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INNHOLD NR. 6/2012
Livskvalitet

Det går mot jul og høytid og forhåpentligvis grenseløs toleranse for hva andre måtte mene. Vi som har noen rundt
oss synes som oftest julen er en trivelig tid med familie og
venner, selv om pengebruken er alt for voldsom og inntaket
av mat og drikke kan gå over alle grenser. I Heggedal blir det
litt ”jul i gropa”, det graves og bygges snart i hele ”sentrum og
omegn”. Ny skole, ny stasjon, nytt sentrum, mange nye boliger og kanskje en hoppbakke med snøpark i Transmator´n.
Alt som grunnlag for enda bedre livskvalitet.
Tor Arne Midtbø (Askers kommuneplansjef) sier til Budstikka den 7/11, under overskriften ”Satser på livskvalitet: ”
Det vil si at vi må legge til rette for gode rekreasjonsområder
og turmuligheter, men også for å skape gode møtesteder.”
Og han refererer til nye krav fra staten om økt synliggjøring
av folkehelse i kommuneplanen. Han sier videre: ”I Heggedal
ser vi på muligheten for å samle alle kommunale funksjoner
som bibliotek, helsekontor, frivilligsentral og lignende. Vi kan
da bidra til å etablere et møtested der både kommune, frivillige, organisasjoner og næringsliv kan få til en bedre samhandling.” I farten tror jeg han glemte Seniorsenteret og i
farten ble Nærmiljøsentralen en ”kommunal funksjon” – men
med alt det andre gode innholdet aksepterer vi begge deler.
Husk bare at universell utforming betyr tilgang for alle.
La oss møtes oftere i 2013.
Ta godt vare på helsa og livet. Rekk ut en hånd til en som
trenger det. Og ta i mot en hånd fra en som gjerne vil dele
med deg.
God Jul.
PerS
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Laila Samuelsen (lssamuel@online.no)
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Terje Martinsen

Den store gulmalte trebygningen midt i Heggedal er det eldste huset i sentrum.
Huset omtales som «Heggedal Meieri» fordi det opprinnelig ble bygget som
meieri, men også landhandleri og bakeri
Da fyrstikkfabrikken var etablert i 1875,
økte folketallet sterkt i Heggedal. Det ble
behov for forretninger og service av ulike
slag. Et av de første husene som ble bygd,
var Heggedal Meieri og det var bøndene

på Hovedgården, Yggeset og Vinnulstad
(Gabriel Blakstad, Lars Yggeseth og Peder Windelstad) som gikk sammen og
dannet andelslaget «Heggedal Meieri» i
1880-åra. I åra forut hadde de sendt melka

Kjøpmann Nikolai Yggeseth står i døråpningen med ansatte og kunder
utenfor (ca 1905).
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med toget til Kristiania Melkeforsyning i
Oslo, men noe ble også levert til Hanna
Larsen som drev melkeutsalg i den gamle
kvernabygningen.
Foruten meieri i kjelleretasjen inneholdt Heggedal Meieri landhandleri i
første etasje, meierisal og leiligheter i 2.
og 3. etasje. I sidebygningen, som nå er
revet, var det både bakeri, leilighet, stall
og utedo. Ved siden av den lå vognskjul
og forrom. Dessuten lå den store isbingen
like inntil. Isen, som ble skåret på Gjellumvannet, ble brukt til å kjøle ned melka
og andre matvarer. Isbingen var stor, sikkert fordi både Heggedal Meieri og Rustad Meieri som lå et lite steinkast unna
begge hadde behov for is.
På begynnelsen av 1900-tallet skjedde
endringer. I 1919 ble interessentselskapet
oppløst. Meieridriften fortsatte imidlertid
fram til 1939 da det ble en del av Asker
meieri. Heggedal Meieri leverte årlig ca
250 000 liter melk til Østlandske Meiericentral. I 1939 hadde Heggedal Mei-
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Interiør fra Heggedal Meieri og Landhandleri i 1922. Vi ser kjøpmann William Grinerud helt til venstre.

eri og Landhandleri seks ansatte. Dessuten hadde de hest og disponerte lastebil.
Selv om meieridriften opphørte, fortsatte
landhandleriet. I 2. etasje etablerte Asker Sparebank filial fra 1913, og omtrent
samtidig fikk Heggedal eget bibliotek i de
samme lokalene. Sparebanken ble styrt
av gårdbruker H. P. Chr. Østern som også

satt i direksjonen i Asker Sparebank. Lærer Gudbrand Thune som var kommet til
Heggedal skole i 1912, sto for utlånet av
den beskjedne boksamlingen. Jeg husker
at fru Hvardal betjente utlånet i min barndom tidlig på 1950-tallet. Familien eide
fortsatt huset og bodde der. Biblioteket
hadde tilhold her til 1960-tallet da det ble

På dette fotografiet fra ca 1890 ser vi sydsiden
av Heggedal Meieri midt på bildet.
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bygd nytt ved Heggedal skole.
Ved århundreskiftet var Nikolai Yggeseth bestyrer av landhandleriet og
meieriet. Han var for øvrig sønn til en av
grunnleggerne, Lars Yggeseth. Fra 1919
var det William Grinerud som drev landhandleriet. I 1929 Kjøpte Johan Hvardal
Heggedal Meieri og Landhandleri. Han
drev forretningen fram til 1942 da han
leide bort driften til Erling Kuskerud. På
det tidspunktet drev også Gullbjørg Karlsen frisørsalong i 2. etasje. Hun flyttet
senere salongen til «Kverna». Fra begynnelsen av 1950-tallet var det Paul Lauritsen som drev kolonialforretningen. Han
startet den første selvbetjeningsbutikken
i Heggedal. Mange av de gamle kundene
syntes det var rart selv å skulle gå rundt å
plukke varene fra hyllene. «Jeg føler meg
nesten som en butikktyv», fortalte en av
de første kundene. Etter Lauritsen var det
Arnesen og til sist Dalsbråten som drev
kolonialforretningen fram til slutten av
1960-tallet.
Budstikka hadde en reportasje fra
Heggedal i 1941. Der heter det blant annet om Heggedal Meieri: «Bygningen er
svært gammel. Omgivelsene her er ikke
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smukke. En opprydning og nybygging
er høilig påkrevet. Men det kommer forhåpentlig når det blir bedre tider igjen.»
Omgivelsene det siktes til, er den gamle
sidebygningen som på det tidspunktet var
svært forfallen. Også Heggedal Vel hadde
uttalt seg tidligere om forfallet i sentrum.
Vellet mente at sidebygningen burde rives.
Etter krigen startet Ingrid og Ernst
Bjerknes Heggedal Bygg i kjelleretasjen.
Her kunne man få kjøpt alt fra maling og
spiker til juletrepynt. De bodde i toppetasjen, men tidlig på 1950-tallet kjøpte de
Friheim hvor de innredet en liten leilighet
og ellers hadde lager for byggevarer i den
delen av huset som hadde vært forsamlingslokale. Heggedal Bygg holdt til her
fram til Heggedalssenteret ble bygd midt
på 1980-tallet. Etterat Bjerknes ga seg,
overtok Evy Haugland butikken.
Den første bakeren i Heggedal Meieri
het Magnus Hannestad. Han bodde i sidebygningen med kone og fem mindreårige
barn. I 1932 startet Karsten Larsen sin
bakerivirksomhet i det samme lokalet før
han bygde nytt ved Vollenveien like ved
«Trans’mator’n». Eldre heggedølinger
husker kanskje at han syklet rundt til forretningene med bakervarene i en kurv på
bagasjebrettet. Bakeriet i Heggedal Meieri ble nedlagt. I stedet kom det en skomaker i lokalet, Kåre Gjellum. Han lappet
og halvsålte sko og støvler til langt inn på
1950-tallet. Det luktet lær og bekatråd hos
ham.
Helt fram til omkring 1960 var det en
«tjoringsbom» for hester foran inngangen
til butikken. Her ble hestene «parkert»
mens folk var inne og handlet. For oss
som var barn, ble den benyttet til ulike
turnøvelser. En liknende bom sto foran
Rustad Meieri like bortenfor.
Etter at kolonialbutikken var opphørt
og bank og bibliotek var flyttet, skulle den
gamle meieribygningen få mange gjestevisitter av ulike slag, alt fra TV til klær.
Det siste skuddet på stammen er et kunstgalleri, «Pikene ved broen». I lokalene etter Heggedal Bygg er det nå frisørsalong,
og lokalene etter bank og bibliotek er
leilighet. Dessuten har Heggedal og omegn historielag midlertidig fått disponere
et lite lager i kjelleren av Irene Johansen
som eier bygningen.
Sidebygningen er som nevnt for lengst
revet. I den nordligste delen av den hadde
Heggedal Bygg i mange år et lite lager.
På veggen utenfor sto «Plakattavla». På
tilsvarende svarte tavler ved stasjonen,
på «Trevar’n» og ved Gjellum ble kino-
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Postkortet fra 1910 viser Heggedal Meieri midt på bildet, med
sidebygning, isbinge og lagerskur til venstre.

plakater og andre viktige oppslag behørig
stiftet opp med tegnestifter.
Sidebygningen og plakattavla som
kunne fortelle om hva som skulle skje i

Heggedal er borte. Men Heggedal Meieri – det eldste huset i sentrum - skal få
stå som det kulturminne det er. Det er vi
glade for!
Ingrid og Ernst Bjerknes
solgte byggevarer fra
underetasjen.
Friheim
var lagerlokale og bolig.

Bildet er fra omkring
1930. Heggedal Vel klagde
på forfall og manglende
vedlikehold.

Slik så det ut i 1940, sett fra brua mellom Rustad Meieri og
Elvelygården.
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Anna Grønvik
Ny sokneprest i Heggedal
Anna Grønvik er nylig tilsatt som sokneprest
i Heggedal menighet og erstatter Toralf Dehli
som går av etter oppnådd aldersgrense.
Anna Grønvik ble tilsatt 17. september som sokneprest
i Asker prosti, Heggedal sokn, av Oslo bispedømmeråd etter innstilling fra blant annet menighetsrådet i Heggedal.
Det var 12 søkere til stillingen som ble lyst ut like før sommeren. Anna Grønvik begynner i stillingen ved årsskiftet,
men innsettelsen er planlagt søndag 13. januar. Hun flytter,
sammen med ektemannen Lars Harald og hunden Vilje inn
i nyanskaffet prestebolig i Sætre terrasse. Spesielt var det
at hennes far, Knut Grønvik, ble tilsatt som sokneprest i
Lommedalen i samme bispedømmerådsmøte.
Anna er i dag kapellan i Brumunddal/Veldre menighet,
men vokste opp i Lommedalen. Hennes alder er ganske
nøyaktig det halve av den presten hun avløser. Vi har spurt
henne om hvorfor hun valgte presteyrket.
– Opprinnelig hadde jeg ikke tenkt å følge etter min far
som var teolog. Jeg har alltid vært interessert i realfag og
begynte etter videregående å studere ”Hagebruk og grøntmiljø” i Grimstad ved en avdeling av Norges landbrukshøgskole. Etter halvannet år ble jeg i tvil om yrkesvalget
og byttet til teologi ved Menighetsfakultetet. Etter fullførte
studier arbeidet jeg som studieveileder samme sted, men
fant etter hvert ut at det var vanskelig å veilede studenter
til et yrke jeg selv ikke hadde valgt. Jeg tok derfor stilling
som prest i Hamar bispedømme og ble ordinert i 2006. Jeg
jobbet i Trysil og Ottestad før jeg kom til Brumunddal.
– Hva liker du å drive med utenom yrket?
– Jeg er glad i å være ute i naturen med hunden og ofte
går turen til hytta ved Mjøsa. Dessuten har jeg beholdt interessen for hagebruk.
– Din far har hatt tilknytning til Korsvei-bevegelsen,
har du også det?
– Ja, jeg har jo vokst opp med dette, og selv om jeg
ikke er like aktiv i dag er bevegelsens fire veivisere viktige
for meg: «Søke Jesus Kristus», «Bygge fellesskap», «Leve
enklere» og «Fremme rettferdighet».
– Hvorfor søkte du stilling i Heggedal?
– Jeg hadde nok et ønske om å komme ”hjemover”. Jeg
flyttet hjemmefra da jeg var 17 år og fartet en del, bodde
både på Vestlandet og i England. I oppveksten var jeg speider og deltok på Ten-sing. Her var det god kontakt mellom
gruppene i Asker og Bærum. Jeg har til og med deltatt på
pysj-cup i Heggedalshallen. Kjekstadmarka kjenner jeg

Anna Grønvik

også noe fra turer i området. Da jeg leste utlysningsteksten
opplevde jeg at her var det en menighet med mye engasjement og glede, og tenkte: Der har jeg lyst til å jobbe!
– Du har allerede knyttet kontakt med ungdomsmiljøet I Heggedal.
– Ja, jeg fikk være med Team Heggedal på tur til New
York i høst, like etter at jeg var tilsatt. Det var fint å få
være sammen med dem. De er en flott gjeng med et godt
samhold. Sjelden har jeg møtt så åpne og omsorgsfulle
ungdommer.
– Hvilke tanker har du om menighetsarbeidet?
– Jeg ønsker å videreføre det som i dag fungerer godt.
Jeg liker menighetens motto ”Kirken midt i bygda”. Det
er vi som tilhører Heggedal menighet som er kirken her i
Heggedal. Gamle og unge, troende og tvilende, alle er vi
like viktige for Gud og for hverandre. Jeg håper jeg kan
være med på å bygge videre på fellesskapet i menigheten
og ønsker å ha et særlig fokus på gudstjenester og barn.
– Og hvilke forventninger har du til menigheten?
– Jeg gleder meg til å bli kjent med menigheten og ser
fram til fellesskapet. Jeg håper å få god kontakt med enkeltmennesker og satser på at dere er av den typen som tør
å gi konstruktive tilbakemeldinger!
Med det ønsker vi Anna velkommen til Heggedal!
Ole-Herman Bjor

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499
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Julemarked
Årets julemarked går av stabelen søndag 2. desember rett etter gudstjenesten som begynner kl. 12.00 denne dagen. Vi ønsker å gjenskape et marked
i Astrid Lindgren stil, så kom og hjelp
oss å lage stemning!. Salgsvarer og
andre bidrag tas i mot med stor takk.
Ta kontakt med MR-leder Per Øystein
Funderud via Heggedal menighet på
heggedal.menighet@asker.kirken.no
om du har noe du kan bidra med enten
av praktisk art eller salgsvarer (strikk,
broderi, juledekorasjon, julekaker
etc.). I år igjen vil Dansesonen komme
og glede oss med en juledans og Heggedal og Blakstad skolekorps kommer
og hjelper oss med å tenne julegrana.
Endelig program for dagen vil bli lagt
ut på menighetens hjemmesider når
det er klart.

Countrymesse
og avskjed

Julekonsert 13.desember
Salig blanding sammen med Current
saxofonkvartett har julekonsert i Heggedal kirke torsdag 13. desember kl 19:00.
Billetter: Forhåndssalg kr. 100,- i døra kr.
150,-.
Musikk av Bach, Faure, Gjeilo, Mozart
m.fl.

NYTTÅRSFEST 3. januar
Menighertens seniorarbeid arrangerer
NYTTÅRSFEST torsdag 3. januar 2013
kl. 18:00 på Heggedasl hovedgård. Hjertelig velkommen til alle pensjonister. Gang
rundt juletreet og mye sang og musikk!
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28. oktober var det gudstjeneste med
Country-inspirert musikk i Heggedal kirke. Dette var Toralf Dehlis siste ordinære
gudstjeneste før han gikk av som sokneprest på grunn av aldersgrensen. Det var
stort oppmøte som fylte både kirken og
menighetshuset der det var arrangert video-overføring fra kirken.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe
på Gjellum. Her var det også trangt om
plassen og de siste måtte stå. Menigheten
hadde sørget for at en hest var tilgjengelig

Hellig tre kongers fest
Søndag 6. januar kl. 15.00 arrangerer
Heggedal menighet Hellig tre kongers fest
(Juletrefest) på Gjellum Grendehus. Her
vil det bli servering, sang av Heggetroll,
andakt, gang rundt juletreet og utdeling
av godtepose av selveste De Hellige tre
konger. 3-åringer får en ekstra invitasjon
til dette arrangementet og vil bli gjort litt
ekstra stas på under arrangementet. Mer
informasjon om arrangementet kommer
på hjemmesidene til menigheten.

for å transportere hedersgjesten til Gjellum.
Naturlig nok vanket det mange godord
for en usedvanlig lang tjeneste i området
Heggedal/Østenstad – nærmere 38 år.
Først ute var ordfører Lene Conradi.
Gaven fra menigheten var en reisesjekk for to til et fritt valgt reisemål. Menighetsrådets leder, Per Øystein Funderud, og dglig leder, Marianne Solheim,
overrakte gaven som flaskepost.
Tween-sing
I høst startet Heggedal menighet opp
Tween-sing for barn i alderen 10-13 år i
Heggedal kirke tirsdager kl. 13.30-14.30.
Dette er et gratis tilbud og det er bare å
komme innom for å se hva det er. Påmelding skjer til Marianne Solheim på marianne.solheim@asker.kirken.no, og vi vil
gjerne ha flere faste medlemmer.
Heggetroll
Heggetroll – menighetens barnekor – tar
opp nye medlemmer hele året. Øvelsene
er tirsdager i Heggedal kirke fra kl. 17.1518.00. Ledere for koret er Tor Magne
Handeland og Marianne Solheim. Aldersgruppen Heggetroll passer for er 5-10 år.
Siste øvelse før jul er 11. desember hvor
vi utvider øvelsen vår med mat og juleverksted.
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Program Heggedal menighet
DEN NORSKE KIRKE
Dag

Aktivitet

Sted

Opplysninger

Kirken

Brennum, band, forsangere, Team Heggedal

NOVEMBER
Søndag

25 19:30 Kveldsmesse
DESEMBER

Søndag

2

12:00 Julemesse

Kirken

Søndag

9

11:00 Presentasjonsgudstjeneste

Kirken

Søndag
Mandag
Mandag

16
24
24

11:00 Meditasjonsgudstjeneste
12:00 Julaften
14:00 Julaften

Kirken
Kirken
Kirken

Mandag
Tirsdag

24 16:00 Julaften
25 13:00 Juledag
JANUAR 2013

Kirken
Kirken

Dehli, Laugerud, dåp, Heggetroll. Julemarked etter
gudstjenesten
Dehli, Brennum, band, The Vocal Department, konfirmantpresentasjon
Dehli
Finn Edvin Brøndal, Laugerud+musikere, Heggetroll
Dehli, Laugerud+musikere, The Vocal Department,
Team Heggedal
Dehli, Laugerud+musikere
Dehli, Laugerud

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

6 11:00 Gudstjeneste
6 15:00 Gudstjeneste
13 11:00 Gudstjeneste
20 11:00 Gudstjeneste
27 19:30 Kveldsmesse
FEBRUAR 2013

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Dehli, Laugerud
Hellig tre kongers fest på Gjellum Grendehus
Innsettelse av ny sokneprest
Anna Grønvik, akedag etter gudstjenesten
Brennum, band, forsangere, Team Heggedal

Kirken

Mer informasjon kommer

Søndag

5

11:00 Gudstjeneste

Faste aktiviteter
Team Heggedal: hver tirsdag kl. 19:00-21:30. Siste samling før jul 11. desember.
Ungdomskor: annenhver tirsdag kl. 18-19.
Heggetroll: tirsdag kl. 17:15-18:00. Middagsservering utvalgte tirsdager etter oppsatt plan. Siste øvelse før jul er 11.
desember
Baby-sang: onsdager kl. 11:30-13:30 på Heggetun. Siste kurs dag 7. november.
Klubb 10-13: utvalgte fredager kl. 18-20: 12. oktober, 16. november og 7. desember.
Salig blanding: øver torsdag kl. 19:00 - 22:00.
HK: tirsdag like uker kl. 19:30.
Kirkefrokost: (Seniorarbeid): kl. 11:30: 10 desember.
Se Heggedal menighets hjemmeside for nærmere informasjon: www.heggedalkirke.no

Nye konfirmanter
Tirsdag 6. november hadde vi innskriving av nye konfirmanter og det
kom 48 nye konfirmanter denne dagen. Det er fortsatt mulig å melde seg
til konfirmasjon i Heggedal kirke. Ta
kontakt med trosopplærer Torbjørn
Brennum på e-post brennum@gmail.
com om dere har spørsmål eller ønsker
å melde dere til konfirmasjon. Søndag
9. desember presenterer vi alle de nye
konfirmantene for menigheten i gudstjenesten kl. 11.00.
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Frivillig i Heggedal
menighet
Heggedal menighet er stadig på jakt
etter frivillige til menigheten. Kunne
du tenke deg å bidra med noe - alt
fra vaffelsteking/kakebaking, pussing
av sølv, kirkekaffe-ansvar, oppgave i
gudstjenesten (utdeling av salmebøker
(kirkevert), tekstlesing (klokker)), søndagsskolen.
Ta kontakt med oss på
heggedal.menighet@asker.kirken.no.

DEN NORSKE KIRKE

Heggedal menighet

Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf: 66 90 71 80

heggedal.menighet@asker.kirken.no
marianne.solheim@asker.kirken.no
www.heggedalkirke.no

2012-11-21 14:27:17
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Gjellum Senter

Heggedalsveien 350 - Heggedal

Heggedal
Gjellum Tannlegesenter

Mandag - fredag 7-23
Lørdag 8-21

Mikro Dataregnskap AS

Lillan Wikerholmen
Mand. - fred. 09.00 - 21.00
Tlf. 66 79 61 64 - E-post: lillanw@online.no

Tlf. 66 79 69 30
Mand. - fred. 08.00 - 16.00
E-post: post@mikrodataregnskap.no
www.mikrodataregnskap.no

Gjellum Frisør

Tømrermester Truls Stokker

Stina Akre Hopland

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

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

Sunline Solstudio
Åpent alle dager 09.00-23.00

Telefon 414 70 155
www.huskonsulenten.no
Epost: torbjorn@huskonsulenten.no

Gravalid Service as
Telefon 922 53 357

Åpent man. - fre. 08.00 - 21.00
Tlf. 02385 Akuttvakt: 4127 4471
www.rygg-rehab.no

Annonser og div 6_12.indd 9
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Tekst: Dag Henning Sæther

Hogger helst
i granitt
Rolf Karlsen er arvelig belastet, med en bestefar som var
steinhogger. Som anleggsgartner lærte han å hogge skifer, ble interessert i stein, og tok fagbrev. Gjennom samarbeid med arkitekter og kunstnere har han fått utfordringer, og funnet løsninger. Det spesielle med Rolf er at
han henter steinen direkte fra bruddene og hogger dem
til på plassen. Det gir en unik mulighet til å velge riktige
emner og få det maksimale ut av steinen. Men det har sin
pris. Nå sier håndleddene stopp.
Rolf ble født i Heggedal i 1955. Bestefaren Robert Karlsen var steinhogger,
og var med på å ta ut steinen til Monolitten fra et brudd i Iddefjorden.
”Jeg har det vel litt fra bestefar. Men
jeg var bare med han i noen brudd, kan
huske jeg sto på pallene i bruddet. Han
var svensk. Men så kom han hit og bytta
navn fra Karlsson til Karlsen. Han blei
så forbanna på svenskene under krigen.”

Ble først rørlegger

”Jeg begynte som rørlegger, for jeg var
kompis med Morten Mortensen. Og da
ville jeg bli rørlegger, jeg også. Jeg tok
fagbrevet, men fant snart ut at det ikke
var dette jeg ville. Fikk en kveil med rør
på ryggen og noen loddedeler. Det var
ikke noe håndtverk, syns jeg, da.
Så begynte jeg hos en anleggsgartner,
og der lære jeg å hogge skifer. Da bestemte meg for at det var stein jeg ville
drive med. Men jeg måtte gå den tunge
veien, måtte begynne med å slå stein
som lå på pall, ikke i sandbad (som de
erfarne fikk). Det har jeg fått betalt for.
Jeg måtte lære meg å bruke meiselen
helt riktig.”

Aker brygge

Fra byggingen av steinparken i Rosendal. Under: Avduking av “tidsaksen”.

Rolf Karlsen.indd 10

Harald Steiro - en annen heggedøl - fikk
Rolf over til Anleggsgartner Olinius
Skaaret, der han tok fagbrev som anleggsgartner. På denne tida la han utendørs belegg på Aker brygge, på plassen
inne på området, med de spesielle kulene.
”Den var en spesiell jobb, som jeg
gjorde sammen med Harald. Når det er
fiskebein, må det være helt på linje. Kulene måtte tilpasses på stedet. Jeg måtte
dra mønsteret litt og litt, og legge pinner imellom før jeg fuga det. Der måtte
jeg ha et telt over meg så ingen så hva
jeg dreiv med, for jeg fikk så mange
kommentarer at det var helt borti natta.
Og så var det de svære kulene på den
trappa foran inngangen til DnB. Torvald (Skaaret) sa til meg at den klarer
du aldri å få sammen. Så det blei tatt

opp et veddemål på 4 halvlitere som
jeg fikk på brygga etterpå. Jeg lot han
slippe ned den siste steinen.”

Kunstnere og arkitekter

Etterhvert kom Rolf i kontakt med
kunstnere. Det første prosjektet var Citadel på Schøyen, et prøveprosjekt han
hadde sammen med blant annet Bård
Breivik. Seinere var han involvert i flere forsøk på å drive firma sammen med
kunstnere, men det skar seg.
”Vi hadde en jobb for Würth oppe på
Gjelleråsen, til 12 millioner. Da vi var
ferdig, hadde vi kanskje nok igjen til å
dele ei kasse øl. Da ville jeg ikke mer.
Siden har jeg jobba aleine sammen med
kunstnerne”.
Rolf har opparbeidet et tett forhold til
bruddene i Sverige, der mye av steinen
hentes. Det ligger tre brudd i Skåne, med
hvit, rød og svart granitt. ”Når de finner
en spesiell form i steinen, for eksempel
med store krystaller inni. så kan de ikke
brukes i produksjonen. For det er en
svakhet i steinen. Men vi kan bruke dem
og bygge med. Så da legger steinbruddene sånne biter til side for oss.”

Klosterenga i Gamlebyen, der Hovinbekken skal renses og ledes gjennom parken i
polerte renner.

2012-11-21 19:10:06

Heggedalsposten
Bård Breivik (billedhogger) om Rolf:
“Jeg har jobbet sammen med Rolf siden 1990.
Han er en vanvittig god håndverker. Gjør så
nøyaktig arbeid at det er borti natta. Steinplatene i Gulen ble montert med nøyaktighet
på +/- 3 mm på 60 meter. Og så er han en av
de særegne som jobber direkte med arkitektene, og også direkte i bruddene. Fin type”

Johan Naterstad (geolog) om Rolf: “Rolf
er kanskje Norges beste steinhogger. Han
har en spesiell evne til å ta fram skjønnheten i steinene. Der er han kjempegod.
Og så har han even til å samarbeide.
Steinparken i Rosendal, der ser du hele
Rolf. Han er spesiell. Og stein, det kan
han.”

miden i Asker skulle hatt vann rennende
fra toppen nedover trinnene. På Klosterenga, i Rosendal, og på Lillehammer
renner vannet over polerte steiner og i
nøye uttenkte løp.
”På Lillehammer monterte jeg noen
vannrenner der noen av rennene er
rettskjærte, mens andre har form av
”8-tall”. Vi jobber litt etter østerrikeren
Viktor Schaubergers – ”Levande vatten”. Han har en teori om at når vannet settes i strømninger og hvirvler, så
blandes det inn luft i vannet, og da gror
det ingen alger. På Lillehammer er bare
den rettskjærte renna algegrønn.”

Den ene jobben har ført
til den neste...
Rolf har hogd til en 8 meter høy stein
som er vannførende, på Jussi Björlings plass i Gøteborg. Mens han
holdt på kom det en svenske bort og
sa: “Det der er inte Jussi Björling, for
han var liten og tjokk”.

Sammen med Bård Breivik og Aksel
Wolf leier Rolf et område på Bergvang
Hagesenter i Asker. Der har de hoggeskur med traverskran og lager.
”Men det er mest Aksel som står og
hogger der, skulpturer. Jeg reiser mer
rundt på arbeidsstedet og tar med meg
stein fra Sverige på lastebilen, og drar
rett på jobb.”

”Levande vatten”

Rolf liker å jobbe med stein og vann, og
det var opprinnelig meningen at pyra-

Rolf har aldri drevet med markedsføring. Han hadde først en jobb privat
for Magne Joranger. Da Joranger seinere skulle utsmykke Klif kjøpesenter i
Warzawa, ble Rolf engasjert. Der lagde
han en 8 meter høy figur inne i senteret,
sammen med ark Sikkeland.
”Vi hadde bare to dager på oss til å
planlegge, men så visste jeg at jeg hadde en stein i Sverige.”
Polske Beata jobbet da med utleie av
butikklokaler i Klif. Idag er hun og Rolf
gift, bor i hans barndomshjem i Øvre
Gjellumvei, og har datteren Diana Maria sammen.

Kongelig Hoffleverandør

Etter å ha gjort en jobb i Slottsparken,
(Dronningparken) med en demning
og et vannfall, fikk han en jobb for de

Lokalt er Rolf mest kjent for Pyramiden i Asker sentrum. Johan
Naterstad og Ingolf Rui planla, og Aksel Wolf og Rolf bygde.
Rolf satte veldig pris på samarbeidet med Naterstad og Per Øystein Funderud på dette prosjektet.

Rolf Karlsen.indd 11
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kongelige på landstedet deres på Mågerø. Der skulle en 40 meter lang bekk
utsmykkes, i anledning kongeparets 70årsjubileum.
”Jeg fant den fineste plassen der, og så
hogg jeg en benk inn i fjellet til kongen
og dronninga, en presang fra meg til
dem.”

Heggedal sentrum?

Kanskje Rolf bør få slippe til i det nye
Heggedal sentrum? Der det er planlagt
torg med trapper ned i Kistefossdammen. Når han får spørsmålet, er planleggingen alt igang.
”Vi bare setter ned en stor kum, og så
pumper vi vannet opp og lar det renne
ned over....
....det blir jeg gjerne med på.”

Utsmykkingsprosjekter:

OL på Lillehammer, 3 prosjekter
OBOS
Würth, hovedkontor på Gjelleråsen
Jussi Björling platsen, Gøteborg
Arkelstorp ruin, Tommarp Gård
Klosterenga Skulpturpark, Gamlebyen
Kulturlandskap Norland (Narvik)
Holmenkollen (vannveggen)
Lillesand
Universitetet i Lund
Nå i Odda
Steinparken i Rosendal
Torgalmenningen i Bergen
Tusenårsstedet Gulen
Ullevål Sykehus (Dag Birkeland)
Borghaven, Porsgrunn (Dag Birkeland)
Klif Senter, Warzawa
Pyramiden, Asker sentrum

Fallos-figur i Klif Senter i Warzawa. Rolf liker litt erotiske
motiver, i følge kona Beata.

2012-11-21 19:10:08
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- en bedriftspresentasjon
Naprapati er en videreutvikling av kiropraktikken. En naprapat har fire års
utdanning, parallelt med praksis ved
studentklinikk. Rygg & Rehab er en
naprapatkjede med klinikker i Heggedal, Røyken, Sætre og Arendal. Kjeden ble
startet i januar 2010 av Terje Baggerød
(28) og Haakon Rønning Kvam (27).
Naprapatene Terje Baggerød og Eline Sagen ved naprapatklinikken Rygg & Rehab på Gjellum.

Presentasjonen er laghet av Heggedalsposten og
betalt av Rygg & Rehab.

En time hos naprapaten
kombinerer en rekke ulike teknikker for
å behandle problemer i muskler, ledd,
sener, leddbånd og nervesystem.

Har du vondt i magen, så gå til Per i
hagen, heter det i en gammel regle.
Men har du vondt i muskler og ledd,
kan det lønne seg å gå til naprapatene
i Heggedal. Rygg & Rehab finner du i
Gjellumsenteret i Heggedalsveien 350
(tidligere Røykenveien 296).
Hvordan?
En naprapat behandler både muskler
og ledd for å oppnå en bedre funksjon
og bevegelighet i hele kroppen. Naprapaten ser kroppen som en helhet, og
kombinerer ortopedisk manuell medisin med spesifikk kunskap om kroppens
oppbygning og funksjon. Naprapaten
jobber hovedsaklig med hendene og
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Hvorfor?
Når samspillet mellom muskler, ledd
og nervesystem ikke fungerer, oppstår
smerte. For å oppheve disse funksjonsforstyrrelsene behandler naprapaten
både muskler og ledd for å skape balanse mellom de berørte bevegelsesog støtteorganene. Med naprapatens
kunnskap om kroppens anatomi og
funksjon, får man god hjelp til å komme
raskt tilbake til en hverdag uten smerter. Naprapatene i Rygg & Rehab har
god tilgjengelighet og romslige åpningstider, slik at det blir enklere for deg
å få hjelp med dine problemer.
Kompetanse
Ortopedisk medisin (OMI) er et klinisk
undersøkelses- og behandlingssystem
for diagnostisering og behand-ling
av plager i muskler og ledd, basert på
den engelske ortopeden James Cyriax’
banebrytende forskning innenfor diagnostisering og manuell behandling
av lidelser fra muskel- og skjelettapparatet. Naprapatene i Rygg & Rehab
arbeider ut fra dette systemet, under
videreutdanning innen ortopedisk medisin. Dette er en fem-årig modulbasert

utdannelse, et tillegg til den fire-årige
naprapatutdannelsen. Naprapatene i
Rygg & Rehab tar denne videreeutdanningen. Hovedvekten i OMI-utdannelsen blir lagt på undersøkelse og vurdering av hver enkelt pasient, slik at
pasienten får den hjelpen som kreves.
Mistenker naprapaten tilstander han
ikke kan behandle, blir man sendt
direkte videre til legespesialist.
Utover forskjellige behandlinger tilbyr
naprapaten også treningsveiledning.
Det er viktig med trening for å holde
smertesymptomer på avstand. Har du
vondt i muskler og ledd, ta kontakt
med naprapaten på telefon 02385.

2012-11-19 23:18:05

HEGGEDAL VEL

Heggedalsposten

13

Ny badestrand og ”Tuftepark” i Kloppedalen
Vi følger opp artikkelen fra siste
utgave av Heggedalsposten nr. 4
(august 2012) vedrørende søknad
om ny badestrand i Kloppedalen.
I tillegg søkes det også om en
”Tuftepark” tilsvarende den som
er etablert på Risenga i Asker.
Det er avgjørende å få nær parkering
med tilstrekkelig kapasitet. Da er arealene tvers over veien nærliggende å
bruke, hvor dette området eies av Asker kommune. Omregulering blir nødvendig da dette i dag er regulert som
næringseiendom.
Heggedal IL og Nærmiljøsentralen i
Heggedal støtter opp om denne søknaden og har vært med på å utforme den.
Søknad er nå sendt til Asker Kommune ved Park og Idrettsavdelingen.
Tufteparken skal være et gratistilbud
som skal huse et godt treningsmiljø
for uorganisert trening. Målet er å
kunne tilby en allsidig trening for alle
aldersgrupper. Treningen går hovedsakelig på støtte- og kjernemuskulatur, og kan derfor bli overført til alle
idretter. Anlegget er i all hovedsak
vedlikeholdsfritt, noe som også er
viktig med tanke på å sikre lavest mulige driftskostnader.
Asker kommune har allerede meldt
tilbake at Tuftepark i Kloppedalen er
et positivt initiativ som de ønsker å se
nærmere på.

mill i året med ulykkene langs denne
veien. Budstikkas leder fra 20. september om at Røykenveien er farlig
understøtter dette.
Forslaget til Stein Arne Bakken om
et eget ”Røykenveiutvalg” ble dessverre nedstemt i kommunestyret 26.
september, men takk for ﬂott forslag
om egen utredning for Røykenveien,
uavhengig av ny E18 under Asker.

Rødt-lys kjøring i Gjellum-krysset ser
ut til å avta. Vi i vellet har oppfordret
UP til å overvåke dette – og rapportene om slik kjøring har minket.

Kommentarer sendes på e-post
til Heggedal Vel på
post@heggedalvel.no

Skisse, Kloppedalen

I tillegg til at det er søkt om ny badestrand i Kloppedalen, er det samtidig
søkt om en opprustning av Gjellumstranda med ny badebrygge, nytt toalett og påfylling / etterfylling av sand.
Debatten om ny Røykenvei har fått
et oppsving. Vi takker NAF for deres
beskrivelse av ”krøtterstien” og med
statistikk som viser at det koster 78

Tufteparken på Risenga i Asker

Tekst og foto/illustrasjoner: Morten Dahle

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

Rakfiskaften på
Heggedal Hovedgård
Av: Svein Mathiassen

Det er blitt tradisjon med Lion’s
rakfisklag rundt Nyttår på Heggedal
Hovedgård, og i år går det av stabelen
onsdag 16. januar kl 19:00

Også i år serverer Lions Club Heggedal rakfisk fra
Noraker Gård på Fagernes. Nesten som vanlig vant
Noraker Gård Folkets Pris som årets beste rakfisk,
og vi har kjøpt inn 11 kg Noraker vellagret, forteller
Svein Mathiassen.
Rakfisken ble hentet på Noraker Gård under årets
Rakfiskfestival fredag 2. november. Det var ca. 25.000
rakfisk-elskere i Fagernes under festivalens høydepunkt lørdqg 3. november, og det var mange kjente
Heggedalsfjes å se.
Rakfisk er en meget gammel norsk måte å konservere fisk på, hvor den legges i svak saltlake til den er
ferdig fermentert, og da holder den seg i lang tid bare
den ligger neddykket i lake. Det er en gammel historie at rakfisk ble oppdaget ved et uhell, ved at man
brukte for lite salt når man skulle salte fisken. Uansett
hvordan den oppstod så er rakfisken elsket av mange
og hatet av noen. Men for de som setter pris på en stor
smaksopplevelse i ganen er det å smake årets rakfisk
for første gang et virkelig høydepunkt. Tidligere rakfisk luktet meget stramt og smaks-intensiteten varierte fra produsent til produsent, men samarbeidet blant
rakfiskprodusentene i Valdres har styrt produktet mot
et konsumprodukt hvor lukten er meget dempet, og
behagelig, konsistensen er smøremyk, og smaken er
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rettet inn mot konsum-markedet. Dette er synd mener
kanskje gamle rakfisk-entusiaster, men for de som
vil smake rakfisk for første gang er det blitt en meget
verdsatt rett, som ikke er noen risiko-sport.
Vi serverer vellagret Noraker Rakfisk med tradisjonelt tilbehør som løk og lefse, flatbrød, rømme, etc.,
samt øl og akevitt. Maten er satt fram på buffetbord
i Hovedgården, og våre gjester kan forsyne seg hele
kvelden. Det pleier å være en festlig atmosfære med
mye godt humør og etter hvert mange gode historier
rundt bordet utover kvelden. Vi har plass til 44 gjester, og først til mølla får først male, så meld deg på
snarest til heggedal@lions.no eller ring Mathiassen
på 454 15 412 hvis du har noen spørsmål. Oppgi navn
og adresse, for gutta i Lions Club Heggedal henter deg
i bil og kjører deg til Hovedgården, og kjører deg trygt
hjem etterpå. Dette er inkludert i kuvertprisen på kr.
750,- og da får du spise og drikke så mye du vil ha.
Tilbudet om gratis henting og hjemkjøring gjelder for Asker, Bærum og Røyken. For deltagere
utenfor disse kan det avtales at Lions henter på
/ bringer til Asker stasjon.
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Vinn Flax-lodd! Send de to løsningssetningene 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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Heggedal og omegn Historielag

Julegaven til de
s
tror de har alt! om

Historielagets årbok 2011
Årets ”Tændstikke” inneholder 9 artikler:

- A/S Heggedal og Omegns Privatbank av Terje Martinsen
- Hoppbakker i Heggedal av Odd-Lars Vanberg
- Heggedal Mannskor på Blåfjellhytta av Terje Martinsen
- Da pop-musikken kom til Heggedal.
”Teenageklubben” på Gjellum 1964-67 av Dag Henning Sæther
- To norsk-stiler fra 1935 av Terje Martinsen
- Historien om Heggedal Pensjonistforening
– et viktig pulsslag i bygdas hjerte av Arne Sæther
- G.nr. 79, b.nr. 1 - Heggedal Hovedgård av Terje Martinsen
- Et postkort fra 1884 forteller av Dag Henning Sæther
- Heggedal og omegn Historielags årsberetning og regnskap for 2011

Årboka koster kr. 100.-

(inkludert i kontingenten for medlemmer)

Årbok + Heggedalskalenderen
selges samlet for kr. 150,-

Historielagets årbok (og kalenderen) selges følgende steder:
- Heggedal bibliotek.
- Utenfor/på KIWI lørdagene 8., 15. og 22. desember.
- På Heggedal Idrettslags juletreutsalg.
- Sentrum Frisør og Heggedal Frisør
- Ved henvendelse til ett av styremedlemmene i historielaget.

Vet du noe om
”Litt av hvert om slektsforskning...”
Rustadkroa?
...hadde leder i DIS-Asker, Harald Sørgaard Djupvik (bildet) satt som tittel på

Rustadkroa var i drift i en tiårsperiode
fra tidlig 60-tall til tidlig 70-tall. Mang
en heggedøling har tilbrakt mange timer ved bowlingbanen, flipperspillet, jukeboksen eller fotballspillet på
Rustadkroa. Stedet startet som en en
storkiosk, ble Heggedalsungdommens
faste møtested i midten av 60-åra.
Geir Stensund, som var med og
drev Rustadkroa fra 1965 til 1968, går
nå i gang med å samle inn stoff om
Rustadkroa, før stoffet går i “grava”.
Har du noe å bidra med, stort eller
smått, kan du sende det til Geir Stensund på epost (helst):

geir.stensund@gmail.com,

eller ta kontakt med ham på telefon
66797122 eller mobil 41426790.

Bli medlem i historielaget!

Medlemsskap koster kr. 150.- pr. år,
inkludert årbok. Innbetaling med
navn og adresse til:
Heggedal og omegn Historielag,
Boks 96, 1380 Heggedal
Kontonr.: 1503.13.55653
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sitt foredrag på lagets medlemsmøte 15. november.
Djupvik startet med å fundere litt over
motivene for å forske på sin egen
slekt. Han mente at det er ikke disse
lange listene - slektstrærne - som er
målet. Det er de gode historiene. Og
som psykolog mente han at det var
mye å lære om seg selv gjennom å bli
kjent med slektshistoria.
Data og internett har revolusjonert
slektsforskningen. Fra hjemme-PC’en
har vi idag tilgang til scannede kirkebøker, folketellinger, seilingslister for
passasjerbåter og andre dokumenter
fra Norge og andre land. Slektsforskere sitter og tyder gamle kirkebøker
og legger ut søkbare dokumenter til fri
benyttelse for likesinnede. I Norge er
tradisjonen blitt at alle legger sine resultater ut til fri bruk, mens det i andre
land i større grad er restriksjoner og
betaling for å få tilgang. Og som medlem av ”DIS-Norge, Slekt og Data”
kan slektsforskere søke etter koblinger mot andres ”slektstrær”.

Organisasjonen
”DIS-Norge,
Slekt og Data” er den største
organisasjonen innenfor slektsforskning i Norge, med 9500
medlemmer. DIS-Asker har ca.
200 medlemmer. Asker-laget har
møte i Asker Kulturhus den midterste onsdagen i hver måned.
Medlemsskap koster 400,- pr. år.
Interessert? Gå inn på nettet på
www.disnorge.no og se under
Oslo/Akershus.
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Tekst: Erik de Mora
Foto: Markus Gamenius

Kjempesuksess!

Korpsets storslagne showkonsert ble en kjempesuksess!
74 musikanter leverte en intens og drivende god konsert!
Siste søndagen i oktober leverte alle korpsets musikanter en forrykende bra konsert i teatersalen i Asker kulturhus. Gjennom høsten hadde
både aspiranter, juniorer og hovedkorpset øvd inn en times showkonsert
med dataspill som tema. Gjennom
musikk, skuespill, effekter, video og
kreativ lyssetting fikk et entusiastisk
og takknemlig publikum oppleve dataspillenes forunderlige og intrikate verden. Både lørdagen og søndagen gikk
med til de siste forberedelser, prøver
og generalprøve. Denne konserten viste for alvor hvor mange dyktige musikanter vi har i korpset vårt. Både som
musikere og skuespillere imponerte
de med stor kunstnerisk innlevelse og
profesjonell gjennomføring. Et stort
apparat av foreldre hadde også gjort
en kjempejobb i forkant av konserten
med produksjon av diverse rekvisitter, effekter og bistand på øvelse og
selve konserten. Vårt korps kan med
rette være fornøyd med innsatsen. En
stor takk også til våre dirigenter med

Hovedkorpset spiller mens et grisehode i
isopor blir bygget

kunstnerisk ansvarlig Mats Johnsen i
spissen, de leverte spennende musikk
av høy kvalitet.
Høstens loppemarked gikk
av stabelen andre helgen i oktober.
Resultatet ble over all forventning.
Kunder fra både fjern og nær kom i
hopetall og gjorde mange gode kjøp.
Loppemarkedet er jo vår største inntektskilde i tillegg til å være den mest
krevende jobben for foreldrene og
musikantene. Da er det svært hyggelig
å kunne konstatere at vi gjennomfører
et av Norges desidert beste loppemarkeder!
Årets siste konsert for oss er i
Østenstad kirke onsdag 19. desember.
Tradisjonelt pleier vi å avslutte høstsesongen på siste ordinære øvelse. I år
velger vi å avslutte på en annerledes
måte. Det blir ca. 1,5 times varighet
hvor alle korpsets musikanter spiller,
både aspiranter, juniorer og hovedkorps. Velkommen til konsert!

En vegg av tetrisblokker blir reist av
juniorer og aspiranter

Fire barytoner er fint å ha!

Hovedkorpset briljerte med datamusikk
Til venstre: Etter konserten fikk alle
musikantene en rose og stor applaus

Heggedal og Blakstad skolekorps
inviterer til

Konsert i Østenstad kirke

onsdag 19. desember kl. 18.00

Velkommen til en hyggelig førjulskonsert
sammen med oss, hvor korpset spiller variert
julemusikk. Fri entré
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Kontaktinfo: Erik de Mora, styreleder
tlf. 916 27 849, e-post: edm@dagbladet.no

Loppelageret er åpent hver torsdag

Loppelageret i Heggedal (Kloppedalen) er åpent kl. 18-21
hver torsdag. Neste loppemarked er 13.-14. april 2013.

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

2012-11-19 23:51:36
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Portretter av Heggedal:
en lokal suksess
Søndag 28. oktober var det smekkfullt på Galleri Pikene Ved Broen.
Anledningen var juryering og offentliggjøring av resultatene av fotkonkurransen “Portraits of Heggedal”.
I alt 55 bidrag var levert inn til
konkurransen, og bildene ble vurdert av en bredt sammensatt jury.
Bildene ble bedømt ut i fra kvalitet,
originalitet og hvordan tekst og bilde berørte jury-medlemmene. Etter
at juryens formann Walter Kramer
Lind hadde regnet seg fram til en resultatliste, ble publikum sluppet inn i
galleriet, litt på overtid. Resultatet av
konkurransen ble så offentliggjort av
ordfører Lene Conradi.
Arrangør Anja Cecilie Solvik ønsket velkommen fra trappa (bildet
over), og sier til Heggedalsposten:
- Vi vil gjerne presisere at alle er
vinnere i denne konkurransen.
- Hensikten var å samle, aktivisere
og inspirere folket i bygda både til å ta
kontakt med mennesker de vanligvis
ikke snakker med, samt å bevistgjøre
heggedøler at vi er i stor forandring,
og skal man inkludere tusenvis av nye
innbyggere de neste årene, må vi som
allerede bor her se og snakke med
hverandre.
- Jeg som prosjektleder er utrolig
glad for at det hele ble så vellykket.
- Det var så fint å se gleden i folks
øyne og flott å få tilbakemeldinger et-
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Sunniva Langhoffs bilde av Mathias,
som hun vant ungdomsklassen med.

Premiene ble delt ut av allestedsnærværende ordfører Lene Conradi.

terpå som gav bekreftelse om at dette
betød mye for mange, sier Solvik.

Folkets pris, med 11 stemmer, gikk
til Hanne Forssell med et portrett av
Olav F. Spalder. Premien er et signert
fotografi av Knut Bry.

Vinnere i barneklassen ble:
1. plass: Jonas Oliver Golmen
2. plass: Iben Kramer Lind
3. plass: Kimbre Nikolai Huseby
Ungdomsklassen:
1. plass: Sunniva Langhoff
2. plass: Anders Hagen Lie
3. plass: Alf Kristian Lahn
Voksne:
1. plass: Roar Brøsø
2. plass: Kine Øynes
3. plass: Elisabeth Skare

Æresprisen blir gitt til en av de som
tok utfordringen og portretterte en
heggedøl hun var nysgjerrig på. Den
går til Joanna Szybiak med foto av
Roy Johan Berntsen. Takk til begge
to. Prisen er et innrammet grafisk arbeid av Anja Cecilie Solvik
De to siste premiene vil bli overrakt
på åpningen av juleutstillingen lørdag
1. desember kl 12.00.
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Bearbeidet tekst og bilder: Per Sletaune

- en statusrapport

Gangbro over jernbanen

Dette er et spleiselag mellom Jernbaneverket og Asker kommune. Broen
ferdigstilles over sporområdet i løpet
av året. Endelig ferdigstillelse mot
Heggedalsveien i vest vil sluttføres
når Vegvesenet sluttfører sine arbeider med veisystemet i 2015. Det pågår samtaler mellom kommunen og
Tandberg eiendom for å finne en løsning for å avslutte broen med en trapp
i broens østende (mot Fabrikken).
Ettersom Tandberg eiendoms «Rampehuset» ikke bygges på en stund må
dette løses uavhengig av huset men
samtidig forsøkes det å finne løsning
som kan tilpasses den fremtidige bygningsmassen. Selve broen bygges ferdig i 2013.
I tillegg sier Jernbaneverket at ar-

Her slutter G/S brua i dag. Litt langt ned,
men det jobbes med midlertidige løsninger.

Og her ligger litt av resten av G/S brua –
meccano for godt voksne karer

beidene med gang- og sykkelbroen
mellom plattformene går mot slutten.
Det gjenstår blant annet arbeid med å
montere innvendig takflate, noe glass
og rekkverk. På grunn av disse gjenstående arbeidene er broen stengt for
publikum. - Av sikkerhetsgrunner kan
vi ikke la publikum benytte gangbroen mens disse siste arbeidene gjøres, sier prosjektleder Petter Auk.
Arbeidene skal etter planen være
ferdige i løpet av november.
Jernbaneverket beklager på sin
side at arbeidene med broen har
tatt lenger tid enn forespeilet og
takker reisende for tålmodigheten
de har vist i anleggsperioden.
I tillegg til arbeidene med gang- og
sykkelbroen monteres nå møbler
og annet utstyr på plattformen.
Arbeidene på stasjonen skal være
ferdige i løpet av 2012. Det vil da
gjenstå beplantning som må gjøres
våren 2013.

med et besøk eller flere..). Om sentrum
sier Espen Tandberg: ”Her tegnes det
veldig om dagen”. I tillegg pågår forhandlinger med mulige entreprenører
om jobben med å bygge sentrum – og
når du leser dette er kanskje byggestart i 2013 allerede avtalt.

Vann og avløp

Heggeodden

Asker kommunes arbeid har så langt
dreid seg mye om koordinering av
andre utbyggere og kommunen har
samtidig sørget for at nødvendige
infrastrukturarbeider blir lagt inn i
utbyggernes kontrakter. For kommunens del dreier dette seg i stor grad
om vann og avløp. Disse arbeidene
gjennomføres i henhold til en rammeplan som kommunen har utarbeidet for infrastruktur under bakken.
De store rørene som ligger på bakken
og som stikker opp i bunnen av bakken i Heggedalsveien en del av dette
anlegget. Det er gjennomført en styrt
boring for disse rørene fra grusplassen hos Tandberg Eiendom og under
Åmotveien, under Skitthegga, gjennom en liten åpning i spuntveggen,
under Jernbanesporet og under Heggedalsveien. Samtidig er det boret
under Skitthegga og Heggedalsveien
og over til Heggeodden. Kommunen
rapporterer om stor treffsikkerhet for
sin borevirksomhet!

Heggedal sentrum

Omtrent her skulle G/S brua lande
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Tandberg Eiendom rapporterer om
høyt aktivitetsnivå, selskapet har blant
annet akkurat kjøpt sykepleierskolen
på Dikemark (noen av oss klarte oss

Her ser det ut til at nokon snart kan bu – og
de første flytter inn på vårparten i 2013

Alt er byggestartet og de første beboerne flytter inn i april neste år. Det vil
pågå arbeider med rør og kabeltraseer
ved Heggeodden frem til Jul. Byggingen av byggetrinn 2 er også satt i
gang, innflytting for byggetrinnet vil
bli i tidsrommet november 2013 til

Byggetrinn 2 er påbegynt, men i den lave
enden.

april 2014. Arbeidet med miljøgaten
vil bli utført våren/sommeren 2013.
Den første uken i desember åpner JM
en visningsleilighet inne i bygg C,
hvor publikum kan komme og titte ute
på byggeplassen.

Kilder:
Peter Linderud, JM
Espen Tandberg, Tandberg Eiendom
Hedda Nossen, Jernbaneverket
Per Øystein Funderud, Asker kommune
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Kommunens arbeider og
engasjement i sentrum
Kommunen oppretter nå to hovedprosjekter for utviklingen av Heggedal
sentrum. Det ene går på fysiske byggearbeider og infrastruktur mens det
andre går på hvilke funksjoner kommunen ønsker i sentrum og hvilke
lokaler som ønskes. Kommunen vil
nå starte planlegging av torg, kommunale veier og kommunal infrastruktur.
Første mål vil være å ha utarbeidet
nok planer og gjort kostnadsvurderinger til å ha budsjettall som kan legges
inne i neste års HP-prosess – dvs vår/

Stor takk fra TV-aksjonen 2012

Årets kjempedugnad innbrakte på landsbasis hele 200 945 312 kroner og i Asker ble det samlet inn hele
2 558 583 kroner. Dette er kr. 45,33 pr. innbygger i vår kommune. (Tall oppdatert pr. 18. november.)

Oskar, Mona og Rolf Nybø opptatt med utdeling av bøsser

Pengene gir Amnesty mulighet til å
hjelpe enda flere som sårt trenger det,
i kampen mot overgripere, undertrykkelse og urettferdighet, til å fremme
kvinners rettigheter, gi undervisning og
støtte menneskerettighetsforkjempere
som forsvarer ytringsfriheten. Lite av de
innsamlede midler går
til administrasjon da
det meste blir gjort på
frivillig basis.
Til og med ordfører
Lene Conradi med

Danseoppvisning på Heggedal skole

barn hadde tatt turen til Heggedal for å
gå med bøsse hos oss, og det var veldig hyggelig! Det var nok mange som
gjorde store øyne da selveste ordføreren
ringte på døren.
Ferske boller fra Heggedal Bakeri ble
satt stor pris på etter turen. Som takk
for hjelpen fikk bøssebærerne lodd med
seg på vei ut, og noen var heldige, og
vant flotte gevinster.
Heggedal skole og Hovedgården ungdomsskole gjorde en formidabel innsats. Med sine aktiviteter på fredag før
aksjonsdagen fikk de til sammen inn
hele 108.385 kroner!
Barneskolen hadde aktivitetsdag fredag
formiddag der de solgte brukte leker og
bøker, egenproduserte varer som pizzasnurrer og loff m.m., og fristet med
nystekte sveler og pølser Noen hadde
danseoppvisning og andre sto for salget
på kaféen av drikke og hjemmebakte
kaker. I tillegg hadde de utlodning

med flotte premier. Dette innbrakte til
sammen 46.240 kroner!
Ungdomsskolen hadde sin «Operasjon
dagsverk» til inntekt for TV-aksjonen.
De solgte kaffe og hjemmebakte boller
og kaker rundt om i Asker, noen jobbet
i bedrifter og andre hadde arbeidsoppgaver i hjemmet. Dette
innbrakte den imponerende sum av 62.155 kroner.
Helt utrolig!
Her er Veronica Sannerud og Kristine Bøkenes
med alle pengene som ble
samlet inn av elevene på
ungdomsskolen. Selv om
det var masse sedler, så
var det en tung bøtte som
ble overrakt TV-aksjonen.
Veronica og Kristine hadde jobbet på Maxbo i Lier
hele dagen.

I Heggedal ble alle ruter dekket og vi vil gi en STOR TAKK til alle
bøssebærere og givere! En spesiell takk til de bøssebærere som gikk to
ruter for at alle skulle få besøk.
Bøssebærere: Lene, Hanne og Sara
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Når jeg blir toogseksti...
....skal jeg gå på seniorsenter-torgetaktivitetsområdet-biblioteket-foredragssalen og mosjonere. Drive med
mental og fysisk mosjon. Møte andre
som liker å møte andre. Spise god og
næringsrik mat. Surfe på nettet etter
nyheter og betale regninger. Være en
frivillig hjelpende hånd til noen som
kan trenge det. Kanskje være der hele
dagen – om jeg ikke har for mange
andre oppgaver. Og kanskje ta en
vaffel.

Heggedals-seniorer søkes
(overskrift i Budstikka 27/10/2012)

Om vi forsøker å gå litt mer analytisk-systematisk til verks; I følge
”Befolkningsstatistikk,
Statistisk
Sentralbyrå, Seniorer i Norge 2010”
er det ca 18,5% av befolkningen på
landsbasis som er 62 år eller eldre.
Om vi antar at det i ”Stor-Heggedal”
er ca 5500 innbyggere og at aldersfordelingen stemmer noenlunde med
landsgjennomsnittet, skulle dette tilsi
i overkant av 1000 ”seniorer”. Altså
personer som er 62 år eller eldre. I
markedstermer betyr dette at kunde(eller bruker-) gruppen er litt større
enn 1000. Da har vi på en måte definert markedet.
Hvilke produkter og tjenester tilbys
så dette markedet?
Det er nesten ikke en dag uten at det
skjer noe interessant og spennende på
Seniorsenteret! Om vi spør Elisabeth
Lystad (daglig leder) eller Irene Johansen (leder for brukerrådet) så trekker de fram: Håndverk – med basis i
lokale tradisjoner, slektshistorie, (eller
alminnelig gode andre historie(r),

treskjæring, internett kurs, allsang,
trim med fysioterapeut, bridge, bingo
og ikke minst spørreleken ”hurra-megrundt”. Som nok er en smule i overkant for de minst voksne….I tillegg
arrangeres noen fellesturer med de
andre sentrene i kommunen. Det har
vært soppturer på høsten, de skal til
Holmenkollen museum, Bygdø museum etc. I desember skal senteret
til Bærums verk og julegateåpningen
der. Skidag på Eidjordet skal også
avholdes i år som i fjor. Brukerne er
altså ikke bare på senteret med hyggelige tilstelninger med musikk og foredrag som er aktuelle for pensjonister.
Brukerrådet er et sentralt organ for
brukerne, så her er det bare å melde
interesse eller bli med å påvirke aktiviteter og andre saker.
Hvordan kommuniserer vi tilbudet
til ”kundene”?
I dag annonseres aktiviteter i Heggedalsposten (kommer ofte ut, og tåler
oppbevaring for senere referanse.) og
som eget program som er felles for
alle sentrene i kommunen. I tillegg
kunngjøres (mange) arrangement
gjennom oppslag på vegg og dør – og
til begrenset ”annonsering” på www.
iheggedal.no.
Kan vi distribuere noe av tilbudet
(eksisterende eller nye) på en annen
måte?
Opplagt! Jeg kunne gjerne tenke meg
å lese en god bok sammen med andre,
eller kanskje lese for noen – eller lese
samme bok og diskutere boken med
andre. Nei; det behøver ikke å skje
på seniorsenteret, det kan godt gjøres

Stavgang, fra venstre: Ann-Brit Walgren, Inger Skaugrud, Eva
Hansen, Irene Skjellestad og Roar Gjelsnes
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Fra seniorsurf-dagen

hjemme hos meg.
Kan vi (eller noen) dra i gang noen
aktiviteter som er mindre knyttet til
utøvernes alder – gjerne i forkant
av nytt hus? Innendørs kvadrokopter
– eller helikopterflyging i fabrikken?
Skikkelig trening både for hode og
motorikk – og moro! Nett-ravn – kan
jeg hjelpe noen andre med å betale
regninger på nett – og slippe 59.- i
gebyr på posten – eller hva Kiwi nå
heter?
Om du har ideer til nye eller oppdaterte aktiviteter på Heggedal Seniorsenter - nøl ikke med å ta kontakt med Heggedal Nærmiljøsentral
– post@iheggedal.no!
Per Sletaune

Stavgang, fra venstre: Grete Nyborg, Marit Røgeberg, Eva
Eriksen, Berit Johannessen, Inger Skaugrud (litt skjult), Laila
Samuelsen og Reidun Østern.

2012-11-20 22:06:55

22

Heggedalsposten

Hilde Hart vedt
I n t e r vj u m e d e l e v r å d s l e d e r
på H ovedg å rden u n g domsskole
( H U S)
Anders Lie Hagen (14 år).

I elevrådet sitter det representanter fra hvert
klassetrinn – disse blir valgt i starten av skoleåret.
Elevrådet har en leder, som på Hovedgården ungdomsskole blir valgt fra desember til desember året etter.
Jeg har intervjuet elevrådsleder Hilde Hartvedt som
går i 10. klasse på Hovedgården ungdomsskole. Hun har
vært elevrådsleder det siste året, og går av i desember
2012.
– Hvorfor ønsket du å bli elevrådsleder?
– Jeg ønsket å bli elevrådsleder fordi jeg hadde lyst
på en utfordring. Jeg har vært i elevrådet helt siden
6. klasse, så da tenkte jeg at det hadde vært artig og
lærerikt å prøve å være leder. Jeg har vært med i de
unges kommunestyre i 6. og 9. klasse, så jeg har litt
erfaring derifra også.
– Hva er de viktigste oppgavene til elevrådslederen?
– De viktigste oppgavene mine, som elevrådsleder, er
å innkalle til møter, være møteleder og skrive referater. Noe jeg også syntes er viktig er at alle blir hørt i
elevrådet, for det er det vi har et elevråd til, forklarer
Hilde. Min oppgave er også å følge opp alle sakene vi
holder på med. Nå for tiden jobber vi blant annet med
å få til en frivillig frokostordning her på skolen før vi
starter om morgenen.
– Hvordan fungerer et elevråd?
– Elevrådet har en representant og og en vara fra
hver gruppe – altså tre representanter på et klassetrinn og tre vararepresentanter. Representanten skal
representere klassen sin på elevrådsmøtene. Elevrådslederen, som dette året har vært meg, blir valgt fra desember til desember. Grunnen til dette er fordi etter
jul begynner eksamenstiden for 10. trinn, og dette er en
ganske hektisk periode. I elevrådet sitter også rektor
og sosiallærere, noe som gjør at vi får tilbakemeldinger
på saker mye fortere enn hvis vi måtte spørre de i etterkant.
– Hvor ofte er det møter?
– Elevrådet møtes ca. en gang i måneden, med representanter. Hvis det er mye å gjøre kan det bli møter
flere ganger i måneden, men da blir det ofte et seminar – der vararepresentantene også er med. Vi har som
oftest møtene i midttimen, for å unngå at representantene skal miste for mye av viktig undervisningstid.
Hilde forklarer videre at det blir satt sammen egne
grupper til noen av de større sakene. Hun trekker blant
annet frem årbok- og skolegenser-gruppen.
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Hilde Hartvedt – avtroppende elevrådsleder
på Hovedgården ungdomsskole

– Hvordan har året vært som elevrådsleder?
– Dette har vært et utrolig lærerikt år. Det er veldig morsomt å være elevrådsleder, for da får du veldig
mye erfaring i møteledelse. Noe som også er veldig gøy
er å få et innblikk i skolen på en litt annen måte enn
det man er vant til. Man får blant annet se hvordan det
fungerer med alt fra budsjetter til spørreundersøkelser. Selv om elevrådsarbeidet tar tid, er dette noe jeg
anbefaler til alle som er engasjert i å være med å skape
et godt skolemiljø og jobbe med aktuelle saker.
– Som elevrådsleder har jeg fått være med på utrolig mye moro dette året! Blant annet debatt om skolemat arrangert av Nordisk Ministerråd, ”Lene-timen” på
HUS og brukerråd. I tillegg har jeg representert og
fortalt om skolen når det har vært besøk her. Og ikke
minst så har jeg blitt kjent med ivrige og arbeidsomme elevrådsrepresentanter!
– Hvordan blir det å gå av i desember?

2012-11-20 22:09:50
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– Jeg har jobbet mye med elevrådet, spesielt det
siste året, slik at det blir uvant å ikke lede elevrådet
mer. Samtidig går jeg jo snart inn i en hektisk periode,
med mye eksamensforberedelser.
– Har du andre interesser?
– Jeg er glad i scrapbooking, som er en hobby som
går ut på å lage fotoalbum eller utklippsbøker hvor man
pynter og designer hver enkelt side selv. Ellers, så spiller jeg gitar og synger.
Og med dette takker elevrådsleder Hilde Hartvedt for seg, og ønsker nestemann (som blir valgt i
løpet av desember måneden) lykke til!
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Elevrådet ved Hovedgården ungdomsskole
2012/2013. (Foto: Alf Kristian Lahn)

Elevråd
Et elevråd er et felles demokratisk organ valgt av elevene, for elevene på en skole. Elevrådet skal jobbe
for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og
læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.
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K a l i b e r U n g d o m s c a fè
V i n t e r e n o g v å r e n 2 013
Åpningstider
Mandag: 14.00 – 17.00 Junior-klubb
(Åpent for 6 -7 klasse)
Tirsdag: 14.00 – 17.00 Ungdomscafè
Onsdag: 14 – 20.30 Ungdomscafè
Fredag (Ulike uker): 18.00 - 22.00
Fest/konsert for ungdom 13 – 16 år
Vi fortsetter med mange ulike aktiviteter og kurs både
på tirsdager og onsdager, I tillegg til å ha åpen cafè
med salg av rimelig middag laget av Kalibers cafè-crew,
brus og snacks.
Fredagene har vi fester og konserter for ungdom på
Hovedgården og Vollen.
Snø-klubb
En gruppe på Kaliber jobber med å tilrettelegge for
snøaktiviteter i Transformator`n. Liker du å stå på ski
eller snowboard? Ta kontakt med oss om du vil være
med.
Vinter-åpent
I Vinterferien 18 – 22 feb: Kaliber har utendørs aktiviteter, enten i Transformator`n eller på Gjellum skøytebane. Vi ser ann vær- og snøforholdene.
Hvert år tar vi også med oss de ungdommene som har
lyst til enten Konsberg eller Aronsløypa.
UKM 1-2 mars
Vil du være med på UKM med sang, musikk, dans, foto,
maleri eller annet? Ta kontakt med oss. Vi hjelper deg
med å pusse på verket, melde deg på og å gi deg et aldri
så lite spark bak for å være med, hvis du trenger det
:)
NYHET FRA JANUAR
Tirsdager skal vi ha Yoga kurs fra og med medio januar.
Påmelding skjer via e-mail. (se info nedenfor) Yoga instruktør Helene Jackobsen har lang erfaring med yoga
og er vanligvis yoga instrutør på Asker Helse og Yoga
senter. Hun gleder seg til å ha kurs for ungdom.
Info om pris og tidspunkt blir annonsert nærmere på
facebook og på skolen.

Lyst til å jobbe på Kaliber?

Kom innom så hjelper vi deg med å lage en søknad.
Du kan søke på:
◊ Cafè Crew
Lær å lage mat, stå i kassen, bestem mat-retter og
innkjøp av kioskvarer.
Lær å forholde deg til budsjetter og å ta oppgjør.
◊ Media Crew
Lag plakter og flyers for å promotere Kalibers fester og aktiviteter. Eller du kan ta jobb som fotograf
og film-fotograf på åpne kvelder.
Er du glad i å tegne, fotografere, drive med photoshop eller PR, er dette noe for deg!
◊ DJ Crew
Vær med å lage soundtracket til Kaliber! Gode DJ-er
avgjørende for å få festen til å svinge. Liker du musikk, å få andre i feststemning og å arrangere konserter, søk på DJ-crewet. Du vil få opplæring i hvordan man bruker et mixebord og kurs i lyd og lys.
◊ Arrangement og fix crew
Liker du å lage en fest eller happening fra A til Å?
Med mat, konkurranser, aktiviteter osv? Eller liker
du å drive med interiør, lage og bygge ting? Vi trenger kreative ungdom! Du vil få stor frihet til å gjøre
det du ønsker og vi vil hjelpe deg for å få det til.
Hva slags lønn for du? De som jobber på Kaliber får
ikke lønnen sin i gullmynter!
Det de tjener er gullkantet erfaring, ny kunnskap
gjennom kurs og opplæring og nye bekjentskaper!
Også får du selvfølgelig rabatter i Kiosken og mulighet for å være med på felles Crew-arrangementer
som tur til Megazone, julebord og andre utflukter et
par ganger i halvåret.
Når du har jobbet på Kaliber får du en verdifull attest som du kan vise til når du søker andre jobber
senere i livet.
Kontakt:
Mail: kaliber.ungdomsklubb@gmail.com
tlf: 90795918
Du finner oss på facebook
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JULEMARKED

Heggedal Hovedgård
Lørdag 8. og søndag 9. desember
12.00 – 18.00

Nok en gang har vi gleden av å ønske velkommen til

Hovedgårdens store julemarked!

Vi er mange ”flittige hender”, så vareutvalget er stort!
Det blir salg av strikke- og heklevarer, ting i lappeteknikk, smykker,
treprodukter, lys, kort, hjemmebakst, julepynt og mye annet!
Mulighet for veiledning i hudpleie og make-up
Salg av kaffe og kaker begge dager,
og Guttorms juletallerken fra kl. 13.00 på søndag.
Underholdning ved Aud Skramstad Rogne:
Lørdag kl. 15.00 leser hun ”Snekker Andersen” for barna,
og søndag kl. 16.00 blir det sang.
Ta med deg venner og kos deg i hyggelige omgivelser
mens du handler årets julegaver!

VELKOMMEN!
Kun kontant salg!
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Heggedal idrettslag

Pensjonen er sikret!
«Foreldrene til Heggedals gutter født 2005 kan innta lenestolen i trygg forvisning om at deres
håpefulle om kort tid signerer proffkontrakter i utlandet. I hvert fall ut ifra iver og læringskurve
å dømme, drøyt et år etter første fotballtrening».
Øverst fra Venstre: Alexander
Hansen, Morten Skorve Johansen,
Daniel Martinsen, Emil Wøien, Szymon
Bilyk, Dominic Dydnianski, Fredrik
Kristiansen, Daniel Pedersen Mandel,
Oskar Haug, Joakim Solhaug.
Miderste rekke fra venstre: Erik
Gisle, Elias Noebel, Viktor Benony
Benediktsson, Magnus Lingaas,
Sigurd Øverby, Julian Uldalen,
Christian Rolland, Jonas Slåtta,
Theodor Heldal, Henrik Kristoffersen.
Nederste rekke fra venstre:
Bendik Øvrebø Helseth, Noah Korslund,
Ìsak Steinsson, Viljar Steinsson, Brage
Rustad, Nicolai Martens.
Ikke tilstede: Casper Quist, Oskar
Hellesø Finsveen og Sebastian Olsrud.

R

ett etter skolestart i fjor høst, var
invitasjoner til spille fotball G05
delt ut. Jeg hørte meg selv gjenta
flere ganger til guttene mine, at de ikke
måtte bli altfor skuffet hvis det bare kom
få barn til første trening. Vi skulle nok
ha det gøy uansett. Selv om min eneste
trenererfaring var som håndballtrener,
følte jeg meg forberedt på alle tenkelige
scenarier. Flere dusin ulike øvelser var
utviklet i samråd med en mer erfaren
kamerat. Felles for alle øvelsene var at
hvert barn måtte ha sin egen ball. For å
være på den sikre siden hadde jeg skaffet
hele tolv baller. Fem minutter før treninga
skulle begynne så alt helt perfekt ut. Jeg
talte seks barn. I løpet av de neste fem
minuttene snudde hele verden seg på
hodet. Det var barn overalt. Med og uten
sammen-knytte skolisser, med og uten
ball, med og uten retningssans, med og

uten lyd (mest med). De kom løpende,
rullende, skrålende, hoppende ned stier
og skråninger fra alle himmelretninger,
og før jeg rakk å hilse på den ene, hadde
den andre klatret oppå tverrliggeren, mens
den tredje gråt og den fjerde måtte på do.
Tilsammen var de over tjue barn.
Det vil overraske meg om ikke panikken var ganske lett å lese i ansiktet mitt, i
hvert fall før vi omsider fikk vi satt i gang
med ballspill. Derfra begynte ting å gå litt
lettere. Særlig etter at stadig flere foreldre
kom meg til unnsetning utover høsten,
flere av dem også med all den trenerkompetansen jeg manglet. Før vinteren
slo inn, rakk vi å se mange i fin utvikling.
Gjennom våren trente vi to ganger i
uka, og 15. mai fikk alle (nå) 30 spillere
debutere i Myggserien i Vollen (5-er fotball). Fire lag stilte: Dragons, Tornadoes,
Hurricanes og Vikings. At mange av våre

hadde spilt en stund, var lett å se i flere av
kampene. Flere av målene kom ikke som
resultat av "kick and run", men til tider
etter ganske bra pasningsspill. Minst like
fint har det vært å se hvor flinke mange
er til å glede seg over hverandres stadige
forbedring. Tre cuper har vi fått med oss:
Huringen Cup i juni, Vollen Cup i august
og Frigg Cup i oktober. Her spilte vi mot
både VIF, Lyn og Stabæk. Fotballen tar
ikke pause nå i vinter, da vi har fått innpass på Solberg skole. Dermed ligger alt
til rette for en god oppladning til det som
skal skje i april, når vi skal bidra med å
arrangere Heggedalscup.
Øvrige trenere: Torstein Heldal, Svein
Roger Pettersen, Erik Olsrud, Thomas
Tobro Wøien. Lagledere: Lisa Hellesø,
Elin Uldalen, Harald Haug, Jenný Rut
Sigurgeirsdóttir.
Skrevet av trener Stein Simonsen.

idrettens dag

Barna på bildet er fra Heggedal barneskole
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"Hele 70 barn fra 3-16 år trosset regn
og novemberkulde for å delta på årets
Idrettens dag 3/11. Deltagerne fikk prøve
øvelser som rulleski, fotballslalåm,
fotballsisten, 60-meter løp, lengde, kast
liten ball, fartsmåler med ball, is-stafett
og fotballbowling. Alle deltagere fikk
diplom for vel utført innsats.
Takk til både barn og voksne for at alle
sammen bidro til en hyggelig dag!"
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Rundt med
klokka fra nr. 8:
Ella Aksberg,
Pernille Thoresen,
Nora Kristensen,
Josefine Thoresen,
Lillianna Olsen
Strand , Thea
Hvesser.
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FAir PLAY-Pris tiL
G97 i BArCeLonA!
ti år med hard trening, fotballglede og aktiv
foreldreinnsats måtte bare feires!

JeNteNe er i gaNg!
endelig er 2005 jentene i Heggedal i gang med
sine fotballkarrierer.
De er en gjeng på 14 stykker som har møttes hver onsdag i
høst ute. Det har vært øvelser, kamper, lek, det er slått mange
hjul og det har vært mye prat. De er jenter i sin beste alder.
Vi har ledd av små og store misforståelser etterhvert som
fotball reglene har blitt introdusert. Det blir innkast selv om
det ikke var med vilje at ballen gikk ut. Og å være innbytter - det er det beste som fins, synes noen. Pokal hadde de
hørt mye om, og det ville de gjerne ha. Valget falt på Fossum
cupen. Lørdag 13. oktober var det en gjeng med spente
jenter, trenere og foreldre som møtte til fotball cup. Vi møtte
mange flotte jentelag fra Bærum og alle fikk 4 kamper a.
25 min. Det ble 100 lærerike minutter. Jentene lagde mål,
slapp inn mål, hadde glimrende keeper spill, supre innkast,
knall og fall og de lærte nye ting fra kamp til kamp. Den
første kampen spilte vi ved siden av speaker bua. Der var det
mye spennende som skjedde, så det tok et par mål imot før
de skjønte at man ikke kunne stoppe helt opp, for å høre på
speaker meldingene. Heggedal Grønn og Hvit ga alt, og en
stolt gjeng fikk sin første fotball pokal.
J05 sitt kamprop: Månen raper, de andre taper. Sola skinner,
Heggedal vinner...
Vi ønsker nye 05 jenter velkomne til laget vårt. Det er
inne trening med litt forskjellige aktiviteter fra uke 44.
Fra mars begynner vi ute igjen.
Skrevet av: Bente Nordby
Bakerst fra venstre: Selma Awe, Thea Sui Nordby,
Celine Holden, Pernille Thoresen
Første rad fra venstre: Hedda Birkeland, Rebecca
Kyllo, Frida Mathea Sellæg

I høstferien dro
27 gutter fra G97,
inkludert noen
96- og 98-spillere,
til Barcelona på fotballcup. På grunn av
lavsesong i Spania
var det ikke mulig å
spille mot spanske
lag, men guttene
fikk bryne seg på G96-lag som toppet 1. divisjon i Oslo og
Akershus. Spillerne ga alt de hadde i hver eneste kamp og dro
i land en velfortjent fair play-pris.
Utenfor banen ble det tid til både bading, shopping og sightseeing. Et av høydepunktene var besøket på FC Barcelonas
hjemmebane Camp Nou. Å sjekke damer på stranda i Santa
Susanna var heller ikke å forakte.
Vi foreldre som var med, var mektig imponert over denne
blide, ivrige og ordentlige guttegjengen som møtte presis til
alle avtaler og stilte opp for hverandre. Stor takk til trener Henry
Meyer som har vært med laget i alle år. Selv om han gir seg nå,
håper vi guttene holder sammen med ny trener enda en sesong.
Skrevet av: Heidi Stien

Bli Med pÅ Friidrett
i Heggedal
Er du født mellom 2003 - 2006 er du hjertelig
velkommen til å bli med på friidrettstrening i
Heggedal.
Vi starter opp fredag 11. januar 2013 fra kl. 18 – 19.
Møt opp i idrettshallen ved Hovedgården
Ungdoms-skole. Har du spørsmål kan du kontakte
Berit Marstein på e-post: berimar@online.no
Med vennlig hilsen Friidrettsgruppa.
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Aktive barn i Heggedal
Heggedal idrettslag
har i skoleåret
2010/2011
arrangert allidrett
for barn i alderen
4 - 6 år. 20-30 4og 5-åringer har
hver tirsdag vært
samlet i gymsalen
på Heggedal skole.
Torsdager har 15-20
6-åringer vært samlet på Heggedal skole.

Telenorkarusellen og For de minste barna har det vært fokus på å gi et variert tilbud av
lek Hauglieog fysisk akFra venstre: Frida Kapstad Winther, Birgitte Strand, Vegard aktiviteter som imøtekommer barns behov for
Tonje
klubbmesterskapet
Kvisle, Johan Teodor Westly, Sjur Kvisle, Per Kristian Garden,tivitet. På høsten var det fokus på å gjøre barna
Hanssen
kjent med ulike

apparater og øvelser, samt å skape en trygghet der barna tar hensyn
til hverandre selv om farten blir høy og vinnerviljen stor. Aktiviteter som ”stiv heks”, ”politi og røver”, ”haien kommer” og andre
leker har vært mye brukt. Det har også vært tid til turning, stafetter,
fotball og innebandy. Det kan gå hardt for seg, men etter litt trøst
går man på igjen.
Innen du leser
dette,
har nok
mange
av det
oss årlige
skiløpere fra6-åringene
Heggedal
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og snø kom til Heggedal. På kunstgresset ved Heggedal skole har
heller. Felles mål skaper lagånd og godt miljø. Som alltid
ønsker vi skiløpere oss tidenes beste vinter!
i løypene på Eid. Veldig bra oppmøte fra HILs egne
fotball vært kjerneaktiviteten, men også for disse har ulike leker
løpere, og besøk av skivenner fra Dikemark IF og VUL
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trenV/Marit Meyer
5- og 6-åringene fra høsten av. I slutten av juni håper vi å av
ha dette
kabalen
foran peisen inne i hytta.
Sånt hører
arrangmentet.
ingssamling på Sjusjøen. Der var det
for høsten
klar.med
Informasjon
vil da komme ut på hjemmesidene til
på treningssamling. Heggedal IL.
Så starter skirennsesongen. Første
2 økter om dagen, med rulleski hver
Siste helgen i oktober
gikkAasmund
det tradisjonsdag. Rulleskiløypa på Sjusjøen er både
Tekst:
Berg rennhelg er 15. og 16. desember på
utfordrende og morsom. Siste dagen var
rike terrengløpet fra Blakstad skole av
Konnerud.
Foto: V. Kvamme, Aa. Berg
Tekst og foto: Eva Lill /Kvisle
det «nulløp». Vinneren (Martin) stakk av
stabelen. Totalt stilte 40 stk til start og
Martin Haarstad, Erik Misje Jensen.

Det har vært en super vinter for utøverne i HILs
langrennsgruppe. De fantastiske snøforholdene
og gode løyper på Eid og i området rundt har
gjort vinterens treninger mange og innholdsrike.

Stor aktivitet i langrennsgruppa!

V

Vi trenger frivillige til Allidretten

Allidretten er drevet av frivillighet og for sesongen 2011/2012 trenger

Heggedal IL er på facebook
Bli venn med oss!

Heggedal IL vil takke deg som har registrert Heggedal IL som mottaker av din
vi ﬂere foreldre som kan ta i et tak og lage aktivitet for våre minste. Vi
grasrotandel. Hittil i år har
HILpersoner
mottatt kr
31 for
878,
mens det totalte
beløpet HIL
trenger
både
4-årsgruppen
og 5-årsgruppen.
Gårhar
du med
mottatt siden oppstarten
Grastrotandelen
er kr 283
Ditthøre
bidrag
hjelper HIL
enav
liten
aktivitetsleder i magen,
vil 271.
vi gjerne
fra deg.
med å oppfylle små og store drømmer. TUSEN TAKK!
Heggedal IL | Allidrett v/Kristin Heldal

Har du ikke registrert
HILkristin.heldal@oluf.no
som mottaker av| mobil:
din 93 69 02 26
e-post
Grasrotandel? Send SMS: GRASROTANDELEN
979674791 til 2020 (gratis).

Leder:
Leder:
Nestleder:
Nestleder:
Konst. leder fotball:
Fotball:
Langrenn:
Langrenn:
Bordtennis:
Allidrett:
Allidrett:
Trim
og &
trening:
Trim
Trening:
Volleyball:
Blåfjellhytta:
Blåfjellhytta:
Banemester:
Utleie
Gjellum:
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Tom Hermansen
tom_hermansen@hotmail.com
Tom Hermansen 906 89 574
906 89 754
tom_hermansen@hotmail.com
Berit Marstein
924 10 202
berimar@online.no
Gry E. Garlie
907 81 515
ggarlie@online.no
Rune Røising
911 92 436
mrrrune@online.no
Hans
P.
Gundersen
992
08
211
hans-pgu@online.no
Vidar Johansen
414 66 400
vidar73@gmail.com
Terje
K. Berntsen 957 70 893
994 36 459
t.k.berntsen@geo.uio.no
Katinka
M. Kvale
s-kvale@online.no
Aasmund
Berg
982 68 929
aaonsaker@hotmail.com
Kristin
Heldal
936 90 225
kristin.heldal@oluf.no
Laila Laila
Samuelsen
lssamuels@online.no
Samuelsen 915 66 932
915 66 932
lssamuel@online.no
Gry Garlie
907 81 515
ggarlie@online.no
Morten
Eriksson 920 39 935
920 39 935
morten.mette@gmail.com
Morten
Eriksson
morten.mette@gmail.com
Simon Johansen
918 54 434
simojoh@online.no
gjellum@heggedalil.no

2011-05-19 08:39:24
18-11-12 21:06:18
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Innlevering
av lopper
Loppelageret i Kloppedalen er
åpent hver torsdag kl. 18:00 –
21:00. Vi følger skoleruta og
tar oss fri i vinterferien i uke
8, påskeferien, sommerferien,
høstferien i uke 40 og selvsagt i
juleferien.

Nin, Anaïs: Ut av redet
(1980 / 2003), erotikk

Historiene
utspiller
seg
både i Frankrike og i USA.
Anaïs Nin kan sies å være den ukronede
dronning av erotisk litteratur. Denne boken sentrerer seg mye om menneskets
fysiske attraksjon. Små historier, noveller forteller om menneskenes tiltrekning til hverandre, og hva de gjør med
hverandre uten mye klær på. Mye som
skildres er normalt, noe litt små-kinky
og det er fokusert på sex i ulike varianter, men når det er sagt må vel dette
tåles i 2011 hvor temaet er mer opphauset i media enn noen gang.
Anaïs Nin er noe kjølig i sin beskrivelse, men allikevel blir resultatet ”kriblinger” for leseren. Erotikk blir ofte sett
på som noe litt trivielt og stuerent, men
Nin skriver på en måte som maner frem
bilder, og dette bygger opp under handlingen i novellene.
Dette kan absolutt anbefales, for den
som leser variert lever ikke kjedelig.

Regine Gude fra Heggedal skole
vant konkurransen i Asker, og tegningen (se bildet over) går videre til distriktsﬁnalen og landsﬁnalen. Og skulle
Regines tegning komme så langt, vil
hun få en tur til New York der verden
beste tegning kåres.

Erlend Eik
Biliotekar Asker/Heggedal bibliotek

Heggedalsposten gratulerer!

Vant tegnekonkurranse

10 Asker-skoler har deltatt i en internasjonal tegnekonkurranse som Lions arrangerer i samarbeid med FN.
Tegnekonkurransen har vært for alle
7.trinnselever ved barneskolene, og
i år meldte 10 skoler seg på med ca.
400 elever.

Heggedal
Pensjonistforening
Møteplan våren 2013
9. januar
6. februar
13. mars
10. april
8. mai
5. juni

Medlemsmøte
Medlemsmøte
Årsmøte
Medlemsmøte
Medlemsmøte
Medlemsmøte

Det planlegges en dagstur i august.
Alle møter er kl. 17 på Seniorsenteret.
Underholdning m.m.på møtene blir
kunngjort senere.

Transport: Lions Heggedal,
tlf. 909 62 742

Telefon 66 78 15 18
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www.voice.as

Rekkehus

www.dikemark.no

Snart utsolgt
i salgstrinn 1!
Őcƴ©µÈÈƴÀÍƴĒĖďĒĖĘďĔő

Leiligheter

35% solgt!
Őcƴ©µÈÈƴÀÍƴĒĖďĒĖėďĔő

VELKOMMEN TIL DYRINGVEIEN - EN PERLE PÅ DIKEMARK!
-Innﬂ�ttin� �llerede fr� oktober
18 Rekkehus o� 24 selveierleili�heter i Asker
I n�turskjønne om�ivelser rett ved id�lliske Verkensv�nnet,
i Asker kommune p� Dikem�rk, li��er boli�prosjektet D�rin�veien.
Prosjektet best�r �v 24 selveierleili�heter o� 18 rekkehus. Her er
det l��t vekt p� �ode l�sforhold med �jennom��ende leili�heter.
Rekkehusene o� leili�hetene er nøkkelferdi�e med bl.� inte�rerte
hvitev�rer p� kjøkken. Boli�ene er under ferdi�stillin� med
innﬂ�ttin� �llerede fr� oktober.
Med skoler o� b�rneh��er i nærmiljøet o� Asker sentrum b�re
10 min unn� h�r du det meste innen rekkevidde. Dikem�rk li��er
p� historisk �runn med �ner helt tilb�ke til Vikin�etiden. Her h�r
du u�nte turmuli�heter, sommer som vinter, med b�depl�ss o�
fiskev�nn rett i nærheten.

ŲƴĐėƴÛÀÀ²éßƴ©Ûơƴ_ƴĘĕƴåµ«ƴĐďĒƴÀôÇƴ- priser fr� kr. 2.950.000,Ųƴđēƴ«µ«µƫ²åÛƴ©Ûơƴ_ƴĔėƴåµ«ƴĖĔƴÀôÇƴ- priser fr� kr. 1.950.000,Adresse: "ĀÛµÈƫôµÈƴĖƴƴĔĘęƴĐĒėĔƴßÀÛ

KONTAKT MEGLER:

BYGGHERRE

EiendomsMegler 1 Asker
v/ Andreas Dahl
Mob: +47 907 50 039
Epost: ad@eiendomsmegler1.no

www.dikemark.no
- Et roli� bomiljø du vil trives i !

DYRINGVEIEN PÅ DIKEMARK - UANTE MULIGHETER I ASKER!
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TEKNOSERV
Vollenveien 144B
1389 Heggedal
Tel. 909 303 79
erik@teknoserv.no

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

PC Doktoren i Heggedal

• Flytting av data mellom
gammel og ny PC

TREIG PC? Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

• ISDN, ADSL og IP telefoni
• Oppgradering

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

• Salg av ny PC

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV
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