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Å drekka jol
Det var det det het i gamle dager. I veldig, veldig gamle
dager. Vi vet selvfølgelig ikke om de feiret jul i steinalderen,
eller i bronsealderen, men det er sannsynlig. Sirkler hugget
i fjell i tusener av år gammel bergkunst – også kalt helleristninger – er blitt tolket som symboler på såvel solen som
“tidshjulet”. Solhverv – når sola “snur” midt på sommeren og
midt på vinteren – har i uminnelige tider blitt markert seremonielt. Hver tid sin tro. Navnet på høytiden er eldre enn kristendommen her i landet. Kristenheten har altså ikke monopol
på jula.
Vi har lært at tradisjonene med å gi hverandre julegaver
skriver seg fra den katolske biskopen Nicholaus, som delte ut
gaver til fattige barn. Han skal altså være ”opphavet” til julenissen. Men julenissen, slik vi kjenner ham i dag, er skapt av
en reklametegner til en julekampanje for Coca-Cola en gang
på trettitallet. Vi skal ikke mer enn drøyt hundre år tilbake i
tiden, så rådde fjøsnissen grunnen alene. Tradisjonene er
også lange for utveksling av gaver, mye eldre enn historien
om St. Nikolas. Gaveutveksling har vært en viktig del av sosiale sammenkomster i uminnelige tider her til lands, et viktig
rituale for understreking av maktstrukturer og fremvisning av
rikdom og posisjoner.
Uansett hvorfor du feirer julehøytiden, uansett hvilken tro
og hvilke tanker som ligger bak din markering av midtvinteren og det at det skal gå mot lysere tider igjen, så håper vi at
alle våre lesere får en fredelig jul, med fravær av stress og
savn, og med mye hygge sammen med familie og venner. Ta
vare på hverandre.
Gledelig jul, og godt nytt år!
Frode Th. Omdahl

Redaksjonen for Heggedalsposten er:
Stein D. Berge, Heggedal Vel (stein.berge@c2i.net)
Ole-Herman Bjor, Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Irene Johansen, økonomi (ire-j2@online.no)
Terje Martinsen, historiker (te-m4@online.no)
Frode Th. Omdahl, journalist (frode@heggedalsposten.no)
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral (post@iheggedal.no)
Dag Henning Sæther (d-hen-sa@online.no)
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Terje Martinsen:

Jul i gamle dager
«Gamle dager» er et relativt begrep. Jeg tar sjansen på å fortelle
litt fra egne opplevelser selv om jeg ikke er stygg-gammel: Jeg
husker spenningen i tida før jul. Julenissen og gavene var selvsagt
i sentrum for tankene til en guttepjokk. Jeg hadde mageknip hele
julaften ettermiddag, og verst var det da jeg satt ved siden av den
store svenskeovnen i «Villa’n» og lyttet etter skrittene til nissen
(som jeg jo egentlig visste var Arne Johnsen i etasjen over).
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Juleforberedelsene fortonte seg annerledes før. De startet ikke med julepynt
og julegater allerede tidlig i november. I
Heggedal var det forresten ikke så mye
julestas i butikkene, selv om det var
mange butikker i min barndom like etter
krigen. Hos Bjerknes i Heggedal Bygg i
kjelleretasjen til Heggedal Meieri var det
alltid ﬁne dekorasjoner i de to vinduene.
Hos Gjersøe i Kvernabygningen var det
også julepynt, og Harry Kise hadde
kulørte pærer og granbar over inngangen
til sin elektriske forretning. Der kunne vi
stå og drømme oss bort mens lukten av
nybakte boller og julekaker steg opp fra
kjelleren hvor baker Solberg holdt til. Vi
kjøpte glanset papir i forskjellige farger
i Heggedal Bygg. Av det klipte vi smale
remser som vi limte sammen til lange
lenker. Vi ﬂettet også julekurver i ulike
mønstre. Dette hadde vi lært på skolen.
Både lenkene og kurvene fylt med rosiner ble hengt på juletreet. Og treet var
selvsagt hentet i kommunens skog som
var Heggedalsmarka og Grodalsåsen. I
Heggedal Bygg kjøpte vi julekalender,
ei stiv pappskive med julemotiv. På skiva var 24 små luker, og bak hver luke et
lite bilde. At vi skulle få en adventsgave
hver dag, falt oss ikke inn. Vi gledet oss
over de små bildene.
Vi pleide å sende julekort til hele
slekta, selv om svært mange av dem
bodde i nabolaget og vi møttes jevnlig.
Som regel sto det bare: God jul og godt
nyttår! – men fra ei småreligiøs tante sto
det alltid «velsignet julehøitid» og «velsignet nytt aar!».
Jeg må ha vært av det bortskjemte
slaget når det gjaldt julegaver. Jeg
trodde at det jeg ønsket meg var det
jeg ville få. Stor var derfor skuffelsen
det året jeg ﬁkk nye ski, men det var
selvsagt ikke de «Splitkein»-skiene som
sto på ønskelista. Fatter’n var gjerrig og
mente at skiene jeg ﬁkk var gode nok!
Det året jeg oppdaget at mor strikket på
en genser jeg skulle få til jul var verre.
Genseren hadde nemlig samme farger
og mønster som genseren til den verste
rampegutten i Heggedal. Jeg gråt meg
i søvn og ﬁkk omsider forklart saken.
Genseren ble rukket opp og garnet ble
til sokker.
Det var mye styr med bakinga. Alle
sju slaga måtte man ha. Men mest styr
var det med slaktinga, syntes jeg. Bestefar, Oscar Yggeseth, var rundt i «annethvert hus» i Heggedal og slakta griser
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før jul. Det hendte jeg ﬁkk være med.
Som barn ﬁkk jeg ikke se på selve avlivinga med slaktemaske. Men jeg husker
hylet til grisen da trynetommen ble satt
på og den ble dratt ut av grisehuset i hvit
snø som kort etter var farget rød. Blodet ble tappet i et vaskefat som ble holdt
under strupen der grisen ble stukket. Etterhvert som fatet fyltes, ble blodet tømt
over i ei bøtte. Da ﬁkk jeg røre med ei
tvare slik at det ikke skulle koagulere.
Blodet ble brukt til blodpudding, blodklubb og blodpølse. Så skulle grisen
skoldes. Vi brukte en gammel kaffekjele
og helte kokende vann på griseskrotten
som nå var lagt opp på en benk eller
stige. Vann til skolding ble kokt i bryggerpanna i kjeller eller bryggerhus der
de hadde det. Da busta var fjernet, ble
grisen hengt opp etter bakbeina i uthuset og buken ble åpnet og innmaten tatt
ut. Jeg kan fremdeles kjenne lukta av
disse innvollene. Lunger, hjerte, nyrer
og lever ble tatt ut. Tarmene ble rensket, vasket og vannet i ﬂere dager for
senere å bli brukt til pølseskinn. Resten
av innmaten ble reveåte. John Lilleseth
på «Fjellhøi» ved Røykenveien var en
ivrig jeger. Han tilbragte mang ei vinternatt med hagla i fjøsgluggen på Søndre
Yggeset hvor han ﬁkk lov å ligge etter
å ha lagt ut åte på jordene. Slik var det
også på Stokker. Etter slaktinga kunne
svigerfar eller en jaktkamerat sitte klar
med hagla ved bryggerhusvinduet og
vente på at reven skulle komme.
De som ikke hadde gris selv, kjøpte
gjerne en halv gris. Den ble partert etter
alle kunstens regler. Noe ble saltet og
lagt i lake. Noe ble malt på kjøttkverna
til medisterdeig, av og til blandet med
kjøtt fra storfe til kjøttdeig. Jeg husker
bestefar lagde pølser i pølsemakeriet i
«Bråtensvingen». Han hadde bygd det
omkring 1914, men det var nevøen, Erling Bråthen, som drev kjøttforretning
og slakteri da jeg var barn. Jeg husker
slakteavfallet derfra gikk rett ned i møkkakjelleren og videre ut i Gjellumvannet. (Der var det forbud mot å bade om
sommeren).
Vi hadde ingen Luciafeiring da jeg
var barn. Men vi hadde julegrantenning
første søndag i advent, med elektrisk
lys. Grana sto på stasjonen og korpset
spilte og barnekoret og mannskoret
sang. Denne markeringen ble gjerne
gjennomført da det var togkryssing på
stasjonen. Det betydde at det alltid sto
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et tog og ventet på motgående. Dermed hadde vi alle
passasjerene som tilskuere til vår lille høytidelighet.
Så var det gang rundt treet og julesanger. Julepyntinga
hjemme skjedde lille julaften. Vi hadde levende lys på
treet, men de ble tent bare når vi spiste. Der hvor de var
mange nok til å danne ring rundt treet, ble lysene tent
når de gikk rundt og sang julesangene.
I romjula og på nyåret var det juletrefester – på skolen, på Gjellum og på Ebeneser. Alle steder ﬁkk vi barna
godteposer av julenissen. Jeg mener å huske at det også
var juletrefest i spisesalen på ullvarefabrikken. I romjula gikk vi julebukk, både voksne og barn. Det første jeg
husker var at det kom julebukk kjørende med slede og
dombjeller til Heggedal hovedgård. Hesten stoppet rett
utenfor kjøkkenvinduet vårt og jeg ble kalt ut, ﬁre-fem
år gammel. Jeg ﬁkk høre at dette var julebukken, men
jeg tvilte for jeg kjente nemlig igjen hesten fra Gjellum.
(Seinere ﬁkk jeg høre at det var Thorleif Pettersen som
hadde lånt hest og slede på Mellom-Gjellum).
Da jeg var godt oppe i skolealder, fant mor, far, onkel
og tante ut at hele familien skulle gå julebukk til «Marit
på Sentralen» (= telefonsentralen). Alle var utkledd.
Den første vi møtte i «Isaksbakken» (Åmotveien) var
«Putte», en av bygdas originaler. Han var nok litt på
druen og ble vettskremt og ﬂyktet ut i snøfonna ned
mot Skithegga. Den neste vi møtte, var Per Pedersen
på Trevarefabrikken. Han bodde den gang på Odden.
Han kjente oss ikke igjen, men sa forskrekket: «Ikke gå
innom Odden for ungene er aleine». Vi lo og ruslet videre til «Sentralen» hvor de voksne ble servert voksen
drikke og vi ungene ﬁkk brus.
Selv etter at jeg ble voksen, gift og bosatt på Stokker
holdt vi, nærmet som en selvfølge, på gamle tradisjoner.
Jeg husker jeg kjøpte tre grisunger på Statens Forsøksgård på forsommeren i 1971. De ble foret opp og slaktet
hjemme av en lokal bygdeslakter. På den tida var det
fremdeles vanlig at de som hadde gård eller småbruk
foret opp gris til eget bruk. Vi hadde også sauer som
nygifte på slutten av 1960-tallet. Saueslaktinga gjorde
vi selv. Av griseslaktet ble det til jul lagd sylte, rull og
«grisemage» - en skikkelig delikatesse, spør du meg.
Til dette ble brukt nyrer, hjerte, litt av lungene og spekk.
Fårerullen var heller ikke å forakte. Grisetunga ble kokt
for seg og alt ble lagt i saltlake. Dette var pålegg som
smakte fortreffelig både på nista som skolelærer på
Risenga ungdomsskole og ved bålet under vedhogsten
i skogen på nyåret da «striskjorte og havrelefse» igjen
var hverdagen.
Klokka 12 julaften spiste vi mølje. Fettet fra den
kokte ribba og gjerne kraft fra de kokte rullene ble hellet over møljebrødet. Mølja ble spist ved kjøkkenbordet
og det ble servert øl og akevitt til. Hos oss har dette vært
tradisjon i generasjoner. Det blir ikke jul uten mølje.
Ungene våre sier at den egentlige jula starter med mølja. De husker at de som små satt ved kjøkkenbordet hos
oldefar, senere hos bestefar, og nå altså hos oss som
eldste generasjon.
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Juleslakting på Nedre Torp i Rustadgrenda på 50-tallet.
F.v. Arvid Bøhmer, Adolf Gald og slakteren sjøl, Martin Bøe.

Forfatteren med nye ski en gang like før midten av forrige århundre...

... og samme unge mann med en like ny sparkstøtting.
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Heggedal Hovedgårds Venner

Lucia-feiring
på Heggedal Hovedgård
søndag 11. desember kl. 13.00
Sangkoret Heggetroll underholder
Det serveres lussekatter, kaffe og mineralvann
Loddsalg
Voksne kr. 50,- Barn gratis
Velkommen!
Heggedal Hovedgårds Venner
HEGGEDAL HOVEDGÅRD ønsker seg nye portstolper!
Vi er på jakt etter noen granitt portstolper, som vi vil plassere ved hver av innkjørslene. Det betyr at vi trenger 4 stykker. Er det noen som har liggende eller vet om noen
som kunne ha liggende noen gamle portstolper av granitt?
Kontakt Heggedal Hovedgård, enten via e-post: svei-si@online.no,
eller pr. telefon 66 79 78 77 / 92 64 86 31
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JULEMARKED

på Heggedal Hovedgård
2. Søndag i advent,
4. desember kl.12.00 – 20.00

Nok en gang har vi gleden av å ønske velkommen til
Heggedal Hovedgård store julemarked!
I år er vi enda flere håndverkere, så vareutvalget er stort!
Det blir salg av strikke- og heklevarer, ting i lappeteknikk, smykker,
treprodukter, lys, kort, hjemmebakst, julepynt og mye annet!
Hudpleie og make-up ved Ingeborg og Ingrid.
Det blir salg av kaffe og kaker samt middag fra kl. 13.
På menyen har vi Guttorms Juletallerken
Underholdning ved Genek og Aud Skramstad Rogne

Ta med deg venner og kos deg i hyggelige omgivelser
mens du handler årets julegaver!
VELKOMMEN!
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Heggedal idrettslag

tom Hermansen (leder Hil) og
ordfører lene Conradi ønsker
velkommen. i bakgrunnen sees
Jens Petter Henriksen, leder for
ballbingeprosjektet.

lene Conradi sammen med
forventningsfulle jenter, emma
tautragrønseth (til høyre) og
annika Marie Fosse

idrettens dag

God stemning
på Gjellum
Hele bygda var invitert da Heggedal il arrangerte
idrettens Dag på Gjellum lørdag 22. oktober. Barna
fikk prøve forskjellige idretter og aktiviteter. Det ble
også offisiell åpning av den nye ballbingen av ordfører
lene Conradi. Med strålende sol og et mangfold av
idretter, ble det en flott dag på Gjellum.

D

agen startet med åpning av ny ballbinge av ordfører lene
Conradi. Heggedal har fått tildelt nærmiljøanlegg i form
av en ballbinge av ekteparet Anne Grete Eidsvig og Kjell inge
Røkke og Heggedal il ser frem til enda større aktivitet i området.
Heggedal og Blakstad skolekorps sørget for god stemning.
Mange varierte aktiviteter
Etter åpningen av ballbingen ble barna delt inn i grupper og
gikk aktivitetsløype som besto av blant annet bordtennis, fotball, lengdeløp, volleyball, rulleski og løpsøvelser. Arrangørene
var godt forberedt på å ta imot gjester, og var flinke til å
forklare og vise aktivitetene. i noen grupper var konkurranseinstinktet stort og det å vinne var viktig, mens andre grupper
viste en mer avslappet holdning.
Det var laget en egen lekeplass med potetløp, kaste puter på
bøtter, hoppe tau og sikk sakk løping. i øvelsene som potetløp
og kast av poser, gjaldt det å holde tunga rett i munnen.
Ungene viste et strålende engasjement og syntes det var
kjempegøy.
Barna syntes det var veldig stas at de fikk premie selv om de
bare var med på de øvelsene de syntes var gøy.
Foreldrene viste ingen nåde
Det var mange blide foreldre etter oppvisningskampen mellom
yngre og eldre årganger. Fotballtrenere og foreldre spilte fotball
mot ungdommer i Heggedal. Foreldrene vant 6-1!
Motivasjon
Idrettens dag fikk besøk av den unge og lovende Heggedølen
Christoffer Callesen, som er en dyktig langdistanseløper på
langrennsski. Hans ambisjon er å vinne Vasaloppet om 5 år.
Christoffer Callesen var med og delte ut premier. Han gav
ut medaljer til beste jente/gutt i hver årsklasse innen 3 ulike
kategorier, samt lagspremier til de yngre årgangene. i tillegg til

HP_nr.06-2011.indd 8

denne premieutdelingen hadde fotballgruppen til Heggedal il
utdeling av “Årets Hilgutt 2011” og “Årets Hiljente 2011”.
Vinnerne av disse kategoriene var Bendik J. Aksberg (13 år) og
Stine Christensen (16 år).
Det er viktig for Heggedal il å synliggjøre alle aktivitetene
de har å tilby til innbyggerne i nærområdet, og at det er moro å
drive fysisk aktivitet. Etter stemningen og tilbakemeldingene å
dømme kommer det nok til å bli høy idrettsaktivitet i Heggedal
fremover.
anna gundersen
i isstafett

Ordføreren i aksjon
i ballbingen

terje småhaug er stolt
utdeler av prisene til
årets Hil-jente 2011
stine Christensen, og
årets Hil-gutt 2011
Bendik J. aksberg.

14-11-11 23:10:51
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Portrett: Christoffer Callesen
Tidligere Hil medlem, langrennsgruppa

Fra HIL til Dansk OL-lag?
Christoffer Callesen (Calle)
Født: 29.3.1988
Sivilstatus:
Samboende
Oppvokst: Heggedal
Bosted: Oslo
Utdannelse:
Siviløkonom
Leser helst: Dagens
Næringsliv
Beste filmer:
American History X
og Shawshank
Redemption
Hører på:
NRK Alltid nyheter
Spiser helst: Nøtter
og rosiner
Drikker helst: Vann
Lotion: Naturlig
silkemyk hud
Barberskum:
Naturlig skjeggløs
Hobby: Aksjehandel
Spiller: Tonedøv
Snakker: Dansk
Trener helst: Rulleski
klassisk 5*5 minutter

Trener helst med:
Deighan
Trener helst i:
Holmenkollen
Favorittføre: Panserspor og -10 grader
Drømmer om:
Seier i Vasaloppet
Livsfilosofi: There
ain’t no such thing as
a free lunch
Forbilde: Steven
Hawking
Sterkeste egenskap:
Simultankapasiteten
Svakeste egenskap:
Blir ut psyket ut av
renn med mer enn
1500 deltakere
Vil aller helst slå:
Simen på hurtighetsdrag
Har ikke noe i mot å
bli slått av: Jørgen
på hurtighetsdrag

Volleyballen
er i gang!

H

Vi var så heldig å få tidligere Hil-medlem Christoffer Callesen til å
dele ut premiene på årets “Idrettensdag”. Dette gjennomførte han på
en eminent måte og vi fikk også et innblikk i hva det kreves for å nå
de resultater som Christoffer har oppnådd i sin unge skikarriere.
an er en profilert idrettsmann
som startet sin langrennskarriere
i Heggedal idrettslag og hans innsats
gjør at han er et forbilde for ungdommen i Heggedal. Christoffer ville gjerne
stille opp for Hil og var ikke fremmed
for tanken om å melde overgang til sin
gamle klubb.
Vi kontaktet hans tidligere trener
og nå leder for langrennsgruppa i Hil,
Vidar Johansen for å få hvite hvem
Christoffer Callesen er og hva som har
gjort at han har blitt så god. Og Vidar
bidro med verdifull info.
Christoffer er født i 1988. Foreldrene
kommer fra Danmark og hans danske
nasjonalitet gjør at han kan konkurrere
for Danmark for eksempel i et OL.
Etter å ha trådd sine barne- og ungdomsår i Heggedal idrettslag gikk
han over til Asker Skiklubb ca 15 år
gammel, der han fortsatte sin utvikling
og karriere.
I dag er han en del av Team Extra

H

TorsdagsVaffel’n
En stor takk til store og små som dukker opp
vårt sosiale treffpunkt TorsdagsVaffel’n på
torsdager. Gjellum blir hyggeligere og hyggeligere. Vaflene smaker ekstra godt
etter en liten time med småjobbing.
Kom og prøv du også! Vi er på
Gjellum hver eneste
torsdag mellom
kl. 18 og 20.

eggedal IL startet opp volleyballen
igjen i høst og er nå i full gang.
Vi ønsker både gutter og jenter i alderen
10-16 år velkommen. Det er treninger
tirsdager og torsdager og Liv Nina Mosveen
er trener.
Vi har det veldig gøy, og har plass til mange
flere!
I år er ikke volleyballen påmeldt noen serie, men vi
vil etterhvert prøve å få til en mini-cup med lag på tilsvarende nivå.
Transittmottaket på Hvalstad (for enslige mindreårige) trener sammen med
oss. Mange av dem er veldig flinke, og vi får "låne" dem når vi spiller treningskamper. De har også fungert som assistenter. Lagspill er en fin integreringsarena
og vi har det morsomt sammen !
Treningene er tirsdager kl 14.00 - 16.00 og torsdager kl 18.00- 20.00 i Heggedalshallen. Kom gjerne og prøv for å se om dette kan passe for deg! Du kan
velge å komme på begge treningen eller bare den ene om det passer best for deg.
Vi gleder oss til de neste treningene og håper å se også deg der!
Les mer på www.heggedalil.no
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Personell som er Norges første helprofesjonelle langrennslag. Teamet ble
startet av Aukland brødrene i 2007 og
etter 2010 startet de satsingen Team
Xtra rekruttering som Christoffer
Callesen er en del av. Målet er å utvikle
talenter innen langløp.
Han har gjort det meget bra i diverse
løp etter at han kom med på Team Xtra.
Langløp som Vasaloppet, Holmenkollen
Skimaraton og Kônig Ludwig er noen
av skirennene han har gjort det bra i.
Når vi snakket med han på idrettensdag
på Gjellum uttalte han at “innen 5 år
skal jeg vinne Vasaloppet”.
Christoffer har hele tiden hatt langsiktige mål og forbedret seg med små steg.
Han er en meget sosial person som har
godt humør, samtidig som han er meget
seriøs under trening og konkurranser.
Som juniorløper var han best på de
kortere distansene og av bragder kan vi
nevne at han har bronsemedalje fra jr.
NM, samt gull fra jr. NM stafett.

Kjekke og ivrige bordtennisspillere

Bordtennis
"Har du lyst til å spille bordtennis?
Vi har plass til flere barn og unge som
vil prøve seg med ball og racket.
Møt opp i kantina på Hovedgården
ungdomsskole på torsdager kl. 18.00.
Du kan få låne racket av oss.
Dette blir gøy!"
Kontaktinfo:
Henrik Wærner, trener
mob 98222873
mail hwarnes@gmail.com

14-11-11 23:10:55
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Aktive barn i Heggedal
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Heggedal idrettslag
Allidrettshar i skoleåret
gruppen
2010/2011

Heggedal
ILs allidrettsarrangert
allidrett
gruppe har stor aktivtet
for barn i alderen
denne høsten. 30 - 40
6 år. 20-30
barn 4er-ukentlig
innom4for
en time
allidrett
og
er
og 5-åringerdet
har
partier både for 4-, 5- og
Aktive 5-åringer
hver tirsdag vært
6-åringer. Det jobbes blant
i gymsalen
annetsamlet
med grovmotorikk
på enpå
lystbetont
måte,
gjennom lek og morro. Samtidig introduseres
Heggedal
skole.
utøverne for ulike leker, spill og idretter. Det er stor stemning, høy insats
Torsdager har 15-20
og mye bevegelse.
6-åringer
vært samlet
på Heggedal
skole.
I høst
har det meste
av aktivetet
vært i gymsalen
på Heggedal skole.
Om vær og føre tillater det håper vi også å kunne ta på ski og skøyter i
løpetFor
av vinteren.
de minste barna har det vært fokus på å gi et variert tilbud av
Det
er fortsatt som
plassimøtekommer
til flere, så vil dubarns
værebehov
med, besøk
hjemmesidene
aktiviteter
for lek
og fysisk aktil Heggedal
IL,
www.heggedalil.no
og
finn
tider
og
kontakt-personer.
tivitet. På høsten var det fokus på å gjøre barna kjent med ulike

gradere hytta. Ny kledning vil være ferdigstilt
innen utgangen av året. Nytt vindu (rømningsvei)
er på plass på hemsen.
Nye takplater: Våre andre naboer Espen
og Peter har hjulpet Morten med å legge nye
takplater på sidebygningen.
Uteplasser: Blåfjellhytta ønsker å oppapparater og øvelser, samt å skape en trygghet der barna tar hensyn
gradere
sitte-plassene
vil få i HILs
Det har
vært
en super utenfor
vinterhytta.Styret
for utøverne
til hverandre selv om farten blir høy og vinnerviljen stor. Aktivihjelp av Kristian Wear fra Røyken.
langrennsgruppe.
De fantastiske snøforholdene
teter som ”stiv heks”, ”politi og røver”, ”haien kommer” og andre
Nye skitraseer:
leker har vært mye brukt. Det har også vært tid til turning, stafetter,
og gode
på Eidmed
og andre
i området
• HILløyper
vil, i samarbeid
aktører,rundt
søke har
fotballIdrettslags
og innebandy.
Det kan gå hardt for seg, men etter litt trøst
eggedal
fotballgruppe
gjort åvinterens
treninger
og innholdsrike.
lage nyrundløype
på ca 4mange
km. Løypen
skal bli
går man
på igjen.
startet
eget Fotballakademi
i 2009.
mer barnevennlig med utsiktsposter,sittplasser og
Dette
er
et
tiltak
for
de
mest
motiverte
6-åringene har vært tøffe i år og ﬂyttet ikke innendørs før kulde
Tradisjonen tro ble sesongen avsluttet med det årlige
bålplasser. Løypen vil starte og avslutte ved
spillere og
mellom
10 –15
år. Akademiet
snø kom
til Heggedal.
På kunstgresset ved Heggedal skole har
klubbmesterskapet.
Torsdag
17.
mars
var
det
full
fres
Blåfjellhytta. Vår mann på prosjektet, Geir Arne
ledes
av
Terje
R.
Småhaug
. Han ønsketmen også for disse har ulike leker
fotball
vært
kjerneaktiviteten,
i løypene
på
Eid.
Veldig
bra
oppmøte
fra
HILs
egne
Fossum, vil tilrettelegge løypa og og preparere
å starte og
egetaktivitet
Akademi
i Heggdal,
blitt
utforsket.daI han
mars deltok ﬂere av barna i skirenn på
løpere,traseen
og besøk
av skivenner
gjennom
vinteren. fra Dikemark IF og VUL
hadde
erfaring
fra
å
være
sonetrener
ihar gruppen forﬂyttet seg til Gjellum
skileikområdet
på
Eid.
I
vår
gjorde• kvelden
til
en
suksess.
Etter
endt
løp
ble
det
preSkiforeningen arbeider med ny trasé fra
Oslo
Fotballkrets
samt
trener
for
Asker
kunstgress og skal i mai delta på fotballturneringer. Dette gleder de
mier, Vesledammen
saft og kakeri Røyken
til alle.og Vel
fortjent!
Nå skal somopp til
Blåfjellhytta.
Fotballsseg
Juniorlag
for å utvikle spillere i
til.
merenSannsynlig
nytes, ogferdigstilt
for noen
av
de
eldste
utøverne
betyr
i 2012.
egen
moderklubb.
Allidretten har vært et populært innslag for de mange barna
også det rulleskitreninger og samlinger.
Så er det bare
Morten Eriksson
Vi trener
pr uke
året. 2011/2012 ønsker Heggedal IL et
som1-2
harganger
vært med.
Forhele
sesongen
etter hvert å glede seg til
Det
legges
vekt
på
gode
holdninger,
fokus
forbedret og mer differensiert
tilbud enn i dag. Dersom ønskene
en ny – forhåpentligvis
på
trening
og
tekniske
spillerferdigheter.
om treningstider går i orden er planen å få til egne grupper for 4-,
– strålende vinter.
De som5deltar
på Akademiet
må stille
Fraav
venstre:
Terje
og 6-åringene
fra høsten
av. I slutten
juni håper
vi åSmåhaug,
ha kabalen
V/Marit Meyer
på sitt lags
treninger,
ta
med
seg
lærdom
Daniel Ø.
og Øyvind
for høsten klar. Informasjon
vil da komme
ut Andresen
på hjemmesidene
til
Børresen, trener og deltagere
tilbake til
sine
medspillere.
Heggedal IL.
i Fotball Akademiet.
Fordelene
Akademiet
Tekst:med
Aasmund
Berger at
Daniel forteller: – Jeg trives
spillerneFoto:
kommer
fra
flere
årskull
–
de
V. Kvamme, Aa. Berg
på Akademiet da jeg har
minste lærer av de eldste. Det arrangeres muligheten til å utvikle meg
temakvelder med kostholdsveiledning og som spiller. Der får jeg også
Heggedal IL er på facebook?
fotballteori samt cuper og konkurranser.
møte spillere fra de andre
Videltar
trenger
frivillige
Bli venn med oss!!
Fordi mange
på treningene,
får til
vi Allidretten
lagene, lære fotballteknikk
Allidretten er drevet av frivillighet og for
2011/2012 trenger
ogsesongen
spillerforståelse.
Håper
mulighet til å dele i grupper slik at alle
vi ﬂere foreldre som kan ta i et tak og at
lage
aktivitet
for våre
jeg kan bidra
tilminste.
å læreVi
får et tilbud på sitt nivå – dette betyr
trenger personer både for 4-årsgruppen
5-årsgruppen.
med
deogyngre
noe av Går
detdu
jeg
har
morsommeentreninger
!
liten aktivitetsleder i magen, vil vi gjerne
høre
fra deg.
lært av
Terje
de årene jeg
Jeg har selv deltatt på Akademiet fra
har vært med på Akademiet
Heggedal
IL | Allidrett
Heldal
starten
i 2009
og synes
dette erv/Kristin
et kjempeSend GRASROTANDELEN
samt å bringe min lærdom
e-post
kristin.heldal@oluf.no
| mobil: 93 69 02 26
tilbud
som
jeg
vil
takke
Terje
for
at
han
tilbake til mitt eget lag.
979 674 791 til 2020
startet.
– Terje er den beste treneren!
(i hvert fall her i Heggedal).
Øyvind Børresen

Telenorkarusellen og
klubbmesterskapet

Foto: Aa Berg, tekst: Aasmund Berg
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Fotballakademi i Heggedal

H

Leder:
Leder:
Nestleder:
Nestleder:
Fotball:
Fotball:
Langrenn:
Langrenn:
Allidrett:
Trim
og trening:
Allidrett:
Bordtennis:
Trim & Trening:
Volleyball:
Blåfjellhytta:
Blåfjellhytta:
Banemester:
Utleie
Gjellum:
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Tom Hermansen
tom_hermansen@hotmail.com
Tom Hermansen 906 89 754
906 89 754
tom_hermansen@hotmail.com
Gry E.Gry
Garlie
907 81 515
ggarlie@online.no
E. Garlie
907 81 515
ggarlie@online.no
Hans P. Gundersen
992 08 211
hans-pgu@online.no
P. Gundersen414 66 400
992 08 211
hans-pgu@online.no
Vidar Hans
Johansen
vidar73@gmail.com
K. Berntsen 936 90 225
994 36 459
t.k.berntsen@geo.uio.no
KristinTerje
Heldal
kristin.heldal@oluf.no
Laila Kristin
Samuelsen
957 70 893
s-kvale@online.no
Heldal
936 90 225
kristin.heldal@oluf.no
Katinka
M. Samuelsen
Kvale
934 06 790
zishanabbas@hotmail.com
Laila
915 66 932
lssamuel@online.no
Gry Garlie
907 81 515
ggarlie@online.no
Morten
Eriksson
920
39
935
morten.mette@gmail.com
Morten Eriksson
920 39 935
morten.mette@gmail.com
Simon Johansen
918 54 434
simojoh@online.no
gjellum@heggedalil.no

14-11-11 23:11:01
2011-05-19 08:39:24

UNGDOMS - SIDENE

Vi vet jo at ungdommene i Heggedal er veldig aktive
og har mange hobbyer. Noe av grunnen til det, er
fordi vi i Heggedal har utrolig mange tilbud etter
skoletid og på kveldstid. Jeg har intervjuet 5
personer med forskjellige hobbyer og interesser.
Navn:

Kristine Ramstad
Alder: 12

Aktivitet:

Heggedal og Blakstad
skolekorps

Hvorfor går du i korps?
Det er utrolig sosialt og
veldig gøy og lærerikt å spille
i korps, det er den største
grunnen til at jeg går i korps.
I korpset er det en spredt
aldersgruppe fra 8-18 år og
det er noe av det fine med å
spille i korps. Når man spiller
i korps får man også mange
fine turer, blant annet er det
hvert år en sommertur, da reiser vi til et nytt sted og spiller
og har det gøy med andre
korps der. Vi har også en blåfjell hytte tur for hovedkorpset, der spiller vi ikke, bare
har det hyggelig sammen. Og
så er det loppeovernattingen,
hvert år har korpset loppemarked, og da overnatter de
eldste sammen i Heggedalshallen! Vi deltar også på noen

konkurranser. Korpsgalla er
den morsomste, syntes jeg.
Det er en konkurranse der
man spiller og ”shower” litt
samtidig.

Hvor øver dere?

Hvor og når man øver kommer an på hvor gammel du er.
I korpset har vi fire aldersgrupper, Aspirant, Junior 1,
Junior 2 og Hovedkorpset.
Alle gruppene øver på onsdager. Jeg spiller i hovedkorpset, og vi øver i gymsalen på
Heggedal barneskole hver
onsdag kl. 18.00 – 20.30.

miet er et lag med de beste
spillerne fra hver års gruppe.
Helt fra jeg var liten har jeg
vært interessert i fotball. Jeg
har prøvd de fleste idrettene
som er å prøve, men fotball
er garantert det rette for meg.
Mitt største fotball forbilde
er Xavi og det beste laget er
selvfølgelig Barcelona, smiler
Daniel.

Hvor trener dere?
Jeg spiller jo på to lag;

Ja, det er sikkert. Vi har et
veldig godt miljø. Det er
veldig morsomt når man har
øvd på noe, og så klarer man
å mestre det! Vi spiller flere
sanger og når vi har øvd på
dem kan vi fremføre dem, det
er det morsomste.

Andresen
Alder: 13

Aktivitet:

Fotball – Gutter 98
(Heggedal idrettslag)

Hvorfor går du på
fotball?

Å gå på fotball er utrolig gøy!
Jeg spiller på gutter 98 og i
tillegg spiller jeg for Fotball
Akademiet. Fotball Akade
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Tekst og
foto:
Anders
Lie Hagen

Gutter 98 trener hver
mandag og torsdag (15.3017.00). Akademiet trener hver
tirsdag (16.30-18.00).

Vil du anbefale denne
idretten til andre?

Absolutt! Fotball er utrolig
morsomt. Jeg syntes lagidrett
er veldig morsomt, da får
man vært sosial, samtidig
som man blir god til å samarbeide. Noe av det viktigste
i fotball er å trene, trene og
trene. Trening gjør mester!

Navn:

Vegard Gulbrandsen

Alder: 13
Aktivitet:

Langrenn (Heggedal
idrettslag)

Vil du anbefale denne
aktiviteten til andre?

Navn: Daniel Øverbye

U-sidene HP-6-2011.indd 3

Intervjuet med Daniel Øverby
Andresen fortsetter

Heggedals posten

Hvor trener dere?

Hvorfor går du på langrenn?
Jeg elsker å gå på ski! Det er
en fantastisk idrett der man
får både trening, flotte turer
og mange fine opplevelser.
Det morsomste er når jeg
går lange turer i skogen, sier
Vegard og smiler. I tillegg
driver jeg med orientering,
noe som også er utrolig gøy
og dette er noe jeg kanskje vil
satse på i fremtiden. Å gå på
ski har vært naturlig for meg
helt fra jeg var liten. Mamma
og Pappa tok meg og Ingrid
(søster 16) ofte med på skiturer da vi var små. Mitt største
forbilde er Petter Northug,
han har et godt vinnerinstinkt
og er utrolig god.

Det varierer etter årstid, men
når det er snø trener jeg som
oftest ute ved Eidjordene,
eller på Solli. På sommeren
trener vi noe som kalles
barmark. Da trener vi kondisjon og forbereder oss til
neste sesong. Treningstider
kommer an på hvilken aldersgruppe du er i, jeg trener hver
mandag (18.00-20.00) og hver
torsdag (18.00-19.30). I tillegg
er det noen renn i helgene
og ofte blir det noen turer på
egenhånd også.

Vil du anbefale denne
idretten til andre?

Helt klart! Å gå langrenn er
både sosialt og gøy, og man
vil få mange nye venner!
Uansett om man vil satse på
det eller ikke, er dette noe
alle burde prøve!
Intervjuet med Iselin og Henriette fortsetter på neste side.

2011-11-16 18:47:14
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Dette er Anders sitt 4. intervju med de 2 siste i denne serien;
2 jenter som synger i koret Heggetroll.
Navn:

Iselin Andersen og Henriette Fjeld Lange
Alder: 7 og 9

Aktivitet:

Barnekoret Heggetroll (Heggedal menighet)

Mine største forbilder er Erik og Kris og Rihanna, sier Henriette. Iselin sine største forbilder er Sval og Lady Gaga.

Hvor øver dere?
Hvorfor går dere i kor?

Jeg syntes det er morsomt å synge og vi lærer veldig mye nytt,
sier Iselin. Det er utrolig gøy, jeg elsker det! Å gå i kor er mer
enn bare å synge, det er også ofte bevegelser til sangene vi
synger, sier Henriette. Vi øver på mange forskjellige sanger og
når vi har lært de bra fremfører vi de på en konsert, da kommer det mange mennesker og hører på oss. Det kan være litt
skummelt å stå foran så mange mennesker å synge, men det er
også ganske gøy, sier Iselin.

Anmeldelse av 2 spill

av Jon Anders Almedal Johansen

Vi øver på tirsdager fra kl. 17.15 – 18.00 i Heggedal kirke. På
øvelsene synger vi litt først, så er det en liten pause med litt
frukt, og så leker vi en liten lek på slutten. I tillegg øver jo vi
litt hjemme også da!

Vil dere anbefale denne aktiviteten til andre?

Ja, svarer begge i kor! Det er veldig morsomt! Marianne er
vår sanglærer, hun er veldig flink, det synes begge. Henriette
fremfører ofte sangene hun har lært foran klassen sin, dette er
veldig morsomt, for da får jeg vist hva jeg kan, sier Henriette.

Bok- og film-anmeldelse
av Sofia Hammervold

Minecraft

er et spill som handler om
å lage seg hus og tunneler.
Du må samle materialer for
å lage forskjellig utstyr. Det
er et spill du kan spille alene
eller på nettet med venner.
Det er forskjellige ting du kan
laste ned fra Internett som du
kan bruke i spillet. Grafikken er firkantet, men jeg ville
ikke forandret det. Det er
forskjellige monstre på spillet
som kommer om natten og
noen om dagen (hvis du har
på høy nok vanskeligst-grad).
Spillet er ikke helt ferdig
ennå, men det er mulig å
spille nå. Spillet kan kjøpes
på nettet (det blir oppdatert).
Spillet har ikke kommet ut i
butikken ennå.
Terning kast: Jeg gir dette
spillet 4 av 5.

U-sidene HP-6-2011.indd 4

Space marine

er ett spill som handler om
mennesker i framtiden i år
40,000. Du begynner med
en pistol og en kniv og må
kjempe mot en orke hær.
Etter hvert i spillet får du
bedre våpen. Grafikken er
ganske bra og moderne. Du
er ikke alene, du har som
oftest med deg en lagkamerat.
Dette spillet kan du spille
alene eller med venner på
nettet. På nettet finnes det
mange måter å gjøre om utseende. Hovedmålet i spillet er
å få tak i en kjempestor robot
som sitter fast inni en planet,
roboten er kjent som Titan.
Jeg gir det 3av 5.
Terning kast: Jeg gir det 3
av 5..

Tittel på bok:

Gone - Forsvunnet
Utgivelses år: 2008
Forfatter: Michael Grant
Forlag: Schibsted

Bokas handling:

Alle over 15 år forsvinner.
Ingen voksene noen steder.
Mobiler, telefoner og internett
fungerer ikke. Ungdommene
fra Coates Academy kontakter ungdommene fra Perdido
Beach. Bøller tar styringen,
dyr muterer og ungdommene
utvikler nye, farlige sider.
Sult truer og tiden renner ut
til din egen 15- årsdag.

Terning kast: 5 ettersom
boka har noen sider som kan
være litt kjedelig.

Tittel på film:

The Adventures of Tintin:
The Secret of the Unicorn
Premiere: 28. oktober
Regissør: Steven Spielberg
Sjanger: Eventyr film

Bokas handling:

Tintin kjøper et mini-skip av
«Enhjørningen». Etter kort
stund viser det seg at det
finnes et ekte skip nede på
havbunden med en stor skatt.
Tintin og hans trofaste hund
Terry og Kaptein Haddock
legger ut på en skattejakt etter den forvunnende skatten.
Det viser seg at de ikke er de
eneste som leter etter skatten.

Terning kast: 6 ettersom
dette var en veldig spennende
film.

2011-11-16 18:47:17
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På klubben lages det street-art
til barnas verdensdager

Heggedals posten
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Tekst og bilder:
Lisa Lærum Åslund

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

Program frem mot
jul:
25. nov.: Filmvisning

De kreative street-art jentene på bildet over er fra ventre;
Rutt Marit Svinningen og Sara Donnelly,
og på det nederste bildet fra øverst til nederst;
Rikke Ørjevik og Elmira Oshnavie.

BOB BOBBY. I filmen
medvirker mange elever
fra Hovedgården Ung
domsskole. Anders Lie
Hagen har regi.

Elever ved Hovedgården Ungdomsskole bidrar med
kulisser til Barnas
Verdens-dager.
Det er tre store
vegger som skal
dekoreres med
street-art, og i
disse dager gjøres
siste innspurt for
å få dem ferdige
til den 26. november, når barnas
verdensdager skal
arrangeres i
Asker.
De tre veggene
skal være kulisser
når danseren
Herbie skal lære
barn og unge å
danse til heftig
musikk.

29. og 30. nov.:

Lyd og Fryd arrangerer
Julerock.

9. des.: Lucia-rock
12. 13. og 14. des.:
Juleverksted
Klubben er åpen alle
mellom 13 og 16 år
- i hovedsag ungdom
knyttet til Hovedgården ungdomsskole.
VELKOMMEN

Det er plass til
flere ungdommer
i u-redaksjonen i
Heggedalsposten.
Pr idag er 3 ungdommer
med i u-red:
* Anders Lie Hagen
* Sofia Hammervold
* Jon Anders Almedal
Johansen.
Har du et ønske om å
være med - send mail:
stein.berge@c2i.net
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Heggedal Menighet

MEDITASJONSGUDSTJENESTE
i Heggedal kirke
18. desember kl. 11.00

Som et lys til verden

Søndag 18. desember kl. 11.00 inviteres du til meditasjonsgudstjeneste i Heggedal kirke. Denne søndagen har vi invitert
vår lokale musiker og produsent Javed Kurd med venner. Javed
Kurd tar med seg sangtrioen Mamas Garden (søsknene Ingvild,
Dag Arnold og Håvard Gryting). De er akkurat i disse dager ferdig med sin juleplate og den vil være tilgjengelig innen gudstjenesten finner sted. Du kan finne smakebiter fra forrige plate her:
http://www.myspace.com/MamasGarden. De har også en Facebook-side: https://www.facebook.com/mamasgarden?sk=info.
Kort fortalt er Mamas Garden opprinnelig fra Alta, men har vokst
opp i Ål i Hallingdal. De kommer fra en indremisjonsfamilie og
har sunget i kor fra de var små. Håvard Gryting er forøvrig en av
landets mest brukte korister, og han har bl.a. vært med som korist i Melodi Grand Prix i en årrekke. Juleplaten som nettopp er
ferdig inneholder både kjente sanger som Deilig er jorden og Nå
vandrer fra hver en verdenskrok, men også flere originalskrevne
sanger. Flere av disse omhandler julen slik ganske mange faktisk
opplever den, som en tung tid med mye motstridende følelser,
i situasjoner som ikke nødvendigvis er glade, fredfulle og fylt
med tilfredshet.
I tillegg vil det være med et par andre flotte musikere. På
piano spiller Steffen Isaksen, bosatt på Bjerkås. Han har i mange
år vært en av Norges ledende pianister/kapellmestre og har bl.a.
produsert plate med Ole Edvard Antonsen. Den siste i laget heter Lars Løken, bosatt i Moss, og han spiller bass. Javed Kurd
har spilt sammen med Lars siden ungdomstiden i Kristiansand.
Steffen Isaksen, Lars Løken og Javed Kurd utgjør bandet Taylor
Made, et tribute-band til James Taylor. Lars Løken er i tillegg
til en dyktig musiker også en svært anerkjent kunstmaler, med
populære utstillinger i gallerier over hele landet.
Dette tror og håper vi kan bli en meditativ opplevelse for
folk i en travel førjulstid, med sval, trestemt søskensamklang til
lavmælt og stemningsfullt akkompagnement.
Marianne Solheim

Godhet på bakgrunn av ondskap.
Glede på bakgrunn av sorg.
Helse på bakgrunn av sykdom.
Lys på bakgrunn av mørke.
Kontraster er viktige for å oppleve. Kontraster er
nødvendige for å se. Stjerner kan bare ses når himmelen er mørk. Selv om de alltid er der.
Vi har opplevd voldsomme kontraster det siste
halvåret i Norge. Og nå er vi inne i årets mørkeste tid.
For mange blir den ekstra mørk i år. Hva gjør vi når
det er mørkt?
Det er sagt: Det er bedre å tenne et lite lys enn å
forbanne mørket. Så vi tenner lys. Julen er en lysfest i
mørketid. Det er lys overalt. I vinduer, på trær, på hus.
Og jeg tenker: På en måte er det en gjenspeiling
av Julebudskapet: ”..Han skulle vitne om lyset, så alle
skulle komme til tro på ham…Det sanne lys, som lyser
for hvert menneske, kom nå til verden…Alle som tok
imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn”.
Slik skriver Johannes i sitt juleevangelium. Det er
også han som siterer ordene fra Jesus: ”Jeg er verdens
lys. Den som tror på meg skal ikke vandre i mørket,
men ha livets lys”.
Julen er mye. For meg er det først og fremst en
feiring av Han som kom julaften. Med fred, med håp,
med framtid.
Og med lys for den som vil se.
Gledelig, varm og lys jul ønsker Sokneprest Toralf

JULEMARKED
27. november

Da er det snart tid for å ta opp igjen tradisjonen med julemarked i Heggedal
menighet. 2010 ble et unntaksår for julemarked siden Heggetun var revet og
alt foregikk i brakker. Men nå er Heggetun på plass og komitéen har strikket, syltet, bakt og laget i stand så nå er vi klare! Søndag 27. november blir
det først gudstjeneste i Heggedal kirke kl. 12.00 med esel, Heggetroll, dåp
og Toralf Dehli før julemarkedet starter ca. kl. 13.00. Det vil bli blant annet
salgsboder, kaféer, loddsalg, tombola, knivsliping, juletregang med Heggedal og Blakstad skolekorps og underholdning av Dansesonen. Dette er en
av menighetens hovedinntektskilder, så vi håper at så mange som mulig tar
med seg familie og venner og støtter opp om arrangementet. Vi avslutter
julemarkedet kl. 15.30.
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Program Heggedal menighet
Dag

Aktivitet

Sted

Opplysninger

NOVEMBER
Søndag
Søndag

20 11:00 Gudstjeneste
27 12:00 Julemarkedsmesse
DESEMBER

Kirken
Kirken

Nattverd/Kirkens Feltarbeid
Dåp/Dehli

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Søndag

4
11:00
11 11:00
11 Kveld
18 11:00
24 12:00
24 14:00
24 16:00
25 13:00
JANUAR

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Dåp/Nattverd/Hauge
Dåp/Dehli
Salig blanding, Grethe Laugerud
Javed Kurd og venner/Dehli
Finn Edvin Brøndal/Heggetroll
Dehli/Team Heggedal
Dehli
Dehli/Gry Bagstevold

Fre
Søndag

6
8

Gjellum
Kirken

3-åringer spesielt invitert

Gudstjeneste
Presentasjonsgudstjeneste
Konsert Navidad Nuestra
Meditasjonsgudstjeneste
Julaften
Julaften
Julaften
Juledag

17:00 Hellig tre kongers fest
11:00 Gudstjeneste

Faste aktiviteter
Team Heggedal hver tirsdag kl. 19.00-21.30. Siste samling før jul 13. desember.
Heggetroll: tirsdag kl. 17.15-18.00. Siste øvelse før jul 6. desember.
Baby-sang onsdager kl. 11.30-13.30 på Heggetun starter opp igjen etter jul i uke 2.
Klubb 10-13: siste i år 9. desember.
Salig blanding: torsdag ulike uker kl. 19.00.
Torsdagsmøte: torsdag like uker kl. 19.00.
HK: tirsdag like uker kl. 19.30.
Kirkefrokost: (menighetens seniorarbeid): kl. 11.30: 5. desember.
Se Heggedal menighets hjemmeside for nærmere informasjon www.heggedalkirke.no

Førjulskonsert med Argentinske rytmer
i Heggedal kirke
11. desember
Koret Salig Blanding som ledes av Grethe Laugerud framfører Navidad Nuestra – Vår jul – av den Argentinske komponisten Ariel Ramírez søndag kveld 11. desember. I tillegg til koret medvirker bl.a. Edgar
Albitres – tenor, Bård Bratlie – baryton, Hector Meriles – gitar og Lena Rist Larsen – trekkspill.

UNGDOMSKOR

Asbjørn Faleide Fristad til venstre - denne gang i en litt annen setting

14-15 Menighet.indd 15

Heggedal menighet har nå startet opp et
eget ungdomskor. Dette er et kor for ungdom fra konfirmantalder og oppover som
øver på Heggetun hver tirsdag fra kl. 18
til kl. 19.
Koret vil ha et rikt repertoar som spenner fra viser til gospel og pop-låter. Dersom du liker å synge, så kom innom på
en tirsdag da vel for å se hva vi holder på
med? Leder for koret er Heggedal menighets nyansatte menighetsarbeider Asbjørn
Faleide Fristad. Asbjørn har 4-års utdannelse fra Tromsø i sang og korledelse.

Heggedal menighet
Givertjenestens konto
1644 15 39499

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

heggedal.menighet@asker.kirken.no
marianne.solheim@asker.kirken.no
www.heggedalkirke.no
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Tekst:
Erik de Mora

Julespillinger

Søndag 27. november spiller korpset
ved tenning av julegranene ved Hegll
gedal kirke kl. 15.00,
deada i Heggedalse
gggg og ved Barnas
marka ca. kl. e15.45
H He lalaksktsatdad
Hus på Gullhella
B kl. 16.30. KorpooggBca.
set spiller kjente
SkSjulesanger
okolelekokorprps s og skaper
stemning i den travle førjulstiden.

Dugnadsjobber søkes

Fra loppemarked til jubileumskonsert!
Høstens loppemarked ble gjennomført andre helgen i oktober, og i anledning korpsets 55 års jubileum i år arrangerer korpset konsert i Østenstad
kirke første søndagen i desember. Det er stor variasjon i aktivitetene!
I oktober hadde skolekorpset sitt tradisjonelle høstloppemarked i Heggedalshallen. Som vanlig var det fylt
godt opp med lopper i alle varianter.
Kvaliteten på våre lopper er gjennomgående høy. Dette vet et kresent publikum å sette pris på, slik at vi i år
satte en solid omsetningsrekord! Loppemarkedet er korpsets viktigste inntekstkilde og årets resultat bidrar til en
fortsatt god drift av korpset. Vi opplever en økning i antall medlemmer

så investering i nye instrumenter står
høyt på innkjøpslisten vår. Vi takker
alle som bidro til å gjøre loppemarkedet til et godt og meningsfylt arrangement i vårt nærmiljø. Skolekorps er jo
barne- og ungdomsarbeid på sitt beste! Dette viste vi også i praksis når vi
deltok ved åpningen av ballbingen på
Gjellum idrettspark lørdag 22. oktober. Da stilte korpset opp med feiende
flott åpningsfanfare og god marsjmusikk til glede for publikum.

9
9556
6

Heggedal og Blakstad skolekorps har
11
mange
både musikalske og
GrGurnunaktiviteter,
lnalgatgt
av mer sosial karakter. De årlige sommerturene står svært høyt og er for
mange korpsårets høydepunkt. Våre
aspiranter og juniorer har de senere
årene reist til en korpsfestival i Skien.
Dette er en svært god og fin opplevelse. Både for musikantene men også
for de voksne som er med på turen.
Hovedkorpset reiser gjerne noe lenger
og veksler mellom reisemål i og utenfor Norges grenser. Turene er svært
viktige sosiale arenaer hvor samhold
bygges og styrkes. Musikantene får
gode opplevelser og minner som de
tar med seg videre i livet.
I 2012 planlegges en tur sørover i Europa. En viktig oppgave er å sikre et
økonomisk fundament slik at turen
kan finansieres med så liten belastning
på den enkelte familie som mulig.
Dugnader av forskjellige art er en god
og effektiv måte å spe på økonomien
med. Om noen har dugnadsjobber til
oss, ikke nøl med å ta kontakt med
styrleder Erik de Mora: tlf. 916 27 849,
e-post edm@dagbladet.no

Heggedal og Blakstad skolekorps

Loppemarked er gøy! Her er tre bevis på det. Foto: Trude Fjugstad

Heggedal og Blakstad skolekorps 55 år

Festkonsert

i Østenstad kirke
søndag 4. desember kl 17.00.

Spennende og morsom musikk fra aspiranter, juniorer og hovedkorpset.
Dirigenter: Clare Farr, Christine Næss Østbråthen og Robert Solberg Nilsen.

Korpset på nettet:

www.korpsweb.net/korps/HeggedalogBlakstadSkolekorps/
- eller søk på ”korpsweb heggedal”
Loppelageret åpent hver torsdag

Loppelageret i Heggedal (Kloppedalen)
er som vanlig åpent kl. 18-21 hver torsdag utenom skoleferiene.
Loppemarked 21. og 22. april
Og neste loppemarked i Heggedalshallen blir 21. og 22. april 2012.

16 Skolekorpset i HP 6-2011.indd 16

Et veterankorps av tidligere musikanter er satt sammen for anledningen.

Velkommen til konsert!

Tidligere korpsmedlemmer - se her!

På jubileumskonserten vil et “veterankorps” spille - men det trenger
musikanter! Alle tidligere medlemmer er velkommen!
Det blir øvelse på Heggedal skole mandag 28. november kl. 19.00.
Meld deg på til Runa K. Sæther: runa.k.saether@finanstilsynet.no,
tlf. 902 45 189.
NB Ingen opptakskrav!
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Om Lions Club Heggedal
Visste du at Lions Club Heggedal blant annet har bidratt med dette i lokalmiljøet, i løpet av
2007-2011?

• Kr. 35.044,-

Motorklubben/Trialklubben; div. utstyr.

• Kr. 35.000,-

Blåfjellhytta; Nytt tak.

• Kr. 30.000,-

Vollen VUL; bidrag til rusfri konsert på
Sjøstrand natt til 1. mai 2010.

• Kr. 25.000,-

Nærmiljøsentralen; høytaleranlegg til
bruk for foreninger og organisasjoner i
Heggedal.

• Kr. 17.000,- Heggedalsposten
• Kr. 10.000,-

Hovedgården skole; innkjøp av bøker til
skole-biblioteket

• Kr. 10.000,-

NAKUHEL, Sem; Lions-klubbene i Asker
spleiset på innkjøp av brukt minibuss.

• Kr.

5.000,-

Heggedal skole; innkjøp av skanner og
spesialprogram for lesesvake.

• Kr.

5.000,-

Hovedgården skole; Projektor i datarom.

• Kr.

4.695,-

Gullhella sykehjem, nytt fjernsyn i felles
rom.

• Kr.

3.000,-

Asylmottak for ungdom; julegaver

• Kr.

2.450,-

Hasselbakken frivillighets sentral, Asker. Lionsklubbene i Asker spleiset på
ny ﬂaggstang.

• Kr.

2.500,-

Heggedal Menighet; innbo menighets
huset.

• Kr. 2.000,-

Bråset sykehjem; Lions-klubbene i Asker spleiset på TV på rommene i smerteavdelingen.

Vi arrangerer julebord for pensjonistene i Heggedal på
Hovedgården i februar hvert år, med dans og noe attåt.
Dette er bare noen av de aktivitetene vi støtter.

We serve!
Tekst: Jarle Byggjordet
Foto: Kjell E. Nilsen

17 Lions.indd 17
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Lederen har ordet

Fremtidens Heggedal har fått 2 nye, dyktige personer,
og disse skal jobbe med det meste i Heggedal sentrum
De 3 første arbeidsområdene i
Fremtidens Heggedal (FH) er slått
sammen, slik at både private (JM
og Tandberg) og offentlige aktører
(Asker kommune og veivesenet),
som alle har en rolle i utbyggingen
av Heggedal sentrum, blir nå sett
under ett, av de 3 personene som
presenteres under.

De 2 siste arbeidsområdene i FH
blir beholdt som tidligere;
* Heggedal stasjon, Spikkestadbanen og samferdsel.
* Traﬁkksikkerhet og Ny Røykenvei.
Disse 2 områdene ble omtalt i forrige nr av Heggedalsposten, og
arbeidet er i full gang

Styreleder er Åsmund
Sutterud. M: 911 95 334 M:
aasmsutt@online.no

Tekst og design: Stein D Berge

Spikkestadbanen som
et lokalt somle-tog til
Oslo!!!

Det er nærmest utrolig at myndighetene (NSB og Jernbaneverket) kommer med forslag om
at Spikkestadbanen skal bli et
lokaltog mellom Asker og Lysaker. Dette betyr at reisetiden
BLIR LENGRE ENN IDAG for
alle avganger - også i rushtidene
- til tross for at det er gjort og
gjøres milliard-investeringer på
hele strekningen. Dette er intet
mindre enn utrolig.
Det vi forventer oss er kortere
reisetid enn i dag, og så får vi
lengre!
Ja, de legger opp til halvtimes
ruter hele dagen, men antall
avganger i rushtidene blir de
samme.
Vi i Heggedal og alle reisende
langs Spikkestadbanen får altså
ingen glede av de 2 nye tunnelene mellom Asker og Lysaker,
som på sikt kan bety 15 min eller
mindre reisetid til Oslo. I tillegg
ser det ut som de gamle lokaltogene som idag går mellom
Asker og Lillestrøm også skal bli
våre ”nye” Spikkestad-tog.
Vi berømmer Gro Martnes for
hennes pangstart for den nye
pendler-foreningen for Spikkestadbanen, med mer enn 100 tilstede på stiftelsesmøte mandag
14. nov. Også vi i HV ønsker et
samarbeid med denne nye pendler-foreningen. Her er det mange
engasjerte personer.
Se mer om denne saken på side
19 og 20.

Magnus Greni, mail:
magnusgreni@gmail.com
Flyttet til Heggedal i 2010 i
jakten på den perfekte rammen for en familie på fire.
Vi fant et trygt nabolag med
korte avstander til det som er
viktig for oss!
Jeg ønsker, med min erfaring
som landskapsarkitekt, å
bidra til å sette fokus på og
ivareta bygdas potensiale som
trygt oppvekstmiljø og nærhet til natur.
Jeg har stor tro på at vi
sammen skal klare å øke bevisstheten og styre utviklingen til beste for Heggedal og
oppvoksende generasjoner!

Det er plass til ﬂere
interesserte i FH.
Send en mail idag,
og fortell hva du
tror og tenker.

Linn Tautra Grønseth
mail: linn@gronseth.cc
Bakgrunn: oppvokst i Heggedal og på Gullhella. Gått
på Heggedal og Hovedgården
skoler og spilt fotball på HIL
i ti år. Gift, tre barn. Trener
i HIL fotball for jenter født
2001.
Yrke: Utdannet arealplanlegger fra UMB (Universitetet
for Miljø og Biovitenskap),
tidligere Norges Landbrukshøyskole. Jobber som
arealplanlegger i Bærum
kommune.
Bor i Heggedal fordi jeg har
tre barn og to katter. Da er
det ikke mange steder som
matcher Heggedal.
Jobber som frivillig i FH
fordi jeg er opptatt av hva
som skjer med hjemstedet
til mine barn. Det er viktig
at Heggedølers interesser og
bygdas kvaliteter tas hensyn

Per-Ola Baalerud (39),
mail: pob@baalerud.com

Per-Ola har hatt ulike verv
i Heggedal Vel siden 2005.
Heggedal har unike kvaliteter som bosted for små og
store, og han involverer seg i
lokalmiljøet for å bidra til at
vi får et enda bedre Heggedal
i samarbeid mellom befolkningen og de ulike aktørene.
Per-Ola er utdannet Sivilingeniør / økonom og jobber til
daglig med investeringer.
til i gjennomføringen av
utbyggingsplanene. Det kan
best sikres dersom vi som bor
her er delaktige. En viktig
grunn til at vi har et godt
lokalsamfunn i dag er bl.a.
tilhørigheten og samholdet
rundt en felles skole og et
felles idrettslag. Heggedal har
nå en mulighet til å styrke
sin identitet og sitt samhold
ved etablering av nye gode
møteplasser.

Er du blant de som holder fartsgrensen i
Heggedal, da er du en ”seriøs” person. Hvis
du ikke holder fartsgrensene i Heggedal, så anbefales det at du kjøper klistremerket, og blir
med i rekken av ”seriøse” beboere i Heggedal.

Hold fartsgrensene
også i Heggedal

KJØP MERKET PÅ BILIOTEKET FOR kr 50

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

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum
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Fremtidens Heggedal

Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø har redegjørt for saken i en mail. Artikkelen i Budstikka
sier noe av det samme. Og det ser ut til at denne
saken får en god løsning.
Det var ikke helt uventet at
kommunens anslag på 67
mill i 2009 ville øke, når
fag-etaten i Vegvesenet gikk
gjennom prosjektet på nytt,
tidligere i år. Men det var
overraskende at det ble så
mye. Vegvesenet og Asker
kommune har sittet sammen
for å redusere kostnadene
fra 160 mill til 150 mill
kr. Og det har resultert i at
rundkjøringen er erstattet
av et T-kryss, og en GS-vei
er blitt til et fortau. Men det
blir fortsatt fortau på den nye
kjøre-brua over jernbanen og
elva. Alt tyder på at fylkeskommunen, som er den
bevilgende myndighet, finner
plass til dette i sitt budsjett.

Dette er kopi av det beroligende
oppslaget i Budstikka 14. nov.

Det som ikke er klart på
Heggedal stasjon, er kollektivterminalen på østsiden
av stasjonen (mot sentrum).
Dette blir et provisorium når
Jernbaneverket bygger ferdig
perronger og skinner. Det er
høyst uklart når denne blir
bygget. Det er også her
fylkeskommunen, som er den
bevilgende myndighet.

Hvorfor bli medlem av Heggedal Vel?
* Fordi mange medlemmer gjør oss
sterkere overfor alle myndigheter.
* HV har ingen andre inntekter enn
kontingenter fra medlemmene.

kr 200
til kontonr;
0533.02.25086
Skriv navn
og adresse

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

I teksten redegjøres det for det som synes å være
bakgrunnen for at myndighetene foreslår at Spikkestadbanen skal reduseres til et lokalt somletog.
På neste side presenteres den nye press-gruppa!

Myndighetene er i dette

tilfelle NSB og Jernbaneverket (JBV). JBV er den
overordnede myndighet når
det gjelder hvor mye tog som
kan trafikkere en strekning.
Det er jo ikke bare NSB som
kjører på JBV’s skinner, men
også flytoget og andre togoperatører.

Mye tyder på at det er NSB

som er pådriveren for å kjøre
Spikkestadtoget som et somletog. Det er bestemt (?) at
endeholde-plassen for Spikkestadtoget flyttes fra Moss
til Lillestrøm.

M

ellom Asker og Lillestrøm
går det idag et lokaltog som
stopper på alle stasjoner,
og som har 1/2-times ruter.
Derfor synes det nærliggende
for NSB å forlenge lokaltoget
mellom Asker og Lillestrøm
til Spikkestad - for da får jo
også Spikkestadbanen 1/2
times rute. Hvis Spikkestadtoget skal gå direkte mellom
Asker Lysaker må det settes
inn flere togsett.

E

t spørsmål som stilles er
hvor fulle Spikkestadtogene
er og blir, når de kommer til
Asker. Hvis de er rimelig
fulle, bør disse i minste gå
direkte til Lysaker.

V

i skal også være klar over
at de nye sporene mellom As-

ker og Sandvika, og Sandvika
og Lysaker, er bygget for 160
km pr time. Mens det gamle
sporet med lokal-stasjonene
har adskillig mindre hastighet.

Det opplyses idag fra JBV at

forskjellen i de nye togtidene
er kun 7-8 min. Men det er
forskjellen idag, og da er ikke
den nye sporet mellom Sandvika og Lysaker tatt med.
Hvis vi i tillegg regner med at
togene på de nye sporene kan
øke farten langt mer enn på
den gamle linja, så kommer
vi fort opp i en forskjell i
kjøre tid på 15 min eller mer.

Et argument som JVB bru-

ker er at de ikke liker ”saksing” på Asker stasjon (krysse
flere spor), for å komme til
det nye sporet til Sandvika.
Men dette er et prioriteringsspørsmål. I det minste må
ruchtidstogene fra Spikkestad
gå på det nye sporet.

E

t annet argument som JVB
bruker, er det nye sporet får
stor trafikk når det snakkes
om tog hvert 5 min fra Asker
stasjon. Men igjen er det et
spørsmål om å prioritere.
Den nystiftede foreningen;
Spikkestadbanens Pendlerforening vil få en tøff jobb,
men sammen skal vi kvitte oss
med somle-toget.

Les mer om saken på neste side

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

En annen sak som ikke
Det er kjent fra Budstikka at det er nærmere er så lett å løse, er å få
Spikkestadbanen til
100 mill i overskridelser
fortsatt å gå direkte fra
på det nye veisystemet
Asker til Lysaker, og
rundt Heggedal stasjon,
som bl.a. skal sikre at vi ikke som myndighetene
foreslår; å gå som et
får en planfri krysning
lokalt somle-tog. Dette
med jernbanen. Men
blir den til største saken!
dette synes å bli løst.

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum
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Mandag 14. nov. ble Pendlerforeningen for Spikkestadbanen
formelt stiftet, med omlag 70 engasjerte personer tilstede.
Tekst: Marit Meyer

Etter at jernbaneverkets og NSBs Etter å være lovet en forbedring,

Et av Budstikka sine oppslag. Gro Martens på Heggedal stasjon.

planer om å omgjøre Spikkestadbanen til et somletog ble kjent,
var engasjementet raskt på topp
blant folk. Det var derfor fullt hus
i forsamlingslokalet på NUSB
i Heggedal denne mandagen i
november. Utsiktene til 9 ekstra
stopp med toget fra Heggedal til
Oslo S fristet ikke de omlag 70
fremmøtte på stiftelsesmøtet.

blir vi faktisk tilbudt en forverring. Det kan vi ikke akseptere,
sier Martnes, som formelt ble
valgt til foreningens leder på
stiftelsesmøtet. Øvrige styremedlemmer ble Knut Hammervold
og Marit Meyer fra Heggedal,
Eva Høili fra Spikkestad, Bjarte
Grostøl fra Røyken, og Eirik
Eidal.

at de nye rutetidene ble kjent blant
pendlerne. Et provisorisk interimstyre ledet av Gro Buttingsrud
Martnes fra Askerbørskogen opprettet raskt en Facebook side, som
underveis har informert om saken
og om stiftelsesmøtet.

foreningen, kan sende en Mail til
spikkestadbanen@gmail.com.
Skal vi nå fram med budskapet,
så må folk melde seg inn. Det er
kjøttvekta som teller, var Martnes
sin appell til de mange frammøtte.

Det var tilfeldigheter som gjorde De som ønsker å melde seg inn i

Hovedmålet for foreningen er

Sjefsredaktør i Budstikka uttalte seg
meget krast om somletoget.

i første omgang å forhindre de
planlagte rute-endringene, som vil
medføre at spikkestadtoget blir en
forlengelse av dagens Asker-Lillestrøm. Også den planlagte nedleggelsen av hallenskog stasjon står
på lista over prioriterte saker.

Tidligere ordfører i Røyken og lokalhistoriker Terje Martinsen, holdt et
historisk tilbakeblikk på Spikkestadbanen, og han påpekte all den virksomhet og industri som ble bygget pga.
jernbanen. Han avsluttet med å si at
hele området er i veldig vekst, men hva
tilbyr NSB og JBV; En nedbygging av
togtilbudet til alle langs banen.

Et annet av Budstikka sine oppslag. Fra venstre; Eva Høili, Knut Hammervold og Gro Martens på Heggedal stasjon.
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Biblioteket – det gode møtestedet
Erling Dokk Holm innledet bibliotekskonferansen 17. oktober med å slå
fast at bibliotekene er viktigere enn noensinne – som møteplasser. Når Tandberg Eiendom kjører fram gravemaskinene på sentrumstomta i 2013, skal
de blant annet bygge ett av våre viktigste lokale møtesteder: Bibliotek, Nærmiljøsentral og Seniorsenter skal samles under ett tak, på bakkeplan, og så
sentralt som mulig. Størrelse, funksjoner og plassering skal avklares både
med politikere og gårdeier i løpet av 2012. Men vi har begynt diskusjonen
lokalt, og Nærmiljøsentralen avvikler denne høsten både en “bibliotekskonferanse” og en “seniorkonferanse”.

Nærmiljøsentralen inviterte til konferanse, i samarbeid med Asker/Heggedal bibliotek. 20 biblioteksinteresserte
mennesker var samlet for å starte diskusjonen om det fremtidige biblioteket. Konferansen åpnet med foredrag
av Erling Dokk Holm, som ikke uventet var “sterk og klar” (se ramme).
Bibliotekssjef Live Gulsrud orienterte om situasjonen i Asker. Utlånet
går ned. Folk går over til å bestille
bøker via internett. Biblioteket kan
i utgangspunktet låne ut alt – også
fotballer. Utlån kan være selvbetjent,
men vil da kreve adgangskontroll.Biblioteket er den nøytrale møteplassen.
Det har rom for alle typer aktiviteter,
og bør ha et kafétilbud.
Dag Henning Sæther orienterte kort
om bibliotekets plass i det nye sentrum, der kommunen skal leie plass
til sine “servicefunksjoner”. Bibliotek, Seniorsenter, Nærmiljøsentral og
Helsestasjon har i dag ca. 1000 m2 i
Heggedalsenteret. På den lokale oppvekstkonferansen i 2010 ble en møteplass i sentrum prioritert på topp av
ungdommene.

Etter innledningene var det gruppearbeid med oppgaver knyttet til:
- Skal Heggedal bibliotek ”spisse profilen” - dvs spesialisere seg?
- Hvem bør biblioteket samarbeide
med, og hva slags arrangementer bør
biblioteket prioritere?
- Hvilken rolle skal biblioteket ha i
nærmiljøet?
Gruppearbeidene ga noen svar:

- Biblioteket bør ha ”litt av alt”, ikke
spesialiseres. Viktig med ungdomstilbud, møteplass/”værested”/kafeteria,
tidsskrifter.
- Biblioteket bør samarbeide med alle:
foreninger, seniorsenter, lokale kunstnere osv. Prioritere film, kurs, møter,
aktiviteter knyttet til bøker. Bør vi ha
en lokal filial av Servicetorget?
- Kan biblioteket slås sammen med
ungdomsskolens bibliotek? Leksehjelp må videreutvikles. Funksjonen
som samlingssted etter skoletid må
sees i sammenheng med fritidsklubbens tilbud.
Nærmiljøsentralen tar ansvaret for
å følge opp kommunens planlegging av det nye ”servicebygget” i
sentrum, og vil invitere alle interesserte til å delta.

Tekst: Dag Henning Sæther
Foto: Per Sletaune
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Erling Dokk Holm:
”Samfunnet er i endring.
Det som var spennende
for 40 år siden, er ikke
nødvendigvis det i dag.”
“Høyresiden vant kampen om økonomien. venstresiden vant kampen
om kulturen”.
“Den myke urbaniteten” er uformell. Bryter ned formelle skiller mellom kunder og ansatte, inne og ute,
høy og lav.
”Biblioteket brukes til mye rart, ikke
bare bøker. Det er også møteplass
og sted for de tingene som ellers faller utenfor andre arenaer.”
Bibliotekene har endret seg fra de
store, høytidelige og stille lesesalene til rom for utlån av media, aktivitet og utfoldelse.
Vi har behov for offentlige rom som
er åpne for ”alle” – og er gratis.
”Sammen med kjøpesentrene er biblioteket det eneste stedet som tar
i mot deg uten å stille krav, be deg
om noe, øve press. Du kan gå inn
på et bibliotek, sitte der hele dagen
uten å gjøre noe, uten at noen spør
hvorfor.”
Bibliotekene brukes også av innvandrere. Gir f.eks. mulighet til å lese
aviser fra hjemlandet.
“Færre bøker gir større utlån.”
- var Dokk Holms mening om bokutlånet. Det er vist i praksis. Store bokvegger kan virke overveldende og
lite tilgjengelig. Heller en reol som
forteller hva du “bør” lese nå!
Å bygge sted og eiendom
Dokk Holm poengterte bibliotekets
rolle i det å bygge identitet - f.eks.
lokalhistorie. En fattig bydel i London prioriterte et stort og sentralt
plassert bibliotek. Bibliotekets beliggenhet og lokalenes utforming er
viktig. Biblioteket ligger i skjæringspunktet mellom kultur, kunnskap og
kommers.
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AvFAllshåndtering og kreativitet.

Barn i Heggedal tar utfordringen!

Et unikt samarbeidsprosjekt mellom Heggedal Skole og Kunstfabrikken i Heggedal
Tekst: Ingeborg Breder
Bilder: Per Sletaune

3. november var det duket for den
første store barnekunsthappeningen i
Heggedal. Etter gode samtaler mellom
Nærmiljøsentralen,
kunstnere
på
Fabrikken og SFO på Heggedal skole
ble det arrangert kunstverksted, med
plastavfall som viktig ingrediens.
Heggedal skole er en foregangsskole med
mange nye initiativ under SFO-paraplyen,
idretts-SFO er allerede en formidabel
suksess, kultur-SFO er akkurat startet opp
– og et eget kulturforum er under oppstart.
I høst dukket utfordringen opp; kunne vi
lage en skikkelig kunstdag og utstilling
med barna i hovedsetet?
Hvordan får du så 52 2. klassinger til å arbeide og samarbeide kreativt og konsentrert
på samme avgrensede område? Slik klarte
vi det i Kunstfabrikken i Heggedal:

Alle samlet i Fabrikken

Presis til avtalt tid står leder av SFO-leder Heidi Merete Johansen sammen
med sine dyktige medarbeidere utenfor fabrikkporten med de 52 barna i ordnet
rekke bak seg. Vi er fire like spente og forventningsfulle som ser dem strømme inn, billedkunstnerne MayGunn Riis og Ingeborg Breder og multikunstner
Solveig Egeland. Per Sletaune fra Nærmiljøsentralen i Heggedal står klar med
fotoapparatet.
For barna er det mye å se på, ikke minst Solveigs Grillhytte som Kunstfabrikken
skal ha i forvaring over vinteren og som derfor blir sentral både i juleutstillingen og gjennom vinteren i Fabrikken. Til tross for virvlende og undersøkende
aktivitet er det ingen problem å få yttertøy og ransler samlet på ett område mens
grensene for området de skal få boltre seg på erkjennes av stadig flere. Snart sitter en stor gruppe på gulvet i samtale med en lærer mens arbeidsplanen får mer
konkret form hos oss som har invitert. Heidis 3 kraftige klapp i hendene besvares av 3 taktfaste klapp fra elevene – og ivrig prat blir erstattet med stille og
fokusert forventning. Solveig forteller om hvordan og hvorfor grillhytta ble til
og får låne en plastflaske fra en av guttene som hjelp til en kort introduksjon og
samtale om skader som kan påføres dyrene hvis
Kristian Elias Koppang
plasten kastes i
naturen. Det gjør inntrykk å få vite at dyrene ikke kan
bæsje ut små plastkorker. Alle har med plast som skulle
vært samlet for resirkulering. Her skal den være råstoff for
kreativitet, og kreativt blir det. Med få ord får de forklart
at nå kan de lage noe av plasten ved å sette sammen ulike
biter. Kanskje blir det noe til å henge på veggen, kanskje
blir det en skulptur, og det de lager vil vi gjerne låne så
lenge som mulig.
Så legges alt de har brakt med seg i bæreposer i en stor
haug som de kan forsyne seg av – og de er i gang. Gradvis
bringer vi voksne inn litt nytt materiale – som limet og Hektisk aktivitet inne i “Grillhytta”
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Nærmiljøleder´n
Mens vi venter på den lyse framtida…
Det drar seg til mot byggestart på
Heggeodden og i Heggedal forøvrig.
Åpent møte, nærmiljøkonferanser
om bibliotek og seniorsenter og engasjerte heggedøler gir et godt grunnlag for et fremtidig Heggedal som vi
skal trives i. Det er ikke veldig ofte
at nærmiljøsentralen får ”leserbrev”,
men denne gangen har jeg valgt å ta
med to utklipp:
”På det store orienteringsmøtet 5/9
på Gjellum fekk me høyra om den
planlagde miljøgata i Heggedal sentrum. Ho vert sikkert fin. Men til så
lenge: Gatestumpen frå botnen av
Heggedalsbakken, forbi sentrumsbygget (Kiwi) og bort til krysset må i
dag vera det stikk motsette av ei mil-

jøgate: Dårleg vedlikehalden asfalt,
meterhøge ugrasplantar (burot) på
vestsida av gata, havarerte søppelposar framfor veggen av ”JM-huset”,
“attgløymde” handle-vogner i utkantane sv parkeringsplassen. Det siste
må me som handlar ta ansvaret for,
men anna vanstell - kven har ansvaret ? Me treng eit trivelegare Heggedal sentrum medan me ventar på det
store hamskiftet.”
Det er liten tvil om at vi er flere som
har ansvar. For det første kan det
være klokt å innrømme ansvar for
egne handlinger!
”Hvordan vil områdene rundt byggeplassene preges av aktivitetene som
innebærer støy, støv, avfall, transport
etc. for innbyggere og besøkende?
Skal byggeaktivitet foregå i en ti års
periode, bør det legges til rette for
synlig ryddighet og med krav til utbyggerne. Heggedal sentrum ser i
dag ikke spesielt innbydende ut, vi
må ikke komme i en slik situasjon at
halvferdige eller påbegynte prosjekter forringer inntrykket og eller blir

saksene det snart er spørsmål etter, så noen plankebiter de
trekker inn i arbeidet, deretter silkepapir og gamle knapper.
Mot slutten må vi også supplere med noe av den rengjorte
søppelplasten som vi har hatt i bakhånd.
Noen trenger et tips om at det kan bli veldig kjedelig hvis
de er ferdige alt for tidlig, noen trenger en voksen kom kan
gi råd om praktiske løsninger eller være både den tredje
og den fjerde hånden, og noen trenger det lille dyttet det
er å bli minnet om at de kan gå rundt selv og se etter tape
eller andre ting de trenger. Felles er engasjementet i selve

Simon Tautra Grønseth og Sondre Sandanbråten
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et større estetisk problem enn slik
Heggedal sentrum fremstår i dag.”
Det er heller ingen tvil om at byggeperioden blir en utfordring for alle oss
som bor her. Anleggstrafikk og byggeaktivitet vil være vår ”bakgrunnsmusikk” i mange år fremover.
Heggedal Nærmiljøsentral inviterer
til løpende dialog med innbyggere,
utbyggere og entreprenører, samt Asker kommune, med formål å gi befolkningen i Heggedal varsel og god
informasjon om kommende aktiviteter i byggeområdene. Det er fristende
å utfordre utbyggere og kommunen
om å benytte og eventuelt kjøpe seg
fast spalteplass i Heggedalsposten,
og dertil vurdere hyppighet for utgivelser av denne informasjonen til
befolkningen i Heggedal. Nærmiljøsentralen skal i alle fall følge med!
Utfordringene er herved overlevert,
både til innbyggere og utbyggere!
PerS

prosessen; å lage noe som blir helt nytt. De tar seg selv og
arbeidet de gjør på alvor, og møter hverandre og deres arbeid med respekt og seriøsitet. Stolt peker den ene etter den
andre på det de har laget og som har fått plass på en disk
med glassplate. Noen få var mindre heldig enn de andre. 3
av 52. En virker lettet over muligheten til å komme tilbake
på barneverksted mens det er utstilling og da reparere noe
som gikk i stykker. To er enige i at det hadde vært lurt å be
om hjelp mye før, og får vite at vi skal ordne det slik det de
ikke lyktes i å lime sammen likevel kan stilles ut.
Ikke rent få av de som blir ferdig før de avsatte 2
timene er over, bruker tiden til å se på det som er
kommet på plass i utstillingshallen, også det med
konsentrert engasjement og mye nysgjerrighet.
For nå som de har laget noe selv får de lov til å gå
inn på tidligere forbudt område, og se.
Vi er nysgjerrige og spente på om vi møter dem
igjen sammen med venner og familie i tiden som
kommer. Eller bare som unge kunstnere om ikke
lenge!

For å lese mer om Grillhytta og Solveig
Egeland; du kan finne mye interessant
ved å besøke www.solveigegeland.no og
www.smaahytter.no!
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TV-aksjonen 2011
Tekst og foto: Per Sletaune

TV-aksjonen 2011 gikk til Norsk Folkehjelp med fokus på rydding av miner og klasebomber
TV-Aksjonen er en årlig og landsomfattende dugnad med mer enn 100.000
bøssebærere som bruker litt av sin fritid en søndag ettermiddag i oktober
sammen med familie og venner. På to
timer bæres bøsser ivrig i alle gater,
veier og bebygde områder.
I Asker kommune var nesten 800 bøssebærere på tur denne søndagen!
Noen andre tall for Asker:
Det ble i gjennomsnitt samlet inn mer
enn 28 kroner per innbygger per bøsse. Mer enn 1,55 millioner kroner ble
samlet inn av bøssebærere. Mer enn
3,35 millioner kroner ble samlet inn i
Asker kommune. (I dette totaltallet er
det et stort bidrag fra Asker kommune
og flere store bidrag fra næringslivet
i Asker.)
Og den lokale innsatsen i Heggedal
var enda bedre enn i tidligere år!
Skolene gjorde en formidabel innsats
til inntekt for TV-aksjonen med sine
arrangementer.

Heggedal skole hadde også

i år marked der de solgte leker
og bøker, nystekte sveler og
hadde danseoppvisning i skolegården. De hadde bakt fletteloff
(som ble tidlig utsolgt!) og pizzaboller, solgte flotte selvlagde
julekort og honninglys m.m.
De hadde også en godt besøkt
kafè der hjemmebakte kaker og
drikke bokstavelig talt fikk ben
å gå på.
Med glød og iver inspirerte
de besøkende og fikk inn kr.
39.524,50 !
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Alle rodeledere fikk diplom fra ordfører

Hovedgården ungdomsskole

hadde en konsert og dugnad hele fredagen., «Operasjon dagsverk», der
inntekten gikk til TV-aksjonen. De
gjorde en kjempeinnsats og fikk inn
kr. 43.319,50 .
Det samlede resultatet i Asker kommune ble rekordhøyt med mer enn kr.
60 per person og vi ble med det nr. 1
blant kommunene i Akershus fylke, så
givergleden har vært stor. I Heggedal
er vi veldig godt fornøyde med årets
store dugnad, for her ble alle ruter
dekket! Flott innsats!

Laila Samuelsen – en myndig
rodeleder i Heggedal

Tusen takk til store og små bøssebærere og givere!
Laila Samuelsen, rodeleder i Heggedal

Fullt trøkk i kafeen på Heggedal skole!
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Per Sletaune, leder av aksjonskomiteen i Asker 2011

Østenstad Kirke – bøssene er oppstilt før utmarsj
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Fredagsfilmjubileum!
Du velger filmen!
Kan vi sette filmrekord?
Fredag 9. desember klokken 1430 viser vi årets siste fredagsfilm på biblioteket. Ikke bare er det årets siste film, men også
film nummer 30 i rekken av filmer for deg som synes det er hyggelig med en god film etter en laaang uke på skolen eller hva du
nå har brukt uka til.
Litt ”fredagsfilmstatistikk”: Det har vært mellom 15 og 30 barn tilstede på fredagsfilmene, men om vi regner et forsiktig gjennomsnitt og sier at det har vært 17 barn hver filmfredag blir det over
500. Altså har mer enn 500 barn sett film på biblioteket på fredager i 2010 og 2011! Vi serverer også gratis popcorn og saft til kinogjengerne. Hver fredag går det med ca 7 poser popcorn og omtrent 4 liter saft. Hittil har det blitt mer enn 200 popcornposer og 120
liter saft.
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Vi spanderer popco
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Og en liten
overraskelse!

Denne siste filmen er din! Fredag 9.desember viser vi
en film som du har valgt. Filmen skal være med norsk
tale og den kan være en vanlig film eller en tegnefilm.
Den kan vare mellom en time og 100 minutter og skal
være tillatt for alle. Har du sett en film du gjerne ser
om igjen sammen med andre eller vet du om en film
som du gjerne vil se sammen med venner? Da sender
du navnet på filmen (og ditt navn) til post@iheggedal.
no. Hvis du ikke vil sende mail sender du en sms til
95273504 med ditt forslag og ditt navn. Fristen for å
velge film er 6. desember!

Klarer vi ﬁlmrekord?

Det er ikke plass til 500 på en gang i biblioteket, men kanskje vi kan bli 50? Da setter vi ny rekord for fredagsfilmen! Sett av ettermiddagen den 9. desember til en god film. Ta med deg en venn eller to! Og vi lover en liten
overraskelse i tillegg til popcorn og saft.

Kjøp Heggedalskalenderen 2012!
Kalenderen koster kr. 100,-, og vil fra ca. 3. desember
være i salg - minst på følgende steder:
- Heggedal Idrettslags juletreutsalg (KIWI og Gullhella)
- Heggedal Bibliotek
- Sentrum Frisør (KIWI-bygget)
- Utenfor butikkene KIWI og ICA lørdagene 3., 10. og
17. desember kl. 12.00-15.00.

Kalender + Historielagets årbok selges samlet for kr. 150,-.

Heggedalskalenderen
Heggedal Nærmiljøs
entral

2012
Pris kr 100,-

Nærmiljøsentralen inviterte tidligere i høst alle til å sende inn bilder til bruk i kalenderen for 2011. Mange
gode bilder kom inn, og vi honorerer bildene som blir brukt. Inntektene av kalenderen går til prosjekter ved
Nærmiljøsentralen. Foreninger som selger, får 50% av salgssummen.
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Historielagets årbok 2011

Årets bok inneholder 7 artikler:
- I et intervju med Ellinor Hoff Lia forteller hun om barndom, oppvekst og arbeid
på Dikemark. Ellinor var aktivt med i oppbyggingen av Dikemark sykehusmuseum.
- To lokale foreningers historie blir presentert. Gammeldansen på Gjellum har
svingt seg i 33 år, og Skitthegga Swing runder 25 år denne høsten.
- Boka bringer en artikkel om betydningen av de lokale vassdragene – Verkenselva, Skitthegga og Grodalselva. Vannet ga energi til møller og kverner allerede
lenge før industrien kom til bygda.
- Da Harry Sønsterød holdt foredrag om sin tid i “Osvald-gruppa” på Heggedal
Hovedgård i september, ble det gjort opptak. Foredraget er gjengitt i årboka.
- Det ﬁnnes lite materiale om Sætre Kjeksfabrikks tid i Heggedal. I årboka ﬁnner
du to viktige originalartikler, fra Teknisk Ukeblad i 1888 og Dagbladet i 1898.
- Historielaget lager et register over litteratur om Heggedal, som vil bli lagt ut på
nettet. Registret er beskrevet, med et eksempel som viser litt av innholdet.

Boka koster kr. 100.Årbok + Nærmiljøsentralens
kalender selges for kr. 150,-

Historielagets årbok (og kalenderen) selges følgende steder:
- Heggedal bibliotek.
- På KIWI lørdagene 3., 10. og 17. desember.
- På Heggedal Idrettslags juletreutsalg.
- Sentrum Frisør.

Besøk på “Skrubbheim”
Historielaget vil se på mulighetene for å få restaurert “Bekkestua” – hytta i Underlandsåsen som ble brukt av motstandsfolk under krigen. I den anledning ble representanter
for styret i historielaget 12. november invitert til “Skrubbheim” – som var Vågård-gruppas (den lokale avdelingen
av Osvald-organisasjonen) tilholdssted på Ringerike. Ei
lokal gruppe – “Skrubbheims venner” har gjenoppbygd
Skrubbheim, samlet materiale og bilder, og fått skrevet en
bok om den lokale krigshistorien. Vi ønsker å lære av det
arbeidet som er gjort på Ringerike.
“Skrubbheim” ligger godt gjemt i skogen noen kilometer fra bygda Vågård, litt nord for Hønefoss. Grunnen til
at Osvaldgruppa holdt til i dette området var at tyskerne
fra 1943 bygde opp Norges største flyplass på Eggemoen,
med en rullebane på 2200 m. Flyplassen skulle brukes til
å forsvare Norge mot en invasjon fra vest – fra England.
Osvaldgruppa sinket arbeidet med flyplassen, blant annet
ved å brenne ned flere sagbruk i området (flyplassen skulle

ha dekke av trelemmer).
Skrubbheim ble gjenoppbygd og innviet i 2004. Stedet er
et krigsminnesmerke, og besøkes blant annet av skoleklasser.

Foran “Skrubbheim”, fra venstre: Lars Borgersrud (historiker), Bjørn Erik Arnesen (Skrubbheims venner), Harry Sønsterød, Karsten Hansen (Vågård-gruppa), Odd-Lars Vanberg og
Terje Martinsen. Foto: Dag Henning Sæther.

Vil du gi bort et gammelt vaﬀeljern?
Ikke et hvilket som helst vaffeljern, men et Ventolette vaffeljern
fra 70-tallet, som ble produsert på Fabrikken (se bildet). Produsenten var Sønnico as. Historielaget vil gjerne ha et slikt vaffeljern til lokalsamlinga - gjerne med eske og bruksanvisning!
Kontakt en i styret, eller send en mail til d-hen-sa@online.no.
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Historielagets fortellerverksted
Gjellum del av Heggedal?

31. oktober arrangerte historielaget nytt “fortellerverksted” på Seniorsenteret.
Temaet var “butikkprat”. Det ble blant annet en diskusjon om utkjøring av varer fra butikkene – med hest. Det var flere
ruter: “Boligruta” – på Vikingjordet, ei rute til Hallenskog og Skjellestad, og......
“...........og så hendte det at vi kjørte bort på Gjellum. Men det var sjelden. For det hørte nesten ikke Heggedal tel...
...det var innflyttere.”

Neste fortellerverksted arrangeres mandag 28. november kl. 1300 på Seniorsenteret. Temaet vi ønsker å ta opp
er “Trevar’n” - og eventuelt andre bedrifter som har holdt til i Heggedal, slike som Norsk Presstoff og Hardmetall.
F.v.: Kari T. Gudem og
Bjørg Kristiansen

Fra fortellerverkstedet 31. oktober
Foto: Arne Sæther

Under, f.v.:
Anne Berit Hella, Sverre
Hella og Terje Martinsen
Over, f.v.:
Øistein Yggeseth,
Ruth Sæther og
Aslaug Halfdansen

F.v.: Walther Gudem
og Sverre Hansen

Over, f.v.: Elke Wiik,
Olga Stokke, Frøydis
Reinsvollsveen og
Jorunn Ingebretsen

50 års-jubileum på Heggedal skole

Avgangsklassen (7-.klasse) fra Heggedal folkeskole i 1961, møttes til 50-års-jubileumsfest lørdag
15.10. hos Turid Indrelid i Gjellumstubben 10. Hele 17 personer fra inn- og utland møtte opp, og det
ble en fulltreffer av en kveld.

D

et første jubeleet hadde klassen for 30 år
siden i 1981. Da hadde de med seg sin mest
avholte lærer; Ragnar Høvik, enda han kun
var deres lærer i 7. klasse. Også denne festen
måtte også være svært vellykket, ved at deres
avholte lærer ble fulgt hjem kl 4 om natten.

K

1.rekke fra venstre: Kari (Nilsen) Halsten, nå bosatt i Mjøndalen. Toril

(Fjeldberg) Sandbrekke, Heggedal. Turid (Granlund) Hjertaas, Krøderen.
2.rekke fra venstre: Tore (Martinsen) Borchgrevink, Hyggen. Asta Solveig (Fredriksen) Hjørnevik Hansen, Bergen. Ingjerd Karen Kongsro, Elverum. Inger Margrethe (Gran) Maudahl, Drammen. Brit Toril Skaar (Hansen)
Føyen, Oslo. Turid (Bakken) Indrelid, Mona (Øgaarden) Krogh, Danmark.
3.rekke fra venstre: Svein Aurmark, Veierland. Fridtjov Thorkildsen,
Oslo. Knut Vethe, Heggedal. Per Lebesby, Fredrikstad. Alf Bru, Heggedal.
Einar Inge Hansen, Åros.
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lassen hadde også sitt 30 års jubelueum i
1991, hvor også Ragnar Høvik var med.
Og det er tydelig at denne klassen har glede
av å møtes, når de nå 15. okt. hadde sitt 50
års jubeluem, men nå uten noen lærere! Og
ifølge komiteen var også denne festen meget
vellykket - med gamle sanger fra skoletiden.

D

e som ikke var med på festen, og heller
ikke på bildet, var:
Mona Wenche (Solberg) Kristiansen, Bjørg
(Heimdal) Hove, Torill-Astrid (Frilseth) Gudem, Øystein Snekkestad, Trygve Hillingseter, Inger Johanne Grime (nå bosatt i USA),
Gunnar Olsen, Kåre Hansen, Knut Egil
Larsen, Arvid Røsand, Paul Johnny Odberg.
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Vinn Flax-lodd! Send løsningssetningen på e-post til ire-j2@online.no innen 20 desember.
Husk å oppgi navn og adresse! Vi trekker ut tre vinnere som får h.h.v. tre, to og ett Flax-lodd. Lykke til!
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Smånytt

Inn i mørkets hjerte
- en reise opp Kongo-floden

Conrad, Joseph : Mørkets hjerte, Kom ut første gang i
1899, norsk utg. 2002, Kagge forlag, 140 sider
Sted : Kongo, Kongo-floden.

Hovedpersonen Marlow er
en erfaren skipper og får
jobben med å føre en elvegående holk av en dampbåt oppover Kongo-floden.
Med seg har han folk med
ulike hensikter, noen gode,
noen onde, mange grådige.
De stevner oppover floden
for å møte den fryktede og
respekterte handelsmannen
Kurtz. Heten er trykkende,
fra jungelen hører de av og til voldsomme skrik slik at
de skvetter og straks er i giv akt overfor fare, nervøst
fortsetter det og fortsetter det, men elven er også lunefull
med sine grunne partier. Når de endelig kommer frem
avdekkes grufulle tilstander, Kurtz, lang, skinnmager,
med innsunkne øyne har skapt seg sitt eget “kongerike”
som han driver etter sitt eget forgodtbefinnende. Elfenben er drivkraften her og Kurtz samler så mye han kan.
Jakturene blir mange og lange. Metodene er diskutable
mildt sagt, men hvem skal si imot en mann som har
skapt sin egen moral, innestengt i seg selv, langt inne i
jungelen.
Boken er et hovedverk innen modernistisk litteratur og
en nøkkeltekst innen postkoloniale studier. Forfatteren
vil få frem de hvites innmarsj i Afrika og setter spørsmålstegn ved det imperialistiske eksperiment.
Boken er verdt å lese fordi den er svært godt skrevet og
tar for seg vanviddet under europeernes kolonialisering
av det afrikanske kontinent og fremstiller dette svært
nært opp til slik det i mange tilfeller fortonte seg. Anbefales både eldre og yngre lesere.
Erlend Eik, Heggedal/Asker bibliotek

Jubileumskonsert

Skitthegga Swing
25 år
på Lancelot, Asker
lørdag 17. desember kl. 14.00 - 16.30
m/gjesteartist

Beate Løvås Olsen (vokal)
Gratis adgang.

Rock’n Roll - garasj - og
høkkertband

releasekonsert på
Heggedalspuben - Rustad Meieri
lørdag 26. november 2011
Kl 19.00 for voksne og barn - releasekonsert
(Hørselsvern deles ut i døra)

Kl 21.00 for kvinner og menn - releasekonsert

Lån film på biblioteket!
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Bandets medlemmer:
Doktor Emil ”Elvis” Iversen - piano og vokal. Musikkkompetanse: Stor bandentusiasme og egeninnspilt Elvis-CD. Heiko
”Jazz” Nolen - Bass, sax og vokal. Musikkompetanse: Har
egen bass og sax, spilt før! Stein” Scheiken” Orholm- gitar m/
pedaler. Musikkompetanse: Fin gitar og utrolig høyde! HansMarius ”Cliff Gunnar” Christensen - trommer, gitar, bass, vokal ...etc. Musikkompetanse: Musiker!!! Torolf ”Toffe” Bjerkemgitar og vokal. Musikkompetanse: Alltid drømt om å spille i
band.
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Telefon 95 45 44 14

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

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

PC Doktoren i Heggedal

• Flytting av data mellom
gammel og ny PC

TREIG PC? Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

• ISDN, ADSL og IP telefoni
• Oppgradering

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

• Salg av ny PC

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV
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