange som har hjulpet 
til. Alle crewene på kaliber med jubi-
leums crewet i spissen har jobbet med 
alt fra planlegging, booking av artister 
til utforming av jubileumsmeny og 
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Det blir stjernebesøk på Kaliber!
ungdom mellom 13 – 18 år.  
Billetter til hovedkonserten 
kan forhåndkjøpes på Kaliber 
til kr 100,- 

Det vil koste kr 130,- i døra 
på selve kvelden. Alle de 

andre kveldene er det gratis 
inngang. Vi håper mange vil 
ta seg turen for å se og oppleve 
klubben vår.  

                    Velkommen!

Peter&4est

utstilling. Arrangementet blir til med 
god støtte fra frifond og kommunen.

Mange av jubileumsdagene er åpne 
for Heggedølinger i alle aldere, men 
de fleste dagene er det åpent kun for 

Sirius har vært aktiv i hip hop miljøet siden 2002 og har flere 
album og mixtape bak seg.  Det var i 2010 han fikk gjennombrud-
det med låten ”Fuck up” (4xplatina).  Siden da har han vært med på 
både VG-lista, turné, Vinterlyd og spilt egne konserter i store deler 
av Norge.  I 2012 tok Sirius et avbrekk fra ranpelyset for å jobbe 
med å videreutvikle seg som komponist.  I studio fikk han jobbe tett 
med produsent Simen Fjeld og fant tilbake til en sound og en måte 
å skrive tekster på, som gjør Serius unik innenfor sjangeren i Norge.  
Han er kanskje mest kjent for de mer personlige låtene som ”Thank 
you” og ”Always on my mind”, som begge har langt over 200.000 treff 
på YouTube, og sistnevnte har solgt til gull.  Nå er han tilbake med 
den glimrende pop-låten ”Promise”.  Med seg har han den britiske 
artisten Daniel De Bourg, som ble oppdaget gjennom  
YouTube, og kan vise til svimlende 15 mill visninger.  
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Valgene spiller en sentral rolle 
i det valgforberedende arbeidet 
til skolene. Formålet er først og 
fremst å bruke skolevalg som et 
pedagogisk virkemiddel i arbeidet 
med å øke den politiske interes-
sen blant de unge. Blant alle land 
i verden, er det bare Norge som 
har en slik nasjonal ramme rundt 
skolevalgene.

Gjennom skolevalg får elevene 
praktisk erfaring i arbeidet rundt 

et valg. Meningen i videregående 
skole er at kompetanse og inter-
esse er avgjørende for å få flere 
førstegangsvelgere til å bruke sin 
demokratiske rett til å stemme. 
Den tanken kan gjerne begynne 
allerede fra ungdomsskolen, og 
derfor har Hovedgården ungdoms-
skole skolevalg.

Skolevalget i de videregående 
skolene er en viktig del av valg-
kampen til de partipolitiske 

ungdomsorganisasjonene. Til 
Hovedgården er det derimot ingen 
ungdomsorganisasjoner som 
kommer. Der får elevene på 10. 
trinn tildelt et parti hver som de 
skal representere under skoleval-
get. Noen elever er selvfølgelig 
mere engasjert enn andre, og har 
sterke ønsker om hvilket parti de 
vil representere. Det holdes så et 
«valgtorg» på skolen, der 8.- og 9.- 
klasse får vite om de forskjellige 
partiene av 10. klassingene.

Artikkelen fortsetter på neste side.
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Skolevalg ved Hovedgården ungdomsskole
Skolevalg er en form for «prøvevalg» som blir avholdt 
ved skoler. De aller fleste videregående skoler deltar. 
Det er derimot et fåtall av ungdomsskoler som har  

skolevalg, men det har Hovedgården ungdomsskole!

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

Resultatet på skolen vår ble noe 
annerledes enn det egentlige valg-
resultatet i Norge. I stortingsvalget 

var Arbeiderpartiet størst med 
31%, mens på Hovedgården fikk 
de kun 13%. Høyre, KRF og Ven-

stre ligger omtrent på det samme 
resultatet i skolevalget på Hoved-
gården som ved stortingsvalget.  
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Den største forskjellen er at Rødt 
fikk hele 19% av stemmene ved 
Hovedgården, mens i virkelig- 
heten 1%. SV gjør det også bra, 
med 13% - mens ved valget fikk 
de 4%.

Ellers er Fremskrittspartiet og 
Senterpartiet mye lavere ved 
skolevalget vårt, enn ved stor-
tingsvalget. Noen har også stemt 
på Piratpartiet - som egentlig ikke 
var representert på «valg-torget».

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

 

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

Kaliber program 
      Diverse aktiviteter hver dag,  
        samt rimelig mat i kaféen

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

*  Tirsdager kl. 14-17 Gratis mat 

*  Onsdager kl 14-20.30 Kaliber
     kino med kinomeny 

*  Annenhver Fredag kl 18-22
    Diverse arrangementer  

 

HUSK
 

*  Du kan jobbe i ungdomscrewet på  
     Kaliber! I år kan du jobbe f. eks i  
     kafeen,  med Interiørdesign,  
     lage film, være Dj, ansvar for lys og  
     sceneteknikk, utvikle x-sport-tilbud  
     og turneringer, spill og kinoansvar  
     m.m. Forhør deg på klubben for
     mer info. 
 
*  Lik Kaliber på facebook og hold deg  
    oppdatert på programmet fra dag til  
    dag: 
    Facebook.com/ungdomsklubbkaliber

VELKOMMEN 
Alle arrangementer på og  

med Kaliber er rusfrie. 

 

Noen stramme SV-karer. (f.v.) Alf Kris-
tian Lahn og Daniel Skulason Nystad

Skolevalg ved Hovedgården ungdomsskole

Møte på Rødt standen før elevene kom-
mer. (f.v.) Andreas Jensen Jonassen, 
Tobias Langås Handeland, Øystein 
Funderud og Kristine Ness.

Vinnere av skolevalgene på  
de videregående skolene: 

•   1989: Fremskrittspartiet
•   1991: Sosialistisk Venstreparti
•   1993: Sosialistisk Venstreparti
•   1995: Arbeiderpartiet
•   1997: Arbeiderpartiet
•   1999: Sosialistisk Venstreparti
•   2001: Sosialistisk Venstreparti
•   2003: Fremskrittspartiet
•   2005: Fremskrittspartiet
•   2007: Arbeiderpartiet
•   2009: Fremskrittspartiet
•   2011: Arbeiderpartiet
•   2013: Høyre

Det har blitt avholdt skolevalg i 
Norge i forkant av hvert lokal- og 
stotringsvalg fra 1989. Det ble 
også avholdt skolevalg i forbin-
delse med folkeavstemningen om 
EU-medlemskap i 1994.

Valg-gaten

Ansvarlig for 
programmet er 
Sara Warholm 
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

En av våre mange fl inke korpsforeldre 
er til daglig ansatt i et fi rma som blant 
annet driver med fi lmproduksjon. Når 
de fi kk i oppdrag å lage fi lm i forbin-
delse med Norges grunnlovsfeiring i 
2014 var det derfor naturlig å spørre 
korpset vårt om å delta. Vår rolle i fi l-
men er å skape 17. mai stemning. Og 
er det noe vi kan så er det jo akkurat 
det. Derfor reiste hovedkorpset til 
Oslo en onsdag i september og mar-

sjerte frem og tilbake og frem og til-
bake mange ganger! I full uniform og 
med fl agg og fane okkuperte vi en hel 
gate på Kampen i fl ere timer. Vi både 
spilte og marsjerte det beste vi kunne 
og det lot til at vi imponerte fi lmsta-
ben, de roste oss for en profesjonelt 
utført jobb.  
Lørdag 26. oktober er det duket for 
høstens store musikalske satsing, fi lm-
konsert. Alle musikanter, fra aspiran-

ter til hovedkorpset, deltar i konserten 
hvor fi lm er temaet. Gjennom kjent 
fi lmmusikk fortelles en historie og det 
er musikantene selv som er skuespil-
lere og som har skrevet manuskrip-
tet. Konserten spilles i Multisalen i 
kulturhuset. Da blir det en ekstra god 
kontakt mellom korps og publikum, 
dette blir en kjempefi n konsertopple-
velse! Billetter kjøper du allerede nå i 
kulturhuset, vi sees på konsert!

Loppelageret i Kloppedalen er 
åpent 18-21 hver torsdag 

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

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

Tekst: Erik de Mora

Korpset går til filmen - i dobbel forstand
Lørdag 26. oktober kl. 16.00 blir det fi lmkonsert i Asker kulturhus. Da er det ekstra 
morsomt at vi i september deltok i fi lminnspilling i anledning grunnlovsfeiringen i 2014.

En tidlig lørdag morgen i september 
er to busser klare ved Heggedal skole, 
klare til å frakte musikanter og en del 
foreldre til klatreparken på Tryvann. 
For å fi nne på noe helt annet som ikke 
har noe med spilling å gjøre ble alle 
musikantene invitert til en aktivitets-
dag. Vel fremme blir musikantene 
delt inn i grupper og får opplæring i 
hvordan klatreutstyret skal brukes og 
hvordan klatreløypene er utformet. Så 
er det ut i guds frie natur! Det er fl ere 
forskjellig klatrerutet. Noen er lette 
og noen er vanskelige. Det er visst 
litt skummelt for noen når de befi nner 
seg 20 meter over bakken. Men det 
er trygt og det viser seg fort at dette 
var ustyrtelig morsomt! Ikke minst for 
foreldrene som har våget seg med, her 

Høyt klatrer de, og sure
er de absolutt ikke!

Korpset går til filmen - i dobbel forstand

Fra fi lminnspillingen i Oslo. 
Foto: Markus Gamenius

kommer ungdomskraften frem! Un-
derveis er det tid for mat, fellesgrillen 
er tent opp og alle får pølser med stan-
dard tilbehør. Dette var en veldig vel-
lykket dag, mange ønsket seg tilbake 
og det kan jo hende?

Fotograf på klatredagen 
var Alf Kristian Lahn
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Vardåsen er som et landemerke for Heggedal der det reiser seg majestetisk 
i bakgrunnen med sine tre blankskurte fjellsider. Fra toppen er utsikten 
formidabel! Der du kan skue inn til Oslo, utover til Drøbak og se ned på Heggedal 
og Solberg. Turen er på ca. 10 km.

Nyt utsikten over bygda vår ved å ta turen 
fra Gullhella stasjon til toppen av Vardåsen 

Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Vardåsen var fjelltoppen der asker
børingene holdt vakt i vikingtiden
Fra Vardåsen har du utsikt i alle retninger fordi åsen 
ligger for seg selv. Derfor var den også et naturlig 
valg som Askers varslingssted da det ble bygd opp en 
kjede av varder i vikingtida eller kanskje tidligere. De 
kunne se fra topp til topp og satte ild på vardene når 
angrep var underveis. 
Vardåsens «naboer» var Vardåsen i Røyken, Håøya, 
Varden på Nesodden, Ryen varde, Vettakollen i Aker, 
Kolsås i Bærum og Vardåsen i Lier (nå Kraftkollen). 
Alle gårder i Asker hadde plikt til å ta sin del av var-
devakten når krig truet. I 1676 ble seks Asker-bønder 
dømt til å betale en halv mark (9 g) rent sølv i bot 
fordi de ikke hadde gjort sin del av vakten som de 
skulle. Det sies at de hadde sendt kvinnfolk til å holde 
utkikk fra toppen. 
Men det var dessverre ikke bare under krig det brant 
på Vardåsen. Det har vært flere skogbranner der, så i 

mangel på skog til å vedlikeholde varden, ble As-
kers varslingssted flyttet til Skaugumsåsen etter 
brannen i 1779.

Vardåsen er på 349 m over havet og er 
– og har alltid vært – et veldig fint tur
mål både for barn og voksne
I 1950-60 årene var Vardåsen det store utfartsstedet 
for oss i påsken.  Det var ikke så mange som var på 
påskeferie den gangen, så Vardåsen var stedet der vi 
møtte venner og nye bekjente.  Der var det et yrende 
liv når vårsolen skinte, for dit kom barn og ungdom 
fra Heggedal, Gullhella, Solberg, Bondivatn og As-
ker for å slikke sol.  En måtte være tidlig ute for 
å få plass på en av de fine fjellhyllene på toppen. 
Godt innsmurt med Vaselin eller Nivea og med mat 
og drikke i sekken koste vi oss på toppen hele da-
gen.  Det var ganske tungt å vasse i snø oppover, 
men på toppen var det bart, og turen tilbake gikk 
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som en lek.  Da akte vi mer enn vi 
gikk og hoppet og danset nedover, 
og selvfølgelig gikk vi hele veien fra 
Gullhella til Heggedal også. Vi var 
godt fornøyde med å tilbringe påsken 
på Fattigmanns-Geilo, som vi kalte 
Vardåsen da.   Herlige minner!  
Nå er det både lysløype og alpinbak-
ke, populært fjell å klatre i og fl otte, 
spennende stier i fl ere retnin-
ger.

Ta med familien på 
tur til toppen med 
Gullhella stasjon som 
utgangspunkt!
Størst utbytte får dere i klar-
vær, når solen skinner og 
steiner og røtter er tørre å trå 
på. 

Kryss jernbaneskinnene på Gullhella 
stasjon og følg lysløypa 
oppover et stykke.  Deret-
ter følger dere stien som går 
inn til venstre, over en fl ott 
bro og opp en bratt bakke. 
Der er det et sti-dele.  Ta 
til høyre og følg blåmerket 
løype til toppen. Stien er 
enkel, men morsom. Den 
er stedvis litt bratt og tung, 
så unn dere gjerne en pust 
i bakken i ny og ne og nyt den fl otte 

Ta av 
her for 

alternativ 
rute

Bildene er fra en fi n tur sammen med Grete Nyborg. 
Enestående utsikt mot sør-vest og Solbergområdet. Jettegryter.

Wentzel-hytta fra 
1890-årene.

Utsikt over Oslo-
fjorden.
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utsikten. Den blir bare blir fl ot-
tere og fl ottere jo høyrere dere 
kommer!

På toppen er det fi nt å sitte å se ut-
over både Heggedal og Solberg.  
På de blankskurte granittfl atene 
kan dere fi nne mange små runde 
jettegryter også.  Disse har blitt 
til av is og vann som har tæret på 
fjellet gjennom fl ere hundre år.

De fl otte granittfl atene på toppen 
skiller tydelig de tre fjellryggene.  
Følger du stien videre over de tre 

toppene ser du et idyllisk lite vann, Vardetjern, 
til høyre for stien.  På toppen mellom Vardetjern 
og toppen av alpinbakken ligger Wentzel-hytta.  
Hytta tilhørte kunstmaler Gustav Wentzel, men 
eies nå av Asker kommune.  Denne fi kk Hegge-
dal KFUM og KFUK disponere da speiderhuset 

i Heggedal, den gamle Sætreboligen, 
ble revet.

Følger du blåmerket sti videre kom-
mer du forbi en postkasse som Asker 

Turlag har satt opp. Der kan du skrive deg inn 
med navn og dato.  Så er det bare å følge stien 
videre nedover.  Stien munner ut i lysløypetra-
seen ved Jutemyr. 
Derfra er det bare å følge lysløypetraseen til 
høyre ned til Alpinbakken.  Der er det et stort 
prosjekt under arbeid.  De legger vannrør ned til 
Bondivatn fordi naturlig vann gir bedre snøpro-
duksjon enn springvann, så vann er ikke vann.  
Det ser litt ufremkommelig ut der, men helt greit 
å passere, for det er laget en fi n sti på utsiden av 
gjerdet.

Litt lenger fremme går den blåmerkede sti-
en inn til venstre.  Denne går mellom høye 
tre-legger og parallelt med lysløypetraseen 
ned til Gullhella stasjon.

Om du på den tredje toppen skulle ta stien 
som går til venstre istedenfor den blåmer-
kede, så er det en trolsk sti som kommer 
ned på lysløypetraseen litt nærmere Opp-
sjø, ved Langemyr.  Da har du forlenget 
turen med en god km.

God tur!Følg stien som går inn til venstre, over en fl ott 
bro og opp en bratt bakke.

Utsikt over Oslo-
fjorden.

START
Gullhella 
stasjon
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Avdelingsdirektør Tron Wige-
land Nilsen siktet høyt før Oslo-
fjordmuseet åpnet i juni, da han 
satset på 30.000 besøkende det 
første året. Skal det holde, må det 
månedlige antallet besøkende mer 
enn dobles frem til ett-årsjubileet. 
Ingen umulig oppgave når museet 
1. desember får en egen formidler 
som skal arbeide med å invitere 
skolene i museets nedslagsfelt, og 
om markedsføringen intensiveres. 
Men etter fi re måneders drift har 
likevel over syv tusen mennesker 
besøkt museet. Det har tatt tid å få 
i gang kafédriften og museumsbu-
tikken, noe som skal være i orden i 
løpet av oktober og nok vil føre til 
økt besøk. 

Oslofjordmuseet er et regionalt 
kystkulturmuseum som er under-
lagt Akershusmuseet, og dermed 
en likestilt avdeling ved siden av 
Asker Museum. Oslofjordmuseet 
har fått ansvaret for driftingen av 
Son Kystkultursenter, for Roald 
Amundsens hjem “Uranienborg” 
i Svartskog og for Selvikvillaen i 
Vollen. Så de fi re ansatte har et stort 
felt å formidle, både geografi sk og 
i tid – mange hundre års kystkultur 
skal komprimeres og bringes ut til 
et stort publikum langs kysten mel-
lom Moss og Horten.

Omkring femten av museets drøyt 
hundre småbåter er nå på plass i ut-
stillingen, og tanken er at det skal 
være en viss sirkulasjon i hvilke 
båter som vises frem. I museets 
eget båtbyggeri demonstreres hver 
fredag arbeidet med å bygge en 
Holmsbu-pram. Denne blir ferdig 
til sommeren, og den vil da bli 
loddet ut i regi av museets venne-
forening. 

Museumshavn
I løpet av høsten begynner også 
mudringsarbeidet i museumshavn-
en, slik at man neste sommer også 
vil kunne stille ut båter i sjøen. 
Museet håper også på et samar-
beide med Asker Seilforening, slik 
at museets egen “Twentyniner” vil 
kunne beskues i museumshavnen. 
En egen prosjektgruppe med bl.a. 
tidligere ordfører Eyvind Wang og 
Nils Otto Holmen arbeider med å 
skaffe midler til museumshavnen, 
og Asker kommune er ansvarlig 
for prosjekteringen.

Arrangementer
Museet er i høyeste grad et lev-
ende museum - og det skjer mye 
her utenom åpningstidene også. 
Konferansesalen kan romme opptil 
130 mennesker når den møbleres 
som kino, og man kan dekke til 

Museet som aldri skal bli ferdig

Oslofjordmuseet i Vollen

mer enn 70 mennesker om det er 
en slik anledning man leier lokalet 
til. Her er holdt korkonsert,  histo-
rielagsmøter og fotoutstilling, og 
allerede tirsdag 22. oktober kom-
mer redaktør Henrik Nissen-Lie 
og holder foredrag mens Blended 
Horns står for den musikalske del-
en av programmet i arrangementet 
“Ramsalt jazz og kåseri”.

Tekst: Frode Th. Omdahl
Bilder: Frode Th. Omdahl og 

Oslofjordmuseet

Avdelingsdirektør Tron Wigeland 
Nilsen har måttet redusere litt på for-
ventningene til antallet besøkende på 
museet, men drøyt syv tusen gjester 
i løpet av de fi re første månedene er 
likevel ikke ille, tatt i betraktning at 
alle brikker ikke er på plass ennå.
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Museet som aldri skal bli ferdig

Oslofjordmuseet i Vollen
Egen venneforening
Oslofjordmuseet har hatt sin 
egen venneforening i mange 
år – ja, venneforeningen har 
vært sterkt medvirkende til at 
museet i det hele tatt er blitt en 
realitet. Venneforeningen har 
allerede dratt i gang arbeids-
grupper, én gruppe skal arbeide 
med å registrere og dokumen-
tere båtsamlingen, og én gruppe 
skal arbeide med nødvendig 
restaureering av museets båter. 
Medlemskvelder arangeres fl ere 
ganger i året, sist nå i slutten av 
september, hvor Ole og Kristen 
With fra båtkonstruktørfamilien 
med samme navn holdt foredrag 
og viste frem fl ere av familiens 
kreasjoner som har fått plass på 
museet.

Kystkultursenteret i Son er en avdeling av Oslofjordmuseet i Vollen. Det er 
også Uranienborh, Roald Amundsens hjem i Svartskog.

Oslofjormuseets småbåtsamling består av over hundre båter, men det er ikke 
plass til å vise mer en et femtentall av disse om gangen.

Norges 
mest 

berømte 
rullator: 

Øivind 
Jorfalds 
“gåbåt” 

var en 
gave til 
museets 
åpning.

Heggedalsposten 23

22-23 Museets sider.indd   23 08.10.2013   22:01:30



Guro Øverbye (tidl. Heggedal) har illustrert eventyr fra Heggedals-området, 
som ble skrevet av Ruth Øverbye (hennes mor) for en del år siden. Hun er således vår 
representant fra lokalsamfunnet. (www.artsite.no)

Årets hovedutstiller er 
Jan Petter Bratsberg fra Skien. 
Han er en fremragende natur- og dyrelivs kunstner, med stor 
virksomhet i inn- og utland. 
En internasjonal naturromantiker av klasse. 
(www.jpbratsberg.com).

Salgsutstillingen på Heggedal Hovedgård 2013
En presentasjon av årets kunstnere. 

Tron-Eilert Holst-Pedersen fra Oslo. Etter 20 år som Fransiskaner-
broder i Tyskland, vendte han hjem til Norge og startet utviklingen av sin kunst. Disse 

erfaringene er grunnlaget for hans kunstneriske uttrykk. 
(www.tehpbilledkunst.com)

Hanne Lunder fra Son er keramiker. Hun deltar med vakre og dekorative
gjenstander i årets salgsutstilling.  Internasjonal virksomhet.

«EVENTYRSTUND» kl. 12.00 til 14.00 begge dager
Toralf Dehli leser fra Ruth Øverby’s eventyr fra Heggedalsområdet

Geir  Olsen fra Kongsfoss Glass på Åmot er årets glasskunstner med sine 
spesialiteter innen glassblåsing, et fargerikt innslag i utstillingen. 
(www.kongsfossglass.no)

Gerd Vannebo fra Asker er representert på utstillingen med 
tradisjonelle mønstre i rosemaling.

Salgsutstilling 

 
HEGGEDAL HOVEDGÅRD 

***************************************************** 
Heggedal Hovedgårds Venner inviterer til kunstutstilling 

26. – 27. oktober 2013, begge dager: kl 11 – 16 
 

         Utstillere: 
 

         
                                      Jan Petter Bratsberg                               Tron-Eilert Holst-Pedersen    

  

      
                  Geir Olsen                   Hanne Lunder          Guro Øverbye              Gerd Vannebo                           

                                                                        
    Gratis entré                            Kaffe og hjemmebakte kaker fås kjøpt 

        Heggedal Hovedgårds venner        &  stiftelsen Heggedal Hovedgård

Først og fremst vil vi takke alle som så generøst 
har bidratt med penger til hagen. Pr. i dag har vi 
fått inn nok til å dekke utgiftene for  70 planter 
inkludert gjødsel. 
Målet vårt er 85 planter, så det er fortsatt rom for 
ytterligere bidrag !
Vi ber bare om Kr. 400- pr. plante og innbetalin-
gen skjer til Heggedal Hovedgårds Venner- konto 
nr. 7874 05 04702. Husk å merke innbetalingen 
Med ditt navn !

Bidragsyterne vil for alltid bli husket. Skilt med alles 
navn vil bli plassert nær hagen. Hvis det fortsatt er noen 
som tviler på at Rhododendron-planten ikke vil trives i 
Heggedal, ber vi dem om å ta en tur til øvre del av Solfjell-
veien, for eksempel nr. 36. Her finner dere 2 store busker 
på hver side av veien. Den ene er faktisk plantet for ca. 80 
år siden !! Og den blomstrer som aldri før!

Vi ligger litt etter planen, dels fordi vi møtte flere røtter og 
steiner enn vi hadde regnet med. Gartner Bjarne Bakkene 
var oss behjelpelig med å harve opp skråningen, men da 
ble det en omgang til med å fjerne nye røtter og steiner 
som dukket opp.

Foreløpig har vi plantet  15  Rhododendron-planter, alle 
ulike i farge og høyde – og vi har gjort det på den måten 

HEGGEDAL  HOVEDGÅRD  -  RHODODENDRONHAGEN

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

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

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

ekspertisen har rådet oss til. Vi håper å få ytterligere 10-15 
planter til i jorda før det høstes. 
Vinteren og våren som kommer vil dermed gi oss et godt 
grunnlag for å bedømme plantevalget for neste år. Da går 
resten av plantene i jorda.

Med hyggelig Rhododendron-hilsen fra oss i 
STIFTELSEN og  VENNEFORENINGEN
For HEGGEDAL  HOVEDGÅRD

Hennes nabo synes han måtte vise fram sin Rhodo-
dendron-plante også.
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Tro det eller ei, men dette er en og samme plante. Tove Beate Vådahl viser stolt fram den over 80-årige planten som tydeligvis 
trives godt i Solfjellveien 36.

ekspertisen har rådet oss til. Vi håper å få ytterligere 10-15 
planter til i jorda før det høstes. 
Vinteren og våren som kommer vil dermed gi oss et godt 
grunnlag for å bedømme plantevalget for neste år. Da går 
resten av plantene i jorda.

Med hyggelig Rhododendron-hilsen fra oss i 
STIFTELSEN og  VENNEFORENINGEN
For HEGGEDAL  HOVEDGÅRD

Hennes nabo synes han måtte vise fram sin Rhodo-
dendron-plante også.

Heggedalsposten20

20 HHovedgård 4-2013.indd   20 19.08.2013   22:50:34

Heggedalsposten24

24-25 HHvenner 5-2013.indd   24 08.10.2013   07:54:11



Salgsutstilling 

 
HEGGEDAL HOVEDGÅRD 

***************************************************** 
Heggedal Hovedgårds Venner inviterer til kunstutstilling 

26. – 27. oktober 2013, begge dager: kl 11 – 16 
 

         Utstillere: 
 

         
                                      Jan Petter Bratsberg                               Tron-Eilert Holst-Pedersen    

  

      
                  Geir Olsen                   Hanne Lunder          Guro Øverbye              Gerd Vannebo                           

                                                                        
    Gratis entré                            Kaffe og hjemmebakte kaker fås kjøpt 

        Heggedal Hovedgårds venner        &  stiftelsen Heggedal Hovedgård

Først og fremst vil vi takke alle som så generøst 
har bidratt med penger til hagen. Pr. i dag har vi 
fått inn nok til å dekke utgiftene for  70 planter 
inkludert gjødsel. 
Målet vårt er 85 planter, så det er fortsatt rom for 
ytterligere bidrag !
Vi ber bare om Kr. 400- pr. plante og innbetalin-
gen skjer til Heggedal Hovedgårds Venner- konto 
nr. 7874 05 04702. Husk å merke innbetalingen 
Med ditt navn !

Bidragsyterne vil for alltid bli husket. Skilt med alles 
navn vil bli plassert nær hagen. Hvis det fortsatt er noen 
som tviler på at Rhododendron-planten ikke vil trives i 
Heggedal, ber vi dem om å ta en tur til øvre del av Solfjell-
veien, for eksempel nr. 36. Her finner dere 2 store busker 
på hver side av veien. Den ene er faktisk plantet for ca. 80 
år siden !! Og den blomstrer som aldri før!

Vi ligger litt etter planen, dels fordi vi møtte flere røtter og 
steiner enn vi hadde regnet med. Gartner Bjarne Bakkene 
var oss behjelpelig med å harve opp skråningen, men da 
ble det en omgang til med å fjerne nye røtter og steiner 
som dukket opp.

Foreløpig har vi plantet  15  Rhododendron-planter, alle 
ulike i farge og høyde – og vi har gjort det på den måten 
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Med hyggelig Rhododendron-hilsen fra oss i 
STIFTELSEN og  VENNEFORENINGEN
For HEGGEDAL  HOVEDGÅRD

Hennes nabo synes han måtte vise fram sin Rhodo-
dendron-plante også.
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Idrettens dag
Tradisjonen tro arrangerte HIL idrettens dag 
lørdag 14. september.Dette er et årlig arrangement 
der barn i all aldre får muligheten til å prøve seg i 
idretter de ikke driver med til vanlig.

Fotballgøy for jenter 2005

Værgudene sviktet oss ikke, tross en litt kald morgen så  
ventet regnet til søndag, og dagen ble fantastisk. Solen 
gjorde etter hvert sitt inntog, kiosken var på plass, og  

øvelsene var satt ut, strømmet det på foreldre og barn som ville 
være med. Det var totalt 106 påmeldte barn, (2012 deltok 70 barn).  
Alle deltagerne ble delt i grupper etter årsklasse. Deretter ble de 
guidet gjennom en aktivitetsløype med 11 poster. Dette er den store 
dagen der alle gruppene i Heggedal idrettslag samarbeider om  
arrangementet. Fotballguppa stilte med 7 aktiviteter. Det var  alt fra 
å måle hastighet på skudd, fotball bowling, og tottenham. Fotballen  
hadde også en oppvisningskamp mellom trenere og gutter 97. 
Resultatet bør ikke komme ut av hensyn til G97…. Men alt i alt var 
det en svært morsom dag for både de som driver med fotball, og de 
som trodde fotball var vanskelig  få til. Friidrett er et nystartet til-
bud i Heggedal (januar 2013) for barn fra 2007 til 2003. Har var det  
 

svært mange med iver og innsatsvilje. Alle fikk målt tiden sin på 
60 meter, hoppet lengde og støtt kule. Det var utrolig mange glade 
barn og unge å se på banen denne dagen.

Langrenns gruppa stilte med rulleski. Dette var en veldig pop-
ulær stasjon der alle fikk muligheten til å prøve seg med rulleski på 
bena. Gutter 97 stilte i år som instruktører og tidtakere. De gjorde 
en formidabel innsats Det er utrolig positivt å se så flotte idrettsfor-
bilder for de unge utøverne i Heggedal. En stor takk til G 97 som 
bidro til at dette ble en flott dag.

Foreldrene i G05 stilte med kiosk for både sultne og tørste. Her 
kunne man både innta frokost med kaffe, litt senere middag og 
deretter dessert. 

For alle dere som gikk glipp av denne flotte dagen, følg med på 
hjemmesidene til HIL i begynnelsen av september 2015 så får dere 
vært med på denne store idrettsfesten til neste år. 

Av: Berit Marstein.

Heggedal idrettslag

Grønne trøyer, flagrende hår, røde kinn, 
brede smil og entusiastiske heiarop 
møter alle som er så heldige å få se 
på denne ivrige jentegjengen spille 
fotballkamper! Jenter 2005 er på slutten 
av sin første sesong med seriespill og 
har allerede blitt en ballsikker gjeng. 
Jentene trener med stor iver på mottak, 
pasningsspill, innkast, kårnere og det å 
ha den riktige balansen mellom ”fremov-
er på banen” og ”hold igjen i forsvar”! 
Det er ikke alltid like lett å vite hva som 
er best, og mang en gang ser man 
jentene slå hjul eller ta en liten passiar 
med medspilleren for å finne ut av dette! 
Jentegjengen har trent sammen i et år, 
og det er fantastisk å se hvilken utvikling 

de har gjennomgått. Fra å være 13-14 
enkeltpersoner fremstår de allerede 
som et lag som spiller for hverandre. 
SUPERjenter er det! Jentene er også 
så heldige å ha et trenerteam med fire 
voksne, et effektivt oppmannsapparat 
og en stooor heiagjeng på sidelinjen. 
Er det rart at fotball er gøy? Til vinteren 
skal jentene legge grunnlag for nye ses-
onger med fotball, vennskap, taklinger, 
samhold og teamspirit! Vi gleder oss til 
mer idrettsglede! PS: Resultatmessig 
har jentene prestert rått! De har vunnet 
i alle fall like mange kamper som de har 
tapt – men det er ingen som har denne 
oversikten helt på det rene…

Av: Gry Garlie
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BarN i 1– 4 Klasse! 
Bli Med PÅ Friidrett! 
Treningstid: fredager kl 17-18 på Gjellum (foreløpig) 
deretter i hallen ved Hovedgården. 

Friidrettsgruppa.
Friidrettsgruppa er godt i gang etter sommeren. Så langt 
har vi kost oss oppe på Gjellum med sol og varme hver 
fredag fra kl 17-18. Her oppe får vi øvd spesielt godt på 
lengde, kule og 60m. Gruppa er blitt helt rå på å starte 
sprinten fra startblokker! Og med 2kgs kuler er det virkelig 
best å støte utendørs. Vi er også så heldige at vi har fått 
sponset helt nytt utstyr. Tusen takk til Villasnekkeriet for 
utstyret som har gitt oss en knallstart på høstsesongen.
Det er kjempegøy med to nye tjukkaser og høydestativ, 
i tillegg til hekker. Ungene synes virkelig dette er stas 
og fl yr høyt over hekkene (jammen godt det er justerbar 
høyde på dem). Etterhvert som det blir kaldere kommer 
vi til å fl ytte treningene inn i hallen ved Hovedgården 
slik som i våres. Vi beholder samme treningstid som nå, 
fredag fra kl 17-18. 

Av: Susanne Haugenes-Bourrie.

Knallbra trenings-
forhold i Torsby!
I slutten av august var over 30 skiungdommer, 
foreldre og trenere fra Heggedal og Asker på
 treningssamling i Torsby i Sverige.

1. Peter Meyer Vevatne storkoser seg 
i rulleskiløypa. 
2. andre Milanes stavran i full fart 
inne i skitunnellen. 
3. skijentene i torsby; Karoline ring, 
tonje Hauglie-Hansen, Henriette 
sæterdal semb, Hedda Børsting 
saltnes, Frida Kapstad Winther, ida 
Haarstad, Jenny saga og 
Heggedaltrener eva lill Kvisle

1I Torsby er det bygd opp et variert og storslagent treningssenter. 
Det mest unike er nok skitunnelen. Mens det var 25 grader og 
solskinn ute, var det minus tre grader inne i skitunnelen og topp 

forhold både for skøyting og klassisk. Både lørdag og søndag hadde 
skigjengen morgenøkter i skitunnelen. De andre øktene var ute i 
sola; én økt i rulleskiløypa og én løpeøkt i det fl otte skogsterrenget. 
I tillegg rakk gjengen en dukkert i det lokale badevannet i Torsby. 
Rett ved treningsanlegget ligger det et vandrerhjem for sportsfolket. 
Der vet de hva slags mat og hvilke mengder sportsfolket trenger. 
Slike treningsanlegg med rimelig overnatting kryr det ikke av. Skal 
ungdommene fortsette med ski utover i tenårene, er det viktig at de har 
et godt miljø rundt seg. De må ha det gøy på trening og på samlinger. 
Felleskapet i Torsby var til å ta og føle på. Der ble det minglet på kryss 
og tvers av klubber og kommunegrenser, og ungdommene storkoste 
seg. Det gjorde også foreldre og trenere som var med. Utover høsten 
venter mange spennende aktiviteter for de som går på skitrening i 
Heggedal. 

Den 12. oktober er det kretssamling på Romerike for de som er 13-
16 år, og den 26. oktober arrangeres det årlige terrengløpet fra Blakstad skole. 
På terrengløpet er alle i Heggedal velkommen til å delta. Info legges ut på lan-
grennsgruppas hjemmeside. Høstens høydepunkt er skisamlingen på Vasetstølen i 
Valdres 22.-24. november. For mange er dette sesongens første økter på «villsnø», 
og forhåpentligvis er det snø i Heggedal etter dette. Skulle snøen la vente på seg, blir 
det skitrening på kunstsnø på skileken på Eid. Den 14.-15. desember åpner skirenn-
sesongen med både skøyte- og klassisk renn på Konnerud.

Tekst: Eva Lill Kvisle. Foto: Vidar Johansen.
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Heggedal IL vil takke deg som har registrert Heggedal IL som mottaker av din grasrot-
andel. Det totalte beløpet HIL har mottatt siden oppstarten av Grastrotandelen er 
kr 388.125. Ditt bidrag hjelper HIL med å oppfylle små og store drømmer. TUSEN TAKK!
Har du ikke registrert HIL som mottaker av din 
Grasrotandel? Send SMS: GRASROTANDELEN 
979674791 til 2020 (gratis).
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Heggedal IL er på facebook 
Bli venn med oss!

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

Heggedal idrettslag

Heggedal il a-laget
A-laget ligger nå midt på tabellen med 4 poeng 
opp til pallplass. Målsettingen var å ligge midt på, 
kanskje topp 5 og det er akkurat der vi er. Vi håper 
at vår gode Trener Hansa fortsetter til neste år. 
Det har vært en fi n utvikling fra i fjor. Da kjempet vi 
mot nedrykk en periode. Spillerne og treneren har 
tatt ansvar, og på treningene har det vært bra med 
folk. Hospitering fra yngre lag har fungert. To av 
guttespillerne har spilt seriekamper i år. BRA JOB-
BET, så framtida ser lys ut. VIKTIG: Det må også 
nevnes at vi slo erkerivalen Vollen borte og spilte 
uavgjort mot de hjemme. Her kom vi også best ut.

Av: Zishan Abbas

Blåfjellhyttas 
nye grillhytte

I sommer ble byggesettet hentet i Sørumsand og transportert den lange 
vegen til Kjekstadmarka. Den siste reisen opp ble foretatt med traktor. 
I august ble prosjektet iverksatt med gravearbeid. Heldigvis ble det 

funnet fjell, så hytta står på trygg grunn i forlengelsen av selve Blåfjellet. 
Deretter ble det fylt igjen med selvdrenerende masse, før byggeprosessen 
ble iverksatt. Svært mange timer har gått med for å få på plass en komplett 
hytte, og uten frivillig innsats av spesielt Kristian Wear fra Røyken, hadde 
ikke dette prosjektet vært gjennomførbart. I tillegg har daglig leder Mou-
liko og Eugen Eriksson bidratt, foruten undertegnede. Når innlegget ble 
skrevet var ikke hytta fullstendig ferdig, men er sannsynlig ferdig når dette 
leses. Hytta har sitteplass til ca. 20 mennesker med grillmuligheter i midten.

Utenfor grillhytta vil det også settes opp sittebenker i en fi rkant, slik 
at brukere også kan samles i gruppe m/grill. Leietakere kan gå inn på vår 
hjemmeside www.blaafjellhytta.no for bestilling. Grillhytta kan leies 
separat eller Blåfjellhytta m/grillhytta. 
Hyttestyret vil takke alle bidragsytere.

Av: Morten Eriksson.

Har Hil eget håndballlag? 
spiller vi mot liverpool? 
Har idrettslaget mange-
doblet medlemstallet? 
er Hil Petter Northugs lag?
Hvor er HIL i 2018? Vil du være med på å lage 
en Fremtidsavis for HIL? Du kan være med på å 
bestemme!

I 2010 lagde Heggedal IL en virksomhetsplan. 
Denne går ut i mars 2014. Medlemmer og det 
sittende styret må legge en ny slagplan, en 5 års plan.
Onsdag 20. november kl 1900 starter arbeidet med 
å lage planen. Den skal ha en visjon, ide og et 
hovedmål. Heggedal IL er en klubb som ønsker at 
medlemmene er i fokus, derfor er det viktig at 
medlemmer og styret er med og lager planen. Det blir 
en ordentlig kick-off, hvem som kommer er en høyst 
bevart hemmelighet. En representant fra Idrettsfor-
bundet vil hjelpe oss med å komme i gang med 
tankevirksomheten, slik at dette gir mening til alle.
Denne onsdagen bør vi klare å samle mellom 70 
og 100 av medlemmene våre. Vi ønsker spesielt at 
bygdas ungdommer, fra 13-14 år og opp også er 
med. Målet med denne dagen er å lage en såkalt 
fremtidsavis, som skal være verktøy for videre arbeid. 
Virksomhetsplanen skal være ferdig og legges frem for 
årsmøtet i Mars 2014.

Av: Ruben Vineshaugen – Leder HIL

Navne-
konkurranse

Hva skal grillhytta hete?
Styret ønsker hjelp til å sette navn 
på grillhytta. Det beste forslaget 

premieres med gratis leie av grill-
hytta! Navnet bør ha noe med stedet 

å gjøre eller navn på noen som 
fortjener denne markering. Send 

forslag til morten.mette@gmail.com 
innen 31.desember 2013. 

Av: Morten Eriksson.
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Bli med på årets største dugnad, som i år 
går til demens-saken.  
Demens er en sykdom som kan ramme oss alle.
40% av pengene skal brukes til forskning, 40% til 
hjelpemidler og aktiviteter og 20 % til informasjon.
Har du anleding til å bli bøssebærer, så ta kon-
takt med Laila Samuelsen på tlf. 915 66 932
Håper vi sees på Heggedal Skole kl. 16.00 den 
20. oktober!
La oss sammen sørge for at alle husstander i 
Heggedal får besøk. På forhånd tusen takk! 

Vi trenger fl ere bud!
Blant annet er en rute i Høymyrveien på Bjerkås 
ledig. Kontakt Per Sletaune på 95 27 35 04, 
eller send en mail til post@iheggedal.no

Heggedals
posten

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

med lystgass, i rolige, hyggelige omgivelser.

I tegneserien Asterix, ”Byplanleggeren” Blir Gallerne 
overrumplet av romerne som hugger alle trærne deres for 
å bygge en by. Men hver natt planter Asterix og Obelix 
magiske eikenøtter som vokser opp og blir store med en 
gang. 

Det er frost og jeg står ved plommetreet i hagen da fi re 
rådyr passerer kun noen meter fra meg. De spaserer 
over gårdsplassen på rad og rekke før de blir borte mel-
lom trærne.  Jeg står igjen med en tanke; ”Pokker, hvor 
er kamera!” Men det er dette som er så fi nt med å bo 
i Heggedal, tilgjengeligheten til naturen. Vi kan velge 
mellom skog og vann, stier og knauser. Og vi liker å gå 

Treehugging 
- en magisk grønn tråd…

på tur. Ofte når jeg har besøk fra Oslo tar jeg dem med 
til Blåfjell, Sletthellene eller Vardåsen. Jeg foran, stolt og 
pekende. Da fi nner jeg på anekdoter om steiner og steder 
vi ser langs stien. Iblant tøffer jeg meg med hva man kan 
spise i skogen; ”se her,” sier jeg, ”dette kan du spise!” og 
hiver innpå en neve kløver.  Og når mine danske tante-
barn er på besøk, går vi alltid på tur. Og fi reåringen tror 
på alle tantes skrøner om de store trollene som ble til stein 
oppe ved Sletthellene. Naturen er så betingelsesløs, den 
bare er der. Kanskje derfor er det at Heidi (som har over 
hundre turer opp til Breimåsan hvert år) MÅ klemme et 
spesielt tre når hun løper forbi det. Selv har jeg aldri vært 
noen treklemmer, det virker koselig, men jeg har bare 
aldri tenkt på det. Før en dag trærne ved kistefossdammen 
(Ved brua over til fabrikken) ble hugget. Da grep jeg til 
våpen, et nøste, løp ut og klemte mitt første tre.  Fotoet av 
meg lenket fast med grønn ulltråd ble sendt til byplanleg-
geren Tandberg, med oppfordring to Become a treehug-
ger, ikke en trehugger…

Svaret kom i løpet av sekunder; ”Flott initiativ: Heggedal 
har for få, dette skal stå!”

Romernes ide om å bygge ut byen Gallia, kom vel som 
en naturlig konsekvens av befolkningsøkning. Med tiden 
har jeg selv sett at det ble ganske fi nt med litt mer utsikt 
ut mot vannet, men det er viktig at vi beholder noen av de 
gamle trærne i sentrum også,  ikke bare erstatter det med 
nye. Allikevel håper jeg at når Heggedal by står ferdig vil 
forhåpentligvis de gamle trærne faktisk erstattes, om ikke 
med magiske  eiketrær fra Gallia så med høye fullvokste 
trær, som vil virke magiske når de plantes i Heggedal sen-
trum- til glede for alle for våkner den dagen til det synet!

Er det trær du er spesielt glad i, fest en grønn ulltråd rundt 
det da vel og gi det en klem- Magiske ting kan skje…

Både en trehugger and a treehugger …

Tekst og foto: Anja Cecilie Solvik
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Heggedal MenigHet

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

Å være kirke handler om mer enn å feire gudstje-
neste, drive konfirmantundervisning og barnekor. 
Jesus oppfordrer oss til å bygge fellesskap på tvers 
av grenser, støtte de svake og fremme rettferdighet i 
verden. Derfor har kirken også et sosialt engasjement. 
En måte dette kan få uttrykk på er gjennom at me-
nigheten sertifiseres som Grønn menighet. En grønn 
menighet vil omsette det globale miljø- og rettferd-
sengasjementet til konkrete tiltak i sin menighet og 
sitt lokalsamfunn. 

Tiltakene kan være alt fra søppelsortering til å un-
dersøke tilbudet av FairTrade-varer på lokalbutikken 
til å feire Skaperverkets dag eller arrangere temakvel-
der med fokus på miljø, forbruk og rettferd. En grønn 
menighet prøver å tenke globalt og handle lokalt. Det-
te må vi prøve å få til i Heggedal også! Har du lyst til 
å være med på arbeidet? Ta kontakt med sokneprest 
Anna Grønvik på e-post anna.gronvik@asker.kirken.
no

Startskuddet for arbeidet med å bli Grønn menig-
het går på gudstjenesten 20.oktober.

Heggedal menighet – en 
Grønn  menighet?

Grønn dag i Asker sentrum 
lørdag 19. oktober 

Alle menighetene i Asker går lørdag 19. oktober 
sammen om å markere kirkens miljø- og rettferdsen-
gasjement med en Grønn dag i Asker sentrum. Tema 
for dagen er transport. Transport står for 75% av As-
kersamfunnets klimautslipp. Det blir åpning på Karl 
Nilsens plass (foran Trekanten) kl 11:45 ved ordfører 
Lene Conradi og tweens-korene Tempo fra Asker og 
His Angels fra Holmen. Kl 12.40 er det gratis filmvis-
ning i Asker kino, ”Do the math” – om konsekvensene 
av klimagassutslipp – og ”Biler 2” for barna. Vi byr på 
boller og kaffe til de voksne og popcorn til barna. Et-
ter filmen blir det lansering av Haikeappen, som gjør 
det enklere å samkjøre med andre og dermed redusere 
både trafikk og klimagassutslipp. Fra kl 12:30-15:30 
kan du være med på ulike aktiviteter ved standen vår: 
bl.a. miljøquiz, strikkmotorbåt, få en prest til å mekke 
sykkelen din, lær å lage din egen elsykkel, eller sjekk 
ut nye kjøretøy som gir nullutslipp. Med oss på la-
get har vi bl.a. Asker kommune, Naturvernforbundet, 
Kirkens Nødhjelp, Møller bil, Enviro og Haikeappen.
Kom innom oss, davel!

Høstfest, familiegudstjeneste 
20. oktober

På gudstjenesten 20. oktober feirer vi høsttakkefest og 
har et særlig fokus på miljø og skaperverk i gudstjenesten. 
4-åringene skal få kirkebok, det blir nattverd og 
bønnevandring med mulighet til å komme med dine ideer til 
hvordan Heggedal kan bli en grønnere menighet.

Lokale til leie!
Heggetun, Heggedals menighetshus, som sto 
ferdig januar 2011, er et lokale som egner 
seg godt til barneselskaper, åremålsdager, 
minnesamvær eller andre anledninger hvor man 
skal samle flere enn man har plass til i egen 
stue. På Heggetun har du mulighet til å dekke til 
et sted mellom 40 og 50 personer, og huset har 
et velutstyrt kjøkken med ny oppvaskmaskin 
som kun bruker 5 minutter per vask.

For nærmere avtale om leie av lokalet og 
mer informasjon om pris, ta kontakt med 
menighetskontoret på tlf. 66 90 71 80 eller på 
e-post heggedal.menighet@asker.kirken.no.

Velkommen som 
konfirmant 2014!

Husk innskriving tirsdag 29. oktober kl 18.
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Heggedal MenigHet

Program Heggedal menighet

Dag Aktivitet Sted Opplysninger
OKTOBER 2013

Søndag 20 11.00 Gudstjeneste Kirken A. Grønvik, Band, 4-års bok, Heggetroll, Høstfest/Grønn 
gudstj.

Søndag 27 19.30 Kveldsmesse Kirken B. Øksnes, T. Brennum, band, forsangere, nattverd
NOVEMBER 2013

Søndag 3 11.00 Gudstjeneste Kirken A.Grønvik, G. Laugerud, Salig blanding, dåp og nattverd
Søndag 10 11.00 Gudstjeneste Kirken T.A. Hauge, Lørdagsklubben, dåp og nattverd
Søndag 17 11.00 Gudstjeneste Kirken A.Grønvik, band, presentasjon av nye konfirmanter, dåp
Søndag 24 19.30 Kveldsmesse Kirken A.Grønvik, T.Brennum, band, forsangere, nattverd

DESEMBER 2013
Søndag 1 12.00 Gudstjeneste Kirken A.Grønvik, G. Laugerud,Heggetroll, Tweensing, Advents-

fest, dåp, julemarked
Søndag 8 11.00 Gudstjeneste Kirken Kirkens Feltarbeid,Ragnhild Stav, dåp og nattverd
Søndag 15 11.00 Gudstjeneste Kirken A.Grønvik, G. Laugerud, dåp og nattverd
Søndag 22 11.00 Gudstjeneste Kirken T.A. Hauge, G. Laugerud
Tirsdag 24 12.00 Gudstjeneste Kirken A.Grønvik, G. Laugerud, Heggetroll
Tirsdag 24 14.00 Gudstjeneste Kirken A.Grønvik. G. Laugerud, Team Heggedal
Tirsdag 24 16.00 Gudstjeneste Kirken A.Grønvik. G. Laugerud   
Onsdag 25 13.00 Gudstjeneste Kirken A.Grønvik, Gry Bagstevold

Faste aktiviteter 
Team Heggedal: hver tirsdag kl. 19:00-21:30. 
Tweensing: hver tirsdag kl. 13:30-14:30. 
Heggetroll: tirsdag kl. 17:15-18:00.  
Baby-sang: onsdager kl. 11:30-13:30 på Heggetun. 
Småbarnssang: hver onsdag kl. 17-18 på Heggetun. 
Klubb 10-13:  utvalgte fredager kl. 18-20: 13. september, 11. oktober, 15. november og 13. desember
Salig blanding: øver torsdag kl. 19:00 - 22:00. 
Speideren: mandager kl. 18-19.30. Hallenskog i utesesongen. Heggetun etter høstferien.
Kirkefrokost: (Seniorarbeid): mandager kl. 11:30: 9. september, 7. oktober, 4. november, 9. desember.
Søndagsskole: 15. september, 22. september, 13. oktober, 3. november, 10. november og 15. desember.

Se Heggedal menighets hjemmeside: www.heggedalkirke.no

DEN NORSKE KIRKE

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

Julemarked 1. søndag i advent!

Første søndag i advent, 1. desember, inviterer Heggedal menighet til sitt 
tradisjonelle julemarked. Først blir det familiegudstjeneste ved Anna 
Grønvik hvor Heggetroll og Tweensing deltar. Gudstjenesten starter kl. 
12.00. Rett etter gudstjenesten går vi ut på kirkebakken hvor det blir 
julemarked med blant annet åresalg, salgsboder med alt fra julegodter til 
gaveartikler, kafé og julegrantenning.

Vi trenger salgsvarer til julemarkedet vårt, så gaver til dette tas i mot 
med takk. Ønsker du å ha en salgsbod på markedet vårt, så ta kontakt 
med daglig leder i Heggedal menighet, marianne.solheim@asker.
kirken.no, for å gjøre en avtale.

Håper så mange som mulig har mulighet til å komme og skape liv 
i bygda vår og rundt kirken denne dagen. Sett av dagen og inviter med 
dere naboer, venner og bekjente!
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Gi oss din støtte, betal 
kr 200,- til konto: 

1503.19. 52716
Skriv navn og adr.
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Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

Et vellykket folkemøte om Heggedal 
sentrum, på Gjellum torsdag 26. sept. 

postenHeggedals32

 Følg oss på 
 Facebook

Tog-fl øyte-støyen

 

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

Hold fartsgrensene
Heggedal

Status for alle prosjektene i Heggedal sentrum ble presentert, og dette kan du lese om 
på sidene til Heggedal Nærmiljøsentral.  Her vil vi belyse 2 spørsmål som kom opp: 

Tog-fl øyte-støyen syd for Heggedal stasjon og trafi kk-problemene under byggeperioden.

Ordfører Lene åpnet møte 
med å introdusere den nye 
kommuneplanen for Asker 
- med vekt på Heggedal.  

Lene uttrykker en begeist-
ring og et engasjement for 

Heggedal som varmer.  Hun 
tvilte på om noen av de 

andre ”små-byene” i Asker 
har samme entusiasme, og 
påpekte det fl otte fremmøte 
som var på 150 personer.  

Trafi kk-problemer 

Her er somle-toget vårt, som ikke 
bare bruker bruker like lang tid 
til Oslo som for 50 år siden, men 
som fl øyter så høyt at eldre folk 
tror det er krigs-alarm!   

Denne sterke lyden er ikke 
bare ubehagelig, men den 
er smertefull, og mange 
av de som er berørt me-
ner den er helseskadelig.  
Den er blitt verre etter at 
somle-toget overtok på 

Spikkestadbanen i 
desember i 2012.

Dette spørsmålet ble tatt opp 
av en i salen i forbindelse med 
prosjektet; Ny GS-bru over 
Heggedal stasjon.  Represen-
tanten fra Jernbaneverket 
svarte med å redegjøre for 
status.  

Det arbeides  med å lage en 
ny reguleringsplan for en ny 
vei langs jernbane-linjen fra 
Heggedal stasjon mot Hal-
lenskog.  Denne skal fange 
opp alle de usikrede krysnin-
gene over linjen, hvor togene 
fl øyter før passering.  Først 
skal denne planen vedtas, og 
så skal denne veien bygges.  
Dette kan ta år. 

Spørgeren fra salen tok også 
opp spørsmålet om hvor lenge 
det skal tutes (3-5 sek), og 
hvorfor styrken på signalet 
skal være så sterkt at det er 
ubehagelig.  Det ble nevnt noe 
om EU-regler.

Denne saken er kjent 
fra Budstikka, og AK er 
engasjert i saken.  Ordfø-
rer Lene har selv tatt fatt i 
saken i forhold til NSB og 
Jernbaneverket.  Beboerne 
i blokkene i Åmotlia og 
Haugenlia har engasjert seg 
sterkt i denne saken (blok-
kenes vest-fasader fanger 
direkte opp støyen).  Per Eck 
er representanten for blok-
kene og han  samarbeider 
med Heggedal Vel om å løse 
dette.  

Per Eck påpeker at støyen 
økte etter at somle-toget 
kom.  Den har en sterkere 
sirene med ulike tonehøyder, 
og lyden er mer smertefull. 

Det var en lignende sak på Vest-
foldbnen i 2008, slik vi nå opple-
ver i Heggedal. Det fi nnes mer om 
dette spørsmålet på Internett.

Byggingen av av det nye 
veisystemet rundt Heggedal 

stasjon er i gang (ferdig høsten 
2015), og byggingen i sentrum 

fortsetter minst til 2016 
(Tandberg Eiendom).

HEGGEDAL VEL

Det ble stilt spørsmål om 
hvordan Asker Kommune 
ville legge opp bussingen 
av barna på Heggedal skole 
til Drengsrud (fra årsskiftet 
2013/2014 og 2 år fremover), 
og utfordringen med at barna 
kanskje måtte passere Heg-
gedal sentrum for å komme til 
bussene. 

AK svarte at det er satt ned 
et utvalg med representanter 
fra Heggedal skole.  Og en 
mulighet var å sette opp bus-
ser fra Heggedal vest (Sætre 
terrasse?) og Heggedal øst 
(Kloppedalen?).  Samfersels-

ansvarlig i AK forsikret om at 
løsningen ville ha sikkerheten 
som høyeste prioritet. 

Det ble også beklaget fra 
veivesenet forsinkelsene gjen-
nom bygge-perioden (en-
veiskjøringer som er lysregu-
lerte).  Men de berørte veiene 
(Åmotveien og Undelstadvei-
en) ville være åpne for trafi kk 
i hele anleggsperioden.  Det 
vil også bli en del støy, men 
dette er i hovedsak på dagtid.  
I kortere perioder (helger) kan 
det bli noe nattarbeid).     

Kartet viser det nye veisystemet (med gult) rundt Heggedal stasjon.  
Nyere kart over bebyggelsen på Heggeodden fi nnes på nettet,   
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LES MER OM PROSJEKTET PÅ JM.NO & MOBIL.JM.NO

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

NYE LEILIGHETER I SENTRUM
Visning Søndager	13	-	14,	på	Heggeodden	6
Areal  69	-	76	m2	BRA
Pris  fra	2.900.000	kr	m/	lave	omkostninger
Kontakt Salgsleder	Lise	Wiik	-	928	10	074
	 	 Epost:	lise.wiik@jm.no

VELKOMMEN TIL VISNING
SØNDAGER KL. 13 - 14
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Fredag 4. november kl. 15.00 - 18.00
Lørdag 5. november kl. 10.00 - 17.00
Søndag 6. november  kl. 12.00 - 16.00

Entré kr. 30,- som går til Sjøskolen i Vollen
Arrangør: Lions Club Blakstad

Illustrasjonen viser et utsnitt av et av årets bilder fra hovedutstiller Arve Tollan

2013
Fredag 1. november kl. 15.00 - 18.00
Lørdag 2. november kl. 10.00 - 17.00
Søndag 3. november kl. 12.00 - 16.00

Entré kr. 40,- som går til NaKuHel
Arrangør: Lions Club Blakstad
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Årets utstillere
Beatrix Abrahamsen, tekstil - Tore Arstad, hon-
ning - Christina Balsløw, keramikk - Inger Bredland, 
julegaver - Lene T. O. Bugge, keramikk - Sidsel K. 
Crosby, skulptur - Line S. Darrud, smykker - Knut T. 
Frøyhaug, maleri - Ada Lisa Gjeruldsen, maleri/grafi kk 
- Ingeborg M. Helgeland, maleri - Lise-Lill Helges-
tad, maleri - Lasse B. Henriksen, maleri - Nanne Hol-
ten, glass, porselen, akvarell - Lilia E. Iversen, maleri 
- Morten Langhoff, maleri - Kine Stabell Melgaard, 
tekstil etc. - Therese Mæhle, smykker - Lillian Nilsen, 
trearbeider - Geir Olsen, glass - Helle W. Olsen, glass, 
porselen - Viviann Zahl Olsen, grafi kk - Frode Th. 
Omdahl, tau-/trearbeider - Astrid Reinertsen, maleri 
- Elisabeth Tufte Sand, maleri - Solveig Skogseide, 
maleri - Arve Tollan, materialbilder - Benita Torn-
holm, tekstilmaleri - Jan Wanggaard, installasjon om 
polarskuta Maud - Bjørn Wiese, maleri, grafi kk - Kari 
Lassen Aas, tekstil.

Årets 
hovedutstiller
Geir Olsen (f. 1959) driver Kongsfoss 
Glass på Kongsfoss Kunstnersenter på 
Åmot. Han tok fagbrev som glassblås-
er i 1988, etter å ha arbeidet elleve år 
som glassblåser ved Hadelands Glass-
verk. I 1988 og 89 var han  assistent hos 
den franske glasskunstneren Michel 
Bouchard i Sancerre. 
Fra 1991 - 95 var han partner i Glasshy-
tta Hegg på Magnor, fra 1996 - 2002 
partner i Kongsberg Glassblåseri, før 
han altså i 2002 etablerte Kongsfoss 
Glass, som han har drevet siden. 
Olsen har deltatt ved en lang rekke 
utstillinger, de siste årene også på det 
store samarbeids-prosjektet “Kunst rett 
vest”.

Fredag 1. november kl. 15.00 - 18.00
Lørdag 2. november kl. 10.00 - 17.00
Søndag 3. november kl. 12.00 - 16.00

Entré kr. 40,- som går til NaKuHel
Budstikkakortet gir 50 % rabatt
Arrangør: Lions Club Blakstad
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Arrangør: Lions Club Blakstad

Illustrasjonen viser et utsnitt av et av årets bilder fra hovedutstiller Arve Tollan
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Lions Club 
Blakstad
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LIONS CLUB

Gode forslag?
Lions Club Heggedal fyller 40 år i 2014. For å markere dette har 
foreningen satt av Kr 40.000 for støtte til gode prosjekter eller aktiv-
iteter i nærområdet. 
Vi ber foreninger og innbyggere i Heggedal komme med forslag 
til verdige enkeltpersoner eller foreninger som skal få støtte til sitt 
arbeid. 
Søknadsfrist 1. april 2014. 
Forslag sendes heggedal@lions.no. 
For ytterligere informasjon kontakt 
Arne Nordlien 99700314.

Kulturdagene på 
Heggedal Hovedgård

Kulturdagene i Heggedal ble arrangert på sedvanlig vis av LC Heggedal 1. og 2. juni 2013. 
Kulturdagene ble åpnet av ordfører Lene Conradi lørdag kl 12. Arrangementet ble besøkt 
av om lag 800 personer på 2 dager - og dette er normalt. Overskuddet av Kulturdagene i 
Heggedal går til LC Heggedal som igjen deler pengene ut til bl.a. lokale organisasjoner.

Tekst/foto: Arne Nordlien / Kjell E. Nilsen
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Hjelp oss å ta vare på vår lokalhistorie – bli medlem!
Medlemsskap  kr. 150.- pr. år, inkludert årbok.

Innbetaling med navn og adresse til: 
Heggedal og omegn Historielag,Boks 96, 1380 Heggedal              

Kontonr.: 1503.13.55653

Heggedal og
omegn Historielag Program oktober - desember 2013

Mandag 28. okt kl. 13:00

Onsdag 20. nov kl. 19:00

Mandag 25. nov kl. 13:00

Fortellerverksted på Heggedal seniorsenter.
TEMA: Idrettsarrangementer i Heggedal i gamle dager.
Åpent møte på Heggedal bibliotek
19.00:  Presentasjon av årboka 2013. 
20.00: Lars Borgersrud forteller om sprengningen 
av A/S Per Kure i 1944, og andre aksjoner der lokale 
sabotører fra Osvald-gruppa deltok.
Fortellerverksted på Heggedal seniorsenter.
TEMA:  Lokal dans og dansemusikk

Det var gledelig stor interesse for 
åpningen av krigsminnesmerket 
“Bekkestua” søndag 22. september. 

De rundt 60 fremmøtte fi kk høre om 
restaureringa av hytta, motstandsbev-
egelsenes bruk av hyttene i Under-
landsåsen, Osvaldgruppa og  Harry 
Sønsterøds egne tanker om virksom-
heten på Bekkestua. LO var også rep-
resentert. Organisasjonen jobber med 
å få reist minnesmerker over fl ere av 
motstandsgruppene som ble fortiet et-
ter krigen, og er veldig interessert i det 
som skjer i Heggedal. 

Fra Hønefoss møtte Karsten Hansen 
fra “Skrubbheims venner”. De har 
gjenoppbygd “Skrubbheim”, som 
var “Vågårdsgruppa”s – den lokale 
Osvaldorganisasjonens -  forlegning 
i skogen nord for Hønefoss. Karsten 
Hansen og Harry Sønsterød er to av 
de ialt ti gjenlevende sabotørene.

SISTE: Hedret -
70 år etter: 
De gjenlevende fra 
Osvaldgruppa ble 
fredag 4. oktober 
hedret av forsvars-
minister Anne Grete 
Strøm-Erichsen.
(Foto fra VG nett)

“Bekkestua” åpnet Veifar ned mot � orden 
       - et samarbeidsprosjekt mellom Vollen historielag og 
Heggedal og omegn historielag. 

De to lokale historielagene har allerede hatt fl ere møter, 
og diskutert felles prosjekter.  Hovedtema for et felles 
styremøte i september var registrering av gamle veifar ned 
mot fjorden.  

Mange av de gamle veifarene i området gikk mot fjorden, 
som var “Riksvei 1”. Rester av dem fi nnes fremdeles, sær-
lig i søndre Asker. Formålet med prosjektet blir å kartlegge 
veifarene, registrere dem i kommunens kartsystem, gjøre 
dem kjent gjennom skilting, og gjøre veifarene tilgjen-
gelige. 

Med høy byggevirksomhet er det viktig at veifarene er 
kjent og blir tatt hensyn til tidlig i planleggingsprosessene. 
Historielagene vil søke midler til et større prosjekt i samar-
beid med Asker kommune i 2014. 

Felles omvisning på Oslofjordmuseet.
Som det første samarbeidsprosjektet mellom Asker og 
Bærum, Vollen og Heggedal og omegn Historielag ble 
det arrangert en felles omvisning på det nye Oslofjord-
museet 18. september. Museets leder Tron Wigeland 
Nilsen står her foran en “Killing”. Nede til høyre jolla 
“Ole”. Wigeland Nilsen kunne stolt fortelle at museet har 
en av de tre første A-jollene som ble produsert - som het 
“Ole”, “Dole” og “Doffen”

Historielagets leder Terje Martinsen foran en interessert forsamling

Harry Sønsterød (92) - 
motstandsmann og sabotør

Forsker Lars Borgersrud
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Bursdag? Konfirmasjon? 
Bryllup? Barnedåp?

Vennefest? Firmafest? 
Foreningsmøte?

Kom til Vollen!

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. 
Garderobe og toaletter i underetasjen.

Se priser og kalender på vår hjemmeside
www.vennely.no

Kontakt oss på post@vennely.no

VENNELY
GRENDEHUS

Vennelyveien 14, 1390 Vollen

BERGERBRØD

Strøket 6, Asker
Telefonbestilling: 66 78 12 30
Man-fre 7.30-18 Lør 8-16
Utvidede åpningstider og
søndagsåpent i desember!

er et bakerhåndverk fra Asker Produkt med ca. 75% 
grovt mel, hvete og rug.Bergerbrødet er bakt av flittige 

hender med økologisk mel dyrket på Berger Gård i Asker.
Gården drives av Yvonne og Ivar Skjulestad.
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Smånytt

23. november spiller Dr. Emil og hans labrotter 
opp til allsang og dans på Rustad Meieri.

 Som sist blir det først en konsert for den op-
pvoksende slekt, med fri aldersgrense og rock for 
kids kl. 17:00. Den pedagogiske begrunnelsen for 
en slik konsert er å vise unge barnesjeler at drøm-
men om å havne på en scene er mulig, og at veien 
dit ikke nødvendigvis er så lang.

Deretter har slitne småbarnsforeldre anledning 
til å parkere sitt avkom hos kvalifisert pass før de 
returnerer til puben for del to. I del to skrus volu-
met opp et par hakk når Dr Emils Laboratorium 
inviterer til allsang og dans til slagere av Bon 
Jovi, Kings of Leon, Lady Gaga for å nevne noen. 
Denne gang stiller også bandet med egenprodusert 

materiale og gjest artister. Den pedagogiske beg-
runnelsen for del to er å bidra til at slitne småbarn-
sforeldre holder kontakten med barnet i seg selv.

Målet med begge konsertene er moro og god 
stemning, til musikk av akseptabel kvalitet. Det 
nevnes for ordens skyld at konserten ikke er støttet 
av Rikskonsertene på tross av godt formulerte ped-
agogiske mål.

For uinnvidde nevnes at bandets besetning er: 
Doktor Emil – Emil Iversen – Tangenter og sang, 
Scheiken – Stein Orholm – Gitar og snakk, Tøffe 
Toffe – Torolf Bjerkem – Bass og sang, Cliff Gun-
nar – Hans Marius Christensen – Trommer og 
sang

Det er funky, det er butt, det er spilleglede, det er New 
Orleans og det er norsk og det er et fantasisk publikums-
band. Vi snakker om Funky Butt sammen med korpsbarna 
i Asker
Funky Butt er et hardtsvingende, energisk og rocka jazz-
band. Bandet spiller moderne jazz med røtter i groovy 
New Orleans- og karibisk musikk. 
Bandet har gjort seg sterkt bemerket på klubber og festi-
valer i inn- og utland. Medlemmene er alle unge, etablerte 
jazzmusikere fra det stadig større mangfoldet i norsk jazz.
Funky Butt: David Gald tuba, Asmus Eklers piano, Even 
Kruse Skatrud tombone, Kåre Nymark jr. trompet, Vidar 
Sæther saxofoner og Knut Lothe trommer.

Billetter 100/barn gratis!
Søndag 20. oktober kl. 18.00 Heggedalshallen
Arrangør: Asker skolekorps, Bondi og Vettre skolekorps, 
Borgen skolekorps  

Dr Emils Laboratorium rocker igjen!

Det var stor interesse under åpningen av Galleri Dijkman-
ske i Heggedal/Vollen i helgen. Gledelig mange hadde 
funnet veien dit, for å overvære åpningen av galleriet som 
ligger i naturskjønne omgivelser på Heggedalsjordene 
mellom Heggedal og Vollen. Åpningen ble markert med 
vernissage til utstillingen med tema “Kvinne, datter - søs-
ter- hustru - mor “ med malerier av Kristin Irén Dijkman 
fra Asker, og skulpturer av Siri Haugnes fra Kongsberg. 
Temaet ble valgt i anledningen 100-års jubileet for kvin-
ners stemmerett i Norge. 
Det var flere flotte musikkinnslag under åpningen. Vise-
sangeren Aud Skramstad Rogne fra Heggedal, fremførte 
tre vakre viser som var godt avstemt med utstillingens 
tema. Disse ble svært godt mottatt av et takknemlig og 
begeistret publikum.
Utstillingen varer frem til 20. oktober og Galleri Dijk-
manske er åpent på onsdager kl. 18 - 20 og på lør- og 
søndager fra kl. 14 – 17.

Fullt hus ved åpningen av 
Galleri Dijkmanske 22. september

Jazz og korps i Heggedals-hallen 
søndag 20. oktober
Asker Jazzfestival avsluttes med jazzkonsert 
med “Funky Butt” og tre av Askers skolekorps.

Skitthegga Swing m/gjester
spiller på Lancelot, Asker lørdag 19. oktober 14.00
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PC Doktoren i Heggedal
TREIG PC?  Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

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

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV

T E K N O S E R V  
Vollenveien 144B
1389 Heggedal 
Tel. 909 303 79 
erik@teknoserv.no

• Løsing av små og store     
  dataproblem

• Fjerning av virus 

• Trådløst nettverk

• Flytting av data mellom    
  gammel og ny PC 

• ISDN, ADSL og IP telefoni

• Oppgradering 

• Salg av ny PC 
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