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Husk TV-aksjonen søndag 19. oktober - se side 34
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Heggedal - en bygd i forvandling
Det er spennende å være en del av Heggedal i disse dager, for det er stadig noe nytt som skjer. Jeg som er en gammel Heggedøl, må bare si: ENDELIG!
Allerede i midten av 70-tallet fikk jeg innsyn i flotte plantegninger over et nytt Heggedal Sentrum med store, flotte
forretningsbygg, og vi var mange som gledet oss til det. Det
var rederiet Olsen og Ugelstad, som den gang eide Heggedal Fabrikker og området rundt, som viste frem sine planer.
Men mer enn Kiwi-bygget ble det dessverre ikke.
Jeg har bodd i Heggedal siden jeg var «en neve» stor,
men flyttet for et par år siden til nabobygda. Men hjertet mitt
vil alltid banke for Heggedal. Jeg er derfor veldig stolt over
det samholdet, entusiasmen og engasjementet som er her,
og har lyst til å takke alle som STÅR PÅ for alt det nye som
vokser frem.
At det er mange som har et stort hjerte for Heggedal, er
det ingen tvil om.
Heggedalspostens Facebook-side
har nå over 300 venner og der kan du kose deg med over
200 flotte bilder fra Heggedal før og nå. Er du ikke medlem,
så send en venneforespørsel og du er hjertelig velkommen.
Der kan du stille spørsmål og få svar, fortelle om dine opplevelser i bygda og dele bilder. Gamle bilder er alltid morsomt,
spesielt med litt tekst til.
Nye bilder settes også stor pris på, spesielt av de som
ikke bor i nærheten lenger, og er fremtidens historie. Gamle
bilder viser de store forandringene og er vår lokalhistorie.
Takk til alle for flotte bidrag så langt. Det er til stor glede
og hygge for veldig mange..
Laila

Redaksjonen for Heggedalsposten er:
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral (post@iheggedal.no)
Ole-Herman Bjor, Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Irene Johansen, økonomi (ire-j2@online.no)
Terje Martinsen, historiker (te-m4@online.no)
Laila Samuelsen (lssamuel@online.no)
Dag Henning Sæther (d-hen-sa@online.no)
Stein D. Berge (stein.berge153@gmail.com)
Anders Lie Hagen, ungdomsred. (anderslhag@hotmail.com)
Marit Røgeberg, annonseansvarlig (marit.rogeberg@gmail.com)
Elisabeth Schjølberg (elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no)
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Et menneske
Norsk stil, skrevet av Gunnar Erikssen i 1971 da han var 15 år og gikk på
Risenga Ungdomsskole med Terje Martinsen, Heggedal som norsklærer.

I sommer dukket det
opp en stor konvolutt i
postkassa mi med adresse
«Heggedalsposten».
Da
jeg åpnet den, falt det ut
en gammel stilbok merket
Gunnar Erikssen, 9D. Det
viste seg at Gunnar hadde
vært min elev ved Risenga
Ungdomsskole tidlig på
1970-tallet da jeg var
lærer der. Det var faren
som hadde funnet den
under opprydning i huset
på Gullhella og deretter
lagt den i postkassa mi.
Jeg mener å huske at
vi leste science fiction
noveller.
Gunnar
har
tydeligvis latt seg inspirere
av sjangeren, for stilen er
en slik novelle. Jeg syntes
den var enestående skrevet
av en 15-åring og belønnet
den med «S». I dag er
Gunnar Erikssen overlege
på Rikshospitalet.

Terje Martinsen
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Homo Sapiens har nå eksistert i
omtrent 150 tusen år. Dette er til nå
min mest avanserte eksperimenttype. Den erfaring jeg sitter inne
med i forbindelse med eksperimentet har ikke vært lettkjøpt.
Da jeg for omkring 4500 millioner år siden startet med mine
første eksperimenter på planeten
Tellus, en drabant til den middels
store fiksstjernen XBY10119, lokalisert i høyre, øvre arm i spiraltåken
Melkeveien, begynte jeg i det små.
Mine første eksperimenter begynte
i havet. Det var meget primitivt,
og besto av bløte, hvirvelløse dyr.
I løpet av de nærmeste millioner
av år utviklet jeg disse dyrene videre, så de ble mer kompliserte. I
Kambriumtiden for ca. 600 milioner år siden var trilobitene de mest
fremskredne dyrene. For ca. 500
millioner år siden var jeg kommet
så langt at jeg kunne presentere de
første hvirveldyrene. Devontiden,
for 400 millioner år siden, ble en
viktig epoke: Selv er jeg tilbøyelig til å kalle denne perioden ”fiskealderen”, fordi fiskene var de mest
utviklede organismene. Noen typer
insekter hadde jeg allerede tilpasset
livet på landjorden.
50 millioner år senere tilpasset
jeg de første amfibiene der.
En periode var det bare krypdyr
som la egg - over havet, og lenge
dominerte kjempeeksemplarer av
denne typen livet på land.
Mot slutten av Krittiden for omkring 135 millioner år siden lot jeg
disse dyrene dø ut, men samtidig
satte jeg pattedyrene mer og mer
frem i rampelyset. Oppgjennom
Tertiærtiden utviklet jeg pattedy-

rene til det mer og mer avanserte.
I slutten av perioden var jeg kommet lengst med menneskeapene.
Likevel syntes jeg ikke jeg var helt
fornøyd med resultatet, og i slutten
av Pleistocentiden i perioden Kvartær for ca. 150000 år siden var jeg
kommet så langt med mine eksperimenter at jeg kunne presentere det
første Homo Sapiens.
Ved små korrigeringer i kroppsbygningen og en liten utvikling i
fremre delen av hjernen som har
med tankevirksomheten å gjøre
er jeg kommet frem til den typen
Homo Sapiens jeg har i dag. På mitt
bibliotek har jeg ført arkiv over alle
de vesener jeg har eksperimentert
med, for at jeg skal unngå å gjøre
eventuelle feil om igjen. Jeg går
nå med seriøse tanker om å avbryte
hele eksprimentet. Jeg er lei for
det, for jeg har lagt svært meget arbeide i det, men slik situasjonen er,
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ser det rett og slett ut som om Homo
Sapiens er i ferd med å utrydde seg
selv. Kanskje det beste ville være
om jeg selv avbryter det hele. Det
er nemlig etter hvert blitt en så innviklet affære å bringe et eksemplar
av arten frem at jeg, mine hjelpere
og datamaskinene ikke lenger klarer å holde skikkelig orden på det
hele. Vel har jeg ofte vært heldig,
men eksperimentene har også gitt
de mest avskrekkende resultater.
Dette har skjedd fordi vi ikke har
passet på utviklingen av hvert enkelt individ. Tilfeldige uhell har
resultert i at store kriger Homo Sapiens imellom har brutt ut.
La meg for eksempel sitere
mine notater fra et av mine mest
mislykkede forsøk; ”Homo Sapiens
50.689.541.873”: Eksperimentet
startet 18. juni 1888. Organismen
jeg hadde satt til å utføre første del
av eksperimentet, merket det ved at
noen små uregelmessigheter inntraff. Ved månedskiftet august/september var den første, kompliserte
omdanningsperioden over. Da det
sjelden oppstår vanskeligheter med
fosteret den nærmeste tiden etter
dette punktet i utviklingen, var min
interesse for eksperimentet liten de
nærmeste månedene.
Jeg innrømmer at jeg på grunn
av liten interesse for eksperimentet
på det tidspunktet en kort periode
lot utviklingen gå automatisk uten
inngrep av egen vilje. Dette førte til
komplikasjoner etter ca. 5 måneder.
Noen av mine andre ekperimentalorganismer, såkalte virus, forårsaket en infeksjon. Senere observasjoner har vist at dette medførte
små, men ikke ubetydelige, varige
skader av fremre del av hjernebarken, bl.a. av den del som har med
fornuftig tankevirksomhet å gjøre.
Den 20. april 1889 var første del
av eksperimentet over. Omhyggelig beskyttelse av vertsorganismen
var ikke lenger nødvendig. Fosteret kom til ”verden” i Braunau, en
liten grenseby mellom Østerrike og
Tyskland i Europa. 16 dager etter
dette gikk det gjennom alminnelig
Homo Sapiens ritual, den såkalte
”dåpen”, hvor det bl.a. fikk navn.
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Det lød Adolf Schickelgruber. (Når
jeg enere omtaler ham, vil jeg bruke
dette navnet inntil han senere skiftet det til Adolf Hitler). Faren var
hard og rå overfor sin familie. Det
var interessant for meg å se hvordan forholdet mellom ham og resten av familien utviklet seg. Adolf
selv fikk etter hvert liten respekt for
ham. Etter å ha gått på Linz folkeskole i fire år, sluttet han på skolen.
Han ville bli tegner. Faren derimot
ville at gutten skulle bli statstjenestemann som ham selv. Men jeg
hadde andre planer med hans sønn,
og da han ikke ville gi seg, fant jeg
det lurest å avbryte eksperimentet
han sto for. Så flyttet jeg gutten til
Wien, hovedstaden i Østerrike. Her
ville jeg at han skulle få de kunnskaper til det verv jeg senere ville
sette ham til. Adolf selv hadde planer om å bli kunstner, og han søkte
om å komme inn på kunstkademiet.
Men jeg ordnet det slik at han strøk.
Min mening var nemlig å se hvordan det gikk dersom han utviklet
andre evner i seg enn akkurat dem
som lå helt oppe ”i dagen”. Da han
hadde fått nok kunnskaper om politikk - det var nemlig den banen jeg
ville han skulle gå- flyttet jeg ham
til Munchen der han kunne delta i
det politiske liv. Litt senere deltok
han i den første verdenskrigen, og
fikk på den måten gode strategiske
kunnskaper.
Før han reiste hadde han meldt
seg inn i det Tyske Nasjonalistparti.
Men de fleste daværende medlemmer av dette partiet var offer for en
komplikasjon ved en av mine datamaskiner. Dette ga seg utslag i bl.a.
raselæren de utviklet. Jeg sikter
til de forestillingene de hadde om
den ”ariske herrerase” og om ”jødene” som de ville utrydde dersom
de kom til makten. De forskjellige
”raser” som Homo Sapiens selv
kaller dem, er bare ulike av utseende. Alle raser er like ”fine” og er
like mye verd for meg.
Adolf Schickelgruber var også
offer for denne svikten, men på
grunn av den før omtalte kompliksjonen som inntraff i 5. måned av
fosterstadiet, følte han dette enda

sterkere. Likevel var jeg på det daværende tidspunktet ikke klar over
hvilke følger dette skulle få. Det
skapte også en mentalitet som ikke
stemte med mine beregninger. Det
forårsaket store opptøyer, og mange
medlemmer innen partiet- også han
selv - fikk fengselsstraffer. Fra dette tidspunktet hadde jeg ikke lenger
full kontroll over eksperimentet
Adolf Schickelgruber.
Mens han var i Munchen, lot jeg
ham likevel få større og større makt
innen partiet, og med de enestående
talegaver jeg hadde gitt ham, økte
dets medlemstall sterkt. På samme
tid skiftet han sitt navn til Adolf
Hitler fordi han syntes det ”klang”
bedre. Med andre av mine eksperimentalorganismers hjelp bar jeg
ham fra seier til seier, uvitende om
konsekvensene. Snart var han lederen for det tidligere nasjonalistpartiet, nå nazipartiet.
Ved midler som ikke var med
i mine planer når det gjaldt eksperimentet han representerte, ble
nazistpartiet etter hvert det største
partiet i Tyskland, og 30. januar
1933 fikk han makten i landet. Det
som skjedde etter maktovertagelsen orker jeg nesten ikke å tenke
på. Derfor vil jeg bare i korte trekk
summere det opp. Det kom i gang
en voldsom økonomisk oppsving
i Tyskland, og rustningsindustrien
ble veldig utbygget. Mot slutten
av 1930-årene var landet så sterkt
at det kunne stå imot nesten hva
det skulle være. Dette visste også
Adolf Hitler og alle hans medarbeidere. De startet derfor i september
1939 den blodigste krigen Homo
Sapiens har vært gjennom. Jeg
skammer meg når jeg tenker på at
jeg har latt slikt skje. Med sin store
krigsmaskin gav Adolf Hitler ordre
om å okkupere nesten alle land i
Europa. Men det var ikke bare mer
plass han ville ha. Samtidig satte
han i gang en planmessig utryddelse av jødene. Snart skjønte jeg
at dette ikke kunne gå stort lenger,
og jeg satte de okkuperte og uokkuperte land opp mot Adolf Hitler
og ”hans” Tyskland. Flere ganger
prøvde jeg å uskadeliggjøre ham,

05.10.2014 22:39:18

Heggedalsposten

5

men det gikk ikke. Etter litt over 4
år var det endelig slutt på dette marerittet. Omsider måtte Tyskland
kapitulere. Eksperimentet Adolf
Hitler endte med at han gjorde ende
på seg selv. Han og hans medhjelpere hadde hovedansvaret for at
nærmere 22060000 av mine Homo
Sapiens eksperimentalorganismer
mistet livet.
Som før nevnt er det en meget
komplisert affære å bringe frem
et godt Homo Sapiens eksemplar,
og når jeg tenker på eksperimentet Adolf Hitler, er det med rette
at jeg tenker å sette strek over hele
”Homo Sapiensprosjektet”, slik jeg
også gjorde det med for eksempel
kjempeøglene for 135 millioner år
siden. Men det er ikke bare dette
som får meg til å begynne å tenke.
Saken er den at jeg har utviklet
Homo Sapiens fremre hjerneparti
litt for langt. På den måten har
jeg i tidens løp blitt avlurt mange
viktige hemmeligheter. Dette gjør
meg urolig.

Gunnar Erikssen
Født
1957,
fullførte
videregående
(Asker videregående) i 1976. Studerte
realfag (matematikk og informatikk) i
to år ved Universitetet i Oslo. Deretter
medisinstudium – fullført i 1985. (Cand.
med 1985; samme år cand.mag i
realfag). I to år informatikkonsulent
ved Rikshospitalet 1987–89; forsker
(hjertesykdomsepidemiologi)
ved
respirasjonsfysiologisk avdeling, Ulevål
SH 1989-90; ass.lege med.avd. AHUS
fra 1991 til 1998; ass.lege hjerteavd.
RH til 1985; overlege med nasjonalt
overordnet ansvar for dem som har blitt >
16 år, og som tidligere er blitt behandlet
for medfødte hjertefeil i Norge.
Gift; to barn; dr.med 1998.
I ”oppveksten” mangeårig aktiv deltaker
i friidrettsgruppen, Asker Skiklubb. Bl.a
norgesmester i høydehopp (junior) i
1976.
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HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER

Heggedalsposten

Vi har fortsatt ledige dager i 2014 og 2015
Et flott sted for jubileum, bryllup, barndåp,
møter, utstillinger etc.
Ta kontakt: kontakt@heggedalhovedgaard.no
eller på telefon 92648631

Heggedal og Omegn Historielag og Heggedal Hovedgårds venner
inviterer til film,- foredrag- og diskusjonsaften på Heggedal Hovedgård

Torsdag 6. november kl. 18.30

Tema: Sabotasjeaksjoner i Norge under 2 verdenskrig
Program:
1. Bekkestua i Underlandsåsen under krigen - foredrag ved
Terje Martinsen
2. Morten Conradi viser sin film ”Det siste vitne” - om
sabotasjegruppa ”Pellegruppa” - en motivert gjeng
grunnlagt og ledet av Ragnar Sollie. De sto for ca. 20
sabotasjer, hvorav de mest kjente aksjonene var på Akers
Mek Verksted og Nyland Mek Verksted 23. nov.1944.
Pause med kaffe og kaker
3. Lars Borgersrud forteller om sabotasjegrupper på
Vestlandet, særlig i områdene rundt Bergen og Stavanger
4. Ordet er fritt - diskusjon. Harry Sønsterud deltar også.
ADGANG : Kr 50.-

ÆRES DEN SOM ÆRES BØR
Det er noe som har forundret meg i flere
år, særlig etter at Heggedal Sentrum
gjennomgår en så stor forandring og får
nye gater, veier og etter hvert også torg
og plasser.
Hva skal de hete? Er det slik at en kommunal navnekomite’ får fullmakt til å
sette navn på dem eller er det opp til
Heggedølene selv å bestemme?
Jeg har nylig registrert at en gatestump
har fått navnet TREVAREN, sikkert på
grunn av Heggedal Trævarefabrik som
lå der KIWI-bygget nå ligger.
Det er mulig at jeg er ute i seineste laget,
men det må da også finnes et sted eller
en gate som kan gis navn etter Heggedals to store internasjonale idrettsstjerner Takket være dem ble Heggedal
kjent og fikk sin plass i alle leksika. Og

HHvenner 05-2014.indd 6

Tilgjengelige litteratur :
Tor Arne Barstad - ”Pellegruppa”
Lars Borgersrud: ”Nødvendig innsats.
Sabotørene som skapte den aktive
motstanden”
Asbjørn Sunde: “Menn i mørket”.

Redaksjonen i Heggedalsposten har tatt inn
denne meningsytringen fra Odd Lars Vanberg

enda større omtale der har Arne og Torbjørn fått ! Vil du forresten vite mer om
deres prestasjoner, kan du bare slå opp
i hvilket som helst leksikon, nettet eller
lese artikkelen om H.I.L.`s skihoppere
i Heggedal og Omegns Historielags årbok som kommer ut i november i år.
All honnør til Marie Lilleseth, Hermann Stordalen og Johs. Nore som alle
har fått sine navn knyttet til en vei i
Heggedals-området, men jeg vil nesten
”forlange” at også Arne Larsen og Torbjørn Yggeseth tildeles samme ære. Det
skylder bygda dem! Ettersom Heggedal
overstrømmes av nyinnflyttere, er jeg
redd for at deres navn og deres prestasjoner skal gå i glemmeboken.
Vi som har bodd i bygda i en menneskealder vet hvor gode de var, hvor store

de var internasjonalt og hvilke fremragende representanter de var for bygda .
Og de i Heggedal som opplevde Arne
og Torbjørn i sine beste dager under
Holmenkoll-rennene vil seint glemme
jubelbruset som ble dem til del ! Det var
da du fikk gåsehud og ble stolt av å være
Heggedøl !
Jeg er fortsatt skuffet over at de to ikke
allerede har fått sine hedersplasser-evt.
veier, gater i bygda. Hadde de kommet
fra en tilsvarende liten bygd i Tyskland,
Østerrike, Sveits eller Polen, ville deres
navn vært lyst opp med store bokstaver
på et sentralt sted.
Med vennlig hilsen og
ønske om rask reaksjon,
Odd Lars Vanberg
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Salgsutstilling

HEGGEDAL HOVEDGÅRD
*****************************************************

Heggedal Hovedgårds Venner inviterer til kunstutstilling
25. – 26. oktober 2014, begge dager: kl 11 – 16
Utstillere:

Jonny Andvik

Kikki Hovland

Glassøyet
Daniel Erlandsson

Kristine Florentz

Bjørn Engkrog

Årvoll Keramikk
Terje Sørli

______________________________________________________________________________________________________________

Gratis entré
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Kaffe og hjemmebakte kaker fås kjøpt
08.10.2014 08:15:37
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Kloppedalen boligsameie i ny drakt
Tekst: Elisabeth Schjølberg, Foto: Johnny
M. Johansen og Kloppedalen boligsameie

eiet har vært viktig for prosjektet. Noe
arbeid må gjøres av den enkelte sameier. I tillegg kreves det som alltid ved
oppussingsarbeider, en smule tålmodighet når huset dekkes helt til med
presenning i flere uker.

Nr. 9 (nærmest) er ferdig, i nr. 7 står det igjen litt vindusmaling, mens nr. 5 fortsatt er
dekket av stillas.

Moderne ville man at inngangspartiet skulle
være. Beboerne velger selv egen farge på
ytterdøra i hvert hus. I nr. 9 har de valgt blå.

Slik har husene i Kloppealen Boligsameie sett ut i over ti år. De koselige husene fra
60-tallet trengte en fornyelse.

Heggedalsposten fikk et brev:
«Vi håper dere har lyst til å skrive litt
om de nye husene våre - vi er nemlig
veldig stolte!»
Det var Birgit Holmsen som skrev
dette på vegne av styret i Kloppedalen
boligsameie, de 6 firemannsboligene
som ligger sentralt i Heggedal, visa-vis sandvolleybanen og med utsikt
til Gjellumvannet. Heggedalspostens
utsendte møtte Birgit Holmsen og
Tomm Vie fra styret og får ikke bare
høre om fornyingsprosjektet, men
også se de store områdene med velstelt plen mellom husene. Boligsameiet som er et av Heggedals eldste
sameier/borettslag nyter virkelig godt
av 60-tallets boligfilosofi!
Veien til årets store satsing har vært

Kloppedalen-01.indd 8

lang, for opprinnelig sto det flere tiltak
på ønskelisten. Prislappen for dette inspirerte til nye runder med prioriteringer. Det gikk fint, forteller Birgit og
Tomm, takket være sameiets drivende
dyktige styreleder Liv Lunder. De
forteller videre at nå får alle i sameiet
helt ny og 5 cm ekstra isolasjon, nye
vindsperrer og selvfølgelig ny panel,
alle med en ny og vakker varmgrå
farge. Dette vil merkes godt - både på
innetemperatur, bedret inneklima og
på reduserte fyringsutgifter.
En rekke andre små og store tiltak
gjennomføres også. Blant annet får
inngangspartiene en helt moderne stil
godt tilpasset hustypen og alle ytterdørene får ny drakt – selvvalgt farge i
det enkelte huset.
Godt samarbeid og dugnadsånd i sam-

Beboerne må finne seg i noen mørklagte uker
mens rehabiliteringen pågår

Birgit Holmsen og Tomm Vie forteller engasjert
om opp-pussingsarbeidene i Kloppedalen

05.10.2014 20:51:06
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Pizzaekspressen
fyller 10 år
Mens spisesteder og kiosker har kommet og gått i ”Kverna”, har
Pizzaekspressen holdt stand i Heggedal senter i 10 år. Det
er ikke tilfeldig. God mat, god service, et hyggelig miljø og
masse jobbing har gjort Pizzaekspressen til en populær leverandør av pizza og kebab.
fortsatt. Høsten 2002 startet han pizzarestaurant i ”Viktoria Kulturhus” i
Drammen, på Strømsø Torg. Det gikk
ikke som forventet, og i januar 2004
var det slutt.
Da vi intervjuet Remzi i 2008, fortalte
han at han var litt skeptisk til Heggedal til å begynne med. Han hadde hørt
om problemer med stoff blant ungdom, og at alle var rasister. Men tvert
imot, han opplevde Heggedal som et
hyggelig og rolig sted.
Remzi bak disken i 2008
Remzi Degirmenci (46) eier og driver
Pizzaekspressen i Heggedalssenteret.
Pizzaekspressen var i en periode en
norsk kjede med seks filialer, men selskapet ble oppløst i 2005. Fem andre
pizzeriaer bærer samme navnet i dag,
og det kan fremdeles være kilde til
misforståelser.
12 år gamle Remzi Degirmenci kom
til Norge fra byen Konya i den sørlige
delen av Tyrkia i 1980. Faren hadde
da jobbet her i 8 år som lege, før familien kom etter. Pizza-karrieren startet i
1985/86, da han gikk han på husstellinja på Sandnes videregående skole
og fikk jobb på Dolly Dimples på ettermiddagen. Han var faktisk en av de
første ansatte i Dolly Dimples i Norge. Remzi hoppet av skolen, og var
innom Peppes i Stavanger og Amigo
Pizza på Sola, før han sammen med
en kollega startet ”PizzaBringer’n” i
Hokksund. Etter kort tid solgte han
seg ut derfra, men firmaet eksisterer

Remzi husker at på åpningsdagen i
Heggedal 5. oktober 2004 var det kø
utenfor, og de åpnet en time forsinket.
Og folk var ikke optimister, de mente det
ville gå bra i 2-3 måneder.

Da vi intervjuet Remzi i 2008, var det
jobbing uten ferier, og familien reiste
uten han til Tyrkia hvert år. Men de
siste somrene har Pizzaekspressen
holdt stengt noen uker i fellesferien,
så i 2012 og 2014 har det blitt Tyrkiatur. Årets tur var han veldig fornøyd
med, for han lærte minstemann på
fem å svømme.
I tillegg til Remzi har det vært fra én
til tre ansatte i firmaet. I en periode har
de manglet folk, og Remzi har nå vært
på jobb hver dag de siste 7 månedene.

Månedene har blitt til
10 år, og det er ingen
tilfeldighet. Det er alltid hyggelig å komme
inn på pizzaen, det er
en vennlig og avslappet tone, og maten er
god. De får mange
positive tilbakemelRemzi og xxxxxx utenfor Pizzeriaen i vakkert høstvær
dinger, og jeg har til
gode å høre noen som ikke roser pizzaen deres. Remzi mener forøvrig at
de lager bedre kebab enn den du får i 10 år skal markeres.
Tyrkia, fordi de ikke bruker saus der. Remzi har fundert på hvordan jubileet
Remzi (46) bor på ”Rundtom” på skal markeres. Denne høsten har det
Strømsø-siden i Drammen sammen vært for hektisk til å planlegge noe,
med kone og 3 barn i skolealder. Han men kundene skal få bli med på feiser lite til barna. Med en arbeidsdag ringen en gang over nyttår.

Pizzaekspressen holder til i Heggedalsenteret, og er
åpen alle dager 14.00 - 22.00. Telefon: 66 98 90 00
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fra 12 på formiddagen til 10 på kvelden blir det lite familieliv.

Heggedalsposten gratulerer med jubileet, og blir gjerne med på feiringen!
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Hil gutter 2001

Laget med stor L
I 2007 ble HIL gutter 2001 etablert. Det var med godt mot og stor
iver trenerteamet som bestod av foreldre gledet seg til å samle 6-åringene til de første fotballtreningene. Det skulle vise seg at vi var mer
barnehageonkler enn fotballtrenere den første tiden.

V

i husker godt at vi tenkte - håper de i hvert fall scorer ett mål i løpet av sommeren. Det skulle vise seg å bli både mål og noen seire. Stor stas! Den første tiden
var det vanskelig å beholde konsentrasjonen for mange, og vi har flere gode
historier fra treningene. Under en hjemmekamp på Gjellum kom plutselig keeperen ut til
oss på sidelinjen og ropte meget fornøyd; Du trener, - det er 945 masker i målnettet!
Under en annen kamp forsvant ballen ut i skogen, og Heggedalsgutten som skulle hente
ballen, kom ikke tilbake... Da vi fant han inne i skogen, spurte vi: hvor ble det av ballen?
Fant du den? Gutten svarte: Tror du ikke det er bringebær her a’? Han hadde helt glemt
fotballkampen, og at lagene stod og ventet på han... Disse episodene har vi hatt mye moro
av siden.
Årene har gått og vi teller i dag, syv år senere, 18 stk av de samme ‘gutta’ som startet
opp i 2007. Noen flere er kommet til den siste tiden, og de har vi tatt godt imot. I år
skulle vi for første gang spille 11’ver fotball. Guttene var litt nervøse og mente at man
måtte være maratonløper for å orke å løpe over hele banen. Stor overgang! Det viste seg
at dette ikke ble noen utfordring for denne gjengen. Det har alltid vært stor oppslutning
på treningene, og de har aldri vært mindre enn 16 stk.
Overgangen til 11’ver fotball har gått som en drøm. Vi har deltatt i flere cuper i år og
vist stor innsatsvilje. Spesielt moro hadde vi det på Norway cup. Der deltok vi for første
gang i år. Vi møtte bl.a. et Spansk lag. Det ble en jevn kamp, (Resultat 0-7, ok ikke så
jevn da, - men utrolig gøy). Vi kom til 8 dels finalen, hvor vi til slutt tapte ufortjent etter
ekstraomganger (ledet lenge med to mål). I Norway cup uken, bodde vi sammen med
jenter 2001 på Gjellum grendehus. Det ble en fantastisk morsom uke, der foreldre stilte
opp med transport, nattevakt og matinnkjøp og -laging.
Vi deltok også i Sandar cup uken før skolestart.
Trenerteamet er enige om at denne gjengen er supre å dra på tur med.
I serien ligger vi i skrivende stund på en delt 2. plass. - 1 kamp igjen å spille.
Vi har kun seire på Gjellum i år, så her trives vi. Trenerteamet vil takke mange engasjerte og entusiastiske foreldre som stiller opp som heiagjeng hver eneste kamp. Det betyr
mye for miljø og samhold.
Hilsen Trenerteamet,
Skrevet av Thomas Johnsen

Foto: Arild Haug Kaarmo, Fotostudio i Heggedal

Høstens
FORMLAG
Etter en mildt sagt svak vårsesong, preget
av skader, bryllup og lite marginer, snudde
trenden seg fort etter sommerferien for de
grønnkledde på Fort Gjellum. At folk hadde
trent godt i ferien, kom tydelig frem, tross
uavgjort mot nedrykkskandidat Oppegård
etter første kamp av høstsesongen. Deretter har vi ikke sett oss tilbake. Med én
serierunde før slutt, topper vi høsttabellen
– noe som har ført til at vi har plassert oss
trygt over streken – og vi begynte faktisk å
snakke om topp-fem-plasseringer før siste
serierunde. Litt av skylden skal Torbjørn
Prestholdt og Thomas Petersen ha. To
tidligere a-lagskjemper som ikke klarte
holde seg unna fotballen. Med en iboende
lyst til å kjempe i den grønne drakten,
har de med sitt høst-comeback, inspirert
mange til å gi litt ekstra gjennom lange og
seige treninger på Gjellum. Kombinert med
en meget lovende juniorgenerasjon har vi
sendt motstandere hjem til Oslo poengløse.
Legg også til at vi takket være vår dyktige
trener Hans Amund Solberg, har hentet
trepoengere mot opprykksfavoritten KFUM
2 på Ekeberg, og Høybråten/Stovner borte,
har denne høstsesongen vært en suksess
for vårt vedkommende. Vi er en sammensveiset kompisgjeng, og samholdet
står sterkt – noe vi beviste da vi slo ring
rundt vår egen trener med tre serierunder
før slutt – etter en noe uheldig kommunikasjonssvikt fra styret. Den saken er nå
lagt død, og vi håper Solberg fortsetter i
HIL også neste sesong.
Vi satser knallhardt på en like morsom
sesong i 2015. Men, vi savner fortsatt litt
engasjement i bygden rundt våre hjemmekamper. Du finner oss i sosiale medier,
både på Facebook og på @heggedalfotball
på Twitter. Neste sesong vil vi se enda flere
heggedølinger på kamp. Det betyr mye for
oss!

Stående fra venstre: Emil, Joathan, Felix, Martin, Isak, Aleksander J., Mathias, Kristian
Sittende på kne fra venstre: Marcin, Sondre, Jacob, Andreas, Jonas, Hans Christer
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Stemningsrapport fra
Nesøyalekene
Lørdag 6. september var Heggedal IL de første på plass,
selv før de fleste fra arrangørklubben! Snakk om engasjement! Været var nydelig, akkurat som spådd. Og som
fortjent!
Dagen var delt i to med de yngre barna først ut. De litt
større startet om ettermiddagen. Fra Heggedal stilte det i
alt 9 gutter og 9 jenter. De fleste startet i alle klasser når de
nå endelig fikk lov å starte. Det er dessverre ikke mange
stevner for de som er født 2006-2007 så Nesøyalekene er
nesten årets høydepunkt for mange små friidrettsutøvere.
Det ble støtt kule med stor suksess, med kyndig råd fra
Thorleif Brathagen. Barna hoppet lengde, alt fra 1 meter
til 3,20, høyde var forbeholdt de litt eldre barna. 60 meter
er alltid den mest populære grenen, eller i det minste den
med flest utøvere. Og på Nesøya leker de ikke friidrett
selv om det heter Nesøyalekene; her ble motvind/medvind
målt for alle de som løp og hoppet lengde, og 60 meter ble
vurdert med fotocelle.
500 meter terrengløp var dagens kanskje mest kontroversielle gren, med voldsomt sprik i tempo og nerver.
Mange gruet seg til denne øvelsen, det er jo tross alt litt
lenger enn 60 meter; tenk om de sprakk!?! Så å si alle
fullførte løpet, alle til stor applaus fra et engasjert publikum og masse motivasjon fra en ivrig speaker. Det var
mange deltakere som tok seg helt ut og fikk flotte personlige rekorder i flere øvelser.
Det ble spist kake og is, og noen tok seg en klatretur i
fjellveggen mens de ventet på sin tur. Kanskje ikke en helt
reglementert øvelse for dagen, men sikkert spennende.
Alle deltakere fikk medalje og valgfri premie. En ny drikkeflaske eller bøff kommer alltid godt med!
Takk til Nesøya for vel gjennomført arrangement. Vi
kommer tilbake neste år.
Og gratulerer til alle de flinke barna våre!
Lene Tingberg

Tony Sand kaster kule mens Magnus
Kristiansen venter bak.
Foto: Veronica Sand

St
Ne

Isak, Jonas, Bence, Viljar og Eirik på oppvarming
Foto: Anette Mahle

Fotball gutter 2005

Et ivrig fotballkull
Fjerdeklassegutta er til stadighet å finne på en fotballbane.

A

llerede høsten 2011, like etter skolestart, ble nesten alle guttene
på trinnet med på fotballtrening og de få som har sluttet er de
som har flyttet fra Heggedal. Fotball er en helårsidrett, med
vintertrening både ute og inne, vinterserie på Nesøya og cuper året rundt.
Flere går også på fotball-SFO på Føyka og på fotballskoler i feriene.
Sommerserien, der G2005 har stilt med hele fem lag, er nå slutt. Vi har
spilt kamper i Asker og Bærum og møtt lag på mange nivåer. Generelt
ser vi at «Heggedalsgutta er gode» og at alle fem lagene vinner de fleste
kampene. Trenerne har også fått skryt og tilbakemeldinger fra andre lags
trenere om at de er imponert over samspill og dyktighet. Vi som har stått
på sidelinjen og heiet ser også at gutta våre er «greie gutter», de tar vare
på hverandre og spiller ikke brutalt og har ikke ufin oppførsel som mange
av de vi har møtt. Lagene er sammensatt slik at alle lag skal være omtrent
like gode. Vi følger også barneidrettsbestemmelsene, slik at alle får spille
like mye på kamp, uansett ferdigheter. Noen har fått litt keepertrening,
men keeperrollen går også på rundgang blant de som vil. Vi trener
foreløpig på kunstgresset på skolen to dager i uken.
Cupåret startet med Telenor cup i januar og slutter ikke før adventslysene tennes første helg i desember. Alle som vil være med på cup melder
seg på i god tid, så riktig antall lag blir meldt på til hver cup, og alle som
vil får være med. Vi har 11 cuper på timeplanen i år og høydepunktet var
nok «reisecupen», der barn og foreldre pakket bilene og reiste til Fjordline cup i Porsgrunn i august. Vi har hatt mellom to og fem lag på hver
cup, men har måttet låne noen yngre spillere når noen har måttet melde
forfall.
Laget har hatt drift av fotballkiosken på Gjellum i år. Foreldrene
har stort sett hatt to vakter i kiosken. Laget har også arrangert en egen
nivådelt cup på Gjellum, der guttene ble delt etter hvor langt de er kommet i utviklingen. Slik får alle delta mest mulig i spillet, men på øvrige
cuper skal lagene være mest mulig jevnbyrdige.
Trenere, lagledere og øvrig støtteapparat, og selvsagt ivrige foreldre,
skaper idrettsglede og gjør en flott jobb. Tusen takk!
Anette Mahle Gisle

Hil_nr.05-2014.indd 11
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Amanda Sofie
Nes Fredheim
Emilie Frang
Steine, 4 år
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Idrettens dag

Tradisjonen tro på høsten, ble det arrangert Idrettens dag.

Foto: Arild Haug Kaarmo,
Fotostudio i Heggedal

Idrettens dag er et samarbeid mellom alle aktive grupper i Idrettslaget. For tiden er det
fotball, friidrett og ski. Formålet er at barn i alle aldre skal få testet sine ferdigheter og
prøve andre idretter og øvelser enn det som gjøres ellers, og at foreldre kan møtes på tvers
av gruppene.
I år var det testing av rulleski, 60-meter løp, kulestøt, lengde og 4 ferdighetsøvelser i fotball, bl.a. fartsmåling av skudd. Mest populært var nok rulleski, 60-meter og
fartsmåling.
Et strålende vær var med å skape en flott ramme om arrangementet. Ca. 70 barn fra
2-12 år var med på øvelsene, og alle deltagere fikk diplom og medalje, denne gang preget
med vår logo og 100-års jubileum.
Takk til alle grupper, langrenn, friidrett og G97 fra fotballgruppa. Takk også til alle
foreldre fra G04 som bidro med super servering av mat og drikke i kiosken.
Velkommen igjen i 2015!
Terje Bø

Heggedal Friidrett – vi er i gang igjen!
Friidrettshøsten er godt i gang. Vi har vært med på flere stevner, der
utøverne våre har hatt det kjempefint. Vi har også rukket å avholde DnB
Idrettsleker i glitrende solskinn på Gjellum. Det er utrolig morsomt å se
innsatsviljen til barna, og vi tror de koser seg med konkurransene, premier,
boller og juice.
Hver fredag ettermiddag har vi nå 40-50 gutter og jenter i gang med
trening på Gjellum. Denne høsten har vi også fått mange nye med oss, noe
vi synes er kjempegøy. Dette betyr at vi har måttet dele opp treningene
våre, samt legge til en løpetrening for de eldste medlemmene.
Målet vårt for treningene er først og fremst at vi skal ha det gøy sammen.
Med lek blir vi etter hvert kjent med de ulike greinene innen friidrett. Vi har
utstyr til å hoppe lengde, løpe hekk, støte kule og mye mer. Når vi flytter
oss innendørs litt senere i sesongen tar vi også i bruk høydestativene og
tjukkasene våre.
Om du er nysgjerrige og lurer på om friidrett er noe for deg er det bare å
ta en tur innom. Vi ser alltid også etter foreldre som kunne tenke seg å bidra
på treningene.
S. Haugenes-Bourrie

Heggedal IL er på facebook
Bli venn med oss!

Her er en oversikt over treningstidene våre:
Tirsdag 17:45-19:00: løpetrening ute for gutter og jenter født
2004 og 2005, oppmøte ved kunstgressbanen ved Heggedal
skole
Fredag 17:00-18:00: friidrett for gutter og jenter født
2006-2008 på Gjellum
Fredag 18:00-19:00: friidrett for gutter og jenter født
2003-2005 på Gjellum

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

Har du ikke registrert HIL som mottaker av din
Grasrotandel? Send SMS: GRASROTANDELEN
979674791 til 2020 (gratis).
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Leder:
Nestleder:
Konst. leder fotball:
Langrenn:
Allidrett:
Trim og trening:
Blåfjellhytta:
Utleie Gjellum:

Ruben Vineshaugen
994 59 988
ruben.vineshaugen@getmail.com
Ubesatt – har du lyst å bidra? Ta kontakt med HIL.
Rune Røising
911 92 436
mrrrune@online.no
Vidar Johansen
414 66 400
vidar73@gmail.com
Ubesatt – har du lyst å bidra? Ta kontakt med HIL.
Laila Samuelsen
915 66 932
lssamuel@online.no
Morten Eriksson
920 39 935
morten.mette@gmail.com
gjellum@heggedalil.no

03.10.14 11:30
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Gjesteskribent: Kristin Molvik Botnmark

Ingen er alt alene!
Det synker i meg idet alvoret går opp for meg: Hun kommer til å
trenge andre mennesker, sitt eget nettverk. Vi kan ikke isolere oss.
Raushetens grenseland – ”alle skal med”?

De er her – midt blant oss. Her i bygda vår og overalt ellers
i samfunnet. Annerledesmenneskene. Datteren min er en av
«dem». Hun har det vi ofte kaller en funksjonshemming.
For mange av oss er hun den fremmede. En av «de andre»
– dem vi frykter. Kanskje fordi vi vet det kunne vært oss
eller noen vi står nær. Av og til ser vi det på blikkene, ser at
de tenker ”Takk og lov at det ikke er oss”.
For åtte siden skulle vår lille familie ﬂytte fra Bergen. Vi
ville til et sted hvor det var rom for variasjon, som fremsto
som åpent og inkluderende. Vi valgte oss Heggedal. Det
ble ikke helt som vi håpet på - veien frem til opplevelsen
tilhørighet ble lang og broket. I familien vår har vi kjent på
hvordan det er å ikke passe inn.
Etter noen tunge år valgte jeg åpenheten fremfor bitterheten. Jeg begynte begynte å skrive. I boken Raushetens
grenseland forteller jeg om erfaringene jeg gjør sammen
med datteren min og hvordan det gir meg nytt perspektiv
på samfunnet. Jeg deler også andres historier som blant
annet forteller om hvordan det vi trodde var et velferdssamfunn for alle, tar forbehold. De aller mest sårbare blant
oss er nesten som en ubuden gjest. Så mener vi det egentlig
når vi sier at alle skal med?
Det går opp for meg at våre fellesskapsverdier kan være
skjøre. Og det angår oss alle.

Kristin Molvik Botnmark er sosiolog, skribent og arbeider til daglig som direktør i et internasjonalt industrikonsern hvor hennes ansvarsområde er mennesker og
kommunikasjon. Hun bor på Skjellestad. Nylig ga hun
ut boken Raushetens grenseland – ”alle skal med”?
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Vi er snart på tampen
av året vi feiret Grunnloven. Tenk det. 200
år med demokratiutvikling på veien mot
et samfunn med ambisjoner om velferd for
alle. Vi feirer frihet
og likeverd. Frihet til
individuelle valg. Frihet til å bestemme. Til
å inkludere. Til å vise
vei. Ta ansvar. Frihet
fra fattigdom og nød.
Frihet fra frykt, vold
og krenkelser. Frihet
Når sårbarheten ligger utenpå
fra diskriminering og
Anja Cecilie Solvik
utestengelse.
Frihet
og likeverd for meg
henger sammen med deg. Om min frihet krenker din, er
vi ikke et samfunn av likeverdige. Vi står på hverandres
skuldre, du og jeg. Og sammen står vi på skuldrene til dem
som gikk foran.
Hvordan vi møter «de andre» speiler oss, samfunnet, bygda. Det er blant annet dette det handler om: Møter vi det
fremmede med åpenhet og nysgjerrighet? Eller er det tryggest å snu seg vekk og vende seg mot det vi kjenner fra
før? Bare ved å kjenne barrierene, kan vi i fellesskap bryte
dem ned. Det handler mest om holdninger og vilje. Vilje til
å se. Og se en gang til. Om respekt. Om vilje til å gjøre noe
med det vi ser, selv om det krever at vi går den ekstra mila.
Det handler om det vi snakker ekstra mye om nettopp i år.
Menneskeverd. Frihet og likeverd.
Heggedal er midt i en stor transformasjon. Derfor kan
vi forme hva vi vil være. Vi kan være bygda som løfter
hverandre frem. For samfunnsbygging skjer i det små. På
areneaer som fyller ut familien; skolen, idretten, kulturlivet,
kirka. Det er her vi limer bygda sammen. Disse arenene er
fødesteder for raushet, omtanke, inkludering og mangfold.
La bygda vår være rollemodellen som viser kjernen av
det vi feirer i år: Et samfunn som rommer omtanken for
hverandre og som ser mangfold og inkludering som sin
styrke. For ingen er alt alene!

07.10.2014 06:28:48
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Kirkeklubb for
6-åringer

Kom og opplev Anne Vada i Heggedal kirke allehelgensdag, søndag 2.
november kl 11. Hun vil sette sitt preg på denne høytidsstemte gudstjenesten
med sin klare, vakre og nære stemme. Vi er utrolig heldige som får med oss
Anne denne dagen. Vi gleder oss!

Grønn kirke
Grønn dag 18.oktober: «Vann»
Bli med på «vanngard» fra Asker kirke
til Asker sentrum lørdag 18. oktober.
Vann er viktig for verden. Vann gir liv.
Vann tar liv. Mangel på vann forårsaker krig. Klimaendringer medvirker
til mer ekstremvær. Vann er viktig for
kirken. I dåpen øses vann over barnets
hode. Jesus sier om seg selv at han er
Livets vann, og hvis vi spør så vil han
gi oss levende vann.
Gjennom vårt grønne engasjement
ønsker kirkene i Asker å bidra til å øke
oppmerksomhet og engasjement rundt
miljø, bærekraft og rettferd. I år som i
fjor inviterer vi til en «Grønn dag» i
Asker sentrum. Med en vanngard vil
vi symbolisere betydningen av vann
gjennom å bære vann fra Asker kirke
til pyramiden på Bakerløkka. Vil du
være med i vanngarden? Møt opp ved
Asker kirke kl 13:15. Fra kl 14 vil det
være et kort arrangement ved pyramiden med barnekor, vannaktiviteter, og
appeller ved ordfører Lene W. Conradi og sokneprest i Asker Tor-Øystein
Vaaland.

HUSK
TV-aksjonen!
19. oktober

Julemarked
Årets julemarked ved Heggedal kirke
går som vanlig av stabelen 1. søndag i
advent, 30.11. Vi starter med familiegudstjeneste i kirken kl 12, etterpå blir
det salg av mat, kaker, lodd og diverse
varer ute på kirkebakken og inne på
Heggetun, fram til kl 16. Tween-sing,
Heggedal og Blakstad skolekorps og
Dansesonen underholder i løpet av dagen. Kl 15 tenner vi julegranen.
Har du noe å selge, eller lyst til å
lage noe som kan selges til inntekt for
menigheten, ta kontakt med vikarierende daglig leder Kari Sorknes på tlf
66907187 eller e-post kari.sorknes@
asker.kirken.no

Grønn gudstjeneste
19. oktober
Søndag 19. oktober feirer vi at Heggedal menighet har blitt «Grønn menighet», med høsttakkefest og familiegudstjeneste i Heggedal kirke kl
11. Tema for gudstjenesten er «Vann».
Vannet vi drikker og vannet i døpefonten kommer fra den samme kranen.
Vann er viktig for både livet og troen.
«Vann forandrer alt» er også tema
for årets TV-aksjon som går til Kirkens Nødhjelp (KN). KNs mål er å få
inn nok penger til å gi livsvarig rent
vann til 1 million mennesker.

Nå starter Kirkeklubben opp for
6-åringer på Heggedal skole! Alle 1.
klassinger på Heggedal skole har fått
invitasjon i ranselposten til dette tiltaket som vil foregå 5 torsdager på rad
fra og med 9. oktober til og med 6. november kl. 14-15 på Heggedal skole.
Påmelding til menighetspedagog Marianne Solheim, marianne.solheim@
asker.kirken.no.
På Kirkeklubben vil vi gjøre mange
spennende ting: vi vil leke litt, høre
spennende fortellinger fra Bibelen,
tegne og kanskje lage noe fint.
Tiltaket avsluttes med familiegudstjeneste i Heggedal kirke søndag 9.
november kl. 11.00 med utdeling av
6-års bok. Denne er for alle 6-åringer
som i år har begynt på skolen, og det
er mulig å melde seg på kun denne.

4-års bok
Søndag 19. oktober kl. 11.00 i
gudstjenesten deler vi ut 4-års bok
til alle som har blitt eller blir 4 år i
løpet av 2014. Alle døpte 4-åringer
har fått invitasjon til dette tiltaket
og påmelding er til menighetspedagog Marianne Solheim, marianne.
solheim@asker.kirken.no.
I forkant av gudstjenesten 19.
oktober, vil vi ha en samling på
Heggetun og i kirken hvor barna får
bli litt bedre kjent med kirken og
noen av oss som jobber her, høre en
bibelfortelling, lære noen sanger og
gjøre en formingsaktivitet sammen.
Denne samlingen er onsdag 15. oktober kl. 16-18. Samlingen starter
med enkel middag, så det er mulig
å komme rett fra barnehage/jobb.

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

14-15 Menighet nr 5 2014.indd 14

05.10.2014 21:33:41

HEGGEDAL MENIGHET

Heggedalsposten

15

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet
Barn

Gudstjenester

• Søndagsskolen – bibelfortellinger og aktiviteter for alle
barn parallelt med gudstjenesten utvalgte søndager.

• 19/10 kl 11 Grønn familiegudstjeneste, høsttakkefest,
4-årsbok, kirkekaffe.

• Babysang – sang og rytmeleker for foreldre og barn, onsdager (10/9 – 12/11.) kl 11.30.

• 26/10 kl 19.30 Kveldsmesse med band.

• Heggetroll – kor for barn 5 år - 4.trinn, tirsdager kl 17:1518.
• TweenSing – kor for barn 5.-7.trinn, tirsdager kl 14:1515:30

• 2/11 kl 11 Høymesse på allehelgen, søndagsskole, kirkekaffe.
• 2/11 kl 18 Minnegudstjeneste i Østenstad kirke. Vi
minnes de som er gått bort i våre to menigheter det
siste året.

• Klubb 10-13 – klubb for barn 10-13 år, utvalgte fredager
kl 18-20 (10/10, 14/11, 12/12)

• 9/11 kl 11 Familiegudstjeneste, 6-årsbok, kirkekaffe.

• Speider – mandager kl 18-19:30 på Heggetun

• 23/11 kl 11 Gudstjeneste med presentasjon av nye
konfirmanter.

• 6-årsklubb – tilbud i SFO-tid på Heggedal skole torsdager (9/10 - 6/11)
• 4-årsbok – samling onsdag 15:10. kl 16 -18 og gudstjeneste 19/10. kl 11 med utdeling av bok.
• Kirkerotteteater for 5-åringer – forestilling i Vardåsen
kirke 11. oktober kl. 12-14.30.
• Lys Våken – overnatting i kirken for barn på 6. og 7.
trinn 6.-7. desember.
Kontaktperson barn: menighetspedagog Marianne
Solheim, tlf 95284767 e-post marianne.solheim@asker.
kirken.no

Ungdom og konfirmanter
• Team Heggedal – åpent hus med kveldsavslutning, for
ungdom over konfirmantalder, tirsdager kl 19-21.30
• Innskriving av nye konfirmanter – tirsdag 28/10. kl 18

• 16/11 kl 11 Gudstjeneste, søndagsskole, kirkekaffe.

• 30/11 NB! kl 12 Familiegudstjeneste, 1. søndag i advent. Julemarked etter gudstjenesten.
• 7/12 kl 11 Gudstjeneste, søndagsskole, kirkekaffe.
• 14/12 kl 11. Gudstjeneste, søndagsskole, kirkekaffe.

Seniorarbeid
• Fredagstreff 17/10. kl 11-13:30 på Heggetun. «Hverdagsfilosoferinger om Gud og hvermann» ved tidligere sokneprest Toralf Dehli. Sang og musikk, god mat
og åresalg.
• Kirkefrokost, utvalgte mandager kl 11.30, 3. november og 8. desember. Vi spiser sammen; ta med matpakke, du får kaffe og kake. Vi liker å synge, deler dikt
og andre tekster og har gjerne en liten andakt.
Ta kontakt med menighetskontoret ved behov for skyss,
tlf. 66 90 71 80

• Konfirmantpresentasjon – søndag 23/11. kl 11
Kontaktperson ungdom: menighetspedagog Torbjørn Brennum, tlf 66907183 e-post brennum@gmail.com

Kirkerotteteater for 5-åringer
Lørdag 11. oktober kl. 12 til
ca. 14:30 er alle 5-åringer i
Asker prosti invitert til Vardåsen kirke for en spennende
forestilling med Kirkerottene.
Hva skjer når det dukker opp
en flaggermus i kirketårnet, og
kirkerottene oppdager at flaggermusen tror den er en svale?
Teateret er produsert av IKO
og Teateret Innlandet, og er et
samarbeidsprosjekt
mellom
kirkene i Asker. Påmelding er til menighetspedagog Marianne Solheim, marianne.solheim@asker.kirken.no.
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SUSHI OG THAI RESTAURANT/TAKEAWAY I HEGGEDAL
G

Dette er den 3. dedikerte faghandelen i Heggedal sentrum på Heggeodden

ründer Egil Sørvær er klar på at en
ledende suchi-restaurant står og faller med kokken. Og Egil har startet et
samarbeid med en av Norges ledende
suchi-kokker; Chef Sakda fra Thailand
(se personen til venstre i bildet under).

S

akdas CV som Chef er imponerende;
Startet på et kjent hotell i HongKong,
videre til Dubai, så Dublin og tilslutt til
Oslo, hvor han har laget en serie med
menyer på kjente Suchi-restauranter. Når planene om et Heggedal sentrum
ble kjent, begynte tanken å spire hos
gil kom til Heggedal i 1983 (GjelEgil om å starte en suchi-restaurant.
lum-stubben), flyttet noe rundt i HegOg sjansen kom i mai i år, da det ble
gedal, og endte i 2004 på Rødsåsen.
et ledig lokale på Odden (vsa. cut frisør), utleid av Tandberg Eiendom.

E

S

fornøyd med en omsetning som er dobbelt av det han håpet på. Nå trenger
han mer hjelp, så hvis du er en arbeidsglad jente i Heggedal med restaurantutdanning og sans for Suchi, så ta kontakt med Egil.

iamSuchi åpnet 30/9, og de solgte butikken tom første dagen. Egil er strålende

Til v Chef Sakda og medkokk Marlon

Dette er restaurantens logo

Egil og hans thailanske kone Aree
Tekst og design; Stein Dyre Berge

Herreklipp - dameklipp - barneklipp - maskinklipp - farvedesign hettestriper - foliestriper - permanent - forming / farging bryn farging vipper - vask / føhn - feststyling - oppsetting - brud brud hjemmebesøk - hair extensions - vippe extensions - negldesign
Godt utvalg av
produkter fra:
Brocato - Hemps Sopure - Kitoko

16 SIAM Sushi og Cut frisør.indd 16
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Tlf: 94 79 27 88
Heggeodden 3
post@cutfrisor.no
www.cutfrisor.no
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Tekst: Elisabeth Schjølberg. Foto: Johnny M. Johansen

INFORMASJONSMØTE OM VEIER I HALLENSKOG OG
HALLENÅSEN OG OM HALLENSKOG STASJON
Når kommer det ny vei til Øvre Hallenskog? Når skal
planovergangene langs jernbanen mellom Heggedal og
Hallenskog saneres? Og hva skjer med Hallenskog stasjon. Dette er temaer som engasjerer beboerne i området

– og når velene sammen med veiselskapet fra tid til annen inviterer til informasjonsmøte, så er det godt oppmøte på Gjellum Grendehus!
har ikke fått fullt gehør for sitt forslag til fjerning av planovergangene.

Når blir det bevegelse i sakene?
Georg Smedhus, rådmann i Røyken, kan i møtet fortelle
at Røyken kommune er opptatt av at det skal sikres bedre
skolevei i området og at det av beredskapshensyn ønskes
etablert en nødvei til Kleiver. Han kan videre fortelle at
Jernbaneverkets innstilling er at foreslått løsning må godkjennes for at sanering av planovergangene skal realiseres
i nær fremtid, ellers ﬂyttes pengene til andre prosjekter.
Det kan se ut for at veisakene i Hallenåsen-Hallenskog er i
en «hengemyr». Dette har ikke tatt motet fra veiselskapet
og velene, og i de planprosessene som går nå, er det lov å
Rådmann Georg Smedhus i Røyken kommune orienterer om
kommuneplanprosessen og om arbeidet med reguleringsplaner komme med forslag. I møtet kan derfor Per Olaf Øxseth fra
Nedre Hallenskog vel og Jan Syrstad, leder av Veiselskai Hallenskogområdet
pet, fortelle at alternative veiplaner nå er tatt frem igjen. I
Så også 26. august i år, der beboerne i Hallenskog ble in- felleskap har velene og veiselskapet utarbeidet solide høformert om det som skjer i området og det arbeidet som ringsuttalelser som er sent til Røykens kommuneplan for
ildsjelene i velene og Hallenskog Veiselskap gjør.
2015 – 2027. To sentrale forslag fra disse høringsuttalelEr du en av mange som har brukt Hallenåsen som utgangs- sene er:
punkt for turer i Kjekstadmarka? Da vet du at dette er en av
de svært bratte innkjøringsveiene til boligområdene i ran- • Ny hovedvei fra Kleiver – Hallenåsen og Hallenskog
den av marka. Beboerne i området har ønsket seg ny vei svinges ned sør for Hengefossen og svinges ut mot (ny)
– i mange år. Hallenskog Veiselskap som arbeider for ny Røykenvei sør for Rødsåsen. Behovet for ny Røykenvei
veiløsning, er etablert. Røyken kommune har utarbeidet et understrekes sterkt.
forslag til en reguleringsplan for utbedring av Hallenåsen. • Det etableres en ny stasjon – Hallenskog og Kleiver
Asker kommune, der en stor del av veien ligger, har fått stasjon – i nærheten av Hengefoss. I slike saker tar ting
oversendt forslaget, men har ikke prioritert å sluttføre ar- ofte tid – men det nærmer seg valg i kommunene. Kan
beidet med denne pga rekkefølgebestemmelser knyttet til hende det kan resultere i en bevegelse i sakene?
veiarbeidene rundt Heggedal stasjon. I mellomtiden øker
traﬁkken fordi det kommer nye boliger. Block Watnes utbygging på Kleiver kommer stadig nærmere. Hallenskog
stasjon er stadig truet av nedleggelse og jernbaneverket

HEGGEDAL ELEKTRO
ALT INNEN ELEKTROINSTALLASJON
* Nyanlegg
* Downlights

* Servicebiler
* Gulvvarme

* Sikringsskap
* El-kontroll

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

66 79 68 18
901 24 432
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Konsentrasjon er nødvendig for å få med seg alle detaljene i
planer og ideer for hvordan et nytt veisystem i Hallenskogområdet kan se ut.
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Tur i Rødsåsen
En variert og ﬁn tur i nærmiljøet med
litt historie på «kjøpet». Vi starter
på asfalt, går over til grusvei før vi på
toppen går inn på sti som kort etter
fører oss til et ﬂott utsiktspunkt. Derfra
kan man velge å snu og gå samme vei
tilbake eller som på vår tur, ta en ﬁn
skogs-sti tilbake.
Turen starter fra Heggedal Sentrum. Sammen med
Terje Martinsen går vi over broen ved fabrikkdammen og opp Gml. Åmotveien, forbi Heggedal Uldvarefabrik.
1 Fabrikken er Heggedals landemerke og har
hatt, og har stor betydning for veldig mange i Heggedal. Da det var ullvarefabrikk der, var det også et
offentlig bad der som ble ﬂittig brukt av Heggedals
befolkning, da dusj hjemme var et ukjent begrep for
mange. Mitt beste minne fra ullvarefabrikken var da
Heggedal Skoles Musikkorps ble stiftet i 1957. Med
kronerulling, basarer og sponsing fra fabrikken, kunne vi stille med ﬂotte kongeblå uniformer i nydelig
ull-kvalitet 17. mai. Da hadde vi lært oss to marsjer:
Sønner av Norge og Guttene kommer. De ble spilt om
og om igjen i 17. mai-toget rundt hele Gjellumhagan
(der toget også går i dag). Stor stas!
2 Ovenfor fabrikken ruver den ﬂotte Direktørboligen. Bakken opp ble i gamle dager kalt Isachsbakken etter Landhandler Isachsen som hadde Heggedals
første matbutikk på toppen.
På baksiden av fabrikken lå Fyrstikkfabrikken.
Den ble etablert i 1874, men brant dessverre i 1895
og ble aldri bygget opp igjen der.
I 1896 ble Sylvans Trevarefabrikk etablert, men
den gikk konkurs i 1901. Noen av snekkerne gikk senere sammen og startet ny fabrikk, Heggedal Trevarefabrikk. Denne ble revet da Kiwi-gården ble bygget.
3 På toppen av bakken ligger også Villaen (Charlottenlund) som var styrerbolig for Sylvans Trevarefabrikk. Denne sveitserboligen brant delvis i 1962,
men ble senere ombygd. Der vokste bl.a. Terje Martinsen opp.
4 Boligområdet vi kommer til heter Vikingjordet
og har fått navnet fra området der Viking Gummivarefabrikk lå, etablert i 1906. Men også den brant –
i 1913. Det var en stor fabrikk med mange ansatte.
De var størst på kalosjer, men lagde også sykkeldekk.
De produserte hele 200.000 kalosjer per år. På Vikingjordet lå Gamleboligen, Ny-boligen som rommet
14 leiligheter, og 5 småhus som Asker kommune ﬁkk
bygget. Disse ble revet da blokkene ble bygget.
5 Fra Vikinggjordet går vi ned mot Vikingjordet Barnehage, som også har en avdeling på Friheim
som ligger i nærheten.
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Flott utsikt fra toppen av Rødsåsen
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6 På venstre hånd før krysset, ligger Åmot gård
som nå er ﬂott oppusset. Tidligere lå denne gården
under Hovedgården.
7 Vi går til høyre og videre til venstre oppover
bakken. Vi passerer det nye boligfeltet, Rødsgrenda, og går fra asfalt til grusvei opp til toppen. Ved
snuplassen går det en sti videre innover, og etter noen
få minutter er du fremme ved en ﬂott utsiktsplass der
det er rester fra et trigonometri-punkt 8. Der er det
fantastisk utsikt hvor du kan skue utover Røyken og
Kjekstadmarka og fjellene bak.
Stien vi følger derfra går litt bratt ned en kneik fra
ﬂaberget (ikke ned mot Hallenskog-siden) for så å
følge stien opp igjen. Følg stien langs åskammen og
runde mot venstre. Hustaket du ser der nede er Rød
Gård. Det går sti dit og derfra vei mot Hallenskog.
Vi starter nedstigingen forbi en morsom stein 9
du kan krype under. Vi kommer ned til et sti-kryss
der vi tar til venstre. Går du til høyre kommer du til
Rød Gård.
Litt lenger fremme peker Terje på et sted der det
innunder en fjellskrent skal være noen rester fra en
steinalder-bosetning 10. Det er dessverre veldig
ufremkommelig dit. Litt forbi det spesielle bjørketreet (se bildet) kan du skimte den steile fjellkanten
bak alle trærne.
Vi går videre opp bakken og ser Stokker-jordene
til høyre over dalen der Grodalselva renner. Ved neste sti-dele NB må du holde til høyre og ikke opp
den bratte stien. Litt lenger fremme kommer vi til et
hogstfelt. Følg stien og gå til høyre gjennom treklyngen som danner en portal. Foran deg ser du da en litt
høy trestamme. Hold til høyre for den, og følg den
ﬁne stien gjennom hogstfeltet.
Stien kommer frem ved aktivitetsplassen 14 til
Vikingjordets barnehage og du ser barnehagen fremfor deg. Da er ringen sluttet og du kan velge å ta stien
videre ned til høyre og ned til Kistefossen 15, gå
over den ﬂotte fossen og komme frem ved Hovedgården ungdomsskole eller du kan velge å ta veien over
Vikingjordet tilbake.
God Tur!
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Kopi fra ASKER mellom fjord og fjell
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MILJØ-PROSJEKTET I HEGGEDAL OG OMEGN

Egen eplepresse er fasinerende!

Bærekraftige Liv i
Heggedal og omegn

EplePress

Det har kommet mange henvendelser om eplepressing, også fra en kar
fra Sætre i Hurum, via artikkelen i Budstikka. Det er også veldig
inspirerende å høre folk omtale eplesafta - fra egne epler, som det
beste de har smakt. Noen sparer, slik at safta skal vare lengst mulig.
EplePress-gruppa (Kjell, Anne Margrethe, Chris og Stein) har stått på.

Tekst og
design
Stein Dyre
Berge
Prosjektleder
T: 6679 7075
mail:
stein.berge153
@gmail.com

Bildet er en kopi av et papir-bilde, fra en
artikkelen i Budstikka 12/9, og bildets røffe
utseendet står i stil til vårt eplepresseri.
Journalist Dag Tufte var på besøk sammen med
en trivelig fotograf, og de var også fasinert av
denne gjenbruken av et vaskeri fra 1970-tallet.
Terje Martinsen har mye av den samme
trangen til sjølberging, og det å ordne og styre
selv, slik Stein Berge har, og bildet viser hvor
fornøyde de begge er, for å lage smakfull eplesaft, i stedet for å kaste eplene på komposten.
Terje og Stein er begge med i redaksjonen i
Heggedalsposten, og det er alltid fasinerende
å høre Terje fortelle fra tidligere sjølbergingstider. Han er jo også leder av Heggedal og
omegn historielag, og han liker å ta vare på
miljøet, som er mer enn ta vare på gamle ting.

SAMARBEID

Vi støtter arbeidet til SÅ ET FRØ

Felles miljøregler for Heggedal sentrum

SÅ ET FRØ (økologisk dyrket mat) er blitt en
livskrsftig organisasjon som har gjort mye av seg i
Heggedal denne sommeren. Stein er medlem, og
han støtter virksomheten både ved å delta på kurs
(meitemark-kompost) og ved å være med på vårfest
(11/5) og høstfest (7/9), som representant for BLHeggedal. Se omtalen et annet sted i HP.

I forrige nr av Heggedalsposten skrev vi om denne
aktiviteten; At vi skal få felles regler ved videre
utbygging, for traﬁkk/transport, støy, forsøpling
mm, og at de ﬂinke skulle få “stjerner i boka”. Vi
har nå startet et samarbeid med Asker kommune om
å utforme disse felles reglene, som også skal omfatte
oss innbyggere. I neste nr av Heggedalsposten vil vi
presentere disse miljøreglene. Gi dine kommentarer?

P

Det blir nye fester neste år, og vi oppfordrer alle,

spesielt barnefamilier, til å delta. Og folk som er
interessert i økologisk dyrket mat og hagevekster
bør vurdere å melde seg inn i SÅ ET FRØ. Send
en mail til Kristin: kristin@saaetfro.no

DET NASJONALE OG GLOBALE HJØRNE

Veiledning om miljø-spørsmålene?
Hvis du er usikker og nysgjerrig på de store klimaspørsmålene, så se på disse videonene fra WWF Norge. WWF
(World Wide Fund for Nature) er verdens største miljøorganisasjon og regnes for å være svært seriøs.
WWF’s klimaskole gir god info i sine videoer:

NORGE OG VERDEN

å høstfesten kom det mer enn 100 personer, både
voksne og barn, og det var svært populært at Stein
delte ut gratis eplesaft. Og alle kannene med 2,5
liter eplesaft ble raskt utsolgt (kanskje fordi prisen
kun var kr 50 pr kanne?).

MED ASKER KOMMUNE

HEGGEDAL OG ASKER

DET LOKALE HJØRNE

Spør etter Virksomhetsplanen - send mail til Stein

Noen av oss har en sterk trang til å
ordne og ﬁkse ting selv - og styre selv!
Eplepressa er et godt eksempel.

www.wwf.no/dette_ jobber_med/klimaskolen/

En øyeåpner: WWF sine videoer gir deg et godt grunnlag for å forstå mer av miljø-utfordringene i verden.
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Hva er Lions?
Tekst / foto: Jarle Byggjordet
The International Association of Lions Clubs ble stiftet i Chicago, USA, 7. Juni 1917 av forretningsmannen
Melvin Jones.
Lions har 45.000 klubber og 1,35 millioner medlemmer i over 200 land. Dette gjør oss til den største humanitære servicorganisasjonen i verden.
Lions kom til Europa i 1948, med Sverige som første europeiske land, mens Norge kom med i 1949 som det
fjerde landet i Europa.
Lions er klubber bestående av helt vanlige kvinner og menn som ønsker å bruke noe av sin fritid på å hjelpe
andre. Lions er uten hemmelighetskremmeri og sære sermonier. Vi er også politisk og religiøst nøytrale.
Ønsker du å bli støttemedlem, kan du bli ”Venn av Lions” og du velger selv vilken klubb du ønsker å støtte.
”Venn av Lions” koster kr. 300,- pr år for enkeltpersoner, mens det for bedrifter koster minimum kr. 1.500,- pr
år. Vil du vite mer? Ta kontakt Atle Jarl Holsen 932 27 579
Når Lions samler inn penger går 100% ut igjen til hjelpeprosjektene. Dette er et ufravikelig prinsipp for alle i
organisasjonen. Alle administrasjonskostnader blir betalt via medlemskontigenten. Aktivitets- og driftsmidler
regnskapsføres og forvaltes på separate konti.
Norske Lionsklubbers Katastrofeberedskapsfond er fondet vårt som yter økonomisk bistand når større katastrofer inntreffer hvor som helst i verden.
I Norge gjennomfører Lionsklubbene mange aktiviteter for spesielt synshemmede, eldre, samt barn og unge.
Vi har nasjonale prosjekter som f. eks. Lions Førerhundskole, og en årlig helsesportuke i Tana.

Lions Club Heggedal er en liten del av den store organisajonen med ca 30 medlemmer. Våre klubb-

lokaler er i Heggedalsbakken 9 nedenfor Hovedgården ungdomsskole. Vi jobber aktivt for å hjelpe til både
internasjonalt, nasjonalt og ikke minst vil vi være en støttespiller til både organisasjoner og enkeltpersoner i
nærmiljøet.
Vår største inntektsbringende aktivitet er Kulturdagene på Hovedgården den første helgen i juni hvert år.
Lions Tulipanaksjon er alltid siste lørdag i april hvert år, og de innsamlede midlene her går alltid til holdningsskapende aktiviteter for barn og unge og til undervisningsopplegget ”Det er mitt valg” som de ﬂeste skolene i
Asker er deltakere i.
Lions Røde Fjær er vår største innsamlingaksjon og
blir arrangert hvert femte år. De siste aksjonene var i
2004 og 2009 hvor Lions samlet inn henholdsvis 46
mill kr. til Montebellosenteret (senter for kreftpasienter)
og 19 mill. kr. Til Hurdalssenteret (syn- og mestringssenter). Aksjonen i 2015 er til inntekt for forebyggende
arbeid blant barn og unge gjennom programmet ”Det
er mitt valg”.

Lions er kort sagt:
Gode venner som hjelper andre.
Vil du vite mer om Lions? www.lions.no
Klubbhuset i Heggedalsbakken 9

21 Lions nr 5 2014.indd 21

05.10.2014 21:39:03

22

HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedalsposten

Heggedal og
omegn Historielag

Program oktober-november 2014

Mandag 20. okt. kl. 17:30
NB! Oppmøte presis på
Heggedal bibliotek

TOGTUR MED HISTORIE. Felles togtur - tur/retur Spikkestad, med
historie(r) fra Terje Martinsen underveis. Biblioteket og Nærmiljøsentralen
spanderer billetter. SE NÆRMERE OMTALE PÅ SIDE 30.

Mandag 27. okt. kl. 13:00

Fortellerverksted på Heggedal seniorsenter.

Torsdag 6. nov. kl. 18:30

”Sabotasjeaksjoner i Norge under 2 verdenskrig”

Torsdag 20. nov. kl. 19:00

Åpent møte på Heggedal bibliotek

TEMA:Husmannsplasser.

Temakveld med ﬁlm på Heggedal Hovedgård, i samarbeid med Heggedal
Hovedgårds venner. Foredrag og visning av ﬁlmen ”Det siste vitnet” om Pellegruppa. SE NÆRMERE OMTALE PÅ SIDE 6.

med presentasjon av historielagets årbok, og foredrag av Espen Andersen:

”Fotball - fra overklassens lek til folkets spill.
Norsk fotball 1885 til ca. 1930”

Espen Andersen avla i 2007 doktorgraden i historie med avhandlingen ”“Det store
gjennombruddet - norsk fotballs kulturhistorie 1885-1925”, ved Norges Idrettshøyskole.
Mandag 25. nov. kl. 13:00

Fortellerverksted på Heggedal seniorsenter.

TEMA: ”De andre foreningene”

VEIFAR MOT FJORDEN
Historielagene i Vollen og Heggedal ﬁkk i
mai et tilskudd på 65.000,- fra Sparebankstiftelsen til prosjektet ”Veifar mot fjorden”. Lagene skal merke (skilte) noen av
de gamle veifarene ned til Oslofjorden og
lage et hefte med kart og informasjon om
veifarene og hvilken betydning de hadde
den gang fjorden var ”E18”.
De siste ukene har en gruppe fra styrene
i begge historielagene gått opp ﬂere av
de mest aktuelle veifarene. Vi startet med
Dalveien, som kanskje er den mest synlige og tilgjengelige i dag. Den kan gås helt
fra Heggedal sentrum til Sjøstrand, over
(bak) Heggedal Hovedgård, Stokkerskogen, Dal/Dalveien, langs kanten av TorpHøymyr og inn på nedre del av Dalveien
og Sjøstrandveien.
Neste veifar var fra Gjellum, over Yggeset og ned til Bjerkås. Her – som ﬂere
andre steder - går deler av den gamle traseen over dyrket mark i dag. I samarbeid

Hjelp oss å ta vare på vår
lokalhistorie – bli medlem!
Medlemsskap koster kr. 200.- pr.
år, inkludert årbok. Innbetaling
med navn og adresse til
Heggedal og omegn Historielag,
Boks 96, 1380 Heggedal
Kontonr.: 1503.13.55653
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med grunneiere må vi se om det er mulig
å ﬁnne alternative traseer som er interessante uten at avlinger skades.

tydeligvis var tryggest å ha vei på egen
grunn i ”gamle dager”. Det er ikke bare
på Nesøya en nabokrangel kan være fatal.
Asker kommune har tilbudt seg å hjelpe
til med å lage kart, og vil legge inn traseene på kommunens egne kart (”Geodata”),
sammen med andre kulturminner hvis vi
registrerer veifarene med GPS-koordinater Det er til stor hjelp for historielagene,
men den største gevinsten er at de gamle
veifarene da automatisk blir tilgjengelige
når reguleringsplaner skal utarbeides.
Under: Gårdsgrensene i Heggedal/Vollenområdet i 1670

Lars Gisle på Søndre Gisle har mye å
fortelle, både om veifar og andre historier.
Neste utgangspunkt var Gisle. Lars Gisle kunne fortelle at det fra Nordre Gisle
var ﬂere veier, med både bratte og slake
traseer, avhengig av hvor tunge lass som
skulle fraktes. Et av alternativene var den
gamle Vollenveien, som ligger delvis synlig i dag.
Mens Heggedalsposten deles ut, skal veifaret ned fra Gui gås opp. Gui gård strakte
seg fra Gjellumvannet (med Vinterveien)
til fjorden, og viser hvor viktig det var å
ha sikker veiforbindelse ned til Oslofjorden. I dag er adgang til veier sikret gjennom lover og reguleringsplaner, mens det

Tekst og foto: Dag Henning Sæther
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I veien – for oss

Tekst: Elisabeth Schjølberg,
Foto: Johnny M. Johansen og Elisabeth Schjølberg

NYTT OM VEIPROSJEKTENE I HEGGEDALSOMRÅDET
Heggedalspostens utsendte har pånytt
besøkt prosjektkontoret til Statens
vegvesen og fått oppdatert informasjon om prosjektene i nærområdet.
Nye gang- og sykkelveier langs
Fv 167 Røykenveien:

Gui og Løvhaugen
Tidlig i september var det frist for å
gi tilbud på bygging av om lag 800 m
ny gang- og sykkelvei mellom Gui og
Løvhaugen og hele 10 entreprenører
ga tilbud. I skrivende stund er det ikke
avklaret hvem som trakk det lengste
strået, men prosessen er nokså nær en
avslutning kan prosjektleder hos Statens vegvesen, Anders Mjell fortelle,
så om ikke veldig lenge vil trafikkforholdene langs Røykenveien endre seg
på noen viktige punkter:
• Fartsgrensen reduseres til 50 km i
anleggstiden
• Fartsdempende humper i begge retninger vil nok inspirere de fleste til å
holde seg til fartsgrensen
• Det vil bli satt opp en brakkerigg på
området mellom Løvhaugen og Røykenveien. Her vil du finne både entreprenør og Statens vegvesen sin byggeledelse
• Det blir satt opp såkalt tung sikring
mellom anleggsområdet og Røykenveien for å skille trafikken fra anleggsområdet
• Hvordan anleggstrafikken skal komme seg ut og inn av området er ikke
klarlagt – det er entreprenøren som
har ansvar for å foreslå hvordan dette
skal håndteres
• Arbeidene omfatter et betydelig
omfang med sprengning. Når dette
skjer, vil trafikken langs Røykenveien
bli stoppet for en kort periode mens
sprengningen foregår

klistene som ikke velger å kjøre langs
Løvhaugen, få en mer usikker tilværelse. Når sikringen kommer opp, vil
det bli trangere langs veien. Anders
Mjell oppfordrer derfor syklister særskilt til å bruke Løvhaugen i denne
perioden.
Ikke bare ny gang og sykkelvei
De som kjører Røykenveien, vet at det
ikke er helt sjelden at politi og Statens
vegvesen har kontroller nettopp ved
innkjøringen til Løvhaugen. Dette kan
det bli mer av når den nye gang- og
sykkelveien er etablert – for i tillegg
til denne, vil det komme nye kontrollplasser på begge sider av veien, omtrent der dagens bussholdeplass er. I
den sammenheng etableres det permanent opplegg for strøm. Samtidig benytter man anledning til å oppgradere
overvannssystemet i området.

Marie Lillesethsvei Røyken grense
Reguleringsplanen for denne utbyggingen er nå klar, finansieringen er på
plass og konsulentkontrakt for byggeplan og detaljprosjektering lyses ut
i månedsskiftet september- oktober
2014. Beboerne i 75 boliger langs traseen vil i tiden som kommer, merke
dette ved at det skal gjøres avtaler
med alle om litt ulike typer individuelle problemstillinger. Planer som alt
er utarbeidet skal kvalitetssikres og

detaljeres ut. Eksempelvis skal det
gjøres mer detaljerte vurderinger av
støyskjerming, nye innmålinger skal
foretas og murer skal detaljplanlegges.
Det er med andre ord mange arbeider
som skal gjennomføres før entreprisearbeidene kan settes i gang en gang
senhøstes 2016.

Heggedal stasjon
Arbeidene ved Heggedal stasjon skrider frem, men vi som gleder oss til å
begynne å kjøre over den nye brua,
må fortsatt smøre oss med tålmodighet. Det kan være mulighet for dette
før jul, men byggeleder Tore Steimoen kan ikke love noe – det er fortsatt
mange arbeider som skal utføres.
Han påpeker at det i tiden som kommer vil være noen ulemper for fotgjengerne – de har kun brua over jernbanen å ta seg frem på, på en trygg
måte. Har du barnevogn er du avhengig av å bruke heisene. Barn med
sykkel som skal krysse brua, vil også
måtte bruke heisene. Det vil hele tiden
være merkede gangveier gjennom anlegget og Steimoen oppfordrer folk til
å bruke disse.
Han legger til at det også fremover vil
bli endringer for trafikantene i Heggedalsveien som vil redusere fremkommeligheten kraftig. I krysset Gml.
Heggedalsvei / Heggedalsveien skal
det bygges murer og ny veg. Hegge-

Kantsteinene viser hvor to nye busslommer skal ligge. Mellom busslommene vil veien gå.

Mer usikkert for syklister langs
Røykenveien i anleggsperioden
Om ikke lenge vil det komme opp et
informasjonsskilt som forteller at anlegget skal være ferdig våren 2016.
Det betyr at i et drøyt år, vil de sy-
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Flere kilometer med peler til fjell og en
solid betongplate er fundamentet som
skal sikre at den nye veien holder seg
plass. Veien er for øvrig dimensjonert for
en «200-års flom»

dalsveien må derfor her midlertidig
bygges om, innsnevres til ett kjørefelt
og lysreguleres fra jernbanen og igjennom den krappe svingen i retning Dikemark. Dette arbeidet vil man starte
opp med i høst.
Selv om den siste brustøpen nå er ferdig, skal det støpes fortau, settes opp
rekkverk og legges asfalt i tillegg til

at arbeidene ved Åmotveien skal sluttføres. Her blir det blant annet etablert
nye busslommer på hver side av veien
med plass til to busser i hver retning.
Arbeidene med ny vei som skal ligge
oppå den store støttemuren som vokser jevnt og trutt, starter trolig ikke
før neste vår. Her skal det fylles opp
i bakkant, og man ønsker ikke at det
skal ligge snø og is i området når dette
arbeidet starter. For de av oss som har
gledet oss over en lang og flott betongmur, må for øvrig sørge for å nyte
synet nå – etter hvert vil den nemlig
bli forblendet med granitt. Dette var

25

en av reguleringsbestemmelsene. Og
hvis du lurer på hvor granitten kommer fra, så kan Steimoen fortelle at
den kommer fra Kina.
De som har hatt utsikt til anleggsarbeidene ved Heggedal stasjon, har
hatt en utsikt som kunne minne om
operataket. Åtte tusen kubikkmeter
EPS – det vil si store blokker med
ekstrudert polystyren – er blitt stablet
på plass og dekkes etter hvert til med
fiberduk, kult, en betongplate og tilslutt asfalt. EPS som metode innen
veibygging, benyttes ofte som byggemateriale når grunnforholdene er
dårlige. Metoden ble først tatt i bruk
i Norge, og de første EPS-fyllingene
kom tidlig på 1970-tallet.

Ikke et operatak,
men 8000 kubikkmeter med ekstrudert polystyren.

I brua over jernbanen og Skithegga finner du foruten mengder med armering også trekkerør for ulike kabler (oransje
rør). Rørene til høyre i bildet inneholder spennarmering
som sikrer ekstra styrke i brua.

Når rundkjøringen er ferdig, vil ingen lengre kunne ane at den
er en EPS-fylling.
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Fra klatring i skogen til konsert i
Asker kulturhus
Tekst: Erik de Mora
Foto: Line Lahn og Alf Kristian Lahn

Søndag 26. oktober inviterer korpset
til konsert!

Høstens musikalske høydepunkt blir konserten i multisalen i Asker kulturhus. Søndag 26. oktober kl. 17 braker
det løs! Alle musikantene øver det beste de kan gjennom
hele høsten for å tilby publikum en musikalsk opplevelse
de sent vil glemme. Det blir musikk fra mange genre og i
tillegg til aspirant- junior- og hovedkorpset blir det solistinnslag. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til vår konsert!

Klatredag på Tryvann

Lørdag 20. september gjentok korpset suksessen fra i fjor
og reiste med samtlige musikanter til klatreparken på Tryvann. En slik flott aktivitetsdag er ikke å forakte, spesielt
når det er fint vær og både voksne og barn synes dette er
en knakende fin ting å gjøre. Vel fremme blir musikantene delt inn i grupper og får opplæring i hvordan klatreutstyret skal brukes og hvordan klatreløypene er utformet.
Så er det bare å komme seg ut i løypene sog opp i trærne!
Det er flere forskjellig klatrerutet. Noen er lette og noen
er vanskelige. Det er visst litt skummelt for noen når de
befinner seg 20 meter over bakken. Men det er trygt og det
viser seg fort at dette er ustyrtelig morsomt! Ikke minst for
foreldrene som har våget seg med, man blir fort som barn
igjen! Underveis er det tid for mat,
fellesgrillen er tent opp og alle
får pølser med standard tilbehør.
Dette viser seg igjen å være svært
vellykket, det ser visst ut til at det
er blitt en tradisjon.

Gode øvelser i Gjellum grendehus

Spenningen var jo unektelig ganske stor da vi flyttet inn
i grendehuset på Gjellum i august. Ville øvelsene bli bra?
Får vi plass til utstyret vårt? Er det lytt mellom salene?
Etter de første ukene er det ingen tvil, å øve på Gjellum
er helt ok. Både juniorkorps og hovedkorps trives godt og
de akustiske forholdene for hovedkorpset er blitt dramatisk
mye bedre enn de var i gymsalen på skolen. Nå kan alle
høre hverandre godt og det er blitt en mye bedre balanse i
korpset. Vi skal ikke se bort fra at korpset vil heve kvaliteten betraktelig i tiden fremover, det vil vi faktisk allerede
få høre på konserten søndag 26. oktober i Asker kulturhus.

v

er til
inviter

HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Loppelageret i Kloppedalen er åpent
18-21 hver torsdag.
Kontaktinfo: Erik de Mora, styreleder,
tlf. 916 27 849, e-post: edm@dagbladet.no

Korpset på nettet: http://hbs.skolemusikk.no
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HØSTKONSERT
ASKER KULTURHUS

Søndag 26.10

kl. 17.00

Billetter kr. 80,kjøpes i billettluka eller på http://askerkulturhus.no
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Heggedalsposten
Tlf.: 66 90 30 51
Mob.: 934 89 898
post@realbil.com
www.real-bil.no

* Autorisert bilverksted
* EU-kontroll
* Service
* Reparasjoner
* Bil / glass-skader
* AC-service
Santokh Singh og Geir Kirkhorn
Røykenveien 283, 1389 Heggedal - ved Shell-stasjonen
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Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige
pakkeløsninger. Vi har kjøretimer dag og kveld.
Gratis henting og bringing til kjøretimer.
Traﬁkale Grunnkurs
Kjøretimer dag kr. 550,-/kveld kr. 650,Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00
Tlf.: 404 14 008
ge-nybr@online.no
www.heggedal-traﬁkkskole.no
Verdi/lånetakster - 3.-partkontroll
Boligsalgsrapporter - Termografering
Tilstandsrapport - Eierskifterapport

SENTRUMS
FRISØR
Kristin Øverbye
Mandag - fredag 09.00 - 16.00
Kveldstid og lørdager etter avtale

Dameklær for høsten på plass.
Tlf. 66 79 71 09 / 974 84 572
Heggedalsbakken 6 (2. etasje over KIWI)
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Kunst rett (i) vest (regionen)

Nærmiljøleder´n
Heggedal2022
Jeg fulgte nøye med på Oslo2022 prosessen, ikke fordi
jeg hadde ambisjoner om å delta i et eventuelt norsk
OL, men fordi jeg er sprek nok hadde jeg tenkt å melde
meg som frivillig. Og fordi det nærmest kan høres ut
som om uten statsgaranti vil ikke Oslo bestå i 2022.
Jeg vil ikke flagge noen mening om Norge og Oslo
burde ha søkt OL i 2022, men jeg har en mening om
at Heggedal2022 blir et fantastisk sted å bo og leve –
statsgaranti eller ikke. ”Noen” jobber kontinuerlig for å
legge et godt grunnlag for oppbyggingen av Heggedal
sentrum, med planlagt byggestart i 2015. ”Noen” jobber mye med finansiering av bebyggelsen, noen jobber
med nøye planlegging av funksjoner som skal fylle de
nye byggene, ”noen” jobber hektisk med å tegne våre
nye uteområder og noen jobber med å få ferdig en tryggere vei gjennom bygda. I nærmiljøsentralen jobber vi
med å få innbyggere, utbyggere, næringsdrivende og
kommunen til å snakke sammen, slik at Heggedal2022
blir minst like bra som vi fortjener. Og vi jobber med
utetreningsparken i Kloppedalen – som du vil se allerede i år. Og vi har en ”elektrisk drøm” om sykkelpark
i Trans´matorn. Som du forhåpentligvis kan prøve deg
i neste år. Og husk, det er valgår neste år. Vi velger oss
Heggedal. Både i 2015 og i 2022. Garantert. Og du, la
oss tenke stasgaranti for fremtidens Heggedal. Den kan
ingen ta fra oss.
PerS
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Hva og hvorfor?
Vestregionen er et regionalt strategisk samarbeid i de
16 kommunene rett vest for
Oslo, samt fylkeskommunene i Akershus og Buskerud.
Det bor 400.000 innbyggere i
regionen. Samarbeidet ledes
av medlemmenes ordførere
og rådmenn.
Ved å samles om felles mål
og strategier har 16 ordførere
stor politisk makt til å påvirke og gjennomføre prosesser i
samfunnet, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom
regionalt samarbeid kan våre kommuner øke effektivitet og
kvalitet i sine virksomheter og påvirke politiske prosesser
som infrastruktur og interkommunale tjenester med mer.
Ut fra definerte satsningsområder drives det prosjektarbeid
og kompetanseutvikling. Vestregionen initierer interkommunale nettverk innenfor ulike fagområder og arbeider aktivt i politiske prosesser.
Kunst rett vest (i vestregionen) er Norges største regionale satsning på billedkunst og kunsthåndverk – en
kunstrunde i 16 kommuner vest for Oslo som i år ble
gjennomført fra 11. til 21. september.
”Våre” kunstnere som deltok i årets mønstring (var antatt
til Kunst Rett Vest) var:
Gisela Elisabeth Berg
Knut Taale Frøyhaug
Kjell Hommerstad
Hilde Cathrine Kjepso

Morten Langhoff
Idun Synneve Slevikmoen
Anja Cecilie Solvik

Gjennom to helger i september var Fabrikkens Venner
vertskap for ”husløse” kunstnere med adresse Aamotveien 2 – Fabrikken i Heggedal. Fabrikken er dessverre
”underomtalt” i mange sammenhenger og det er derfor en
stor glede å ønske flere kunstnere uten atelier i fabrikken
velkommen til en slik stormønstring. Vi får håpe at årets
Kunst Rett Vest med gode
besøkstall kan bidra til enda
flere arrangement og utstillinger i Fabrikken. Heggedals
største ”stue”. Med egen jernbanestasjon!

08.10.2014 08:29:39
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Fire fine fotografer – fire fine bilder
Jeg ønsker å ta tilbake følelsen av
eksklusivitet når man går til fotografen, sier en av fotografene i
Heggedal. Det kan være et godt utgangspunkt for et liv som profesjonell fotograf.
Som u(t)studert fotograf er jeg mer
enn gjennomsnittlig opptatt av å ob-

servere og beskrive gjennom bilder.
Etter en runde med gule og hvite
sider, google og ikke minst veilangs
i Heggedal har jeg observert mange
fotografer. Mange dyktige fotografer.
Jeg henvendte meg til alle jeg fant –
og nedenfor finner du noen fotografer
som ville vise seg frem og noen bilder

de gjerne ville dele med oss.
”Fotografi for meg er ikke bare en
jobb – det er en livsstil. Jeg fotograferer ikke bare for å lage et fint
bilde”. (Ann Sissel Holthe)
PerS

Fotostudio i Heggedal/Arild Haug Kaarmo

I studioet til Arild drives det med fotografi i alle former og utførelser :) Den
viktige røde tråden er alltid at motivet er i bevegelse, og at han prøver å fange
små, men viktige øyeblikk. Fotostudio i Heggedal driver også med alle slags
typer print (sjekk gjerne aluprint!) og innramminger som produseres lokalt.
Arild og hans fotostudio finner du
midt i Heggedal, Trevaren 3.

Fotograf Ida Oppen
Fotograf Ida Oppen har jobbet i
Heggedal de siste 2 årene gjennom galleri Pikene ved Broen.
Hun har hatt mange oppdrag for
privatpersoner og bruker ofte
Heggedals perler som bakgrunn
for portretter. Ta kontakt gjennom Pikene ved broen eller mail:
post@idaoppen.com

Fatmonkey/Ann Sissel Holthe
Fotografix Studios/Lisa Røstøen

Lisa Røstøen er fotografen bak Fotografix Studios og er mest
kjent for sine kreative bilder innen gravide, nyfødt og barn. Lisa
var en av de første i Norge som spesialiserte seg på artistiske og
annerledes bilder av nyfødte ved bruk av daglys og har vært på
plass i et 100kvm studio i Heggedal Fabrikker siden januar 2010.
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Bak Fatmonkey står fotograf Ann Sissel Holthe.
Hun lager portretter, fortrinnsvis av barn, dyr,
konfirmanter og bryllup. Ann Sissel er – så vidt
jeg vet – den eneste som spesialiserer seg på ”nyfødtfoto av hund”.
Du finner Ann Sissel Holthe i Heggedal Fabrikker
og på www.fatmonkey.no

08.10.2014 08:29:54
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10/11
Høsten 2014

20/10 - TOGTUR MED HISTORIE
Biblioteket og Nærmiljøsentralen spanderer
billetter, og lokalhistoriker Terje Martinsen formidler historier.
Vi møtes på biblioteket presis 17.30 for en rask kaffekopp og rusler i
mer eller mindre samlet tropp til Heggedal stasjon, hvor L1 Spikkestad
forhåpentligvis venter på oss for avgang klokken 17.56. På toget forteller Terje Martinsen om tog, stasjoner og folk langs sporet.
Vi får et kort opphold på Spikkestad stasjon, før vi returnerer langs
samme enkeltspor til Heggedal stasjon. Vel møtt til lokalhistorie om og
på toget!

er kunstner og
kunsthistoriker
Morten Langhoff
tilbake, med
foredraget ”100 år med bildende
kunstnere i Asker” – et våkent
blikk på tidligere og nålevende
Asker-kunstnere.

15/12

synger Heggetroll
med venner julen
inn.
I tillegg vil vi vise ”månedens ﬁlm”
– som annonseres på www.iheggedal.no - og på biblioteket.
Ingen høst uten noen hyggelige
mandagskvelder i Heggedal.
Alle arrangementer starter kl.17.30

“Flott med park og torg – men når starter sentrumsutbygginga?”
60 interesserte Heggedøler møtte opp på Innbyggertorget/seniorsenteret 24. september for å høre om planene
for nytt torg og parkanlegg i sentrum. Planleggere, politikere og kommunen ønsket tilbakemeldinger på løsKommunearkitekt Tor Arne Midtbø
dro oss gjennom den historiske utviklingen av Heggedal, fra et levende sentrum til butikkdød og stagnasjon, og ny
“oppvåkning” med sentrumsplanene,
Heggeodden og den nye kollektivterminalen. Han viste til Asker sentrum,
som har hatt en helt parallell utvikling,
med handelslekkasje og stagnasjon på
80-tallet.
Gonvor Huseby fra Asplan Viak AS
orienterte om planene for Heggedal torg
og park, med et arrangementsområde,
lekeplass (sandkasse), omrder med frilagt fjell (granitt), gangveier og brygger.
Espen Tandberg lot oss få et innblikk
i planleggingsprosessen i Heggedal
sentrum, og det er ingen tvil om at det
jobbes og planlegges. En av skissene
viste planløsningene for de forskjellige
typene av leiligheter, og en annen viste
hvilke butikker som er på vei inn, og en
tredje viste belysningsplanene for sentrum. På spørsmål om når de starter å
bygge, var svaret: sommeren 2015.
Mari Gabrielsen og Håvard Bøhn
Mageli fra Asker kommune holdt en orientering om planene for Transmator’n
sykkelpark. Den skal ha to hovedfunksjoner: En trafikkopplæringsbane for
unge syklister, og treningsbaner for
svetting og lek i terrenget. Flere av oss

ningene som var valgt. Noen kommentarer var det, men
diskusjonen om torg og park ble overskygget av det store
spørsmålet: når starter Tandberg Eiendom i sentrum?

lærte noe nytt: en “pumpebane” er en
sykkelbane med kuler der du kan pumpe sykkelen rundt uten å tråkke. En viktig presisering var at hoppbakken skal
bevares, og det blir gode muligheter for
aking, snowboard og andre vinteraktiviteter.
Etter påfyll av kaffe og vafler ble deltakerne invitert til å si sin hjertens mening
om planene for torg og park i et gruppearbeid. Det kom ikke inn noe skriftlig
fra gruppene, men på oppsummeringen
var det noen kommentarer:
- En sandkasse vil trekke til seg katter
- Blir det gjerde/avstengt mot vannet?
(svaret var nei)

- Fasadene på sentrumsbebyggelsen er
for mørke! (Her påpekte Midtbø at kritikerne var bønnhørt, og at Tandbergs
siste skisser faktisk viser noen brune og
noen svarte fasader).
- På spørsmål om det er mulig å padle
fra Kistefossdammen til Gjellumvannet, hevdet Espen Tandberg at hans bror
hadde klart det med kajakk.
- Auditoriet (i innbyggertorget) må være
større sier sa en deltaker (mens en annen
sa at det ikke er behov for auditoriet).
Konklusjonen etter møtet må være
at planene for det nye Heggedal torg
og parkanlegg ble godt mottatt.

D.H.Sæther

Torg og park. Fra Gunvor Huseby’s presentasjon
28-30 Nærmiljøsentralen i 5-2014.indd 30

Med utbygging av Heggedal sentrum
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INFORMASJON
Asker kommune bygger

Heggedal skole

SEPTEMBER 2014

Planlagt fremdrift:
Rivestart:
September 2014
Byggestart: November 2014
Ferdig:
Sommeren 2016

Asker kommune v/ Prosjekt og Utbygging
har inngått kontrakt med Norsk Sanerings
Service AS på riving av 3 bygninger på
Heggedal skole.
Innvendige rivearbeider er påbegynt .
Utvendig riving starter ca. 1.oktober og skal
være ferdig i slutten av oktober 2014.
Det er satt betingelser i forhold til støy og
støv i byggeperioden. Noen ulemper vil
allikevel være vanskelig å unngå.
Nybygget er planlagt påbegynt med grunnarbeider i november. Sprengearbeider vil trolig
pågå i perioden desember 2014 til februar
2015.

Asker kommune vil i forbindelse med byggeprosjektet også rehabilitere offentlige vann- og
avløpsledninger i området. Dette vil berøre
noen naboer i forskjellig grad.
Nærmere informasjon vil gis senere.
Prosjektet er planlagt ferdigstilt sommeren
2016.
Oppstår det problemer eller spørsmål knyttet
til arbeidene; vennligst ta kontakt.

Kontaktpersoner:
Kjell Gorm Røkke, prosjektleder
mob 92 60 91 54

kjell.gorm.rokke@asker.kommune.no

Henvendelser kan også rettes til: www.asker.kommune.no/askerdialogen
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Eskil Vik Urdal fra Heggedal var med til Eidsvoll som repr

De unges kommunestyre (DUK) fra Asker og Bærum var den invitert 13. september til Demok
Der opplevde de et historisk ”statsministermøte” med tre tidligere statsministre, og seks Fri

I anledning grunnlovsjubileet var

Vi har hatt en del om grunnlovs-

De unges kommunestyre (DUK)
invitert til Demokratifestivalen 2014,
som siden 2010 er et årlig arrangement på Eidsvoll.
Eskil Vik Urdal (14 år) fra Heggedal
er en av representantene i DUK i
Asker. Til daglig går han på 9. trinn
ved Hovedgården ungdomsskole.
Som et medlem i DUK deltok han
på Demokratifestivalen på Eidsvoll i
september.

jubileet på skolen. Tidligere i år var
klassen min fra Hovedgården ungdomsskole på omvisning i Eidsvollsbygningen. Dette var 3. gang jeg var
på Eidsvoll i år. Gjennom jubileumsåret har jeg lært mye nytt om demokrati og hva som faktisk skjedde for
200 år siden, i 1814.

at de fikk være tilstede på et historisk
«statsministermøte». Tre tidligere
statsministre møttes til en samtale
om demokrati og frihet. Thorbjørn
Jagland, Kjell Magne Bondevik
og Kåre Willoch diskuterte under
ledelse av NRK-programleder Sigrid
Sollund.

-------------------------------------------

Eskil forteller at dagen startet med

Barneombud Anne Lindboe var

neste foredragsholder. Hun fortalte
om norske myndigheters jobb i forhold til FNs barnekonvensjon. Det
var veldig interessant å høre Anne
Lindboe snakke om barnas rettigheter, forteller Eskil. Hun snakket
om at det er viktig at barn og unge
blir hørt.

M

ot slutten av dagen hørte vi seks
Fritt-Ord prisvinnere fortelle sin
historie; Anne Sender, Per Fugelli,
Anders Sømme Hammer, Bushra
Ishaq, Abid Raja og Nina Karin
Monsen. De diskuterte også ytringsfrihetens utfordringer.

Dagen har vært veldig lærerik, morsom og interessant, forteller Eskil.
Jeg er glad for at De unges kommunestyre fikk lov til å være med på
Demokratifestivalen.

Jeg anbefaler alle å ta en tur til Eidsvoll for å se på utstillingene der. Det
er omvisninger og aktiviteter for alle.

Personlig vil jeg som skriver denne
UNG-artikkelen (Anders), legge til
at det på Eidsvoll vises en flott film
om demokrati. Der forsto jeg viktigheten av å bo i et land som har
demokrati og frihet.
Jeg vil forøvrig nevne at Heggedal og Blakstad skolekorps deltar
i denne filmen. Absolutt verdt å se!
Filmen vises i Wergelands Hus på
Eidsvoll.
-------------------------------------------

4 ungdommer fra Hovedgården
ungdomsskole fikk spørsmålet:
Hva er fint med demokratiet
Norge.
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Helene Langlie

Foto: Anders Lie Hagen

Helene Langlie, 8. trinn:
Man kan påvirke viktige saker ved
å være engasjert. To viktige saker
for meg er å få slutt på mobbing og
dyreplageri.

Martin Diinhoff, 9. trinn:
Man kan ha sin egen mening, uten at
noen blir sure på deg. Ikke alle land
har ytringsfrihet. Det er viktig at
man kan være den man er og
allikevel bli hørt.
Teksten fortsetter på neste side

Design: Stein Dyre Berge

Barneombud Anne Limboe og
Eskil fra Heggedal, tar «selfie»

Martin Diinhoff

Foto: Anders Lie Hagen

06.10.2014 18:43:47
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m representant i De unges kommunestyre i Asker og Bærum

il Demokratifestivalen på Eidsvoll, som en del av grunnlovsjubileet.
g seks Fritt-Ord prisvinnere gi sin historie og sine betraktninger.

Tekst: Anders Lie

Hagen, 16 år,
mail: anderslhag@
hotmail.com

Eidsvollbygningen

Eskil Vik Urdal

Foto: Anders Lie Hagen

1. september i år fredet Riksantikvaren den nyrestaurerte, historiske
Foto: Anders Lie Hagen
Eidsvollsbygningen.

Anders har nå i snart 4 år vært
UNG-sidenes redaktør og faste skribent, og han går nå i 1. klasse på Asker videregående. Han vil fortsette i
UNG-redaksjonen en god stund til.

Vi ønsker nye ungdommer med i
Henriette Oudmayer Simensen
Foto: Anders Lie Hagen

Grunnlovsjubileet sin logo.

Brukt med tillatelse fra Stortingets
grunnlovsjubilekomite.

Henriette Oudmayer Simensen,
9. trinn:
Du har lov til å ytre din egen
mening, uavhengig av hvem du
er. Kjønn, alder, legning og etnisk
opprinnelse har ingen betydning for
hvem som kan ha meninger.

Joakim Paulsberg

Joakim Paulsberg, 10. trinn:
Gjennom demokratiet kan alle folk
være med på å bestemme. Valgfrihet
er utrolig viktig!

UNG-redaksjonen fra Hovedgården
ungdomsskole. Hvis du har lyst til å
jobbe som frivillig journalist i Heggedalspostens UNG-redaksjon, så
skal du bare hive deg rundt og sende
en mail til Anders (anderslhag@
hotmail.com) eller til Stein (stein.
berge153@gmail.com), (Stein er HPredaksjons UNG-ansvarlige).

Du vil jobbe sammen med Anders
og Stein - og bli en del av HPredaksjonen, og få den opplæring og
veiledning du trenger. Du kan også
lære å designe UNG-sidene.
Det er plass til flere!

Foto: Anders Lie Hagen
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Min vei til Heggedal

Tekst og foto: Elisabeth Schølberg

Navn: Ketil og Birgit Glimsjø
Adresse: Hallenåsen terrasse
Alder: 58 og 57
Når kom dere til Heggedal,
hvor kom dere fra, og hva
jobber dere med?
Vi flyttet til Hallenåsen
i 2002, men Ketil hadde
kjøpt tomt her allerede i
1977. Ketil er fra Blakstadbygg, mens Birgit er fra
Ålesund, så noen år bodde
de i Ålesund. Så gikk ferden til Nittedal, og da det ble mulig å bygge ut i Hallenåsen, bygget vi vårt hus og flyttet hit.
Birgit driver til daglig blomsterforretning i Røyken
sentrum, mens Ketil pendler til andre deler av verden
der han arbeider med seismisk kartlegging av havbunnen.
Dette er fint med Heggedal:
• Nær marka – fint å kunne gå tur med hunden
• Sentrumsnært
• Og for Birgit: Ingen problemer med rush
Navn: Linda Iren Lystfell
Adresse: Gamle Heggedalsvei, ved Skjellestad
Alder: 37
Når kom du til Heggedal og
hvor kom du fra?
Jeg kom til Heggedal i April
1999. Opprinnelig kom jeg
fra Vinstra, og planen var å
flytte tilbake dit etter at jeg
var ferdig med studiene.
Men så var det denne studiekameraten da…. Han hadde hus her i Heggedal. Vi
bor der sammen med våre tre barn.
I det daglige arbeider jeg som lektor ved Nesbru videregående skole, og siden 2000 har jeg arbeidet 6. hver
helg ved Sætre terrasse omsorgsbolig.
Det er så bra å bo i Heggedal at Linda Iren har fått også
sin søster med mann og barn til å flytte til Heggedal.
Utbyggingen i Heggedal senter er spennende – og jeg
ser frem til eksempelvis å kunne handle på den nye
sushi-en. Dette trekker Linda Iren frem som viktige
grunner til å bo i Heggedal:
• Barnevennlig
• Nærhet til naturen
• Nært Asker

Den 19. oktober kan også DU være med på årets største
dugnad ved å gi penger til TV-aksjonen. Pengene går i år til
Kirkens Nødhjelp med fokus på rent vann til de som trenger det
aller mest. Vann redder liv, og for bare 200 kroner kan du gi
rent vann til ett menneske for resten av livet.
TV-aksjonen organiseres i år fra Seniorsenteret
i Heggedal, bak Kiwi.
Møt gjerne opp kl. 16 for å høre om vi trenger flere bøssebærere. Vårt mål er at alle i Heggedal skal får besøk.
På forhånd takk til alle bøssebærere som gjør det mulig å nå
frem til alle, og en stor takk til
alle for bidrag som blir gitt!
Laila Samuelsen,
områdeleder i Heggedal
tlf. 915 66 932

Høstfest for budene!

Takk for hjelp til å dele ut Heggedalsposten!
Heggedalspostens bud med ledsagere inviteres
til Friheim torsdag 13. november kl 19.00.

Program:
* Musikalsk underholdning.
* Om Friheims historie v/vår lokalhistoriker Terje Martinsen.
* Det serveres en juletallerken med drikke til.
Alle budene får invitasjon i posten.
Påmelding til Stein.Berge på
telefon 986 95 680, eller
til stein.berge153@gmail.com,
innen mandag 10/11.

80+ har plass til flere

Heggedalposten beklager og beklager

.....at vi på forsida av forrige nummer sier at Solberg
skole feirer 100 år, mens den rette alderen er 150 år.
....og at vi i det samme bladet inviterte til åpent møte
om Heggedal Park og torg kl. 19.00, mens riktig tidspunkt skulle vært 18.00.
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Vi i 80+ på Heggedal Seniorsenter hygger oss sammen
annenhver tirsdag fra kl 10.00 til ca 12.30 annenhver
tirsdag i ulik uke, og det er god plass til flere.
Hilsen fra Thyra, Aslaug, Edith, Ampi og Clara.
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Gjellum Senter
Heggedalsveien
- Heggedal
Gjellum 350
Senter

Heggedalsveien 350 - Heggedal

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

Heggedal
Heggedal
Gjellum Tannlegesenter

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

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

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

Tømrermester
Truls Stokker
truls@stokker.no

Stina Akre Hopland

Stina Akre Hopland

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

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

Telefon 910 06 543/901 49 880

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

Åpent alle dager 09.00-23.00

Sivilarkitekt MNAL Randi Slåtten
Tlf. 91 12 89 07

Gravalid Service as
Telefon 922
53 357
Gravalid
Service
as

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

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

Tlf. 02385
SRYGG
S arkitekter
www.rygg-rehab.no
& REHAB as

Åpent man. - fre. 08.00 - &
21.00

www.dinark.no

HELLE SJÅVÅG sivilarkitekt mnal
arkitektur*interiør*utearealer
man. - fre. 08.00 - 21.00
Tlf. 02385
Tlf. 90 92 Åpent
90 32
www.sjavag.no

www.rygg-rehab.no

tlf. 45 60 10 78

Akuttvakt:
4127 4471
www.Rom4Deg.no

Hagedesigner, Marit Næss Jørgensen

Akuttvakt:
tlf. 91 11 10 204127 4471
www.hageplanlegging.no

TEKNOSERV
Vollenveien 144B
1389 Heggedal
Tel. 909 303 79
erik@teknoserv.no

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

PC Doktoren i Heggedal

• Flytting av data mellom
gammel og ny PC

TREIG PC? Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

• ISDN, ADSL og IP telefoni
• Oppgradering

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

• Salg av ny PC

Men ring gjerne før Du kommer.
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