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Elevdemokrati
For 100 år siden var det ikke noe som het «elevråd».
Det som i dag kalles «elevmedvirkning» var ikke nevnt på
den tiden. Heldigvis er det andre tider i dag. Det var først
på 1960-tallet at idéen om elevråd ble gjennomført. I dag
er dette en lovfestet rett på alle skoler.
Jeg har nå vært elevrådsleder på Hovedgården ungdomsskole i ett år. På denne skolen velges elevrådet ved
skolestart, mens elevrådsleder velges fra jul til jul året etter.
Et elevråd er et demokratisk råd valgt av elevene på en
skole, der et utvalg av elevene er representert. Elevrådet
har i oppgave å jobbe for et godt skolemiljø, samt det å
utføre forslag fra klassene.
Jeg syntes det er morsomt å se hvor mye vi unge kan
påvirke via elevrådet. Elevundersøkelsene de siste årene
viser at Hovedgården ungdomsskole har ett av Norges
fremste elevråd. Dette tror jeg er fordi vi har så mange
ungdommer som viser så mye engasjement - og også det
at vi har en skoleledelse som hører på oss.
Helt til slutt vil jeg takke for meg som elevrådsleder på
Hovedgården ungdomsskole dette året. Det har vært et
spennende, inspirerende og lærerikt år som jeg aldri vil
glemme. Jeg har fått møte mange flinke mennesker, som
har lært meg mye nytt! Gjennom dette året har jeg opplevd
mye i forhold til ungdom sin påvirkningskraft - og jeg har
sett at det vi har jobbet for også har gitt resultater.
Anders Lie Hagen
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Minner fra Heggedal skole
Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Skolen slik den så ut ca 1920. I bakgrunnen t.h. ser vi våningshuset på Nedre Gjellum gård,
det opprinnelige hovedbølet.

Snart vil Heggedal skole slik vi kjenner den bare være et erindringsbilde. Bortsett fra den eldste
delen, da. Den skal få et videre samliv med moderne og funksjonelle skolebygg. For oss gamle
heggedølinger et det med et aldri så lite vemod vi godtar at skolen vår forsvinner. Men selvsagt
er vi glade for at unge og nye innbyggere får en tidsmessig og moderne skole. Det ser vi fram
til.

Minner og historier
Likevel - minner og historier strømmer på. Jeg husker
for eksempel at mor fortalte at læreren brukte spanskrør og linjal over fingrene for å straffe uskikkelige
elever. Og at faren min satt igjen første dag på skolen.
Han kom fra Hvalstad og skjønte at han måtte sette
seg i respekt blant heggedalsguttene. Derfor spikret
han kalosjene til læreren fast i gulvet utenfor klasserommet…
Jeg husker jordveien til lærer Thune – med epletrær
som fristet. Og uthuset midt i skolegården med utedoer for jenter og gutter. Tonene fra det falske trampeorgelet sitter fortsatt i øret. Jeg ser for meg basarene i
gymsalen, med lange bord fylt av gevinster. Og sløydsalen der vi gutter skulle lære å lage noe nyttig, som
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spekefjeler og fuglekasser. Jentene fikk ikke sløyd for
de skulle lære å lage mat. Derfor hadde de skolekjøkken. Bare to av guttene i min årgang fikk ha skolekjøkken. De var glad i mat og sa at de skulle til sjøs
etter konfirmasjonen, i byssa!
Annenhver dag
Vi gikk annenhver dag. Ikke alle var like glade i skolen. Da vi fikk tilbud om å lære engelsk i sjette klasse,
valgte derfor noen å sløyfe det fordi det var så mye
annet som fristet på de fridagene vi tidligere hadde
hatt. Hvorfor sitte inne når en kunne fiske gjedde i
Gjellumvannet! Engelskundervisningen ble nemlig
lagt til disse «fridagene» et par ganger i uka.
Da utedassene ble revet, og etter at nytt bygg i mur-
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7. klasse i 1956. Første rekke f.v.: Tove Elnes, Marit Torgersen, Inger Lise Granli, Aud
Pettersen, Eva Haugum, Liv Eraker. Andre rekke f.v.: Arne Larsen, Stene Olsen, Karen (?),
Gyrd Kongsro, Rolf Kristiansen, Kai Walberg. Tredje rekke f.v.: Lærer Arntsen, Bjørn W.
Jensen, Gunnar Bakken, Sverre Hansen, Rolf Bakken, Bjørn Gjellum, Terje Karlsen, Ragnar
Gudem Fjerde rekke f.v.: Karl Erik Underland, Ole Johnny Flateby, Kjell Evensen, Per Ivar
Kolgrov, Ola Bauer (?), Terje Martinsen.

stein kom, ble det rom for nye kulturaktiviteter. Korps
og kor trengte penger og bingo ble den store inntektskilden. Eldstedatteren vår sang i koret, og vi måtte
stille med kaker og som vakter. Dette var før røykeloven. Lufta var så tykk at den kunne skjæres med kniv,
det smakte Gul Mixture nr. 2 av kakene – og aldri har
det vel vært så stille på skolen som da bingotallene
ble lest opp.
I flaggstanga
I gamleskolen var nederste del av vinduene malt hvite
for at vi ikke skulle forstyrres av inntrykk utenfra.
Men det hendte jo at vi ble forstyrret av folk i egne
rekker – og det til gagns. En av bajasene gikk i min
klasse. Han var et par år eldre og hadde «dumpa»,
mens jeg hadde «hoppet over» en klasse. Jeg skulle
selvsagt straffes fordi jeg slapp unna med et år. Jeg
husker at han ved en anledning kom i krangel med
læreren og stakk unna. Læreren løp etter, men kom
til kort da gutten klatret opp til toppen av flaggstanga
og nektet å komme ned. Samme gutt hadde en eske
tobakk, fyrstikker og sigarettpapir liggende på pulten
ved siden av hullet til blekkhuset. Da gikk vi i tredje
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klasse. Ikke lenge etter ble han sendt til «Bastø», en
forbedringsanstalt for umulige gutter. Hvordan det
gikk videre? Han reiste til sjøs etter konfirmasjonen
og kom hjem som en kjekk kar! Vi hadde andre bajaser også. Da vi gikk i første klasse skulle de store
gutta kjekke seg. I et friminutt beordret de enkelte av
småtassene til å stå inntil veggen - godt ute av syne
for lærere. Deretter tok en av dem fram en bajonett og
kastet slik at den sto og dirret i veggen over hodet på
den vettskremte stakkaren. Men, det ble «gagns menneske» av disse karene også.
Hva vi lærte i timene har jeg liten erindring om, bortsett fra plansjene med Paulus’ reiser i Lilleasia – og
salmeversene vi måtte kunne. De sang vi hver dag stående ved pulten. Bestemor pleide å spørre hvilke salmevers vi hadde lært, og var tydeligvis fornøyd med
svaret hun fikk. Faren hennes hadde nemlig vært lærer
på Linlandet skole (senere Gisle skole) og var av den
gamle skole, streng og opptatt av salmevers.
Selv om det var enkelte rampunger, kan jeg ikke huske direkte dårlige episoder fra skoletida. Kanskje var
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Flyfoto fra 2008. Heggedal skole midt på bildet.

jeg av de heldige, kanskje skyldes det dårlig minne.
Ordet «mobbing» var ikke oppfunnet, men vi ertet jo
hverandre. Hvor ondsinnet det var, er jeg usikker på.
Lokalsamfunnet var så gjennomsiktig. «Alle kjente
alle» - og idet lå en internkontroll, på godt og vondt.

Skolen fikk nytt tilbygg i 1934. To år
senere sto sløydsal og gymsal med dusjer
ferdig. Bildet er fra 1936/37. Vollenveien i
forgrunnen.

Postkort fra ca 1950 viser skolen i
bakgrunnen

Fra 1960-tallet
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Klassebilde, trolig fra 1934. Lærerinnen bak
heter Anna Tønjum. Hun begynte på Heggedal
i 1912 og gikk av for aldersgrensen i 1934.
Hun var fra Lærdal, og det ble sagt at elevene
tok etter dialekten hennes.
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6

Heggedalsposten

Genek (Eugeniusz Pudelewicz) underholdt
med flott trekkspill-musikk

TV-aksjonens motto var “i vinden” på ungdomsskolen

TV-aksjonen 2013

Tekst: Laila Samuelsen - områdeleder i Heggedal
Foto: Laila Samuelsen og Per Sletaune

STOR GIVERGLEDE I HEGGEDAL
En stor takk til skolene i Heggedal for en kjempe-innsats
Med stort engasjement for å støtte
årets TV-aksjon har skolene hatt arrangementer som ga imponerende resultater, bare hør:
Heggedal skole hadde markedsdag som de pleier fredagen før aksjonsdagen. Med iver og glød solgte
de bøker, leker, egenproduserte pizzasnurrer og loff, nystekte sveler (der
var det stor kø hele tiden), pølser, noen
danset og de hadde lotteri og café med
masse deilige hjemmebakte kaker.
Dette innbrakte den imponerende sum
av hele kr. 47.994 kr.

Hovedgården ungdomsskole
hadde aktivitetsdag og Heggedal
Make over. De bakte boller og cup
cakes, lagde vårruller, og var opp
sammen med småfuglene om morgenen for å selge kaffe og kaker etc. på
stasjonene i Heggedal, Asker og Sandvika, utenfor Kiwi og andre steder der
folk hastet forbi. I tillegg jobbet de
for bl.a. Rimi og Hovedgården, og
gjorde småjobber rundt i Heggedal.
Dette ble det penger av! Svimlende
63.466 kroner innbrakte den fantastiske innsatsen til ungdommene.
Ungdomsskole-elver utenfor Kiwi. Salget gikk strykende! Hvem kan vel motstå
duften av nystekte kaker og så entusiastiske og smilende jenter

Silas og Kristian har fått jobb på Rimi,
og gjør en flott innsats der!

06-07-TV-aksjonen.indd 6

Tilsammen greide de to skolene å samle inn 111.460 kroner
Det var derfor virkelig fortjent da
Hovedgården ungdomsskole ﬁkk besøk av NRK-TV-aksjonen i forkant av
aksjonsdagen som en av kun 7 skoler i
hele landet. De ﬁkk god informasjon
om formålet og et forrykende show
av hipp-hopp duoen Robin og Bugge.
Ingen tvil om at det falt i smak! Asker
Produkt AS stilte velvillig opp på kort
varsel, og sponset arrangører og artister med ny-smurte bagetter.
At givergleden er stor i Heggedal,
er det ingen tvil om. Heggedal Helselag ga hele 10.000 kroner, og bøssebærerne ble tatt hyggelig imot, og

Maskoten Ludvik var med!

27.11.2013 09:19:23
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Her selges deilige sveler og flotte leker

Kafèen var veldig
populær, med masse
fristende hjembakte
kaker og blide selgere

kom tilbake med mye sedler i bøssene
sine. Stor takk til alle som stilte som
bøssebærere også. Rutene ble dekket
og reserver sa ja til å gå i andre områder. Uten dere hadde det vært umulig
å nå det svimlende resultatet. Hyggelig som takk å servere ferske boller fra
Heggedal Bakeri og noe å drikke etter
turen. Og noen var til og med heldige,
og vant på loddene de hadde med seg
ut.
En fantastisk gavmildhet til denne
flotte saken, en sykdom som dessverre
kan ramme oss alle. Det kom inn hele
224 millioner kroner på landsbasis!
Godt å vite att dette går uavkortet til
demens-saken, der 40% skal gå til
forskning, 40% til hjelp og støtte til
de rammede og deres pårørende, mens

En STOR TAKK til
alle som bidro!
Et bevis på at mange bekker små gjør
en stor Å!
20% går til opplysning og informasjon. I Asker ga vi i snitt 52,14 kroner pr. person og det er helt fantastisk!
Ca. 6 kr pr. pers. mer enn i fjor.

Helene og Thea sto tidlig opp på aksjonsdagen. Bakte kaker og hadde salgs-bod
på formiddagen, før de på ettermiddagen
også var bøssebærere

Så var rushet over og alle ruter ble dekket! Alt gikk som smurt, så
Rolf, Mona og Oskar Nybø kan være godt fornøyd med innsatsen.
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Julegaven til de
s
tror de har alt! om

Historielagets årbok 2013
Årets ”Tændstikke” inneholder 8 artikler:

- Motstandsarbeid og sabotasjeaksjoner av Terje Martinsen
- Bekkestua i Underlandsåsen - et krigsminne av Terje Martinsen
- Osvaldgruppa hedret på Frydenberg skole i Oslo av Dag Henning Sæther
- Restaurering av Bekkestua II 2012-2013 av Dag Henning Sæther
- Heggedal Trevarefabrikk og annen trevarevirksomhet i Heggedal av Terje Martinsen
- Rustadgrenda vel’s historie 1941-2013 av Arne Sæther
- 50 år med mannssang. Heggedal Mannskor 1922-1972 av Dag Henning Sæther
- Historielagets årsberetning og regnskap for 2012

Årboka koster kr.
125.(inkludert i kontingenten
for medlemmer)

Historielagets årbok selges følgende steder:
- Heggedal bibliotek.
- Utenfor/på KIWI lørdagene 7., 14. og 21. desember.
- På Heggedal Idrettslags juletreutsalg.
- Sentrum Frisør og Heggedal Frisør
- Ved henvendelse til et styremedlem

“Heggedals-spillet” = årets julepresang?
Historielaget har laget et lokalt brettspill, et terningspill med
historiske spørsmål. Det har vært en travel høst for laget, men vi
forsøker å få spillet klart til jul. Spillet vil da bli til salgs på/ved
KIWI, sammen med årbøkene (se over).
Historielagets møte 20. november:

Interessant om sabotasje
Lars Borgersrud (bildet) holdt et interessant foredrag om Osvald-gruppas
sprengning av ASEA Per Kure Transformatorfabrikk på Hasle i Oslo høsten
1944. Det sto strid om aksjonen, fordi
norske myndigheter og Milorg hevdet
at fabrikken ikke produserte varer for
krigsindustrien. Men rapporter fra ansatte viste noe helt annet.
Cirka 20 mann var med på det
som ble en av de mest omfattende
industrisabotasjen i Norge under andre verdenskrig. En av dem var Olav
Førland fra Heggedal. Fem mann fra
Osvald-gruppa jobbet på fabrikken
(bl.a. Førland). Det gjorde dem i stand
til å gjennomføre en godt planlagt aksjon på riktig tidspunkt, fortalte Borgersrud.
13 transformatorer ble ødelagt.
Dagen etter aksjonen skulle en av

08 Historielaget 6-2013.indd 8

transformatorene sendes til Eydehavn
smelteverk ved Arendal, til erstatning
for en transformator som var blitt
sprengt av folk fra Kompani Linge.
Dette var blitt gjort for å stanse aluminiumsproduksjonen. En av de andre transformatorene skulle til Noreanleggene, som leverte strøm til
Rjukan og tungtvannsfabrikken der,

og en tredje skulle til molybdengruvene i Knaben, som var satt ut av spill
etter amerikansk bombing.
Det kom mange spørsmål fra publikum etter foredraget, blant annet om
hvorfor norske myndigheter ikke “tillot” sabotasjeaksjoner fram til høsten
1944. Men det hadde ikke Borgersrud
noe svar på.

Hjelp oss å ta vare på vår
lokalhistorie – bli medlem!

Medlemsskap kr. 150.- pr.
år, inkludert årbok.
Innbetaling med navn og
adresse til:
Heggedal og omegn Historielag,
Boks 96, 1380 Heggedal
Kontonr.: 1503.13.55653

27.11.2013 00:07:08
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Tekst: Erik de Mora og Anders Lie Hagen
Foto fra konserten: Thomas Hvesser
Foto fra Blåfjellhytta: Trude Fjugstad

Juniorkorpset spiller under ledelse av Andreas Olsson

Fra konsertsalen til Blåfjellhytta!
Høstens store musikalske satsing var filmkonserten i Asker
kulturhus lørdag 26. oktober. Alle musikanter, fra aspiranter til
hovedkorpset, deltok i konserten hvor film var temaet.
Gjennom kjent filmmusikk fortelles en historie og musikantene selv
var skuespillere og manusforfattere.
Konserten ble planlagt allerede før
sommeren og gjennom hele perioden
har dirigenter og musikanter jobbet
tett sammen. Dette er jo et særdeles
godt eksempel på prosjektarbeid barn,
ungdom og voksne lærer mye av. Det
er så mye som skal klaffe og passe

Aspiranter danser til The Fox av Ylvis

Kos i grillhytta på Blåfjellhytta

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

09 H-Bl-Skolekorps 6-2013.indd 9

sammen. Både musikk, tekst, rekvisitter, kostymer, lyd og lys skal passe
sammen så dette er faktisk et ganske
så stort prosjekt. Konserten ble spilt i
multisalen i kulturhuset, dette gir en
ekstra god kontakt mellom musikere
og publikum. Konserten var en udiskutabel suksess og korpset er allerede
i gang med å tenke på hva som skal
være neste års tema.

Marius Fredheim som James
Bond på konserten

Til Blåfjellhytta

Etter en vel gjennomført showkonsert
var det på tide med den årlige turen
til Blåfjellhytta for hovedkorpset. En
lørdag ettermiddag i november dro
28 musikanter opp til hytta - og det
ble både rebusløp, grilling, baking og
masse prat.
Det er alltid morsomt å kunne gjøre
ting sammen som ikke alltid handler
om å spille. Overnattingstur til Blåfjellhytta er nå blitt en tradisjon som
de tillitsvalgte arrangerer hvert år.
Med 28 påmeldte musikanter ble det
mye liv på hytta. Til middag var
det taco som tradisjonen sier og
alle hjelper til med å lage maten.
Bursdagsbarnet Elise Hvesser
ble gratulert og sunget bursdagssang for.
Etterpå var det rebusløp med
oppgaver inne i hytta. Utover
kvelden - og natten - ble det intens sjakkspilling foran peisen. Sjakkmester Alf Kristian er også bål-sjef,
og fikset bål i den nye grillhytta ved
siden av hytta. Puslespill og Twister
ble også spilt utover kvelden, mens
andre bakte muffins. Noen gikk i seng
når klokken hadde passert tolv mens
andre satt i peisestua og pratet samtidig som det foregikk en sjakkturnering.

Sjakkturnering på Blåfjellhytta

Loppelageret i Kloppedalen er
åpent 18-21 hver torsdag

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

25.11.2013 15:32:53
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Sunyata Aikido Dojo –
Heggedal
HVA ER AIKIDO?

Du ﬁnner oss i Heggedal Fabrikker, bygg 11, (på baksiden av
fabrikken, ned mot vannet.)
Aikido er en fantastisk og spennende kampkunst/ treningsform
som kommer fra Japan og ble
grunnlagt av Morihei Ueshiba
også kalt O`Sensei.
Teknikkene i Aikido består
hovedsakelig av kast og låsing
Trener og leder Mouliko Halén
av ledd. Vår treningen involverer
fallteknikk generell kroppsbeherskelse og balanse. Man
får relativt tidlig en mestringsfølelse av det man lærer, men
man blir aldri fult utlært, man kan lære nytt hele tiden selv
om man trener hele livet. Eksotisk, mykt men samtidig
brutalt. Mykt/ hardt mentalt og fysisk ofte tett sammenvevd i treningen. Disiplin, respekt men samtidig inkluderende i et miljø der man møter spennende mennesker.
Aikido er en kampkunst full av kontraster, man kan trene
raskt eller i sakte tempo ut i fra egen ferdighet I godt samarbeid med treningspartneren. Samarbeidet gjør at man
kan trene ekstremt effektive teknikker på en grei måte, der
man får god kondisjon, koordinasjon. Det er intens trening

samtidig at det gir en mental ro og skaper en avstand til
hverdagsproblemer men gir overskudd til å løse utfordringene, hele kroppen får trening inkludert hode/ hjerne.
Til forskjell fra mange andre kampkunster og kampidretter er at det ikke ﬁnnes noen konkurranser i Aikido.
Klubben arrangerer egne treningsseminarer og reiser også
ut på seminarer/ treningsleir rundt omkring i verden. Er du
medlem i en Aikido klubb er du automatisk med i et internasjonalt nettverk.
Vi har ﬁne lyse lokaler i Heggedal Fabrikker på den andre siden av kunstfagskolen bygg 11. Vi har trening for
barn, ungdom og voksne, 35+ gruppe og en egen damegruppe.
Kom innom og prøv!
Du kan lese mer om oss på www.sunyata.no,
og kom gjerne innom for en prat og gratis prøvetime!

Ordet Aikido er satt sammen av tre japanske tegn:

Ai kan oversettes til harmoni/enhet
Ki betyr universell/åndelig kraft/energi-intensjon
(tilsvarer det kinesiske ch’i )

Do betyr vei.

10 Aikido 6-2013.indd 10
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ÅPNINGSTIDER JULEN
2013:
Biblioteksjefen informerer:
Endelig ser det ut til ay
at utbyggingen av Heggedal sentrum skal komme i gang.
Endelig skal spaden stikkes i jorden!
Biblioteket skal bli en del av det nye innbyggertorget og få plass på gateplan.
Det skal bli fint!
Vårt ønske er at biblioteket blir en del av et felles areal sammen med en
kafé og andre kommunale funksjoner. Vi ser for oss et lokale som ved manges
felles innsats skal syde av liv fra morgen til kveld. En sentral møteplass for alle
som bor i Heggedal.

Mandag 16/12:12.00 – 18.00
Tirsdag 17/12: 12.00 – 18.00
Onsdag 18/12: Stengt
Torsdag 19/12: 12.00 – 18.00
Fredag 20/12: 12.00 – 18.00
Lørdag 21/12: Stengt
Søndag 22/12: Stengt
Mandag 23/12: 12.00 – 18.00
Fredag 27/12: 10.00 – 15.00
Lørdag 28/12: Stengt
Mandag 30/12: 10.00 – 15.00

I tiden fram til et nytt tilbud står ferdig minner vi om at biblioteket fortsatt
holder til i heggedalssenteret sammen med Nærmiljøsentralen.
Bruk biblioteket og ta del i aktivitetene som forgår der!
Live Gulsrud

Live Gulsrud

Bli bokorm

Klarer du å lese 50 bøker i løpet av ett år?
Hvis du har lyst til å være med på
leseprosjektet, så kan du få et skjema i
biblioteket. I skjemaet må du skrive opp
de bøkene du har lest.
Klarer du å lese 50 bøker i løpet av ett
år får du bokormkortet. Med bokormkortet får du tilgang til aktiviteter i
Asker kommune til redusert pris i et
helt år. En ekte bokorm trenger nemlig
også å gjøre andre ting enn bare å lese!

askerbibliotek.no
- ditt døgnåpne bibliotek!
På våre hjemmesider tipser vi om gode
bøker og filmer. Du får oversikt over
hvilke arrangementer som er, og hva
som nylig er kjøpt inn av nyheter.
På Mine sider kan du selv bestille,
reservere og fornye. Har du vært så
uheldig å få et purregebyr, kan dette
også betales her.

Vi anbefaler:
Marco-effekten av
Marco-effekten
Jussi
Adler-Olsen.
av Jussi
Adler-Olsen
Da
Da jeg
jeg leste
leste denne
denne
boka
ﬁ
kk
begrepet
boka fikk begrepet
åndeløs
åndeløs spenning
spenningenen
ny
og
konkret
ny og konkretmening
menfor
BokaBoka
er er
ing meg.
for meg.
så
så spennende
spennendeatatjeg
jeg
gang på gang glemte
gang på gang glemte
å puste!

Gorm
Gormer
eren
en snill
snill orm
orm
av Camilla
Camilla Kuhn
Kuhn
av
Humor, flotte
ﬂotte
Humor,
illustrasjoner
illustrasjoner og
og en
en
urovekkende slutt.
slutt.
urovekkende
Passer fra
fra 44 år
år og
og opPasser
oppover.
pover.

å puste!

Spise sove
sovedø
dø
Spise
Gabriela
Pichler.
Gabriela Pichler.
spilleﬁ
lmdebut ‘Spise
spillefilmdebut
‘Spise
sove
dø’
er
ikke
bare
sove dø’ er ikke bare
en
en samfunnskritisk
samfunnskritisk
ﬁfilm,
lm, den
denererogså
ogsåenen
varm
og
rørende
varm og rørende hishistorie
torie omom
detdetmoderne
moderne Sverige.
Sverige.

Flere anbefalinger finner du på askerbibliotek.no
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Nærmiljøleder´n

Heggedal sentrum er en ”vits” i dag. Den viktigste bebyggelsen er en brakkerigg som huser JM og deres samarbeidspartneres dyktige medarbeidere. Om vi ser bort
fra riggens kvadratmetere er bebyggelsen i ”sentrum” ca
160 m2 . I form av ”det hvite hus”, som har vært benyttet
til ymse halvoffentlig og privat virksomhet gjennom flere
år. I løpet av de neste årene skal mer enn 30.000 kvadratmeter bibliotek, butikker, møteplasser, kontorer, boliger
og helseforetak bygges i sentrum. Da blir det et sentrum.
ikke før. I mellomtiden må vi klare oss med det vi har –
og hverandre. En hyggelig mulighet i denne ventetiden er
å ta vare på noen du er glad i.
Per

Tilskuddsportalen – en påminnelse!

Tilskuddsportalen er et tilbud til alle som driver registrert
frivillig arbeid i Asker (og resten av landet). Her finner
du tilskudd av mange slag og størrelser som det er god
grunn til å sette seg inn i. Via Asker kommune kan lag og
foreninger få gratis tilgang til portalen.
For å få tilgang må du motta en invitasjon fra kommunen
på e post. Send e post til frivillighet@asker.kommune.no
eller ring 488 93 418. Eller kontakt Nærmiljøsentralen,
så skal vi hjelpe deg på vei.

Julejazz med Skitthegga Swing
på Heggedal bibliotek
16. desember kl. 19.00

Gratis julekonsert på biblioteket! Orkestret lover
jazz med smak av jul, og noen muligheter for å
synge med. Det serveres selvfølgelig gløgg og
pepper-kaker.

12-15 Nærmiljøsentralen og Park og Torg.indd 12

Den digitale
spaserstokken
Fra regjeringen.no, på sidene til fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (som snart legges ned) kan
man blant mye annet lese følgende:
”Siden Marc Prensky populariserte begrepet digital
natives i 2001 har det vært vanlig å anta at barn og
unge som har vokst opp med digitale teknologier er annerledes enn sine foreldre og lærere, såkalte digital immigrants (Prenssky 2001). Men seinere studier har vist
at det kan være like store forskjeller innad i den yngre
generasjonen som det er mellom generasjoner, og at det
å vokse opp med digitale teknologier ikke er det samme
som å ha den digitale kompetansen som er nødvendig
for å fungere optimalt i arbeidslivet og delta i og bidra til utviklingen av et digitalt samfunn. At norske barn
og unge er storkonsumenter av digitale medier er ikke
nødvendigvis det samme som å ha digital kompetanse
(Kalsnes 2012).”

Nærmiljøsentralen arrangerer
data/nettbank-kurs
Når man vet at Asker kommune ønsker å kommunisere
digitalt (i betydningen ikke på papir) med sine innbyggere er den digitale kompetansen i alle aldersgrupper
viktig. Nærmiljøsentralen har i to ”semestre” arrangert
data/nettbank-kurs på seniorsenteret med grunnleggende ferdigheter som kompetansemål. Vi har undervist i
og praktisert nettbank (fra mange forskjellige banker),
vi har undervist og praktisert epost, tekstbehandling og
regneark. Og vi har ringt hverandre med videosamtaler
i Skype. Vi har bidratt til å øke den digitale kompetansen blant Heggedals seniorer. Vi har akkurat avsluttet
høstsemesteret, men varmer nå opp til ny innsats med
oppstart rett etter jul.

Nye kurs starter 14. januar
Tirsdagene 14. og 21. januar er det tid for mobiltelefon
og nettbrett, deretter blir det 8 tirsdager med pc, tekstbehandling, epost, regneark, digital kommunikasjon og
det du måtte ha behov for å spørre om. Vi er tre ”lærere”
og vi har god tid. Vi garanterer deg at du er mye flinkere
etter kurset! Ta gjerne kontakt med nærmiljøsentralen
allerede nå for å melde din interesse for å ta del i den
”digitale hverdagen”.

26.11.2013 21:56:32
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Det nye Heggedal sentrum tegnes nå:

“Innbyggertorg”
Asker kommune har vedtatt å leie
1200-1400 kvadratmeter i det fremtidige Heggedal sentrum, for å etablere
et innbyggertorg. Merk deg navnet
med en gang, du kommer til å se og
høre det mange ganger. Ikke glem B3
heller, som er betegnelsen på det bygget som skal huse innbyggertorget.
Der sør-østre hjørnet av B3 vil ligge
akkurat der hvor det brune sykkelveiinformasjonsskiltet står mellom
Kværna og det hvite hus i dag. Og det
nord-østre hjørnet ligger ca 40 meter
lengre nord. Med andre ord et gan-

ske stort bygg, med mer enn 700 m2
grunnflate. Som skal fylles med liv og
røre store deler av døgnet. Biblioteket, nærmiljøsentralen, seniorsenteret
og helsestasjonen skal bli samboere.
Vi samler våre kvadratmetere og deler
med alle; åpne og felles arealer blir ett
stort felles torg, med plass til alle og
mange aktiviteter.
I dag er store deler av de eksisterende arealene godt utnyttet i korte perioder og veldig dårlig utnyttet i mange
av døgnets og ukens timer. Vi tror at
ved å samle folk og funksjoner blir

det mer liv og mer lys i vinduene hele
dagen. Akkurat nå jobbes det med å
planlegge bruken av det nye huset og
det tenkes mange nye tanker. Heggedal vokser – og innbyggertorget skal
ha rom for ei bygd med dobbelt så
mange heggedøler som i dag. Tilrettelegging, fleksibilitet, utvidelsesmuligheter, drifts- og styringsmodell og
mange andre utfordringer står i kø.
Tidlig i 2014 skal planene være ferdige. Sent 2014 skal man begynne å
bygge huset.

Arbeidsgruppen for ”B3” består av:
Fra Asker kommune:
Live Gulsrud – Biblioteket/Kulturhuset
Rune Schjørlien – Helse&omsorg (senior)
Randi Hausler – Helse&omsorg (helsest.)
Lisa Åslund - Fritidsklubben
Marit Brandt Rasmussen – Eiendom
Kjersti Østby – Eiendom
Fra nærmiljøet og frivilligheten:
Per Sletaune – Heggedal Nærmiljøsentral
Heidi Thommessen – Frivillighetskoordinator
Dag Henning Sæther - Heggedal
Tilleggsressurser:
Hilde Bestvold - Hovedverneombud
Evt andre kommunale virksomheter, herunder
Øyvind Moen (Servicetorget)

Bygg “B3”, der innbyggertorget skal ligge.

Dagens seniorsenter (over) og bibliotek (under). Foto: Per Sletaune

12-15 Nærmiljøsentralen og Park og Torg.indd 13
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Det nye Heggedal sentrum tegnes nå:

“Heggedal Park og torg anno 2016?”
Det tegnes, regnes, tenkes og planlegges for helt
nye uteområder i Heggedal sentrum.
Landskapsarkitekter fra Asplan Viak, planleggere fra Asker kommune og bidragsytere fra nærmiljøet jobber sammen om å tegne og planlegge ”nye
Heggedal utendørs.” Skissene som vises i artikke-

len er laget som en del av en “mulighetsstudie”,
altså før forprosjektet settes i gang. Hovedtrekkene blir nok omtrent slik skissene viser, men det
er mange detaljer som skal beskrives og legges på
plass før alle blir tilfreds.

Området ned mot Kistefosdammen
ved Kværna (øst for dagens bygning)
blir et flott rekreasjonsområde med
en grønn slette (etter utfylling i dammen), aktivitetsmuligheter og som et
sted ”på veien” mellom sentrum og
Hovedgården ungdomsskole og Kaliber. Ikke lenger en delvis overgrodd
bakevje med søppel og rekved
”På veien” mot Hovedgården ungdomsskole (hvor det ikke er fremkommelig i dag, i skråningen fra veien
inn mot skolen og ned mot dammen)
blir det anlagt en gangvei, som knytter skole og ungdomsklubb tettere til
sentrum. Denne veien tar en sving
omtrent ved motorklubben for å treffe
riktig høyde ved skolen/klubben.
”Fotavtrykket” til Kværna blir til et
omrammet aktivitetsområde, hvor
deler av den gamle grunnmuren kanskje blir stående, for å minne oss om
hva som var. Og hvis ikke det ødelegger for utsikten (eller siktlinjene som
arkitekten sier) kan det bli en permanent utescene på dette området. Om
vi får det som vi drømmer om kan vi
kanskje også få en klatrevegg (buldrevegg – som ikke krever sikring) på
baksiden av en fast vegg på scenen..

Bygg “B3”, der “innbyggertorget” skal ligge

Om vi beveger oss lengre rundt odden
ved Kværna blir det gangbart, delvis
med bygget fast underlag, delvis med
naturstein. Som allerede i dag ligger
avdekket, nettopp for å se hva som
skjuler seg under torva. Og det er
klart vi skal bruke den flotte steinen
vår til aktivitet, kanskje med vann
over eller i mellom – muligens noe for
barna å leke i?
Omtrent rett nord for den midtre
delen av Kværna finner vi etter hvert
flaggstanga. Som vi håper vi kan arve
fra Heggedal skole. Om de ikke finner

bruk for den selv på den nye flotte
skoleplassen. Litt trist at skolen bygges om før plassen er ferdig – ellers
kunne 17. mai vært feiret her.
Innover mot sentrumsbebyggelsen
finner vi selve torget, med en omramming prydet med historiske avtrykk fra Heggedal. Her setter kalosjene spor! Når prosjektet kommer
litt lengre skal vi invitere til ”avtrykksinnsats”, vi lover! Ramma blir
sannsynligvis støpt i plan med resten
av torget; veldig synlig, men ikke til
å snuble i, eller til hinder for oss med
rullatorer. Et stort torg med plass til
oss alle, til store og små anledninger.
Mest de store. Kanskje.
Til de litt mindre anledninger, til den
gode musikalske opplevelsen en fredag ettermiddag eller en time på lørdag
formiddag finner vi en liten scene ved
”foten” av bygg B3, der hvor ”innbyggertorget” holder hus. Med tilgang til
kaffe, med tilgang til venner, med tilgang til det meste. En hverdagsscene
ønsker vi oss.
Torg og park sett mot nord, fra Kistefossdammen

12-15 Nærmiljøsentralen og Park og Torg.indd 14
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Mot nordvest

Mot nordøst

Mot sørvest
Den videre planen for uteområdene er omtrent slik:
Mulighetsstudien går over i et
forprosjekt våren 2014, slik at
deler av uteområdearbeidet kan
påbegynnes samtidig med graving i sentrum, antatt høsten
2014. Sammenhengen er muligheter til kort masseforflytting
av noen av massene som graves
ut, til utfylling på ”østbredden”
av Kistefossdammen. Og kanskje mye av det nye er på plass
i 2016?

12-15 Nærmiljøsentralen og Park og Torg.indd 15

Om det er noe du gjerne vil vite mer om ta kontakt med Per på nærmiljøsentralen, post@iheggedal.no eller 95273504.
Og det finnes mange fine bilder å se på biblioteket.

Arbeidsgruppen for ”torg og park” består av:
Fra Asplan Viak:
Gunvor Huseby og Jostein Thorvaldsen
Fra Asker kommune:
Tor Arne Midtbø, Bjørn Nordby og Jan Richard Eriksen
Fra Heggedal Nærmiljøsentral:
Per Sletaune, Tobias Handeland og Alf-Egil Lahn

26.11.2013 21:56:38
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Et unødvendig press ved
På 10. trinn holdes det nyttårsball ved de fleste
skoler. I utgangspunktet er dette ment som et sosialt
arrangement i klassen, men med et økende press på
blant annet klær flyttes fokuset bort fra det sosiale.

Ved Hovedgården ung-

Meningen med bruktsal-

morgen da sosiallærer
Hilde Skramsett hørte om
et bruktsalg på radioen.
Tanken kom om å kunne
selge brukte ballkjoler
til neste nyttårsball, for å
unngå en del av det unødvendige presset.

Organiseringen av

Høsten 2012 prøvde Hilde
og sosiallærerne for første
gang å arrangere et bruktsalg med ballkjoler på
skolen. Dette var ikke
spesielt vellykket, og det
var få som kom.

Tanken ble lagt bort helt

til det begynte å nærme seg
nyttårsball for en ny skoleklasse. Høsten 2013 bestemte
sosiallærer Hilde og lærer Susanne seg igjen for å prøve

- og denne gangen ble det
kjempesuksess. Cirka 200
møtte opp på utkikk etter

get er at alle skal ha muligheten til å gå på ball, ikke
bare de som kan kjøpe seg
en dyr og fin kjole, forteller
Hilde. Tanken bak prosjektet er å flytte fokus fra dyre
antrekk over til det sosiale
ved nyttårsballet.

prosjektet er enkelt: Vi
åpner skolens lokaler, og
elever fra både Hovedgården og andre skoler kan
komme for å selge ballkjolen sin til en billig penge.
Salget gjøres direkte med
kjøper, så skolen stiller kun
med lokaler og stativer,
forklarer Hilde.

Sosiallærer Hilde Skramsett (t.v.) sammen fjorårsele
og Marie Skogdal, samt lærer Susanne And

Foto: Trude Blåsmo v/ Budstikka - gjengis med ti

Hun forteller videre at

Hovedgården er en av de
første skolene som gjør
dette i Asker og Bærum.
Dette er også et positivt
tiltak for miljøet, understreker Hilde. De fleste av
ballkjolene blir brukt bare
en gang, og blir så hengende igjen i skapet. Da er det
bedre at noen andre kan
bruke dem om igjen, istedenfor at det blir kjøpt nye.
Artikkelen fortsetter på neste side.

16-17 UNG-sider 6-2013.indd 2

Hagen, 15 år,
mail: anderslhag@
hotmail.com

en kjole.

domsskole skjønte sosiallærerne fort at dette var
et økende problem - ikke
bare på Hovedgården, men
i hele Norge. Et forsøk med
å arrangere bruktkjolesalg
var derfor en tanke som
kom tidlig.

Hele ideen starten en

Tekst: Anders Lie

Vi ser at vi trenger større plass, og at vi må stille med fle
Foto: Anders Botnmark
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ved nyttårsball?
Hilde understreker at dette er

noe skolen skal fortsette med, og
forteller at de allerede har bestemt
dette for neste år. Vi ser at vi tren-

ger litt større plass, og at vi må
stille med flere prøverom.

Det har kommet mange positive

tilbakemeldinger fra både foreldre
og elever, så dette er et tiltak vi
skal fortsette med i årene fremover.

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

Kaliber program
Vårt faste program:
* Mandager kl 14-17: Åpent for

7. klasse. Inngang 20 kr, mat
inkludert (10 kr for medlemmer).

* Tirsdager kl. 14-17, Gratis mat.
* Onsdager kl 14-20.30,
Kaliberkino med kinomeny.
* Annenhver Fredag kl 18-22

HUSK
* Fredag 13. desember er det
Luciarock på Kaliber. Følg med
på Facebook og plakatoppslag for
program.
Hele desember kan du lage julegaver på Kaliber, blant annet såpe,
lipgloss og konfekt.

n fjorårselevene Ingrid Flatby
usanne Andreassen.

* Du kan jobbe i ungdomscrewet på
Kaliber! I år kan du jobbe f. eks i
kafeen, med Interiørdesign,
lage film, være Dj, ansvar for lys
og sceneteknikk, utvikle x-sporttilbud og turneringer, spill og
kinoansvar mm. Forhør deg på
klubben for mer info.

gjengis med tillatelse

* Lik Kaliber på facebook og hold

deg oppdatert på programmet fra
dag til dag: Facebook.com/ung
domsklubbkaliber.

VELKOMMEN
Alle arrangementer på og
med Kaliber er rusfrie.

Hilde og Susanne,
initiativtakerne til prosjektet.

tille med flere prøverom neste år.

mark
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Foto: Anders Botnmark

Ansvarlig for
programmet er
Sara Warholm
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Stor innsamling til årets

TV-aksjonen er en av verdens største sen i arbeid med dem
dugnader. I år gikk innsamlingen
ble det gjort stor inns
til Nasjonalforeningen for Folkehel- lingen. Hovedgården

I år gikk TV-aksjonen til Nasjonal-

Elevene danset Flash-mob da NRK
og TV-aksjonstemaet besøkte skolen.

Løvraking på Gjellum

Stjernelaget fra NRK

foreningen for folkehelsen. Pengene går
til forskning for å finne kurer for demens.
Demens er en sykdom som gjør at de
funksjonene hjernecellene har ivaretatt,
som å huske, snakke og gjenkjenne ting,
situasjoner og personer, blir gradvis
svekket. Omkring 70 000 mennesker i
Norge har demens eller en annen hukommelsessykdom og rundt 10 000 får det
hvert år. Pengene fra TV-aksjonen skal
hjelpe til å gjøre hverdagen til mennesker
med demens og deres pårørende, lettere
og bedre.

NRK til Hovedgården

Torsdag 19. September braket det løs på
Hovedgården ungdomsskole sitt trimrom,
som ett første ledd av påfølgende «spesielt avsatte» dager til arbeid med årets TVaksjon. Et TV-aksjons team bestående av
Vicki Olafsen; fylkes-aksjonsleder i
Akershus, Heidi Thommesen; aksjonsleder i Asker og leder for Nærmiljøsentralen i Heggedal; Per Sletaune og
flere, ledet arrangementet i samarbeid
med NRK.

Ordfører i Asker, Lene Conradi, åpnet

Rektor Mona oppildner elevene

Reperasjon av
Skate-rampen

arrangementet med en inspirasjonstale.
For den videre underholdningen stod
rap-duoen Robin og Bugge, Phung Ngoc
Tran og Hans Petter Buraas. Programleder i NRK, Phung Ngoc Hang var en av
kjendisene som reiste rundt med et team
fra NRK i regi av årets TV-aksjon, og
besøkte 9 heldige skoler rundt i landet for
god innsats i fjorårets tv-aksjon.
- Jeg synes det er veldig fint å være her,
for demens er en sykdom som man ikke
tenker over at så mange har. Og det er
veldig fint at man kan ufarliggjøre det,
sa hun.

Vicki Olafsen; fylkes-aksjonsleder for

Akershus, understreket betydningen av å
sette fokus på årets TV-aksjonen og roste
skolens engasjement.
- Det er imponerende at skolen har satt
av tid på arbeidsplanen hvert år til å
samle inn penger og hjelpe. Skolen blir
lagd merke til, og det er derfor de fikk
besøk av NRK. Skolen er med på å videreføre TV-aksjonens engasjement.

Heidi Thommesen, aksjonsleder i Asker
håper på å rekruttere flere bøssebærere til
årets Tv-aksjon.
- Jeg syntes det er flott av Hovedgården
gjør så mye ut av aksjonsdagene, og
skulle ønske flere gjorde det. Det setter
ting i et nytt formål og det gjør at elevene
lærer om solidaritet, smilte hun.

Elevene danset Flash
«Ingen tid å miste

E

lev ved skolen og medlem av
skolens TV-aksjonsgruppe; Tobias
Langås Handeland, hadde gledet seg til
denne dagen. En grunn til å være med i
skolens aksjonsgruppe, var for å bidra på
så mange måter som overhode mulig, for
en så viktig sak som demens. Stemningen
i salen tilsa at han ikke var den eneste
som tok arrangementet på alvor.
- Vanligvis så sitter jo elvene med
mobiler og alt mulig. Men denne gangen
fulgte folk virkelig med. Det sier jo litt
om hvor viktig saken var og vårt engasjement, smilte han.

TV-aksjonens ansik
navn: ”Ingen tid å m

Heggedal Makeover

Hovedgården ungdomsskole har de siste
årene jobbet ekstra hardt for å samle inn
penger til TV-aksjonen. For at elevene
skal forstå viktigheten av aksjonen, har
lærerne lagt opp til en ekstra dag der
elevene deltar på et spesielt og utvidet
arrangement knyttet til aksjonen. I år
arrangerte Hovedgården ungdomsskole
en «Heggedal Makeover» torsdag 17. Oktober, i samarbeid med lokale bedrifter i

Tobias - inspektør

Fotografer:
Linn Kristine Ved
Hannah Fagerb
Myrvold og Mar
Øverbye Foss

Tekst og bilder er laget av elever på 9. trinn på Hovedgård
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ets TV-aksjon i Heggedal

ed demens. I Heggedal
tor innsats i innsamgården ungdomsskole

fikk besøk av NRK og de gjennomførte en «Heggedal Makeover» i
samarbeid med lokale bedrifter.

Heggedal og Asker.
- Vi har valgt å bytte ut Operasjon Dagsverk med TV-aksjonen, fordi TV-aksjonen er tilknyttet såpass mye reklame og
oppmerksomhet i media. Vi vil at elevene
våre skal vite hva de samler inn penger
til, sa Hilde Grøv Skramsett, sosiallærer
ved Hovedgården ungdomsskole.

S

ne danset Flash-mob
ngen tid å miste»

elv sparket Hilde i gang torsdagen,
litt over en måned etter NRK besøkte
skolen, med et show på skolens trimrom.
Sammen med ordfører Lene Conradi og
flere andre, fortalte hun forsamlingen
om demens i håp om å oppfordre til stor
arbeidslyst hele dagen. Trimrommet var
belyst av stearinlys og «Ingen tid å miste»
bannere, som skulle sette stemningen for
dagen.

Opprydding og lokalt samarbeid

aksjonens ansikt og
: ”Ingen tid å miste”

Forskjellige bedrifter hadde tilbudt
elevene jobb torsdag 17. Oktober for å
bidra til innsamlingen. Pengene ble videre
donert til TV-aksjonen gjennom elevenes
arbeidskraft. Elevene jobbet med
forskjellige typer arbeid rundt omkring
i Heggedal og Asker. Mye av «oppussingsarbeidet» foregikk i området rundt
Hovedgården ungdomsskole, mens flere
elever var også å finne i full sving med
kosting av løv og annet arbeid ved Heggedal kirke, på Gjellum Idrettsplass og
Heggedal Fabrikker.

Andre elever bidro med arbeid for

bias - inspektøren

Fotografer:
Kristine Vedeler,
nnah Fagerbakk
rvold og Martin
verbye Fossli

Mikro Dataregnskap i Heggedal, mens
en liten gjeng dro med musikklærer
til Risenga Bo- og omsorgssenter for å
underholde avdelingen for demente med
sang- og musikkinnslag.
En av bedriftene som sysselsatte elevene
med arbeid, var «Hovedgårdens venner».
Elevene som arbeidet for dem jobbet med

hagearbeid rundt Heggedal Hovedgård.
Bl. a. plantet de rhododendron som var
sponset av lokalbefolkningen. Odd Lars
Vanberg; medlem av «Hovedgårdens
venner», valgte å gi arbeid til elevene på
denne dagen, fordi Heggedal nærmiljøsentral hadde kontaktet dem. På Heggedal
Hovedgård ble hagearbeid satt i gang, og
ikke lenge etter kunne man se resultater.
- Dette er veldig viktig, fordi jeg ønsker
at bygdas befolkning skal gjøre Hovedgården finere, sa Odd Lars.

Marcus Skapalen og Simen August Ulleberg tok i ett tak ved Heggedal Fabrikker

Rydding for å lage bål ved
Kistefossdammen

Marius Nes Fredheim på 9. trinn, var

en av flere arbeidsvillige elever som tok
arbeidet på alvor på sin post og syntes det
var gøy å bidra til innsamling.
- Jeg får en veldig god følelse når jeg
arbeider her, fordi det går til en god sak.

Rydding ved Transformator\n
(gl. hoppbakken)

Tobias Langås Handeland deltok og

gikk rundt og observerte elever og lærere
i aksjon under «Heggedal Makeover».
Han registrerte mange ivrige elever som
arbeidet hardt.
- Jeg er veldig fornøyd. Mange har gjort
en god jobb!

Elevene arbeidet fra kl. 09.00 til kl.14.15.

Full oppmerksomhet

Til lunsj ble det servert lapskaus, og sjokoladekake fikk alle til dessert, som takk
for den gode innsatsen.

Elevene slo rekorden

Ved å vie flere dager til å arbeide med
TV-aksjonen, samlet elevene totalt inn
over 300 kr pr elev under årets innsamling, noe som slo den stående rekorden for
skolen i fjor. Slik gikk Lene Conradi sin
profeti i oppfyllelse.
- Veldig imponerende, for vært år blir
det bedre og bedre. Jeg er veldig stolt av
Hovedgården, de har et helt unikt miljø
og et sterkt fellesskap, sa hun i morgentimene før elevene satte i gang med
arbeidet.

”INGEN TID Å MISTE”

Skribenter:
Nora Azzaoui, Cornelia
Nilsen-Nygaard, Oda WølstadKnudsen, Marte Svee og Jenny
Emilie Johansen, Linn Kristine
Vedeler og Hannah Fagerbakk
Myrvold.

å Hovedgården ungdomsskole, som har media som valgfag
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Tur i Bømarka – Nordmarka
Ved idylliske Høymyrdammen er det en stor
parkeringsplass og et fint sted å starte turen.
Jeg hadde med meg Terje Martinsen som
krydret turen med å fortelle om interessante
historiske steder på vår vandring.

Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Ole-Herman Bjor/
Jan Martin Larsen

For den som ikke er kjent, ligger Høymyrdammen mellom
Røykenveien og Slemmestadveien når du kjører ned Rustadveien i Heggedal.
Oldtidsveien

Stien starter ved P-plassen bare på andre siden av veien. Den
deler seg etter ca. 50 m, hold da til høyre. Litt lenger fremme
krysser du en høyspent-trasé og opp til høyre ligger det en
hytte. Ikke ta stien opp dit, men følg hoved-traseen. Den
hytta vil du passere på vei tilbake. Litt lenger fremme kommer du inn på Oldtidsveien som er en 2000 år gammel «vei»
fra Slemmestad til Gullaugkleivene i Lier. Stien er blåmerket
og tydelig mye brukt i dag også.
Gravfelt

Like før du kommer til Bø-gårdene ligger et
av Røykens største og rikeste gravfelt med ca.
15 gravhauger som stammer helt fra jernalderen. Det står en forklarende plakat ved gravhaugene, så stedet er lett å finne. Gravplassen
ble plassert slik at de kunne sees fra gården,
og Mellom-Bø som gravhaugene tilhører, kan
du skimte mellom trærne. Mange av gravhaugene har en fordypning i midten som enten
kan skyldes at de har blitt plyndret, eller har
en naturlig årsak ved at gravkammeret har
rast sammen.
Oldtidsmarsjen arrangeres en gang i året og er
en turmarsj fra Gullaugkleivene i Lier ved Drammensfjorden til Slemmestad. Den dagen er det
åpen gård på Mellom-Bø hvor det serveres deilig
suppe og noe å drikke.

Knorteberget
husmannsplass

Strafferhaugene

Det er enda flere gravhauger i området. Bare ved
å følge stien et lite stykke til (ikke inn mot gården), vil du kunne se en stor gravhaug til venstre
for stien med et stort krater i
midten. Denne tilhører SørBø gård som vi kan se mellom
trærne. Ved Oldtidsveien mellom Sør-Bø og Fossum ligger
noen store gravhauger. Disse
haugene ble kalt Strafferhaugene fordi det sies at det var et
militært avstraffelsessted der
under Den store nordiske krigen (1709-1720).
Derfra går stien ned til Bø-
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veien. Oldtidsveien krysser Bøveien. Fra gammelt
av gikk den gjennom gårdstunet på Sør-Bø gård, men
nå går Oldtidsveien et lite stykke på Bøveien før stien
fortsetter videre over Fossum og krysser Grodalselva
ved Mølla.
Takk til bonden på Mellom-Bø

Vi valgte å snu før Bøveien. På vår vei tilbake så
vi over mot jordene der de preparerte skiløypene fra
Gullhella til Sydskogen går, og Terje kunne fortelle at
det er bonden på Mellom-Bø vi kan takke for P-plassen som blir brøytet om vinteren ved Bøveien, og gjør
det mulig å starte skituren der. Det er til stor glede for mange,
så den takken vil jeg gjerne henge meg på og formidle her.
Knorteberget

START

På vei tilbake tar du av fra den blåmerkede Oldtidsveien, til venstre ved Oldtidsvei-skiltet dit
Terje peker. Et stykke lenger fremme kommer
du til Knorteberget, og de nesten gjengrodde
restene fra en gammel husmannsplass. Stedet
der huset sto, er tett omkranset av store, nesten
100 år gamle grantrær, så ikke rart at ruinene
nesten er utslettet. Det var flatt omkring så
Terje mente at her hadde det vært dyrket mark.
Vi tok en kafferast der, og jeg prøve å tenke at
vi satt på trappa med kornåker rundt oss, men
med høye trær omkring var det vanskelig å
fatte. Ved Knorteberget husmannsplass står det
også skilt der du kan lese litt om stedet.
Litt lenger fremme lå det en stor tre-legg og
sperret stien. Isteden for å runde den, gikk vi
oppover til venstre. Etter bare noen få meter,
kom vi inn på en stor og god sti og fulgte den
til toppen mot høyspent-linjene. Der passerte vi
hytta som vi tidligere hadde sett på avstand, og mellom trærne
kunne vi skimte både fjorden og Oslo.
På toppen var det åpent. Vi fulgte stien langs strømlinjene. Litt lenger fremme, ved et stikryss, tok vi skarpt til høyre.
Stien rett frem ender ved postkassestativet i Gamle Rustadvei, mens stien vi tok, går over en liten høyde og munner ut i
Rustadveien ved krysset til Torp/Høymyr. Derfra er det bare
ca. 150 meter på asfalt ned til parkeringsplassen ved Høymyrdammen.
Det ble en kjempefin skogstur på ca. 8 km med mye spennende historie. Godt egnet til treningsrunde er den også.
På vår vei møtte vi en dame med ei hette full av flotte,
gule kantareller, og det i november, så skogen har mye
å by på.
Høymyrdammen

Høymyrdammen, var som navnet tilsier, en høytliggende
myr, men ble på midten av 1800-tallet demmet opp. Det
ble startet is-produksjon der i slutten av 1800-tallet, og
var faktisk den høyest beliggende is-dammen i AskeromEt flott hjerte som naturen har
rådet.
laget helt på egenhånd!
Nå er området rundt Høymyrdammen et idyllisk friluftsområde for alle, som Asker kommune rydder og holder i orden. Et koselig sted å raste etter turen, og ikke minst;
et fint sted å nyte sol og badeliv om sommeren.
God tur!
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Vi trenger flere medlemmer!

Heggedal Helselag

arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

Aktiviteter på Heggedal seniorsenter:
Arbeidstua
Mandager kl.10-13:
6. januar
31. mars
20. januar
28. april
3. februar
12. mai
17. februar
26. mai
3. mars
16. juni
17. mars
30. juni

LOKALT støtter Helselaget

* Premier til Transmator’n
* Dametrim på seniorsenteret
* Utstyr til seniorsenteret
* Turer for eldre
og ellers med bidrag til eldres helse
og velferd

Treskjæring
Hver tirsdag kl. 10.00 – 13.00
Allsang
Hver onsdag kl. 12.00 – 13.00,
med musikk.
Kontaktperson: Ruth Sæther
Dametrim
Torsdag kl. 10.00 – 11.00,
ledes av fysioterapeut.
Trimmen sponses av Helselaget.
Mandager stiller vi som kjøkkenhjelp
på Seniorsentret.

Møter og handlingsplan
1. halvår 2014:

Bildene er fra Gjellumlekene 2013. Idrettsdagen arrangeres
hver høst av Heggedal Seniorsenter, Heggedal Pensjonistforening og Heggedal Helselag.

Vi gir tilskudd til
Nasjonalforeningens prosjekter:
* Hjerteaksjonen
* Demens
* Tuberkulose
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* Ons. 26. februar kl. 17.30:
årsmøte på Helselagshuset
* Ons. 23. april kl. 17.30:
medl.møte på Helselagshuset
* Tir. 13. mai: “Hjertemarsj” - se oppslag
* Ons. 21. mai kl 17.30:
sommermøte på seniorsenteret
* Lør 31. mai - søn. 1. juni:
Kulturdagene på Heggedal Hovedgård

Har du lyst til å vite mer om
hva vi driver med?
- ta gjerne kontakt:
Aslaug Halfdansen –
tlf. 66 79 79 73 / 994 23 327
Jorunn Ingebretsen –
tlf. 66 79 74 16 / 454 07 292
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Tai chi

Styrke og balanse. Kraft og flyt. For kvinner og menn.
Arnestad skole på tirsdager:
kl 18.00 - 19.30: Tai chi nybegynnere (ny gruppe)
kl 19.30 - 21.00: Tai chi nybegynnere (fortsettelse)

Gjellum grendehuset på torsdager:
kl 18.30 - 20.30: Tai chi viderekomne (fortsettelse)
kl 20.30 - 21.30: Lok hup (for viderekomne tai chi)

Oppstart tirsdag, 14 januar, 2014. Gratis prøvetime ved påmelding.
Instruktør Ann Danaiya Usher: 47450549

“

23-TaiChi og Gravalid.indd 23

Elevene sier: “Kroppen utvikler seg til å bli mer stabil, smidig og sterk ... fra ryggproblemer
og prolaps til en bedre hverdag med økt bevegelighet og styrke ... fysisk krevende ... virkelig
utfordrende for meg som mann ... bevegelsene er kontrollerte og rolige, og helt uten harde
støt ... som en slags meditasjon ... og joda, du kan bli skikkelig sliten og svett.”
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Heggedal Hovedgårds Venner

JULEMARKED

Heggedal Hovedgård
Søndag 8. desember
12.00 – 18.00

Igjen 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 og andre
tekstilprodukter, smykker, fotografier, kort, hjemmebakst,
julepynt og mye annet!
Salg av kaffe og kaker
Guttorms juletallerken serveres fra kl. 13.00
Underholdning ved Aud Skramstad Rogne:
kl. 14.00 leser hun for barna,
og kl. 16.00 blir det sang.
Ta med deg venner og kos deg i hyggelige omgivelser
mens du handler årets julegaver!

VELKOMMEN!
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Åpningstider: Tirsdag t.o.m. søndag 11.00 til 16.00
frem t.o.m. 22.12

Kunst, Innramming, Gaver,
Smykker

Ny adresse samme sted: Trevaren 9
Det gamle landhandleriet

Besøk pikene, det varmer!

Juleglede…..

Cappuccino kake

Strøket 6, Asker
Telefonbestilling: 66 78 12 30
Man-fre 7.30-18 Lør 8-16
Utvidede åpningstider og
søndagsåpent i desember!
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Heggedal idrettslag
Bak fra venstre:
Armend Krasniqi,
Joakim Sletaune,
Simen Stokke, Fredrik August
B Haugstad, Eirik Didriksen,
Henrik Meyer, Haakon Sotlien,
Jon Riisnæs, Alfred Heier,
Øyvind Børresen, William
Korslund, Espen F. Nilsen,
Daniel Ø. Andresen, Håkon
Stien, Henning Haaland,
Fredrik Nes Fredheim, Daniel
B. Fleischer, Marius Igesund
Foran fra venstre:
Simon B. Møller, Ulrik
Ottestad, Thomas R.
Småhaug, Kristian Aurdal,
Andreas Kristoffersen,
Adrian Ø. Andresen,
Remi jensen, Torjus Øien
Liggende:
Jon William Sønsterød,
Håkon Andresen.

Imponerende seier i serien
Gutter 97 vant serien G 16 år. Hva er oppskriften til suksessen?

D

et er en mørk oktober kveld. G97 er samlet for å spille sin
siste seriekamp i gutter 16 år. G97 er en så stor gruppe at
vi har meldt på 2 lag i G16 serien i år. Armend Krasniqi og
Marius Igesund samler stolt troppen for fotografering før avreise til
kampene.
Hva motiverer deg for å trene disse gutta Armend?
– Dette er en fantastisk fin gjeng. De har gode holdninger og er
motivert for å bli bedre fotballspillere.
Hva er knepene du bruker for å motivere så mange gutter i
16 års klassen til å fortsette å spille fotball?
– Jeg jobber mye med hver enkelt spiller, dialog er viktig. Når
en har så mange spillere så er det ikke alltid at man har tid til å
snakke med alle, da bruker jeg telefon og sosiale media for å se
guttene og gi tilbakemelding. Alle må få føle mestring og utfordringer på sitt nivå. Marius som trener sammen med meg har også
bidratt stort. Han er en lokal gutt med store fotballkunnskaper og
ikke minst motivert for å lære enda mer. Fotball skal være moro
og da må treningene være motiverende og spennende, det er derfor
viktig med nok trenere på banen.
Hva er det viktigste du har bragt inn i dette laget?
– God treningskultur og innholdet på treninger. Vi har jobbet mye
med formasjonspill. Fokuset for alle har vært å skape et godt
kollektiv. Sosialt har vi passet på at vi ikke har noen konflikter som
er uløste, sånn at gutta har det bra på laget.
Kampene denne oktoberkvelden er den siste i serien.
Armend til gutta før kampen:
– I kveld skal alle bare ha det gøy på banen. I kveld kan dere senke
skuldrene og ha det moro uten å tenke på resultat. Vi har vunnet
serien før denne kampen og har ingenting å tape.
Dagens kaptein Espen er strålende fornøyd med sesongen. Det er
Ikke ofte Heggedal har vunnet serien i 2. divisjon G 16 år. Det er
virkelig noe å være stolt av.

Hil_nr.06-2013.indd 26

Dette sier lagets kaptein, Espen, om hvorfor de har vunnet:
– Vi gjør hverandre gode, vi har mange sterke spillere, men styrken
vår ligger i samspillet og vinnerkulturen, samt at vi har det gøy
sammen, her er alle like viktige.
Også kampen denne oktoberkvelden vinner guttene fortjent.
Armend har tatt med alkoholfri champagne, og alle feirer både
kampen og sesongen. HIL2 går dessverre på et tap i sin siste kamp,
men også de har all grunn til å være fornøyd med sesongen og
ender til slutt på en femteplass i sin pulje. Det er fremdeles foreldre
på sidelinjen som heier og følger med. G97 har hatt en sterk foreldregruppe i ryggen i alle år som har stått på. Dugnadsinnsats har
medført at lagkassen alltid vært innholdsrik. Guttene har vært på
mange utrolig fine turer sammen gjennom årene som er gått. Alt fra
Hamarcup, Dana cup og ikke minst en fantastisk tur til Barcelona.
Bak dette ligger en formidabel innsats i foreldregruppa som har
drevet kiosken på Gjellum i en årrekke.
Eli og Øistein Andresen, foreldre til keeper Haakon er til stede som
vanlig.
Hva har fotballen gitt dere?
– Det har vært en flott oppvekst for gutta, og ikke minst mye moro
for oss foreldre som har stått på sidelinjen i alle år.
Sist av opplevelsene for spillerne er en vellykket tur til Kristiansand
på Gimlecup. Der spilte HIL 1 seg til gruppeseier av 5 lag. Deretter
ble det til slutt en 3. plass etter tap i semifinalen mot et meget sterkt
lag fra Stavanger som vant hele cupen. Veldig bra prestasjon av et
lag fra lille Heggedal. HIL2 stilte i samme cup og endte opp med 2
uavgjort kamper og 2 tap. Cupen markerte slutten på en kjempebra sesong og ble på en måte siste turen som aldersbestemt lag da
guttene neste sesong stiller i junior klasse. Forhåpentligvis klarer vi
også neste sesong å stille med 2 lag i junior serien. Slett ikke verst
for en liten klubb som Heggedal!!!
Tekst: Berit Marstein og Magne Fredheim.
Foto: Torill Småhaug.
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Fotballavslutninger

Sesongen er slutt
G05
G05 har 34 aktive spillere. Det er spillere i hovedsak fra Heggedal skole,
men også fra Midtbygda og Solberg skole. Denne sesongen har det vært
4 lag som har spilt serie. Det har vært tap, seire og uavgjort, men mest av
alt mye glede og samhold. Utenom seriekampene har de vært på Maxicup
på Hamar, Telenor cup, Huringen cup, Heggedalscup, Friggcup og
BMILcup for å nevne noen. Vi har også arrangert en miniturnering mot
Vollen, Holmen og Bødalen på Gjellum. Den siste cupen de nå skal spille
dette kalenderåret, er julecup i «Valhallcup». Guttene trener 2 ganger i
uken, og nesten alle møter hver gang. Når snøen kommer, vil de som vil
fortsette med fotball på vinteren, trekke inn og ha gymsaltrening. Det
er en fin gjeng som møter trofast opp på treningene. Foreldregruppen er
ivrige, aktive og støtter opp under guttenes interesse. For å spe på med
inntekter til laget, har vi drevet HIL kiosken og vi har pantet 6 paller med
tomflasker. I tillegg søkte vi og fikk innvilget søknad til å kjøpe 8 bazookamål fra Canal Digital. Som en fin avslutning på en flott sesong, dro vi
på bowling og spiste pizza. Vi gleder oss til ny sesong starter opp igjen.
Tekst og foto: Lisa Hellesø

G01
Ida Idè Lysthus & Hytter hadde en uforglemmelig sesongavslutning
med G2001 en onsdag i november. Først på programmet var “Cageball” i Drammen hvor det var leid 2 baner i 90 minutter. En cup ble
arrangert med hele seks lag (tjue gutter og fem voksne) og det ble skikkelig action. De voksne ga maks utover cupen da man kunne merke at
gutta våre var både kjappere og utstyrt med langt bedre kondis. Uansett
vant de voksne med en knepen seier. Etterpå bar det i vei til en lokal
pizzeria hvor en sulten guttegjeng kunne feire sin innsats etter en hel
sesong med masse bra spill. Sponsorapparatet holdt en takketale der
det også ble satt ekstra pris på overgangen til 11er-fotball, som akkurat er testet og vist
at gutta virkelig har taket på. Som sponsor mener vi at man virkelig får full valuta for
pengene. Den gleden å ha laget sitt på slike kvelder (i fjor femkamp på Megazone), som
gir full gass og viser enorm glede, er alltid verdt å ta med seg. Som en småbedrift i lille
Heggedal gjelder det å profilere seg i lokalområdet. Det mener vi at fungerer supert med
profilering, og det er vel ikke en tilfeldighet at Heggedal har den tetteste lysthusutbygging fra oss i hele Asker og Bærum (7 stykk!). Takk for en kjempesesong!
Gleder oss til 2014!
Tekst og foto: Petter og Lotta Dahlgren.

Heggedal Friidrett – vi utvider treningstilbudet!
Friidrettshøsten er godt i gang. Hver fredag ettermiddag har vi 30-40 gutter og jenter i gang i Heggedalshallen ved Hovedgården. Vi har nå funnet frem vekslingspinnene til stafett og er snart eksperter på hvordan veksle uten å miste tid under et
løp! Vi øver oss også på høyde og stille lengde frem mot juleavslutningsstevnet vårt. Frem til nå har treningene vært for barn
fra 1. til 4. klasse. Fredagstreningene vil fortsette å være et tilbud for denne aldersgruppen. I tillegg utvider vi tilbudet med
trening på onsdager i Heggedalshallen fra kl. 16-17 for gutter og jenter født i 2003 - 2004. Vi er allerede godt i gang og har
plass til flere deltakere. Friidrettstrening er kjempeflott trening for deg som har lyst til å trene ekstra spenst eller hurtighet i
tillegg til fotball eller langrenn. Så om du er født i 2003 eller 2004 og har lyst til å se hva man driver med på friidrett er det
bare å ta seg en tur innom en onsdagsettermiddag!

Tekst: Susanne Haugenes-Bourrie.
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God stemning
for ungdomsbirken
Ungdomsbirken er i ferd med å bli like populær for ungdom
som det ordinære Birkebeiernrennet er for voksne.

U

ngdomsbirken går helgen før det lange rennet, og følger de siste 15 km-erne av
løypa til Birkebeienerennet. Det er start på Sjusjøen og målgang på Birkebeineren skistadion, like ved Lillehammer sentrum. I Ungdomsbirken er det aldersklasser fra 12 til 16 år. De som er 16 år kan gå både Ungdomsbirken og det 55 km lange
Birkebeinerrennet om de vil. I 2013 var det 8 Heggedalsløpere med på Ungdomsbirken,
og omtrent like mange på Birkebeinerrennet. De yngste løperne våre som gjennomførte
løypa på 55 km var bare 16 og 17 år. I Heggedal teller det sosiale mye. Vi reiser opp på
fredag kveld, koser oss med deilig mat, kortspill og andre sprell. Lørdag går vi gjennom
deler av løypa sammen, og på kvelden preppes ski parallelt med at energilageret i kroppen
skal fylles. Sånt blir det god stemning av. Søndag morgen er det tidlig pån̕ , for det er da
det skjer. I 2013 var det kaldt, nede i minus 10 grader på startsletta. Det er klassevise
fellesstarter. Ungdommene var godt fornøyd etter sine ambisjoner. I gutter klasse 14 år
var alle 3 fra Heggedal blant den beste tredelen på resultatlista. Det har kanskje aldri vært
mere populært å gå langrenn enn det er nå, noe som gjenspeiles av den enorme deltakelsen.
Ingen av 2013-ungdomsbirkebeinerne fra Heggedal vil gå glipp av Ungdomsbirken 2014,
og hvis noen som leser dette får lyst til å være med; Nøl ikke med å kontakte langrennsgruppa i Heggedal. Det er plass til flere. Ungdomsbirken 2014 er 9. mars.
Tekst: Eva Lill Kvisle

Heggedal IL er på facebook
Bli venn med oss!

BLÅFJeLLHYtta

den nye grillhytta er nå
klar for utleie, se
www.blaafjellhytta.no
for priser m.v.
er søndagsåpen
•hverBlåfjellhytta
søndag fra 5.januar 2014
kl. 1200 – 1600.

Blåfjellhytta er på jakt etter
•brukte/nye
kjøkkenhåndklær,
har du noen til overs tar vi
gjerne imot. Ta kontakt på
920 39 935 så henter vi de
gjerne.

Blåfjellhytta arrangerer
•aktivitetsdag
for hele familien
på Skjærtorsdag, også i 2014.

Blåfjellhytta arrangerer
•utegudstjeneste
11.mai på

Blåfjellet, i samarbeid med
menigheten og speiderne.
Tekst og foto: Morten Eriksson.

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

Har du ikke registrert HIL som mottaker av din
Grasrotandel? Send SMS: GRASROTANDELEN
979674791 til 2020 (gratis).

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

Selge bolig? Vi spanderer
markedspakke 10 490,Til boligselgere

Markedspakken inkluderer:

Vi er i julestemning! De 20 første som signerer oppdrag med
et avDe
våre15
kontorer
før nyttår,
en markedsføringspakke
til en
første
som får
signerer
oppdrag innen
verdi av inntil kr. 10.300,-. Kampanjetilbudet gjelder pr kontor
markedspakke
på vår regning! Gjør avtale
på følgende
steder:

og selg når det passer deg i 2014.
tlf: 66 78 60 20.epost: post@aktiv.no

Vi megler frem dine verdier.

• Eksklusivt magasinprospekt
• Annonse i lokalavisen
• Foto
• 2D og 3D-tegninger
• Nabolagsprofil
• Nettannonser (Ny.no,
Finn.no, Eiendomsnett.no
og Aktiveiendom.no)

nyttår vil få fri
med oss allerede nå
VERDI kr. 10.300,www.aktiv.no
Kampanjetilbudet gjelder nye kunder som
tegner oppdrag i perioden 6. - 31. des. 2012

www.aktiveiendom.no
Bærum 29
Bekkestua
29 Aktiv Eiendom.indd

Eiksmarka

Asker
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Godt nytt kirkeår!
Første søndag i advent markerte vi starten på et nytt kirkeår. Denne
ﬁolette ventetiden før julehøytiden er en god og forventningsfull tid
for mange. Mange barn og voksne gleder seg til jul, med fellesskap,
lys og gaver. Samtidig er det noen som ikke har noe godt forhold
til disse ukene. Erfaring og historie gjør at det er noe annet enn
gode fornemmelser som strømmer på. Kanskje er det spesielt viktig
nettopp i disse ukene at vi tar godt vare på hverandre.
Uansett hvordan du tenker om jul og advent så er julens budskap at
Jesus kom til verden for at alle mennesker skal kunne kjenne ham og
ta i mot det han har å gi.
Ordet «advent» betyr «komme». Adventstid er ventetid, vi venter
på fortellingen om at Jesus kom til menneskene. Vi kan komme til
Jesus med våre liv, våre tanker, gleder, bekymringer og sorger – og
Han vil komme til oss.
Vi håper å se deg i kirken i løpet av disse desemberukene, siste
søndag før jul har vi en enkel førjulsgudstjeneste der du kan få lande
litt i førjulsstria. Julaften er det som vanlig tre gudstjenester, kl
12 (spesielt beregnet på familier), 14 og 16 og 1. juledag blir det
høytidsgudstjeneste med nattverd kl 13.

Tenn lys!
Et lys skal brenne for denne
lille jord,
den blanke himmelstjerne der
vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting
kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et
lys er tent for det.
Eivind Skeie

HELLIG TRE KONGERS FEST
Søndag 5. januar 2014 kl. 15.00 i gymsalen på
Heggedal skole

Vel møtt!

A n d a k t ve d A n n a G r ø n v i k
Heggetroll synger
P ø l s e r, b r u s , ka f f e o g ka ke r
Loddsalg
M u sHeggedal
i k k Menighet
, lek og juletregang
Poser til barna
I n n g a n g s p e n g e r : k r. 3 0 , - p r p e r s o n , m a k s k r.
100,- pr familie
Telefon: 66 90 71 80/87
E-post: marianne.solheim@asker.kirken.no

Pipeorgel
Orgelet i Heggedal kirke er ikke så godt
som hverken organisten eller menigheten ønsker. Orgelet har en del tekniske
mangler som vanskelig lar seg reparere.
Noen ganger spiller det ikke og andre
ganger spiller det av seg selv. Ønsket er
derfor å bytte det ut mot et nytt instrument.
Mange tenker at i dag er elektronikken kommet så langt at et elektronisk
alternativ vil være det beste. For å vurdere dette satte Menighetsrådet ned et
orgelutvalg som leverte sin innstilling
like før sommeren. Orgelkomiteen
anbefalte enstemmig at orgelet ble erstattet med et nytt pipeorgel. Menighetsrådet har i høst sluttet seg til denne
konklusjonen. Dermed gjenstår det bare
et vesentlig problem før en kan starte
utskifting: ﬁnansiering! Menigheten
kommer sikkert til å høre mer om dette
i framtiden.
Ole-Herman Bjor

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499
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Program Heggedal menighet
DEN NORSKE KIRKE

Dag

Aktivitet

Sted

Opplysninger

Kirken

DESEMBER 2013
Søndag

1

Søndag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag

8 11.00 Gudstjeneste
15 11.00 Gudstjeneste
22 11.00 Enkel førjulsgudstjeneste
24 12.00 Gudstjeneste
24 14.00 Gudstjeneste
24 16.00 Gudstjeneste
25 13.00 Gudstjeneste
JANUAR 2014

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

A.Grønvik, G. Laugerud,Heggetroll, Tweensing, Adventsfest, julemarked
A. Grønvik, Kirkens Feltarbeid, R. Stav, dåp og nattverd
B. Øksnes, G. Laugerud, nattverd
A. Grønvik, G. Laugerud
A.Grønvik, G. Laugerud, Heggetroll
A.Grønvik. G. Laugerud, musikere
A.Grønvik. G. Laugerud, musikere
A.Grønvik, Gry Bagstevold, nattverd

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

5 11.00 Gudstjeneste
12 11.00 Gudstjeneste
19 11.00 Familiegudstjeneste
26 19.30 Kveldsmesse
FEBRUAR 2014

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

A.Grønvik, dåp og nattverd
A.Grønvik, dåp og nattverd
A. Grønvik, vinterfest, akedag etter gudstjenesten
Vikar, T. Brennum, band, forsangere, nattverd

Kirken

A.Grønvik, dåp og nattverd

Søndag

2

12.00 Gudstjeneste

11.00 Gudstjeneste

Faste aktiviteter
Team Heggedal: hver tirsdag kl. 19.00-21.30. Siste før jul 17. desember. Oppstart Kick-off på Nordmarkskapellet 3.-5.
januar
Tweensing: hver tirsdag kl. 13.30-14.30. Siste før jul 17. desember. Første etter jul 7. januar.
Heggetroll: tirsdag kl. 17:15-18:00. Siste før jul 10. desember. Første etter jul 7. januar
Baby-sang: onsdager kl. 11:30-13:30 på Heggetun. Siste gang for dette semesteret 20. november.
Småbarnssang: hver onsdag kl. 17-18 på Heggetun. Siste før jul 11. desember.
Klubb 10-13: utvalgte fredager kl. 18-20: 13. september, 11. oktober, 15. november og 13. desember
Salig blanding: øver torsdag kl. 19:00 - 22:00. (Kan bli endret etter nyttår.)
Speideren: mandager kl. 18-19.30. Hallenskog i utesesongen. Heggetun etter høstferien.
Kirkefrokost: (Seniorarbeid): mandager kl. 11:30: 9. september, 7. oktober, 4. november, 9. desember.
Søndagsskole: 15. september, 22. september, 13. oktober, 3. november, 10. november og 15. desember.
Se Heggedal menighets hjemmeside: www.heggedalkirke.no
Heggedal kirke torsdag 12. desember kl 18:00

Heggedal tweensing og gospelkoret New Voices
Billetter Kr 100/50.

Velkommen til seniorarbeidets
nyttårsfest torsdag 9. januar
2014!
Vi inviterer til den tradisjonelle nyttårsfesten for menighetens
eldre på Heggedal Hovedgård torsdag 9. januar kl 18. Vi får i år
besøk av Lise Karlsen fra Evangeliesenteret (kona til Ludvig).
Det blir ellers mye sang og musikk av Nærsnes-kvartetten. God
servering, åresalg og gang rundt juletreet. Invitasjon sendes i
posten til alle pensjonister, skulle du likevel ikke få invitasjon er
du likevel hjertelig velkommen!
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Postboks 76, 1380 Heggedal
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Tog-ﬂøyte-støyen
Denne sterke lyden er ikke bare ubehagelig, men
den er smertefull, og mange av de som er berørt mener den er helseskadelig.
Den er blitt verre etter at ”somle-toget” overtok på Spikkestadbanen i
desember i 2012.

Dette spørsmålet ble tatt opp

av en i salen i forbindelse med
prosjektet; Ny GS-bru over
Heggedal stasjon. Representanten fra Jernbaneverket svarte med å redegjøre for status.

Det arbeides

med å lage en
ny reguleringsplan for en ny
vei langs jernbane-linjen fra
Heggedal stasjon mot Hallenskog. Denne skal fange opp
alle de usikrede krysningene
over linjen, hvor togene ﬂøyter
før passering. Først skal denne
planen vedtas, og så skal denne
veien bygges. Dette kan ta år.

Spørgeren fra salen tok også

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

Denne

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

Per
Tekst, design og foto: Stein D Berge

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

”Somle-toget”

«Nye» Heggedal og
manglende ny Røykenvei

Jeg ser i en leder i Budstikka at det kan ta laang tid før
det vil bli gjort noe med smal og krokete vei mellom Heggedal og Asker – også kalt Røykenveien - på tross av den
økte aktiviteten/utbyggingen her i bygda. Det må først bli
verre før det kan bli bedre heter det jo. Det skulle bare mangle – Heggedal har ventet på ny Røykenvei i en mannsalder.
Tålmodigheten er en skjør ting.
Heggedal stasjon er bygget halvferdig og nye togruter er
blitt tatt imot med vanntro av togpendlerne. Illsinte ex-pendlere bruker heller bilen igjen enn toget – tidsskjemaet deres
går ikke opp mht å rekke både å levere barn i barnehagen og
rekke å være på jobb innen kl. 8. Og nå erfarer vi at antall
P-plasser allerede er betydelig redusert ifm ombyggingen av
Fylkesvei 204 Heggedalsveien med ny bru over toglinjen sør
for stasjonen fordi anleggsvirksomheten trenger P-plassene.
Og folk spør: «Hva er det som skjer – det står jo bilkøer
fra brannstasjonen i Asker til Røyken grense hver ettermiddag fra 15.30 til 17.00. Det er fort gjort å tenke seg at politikerne syns det er stas å sole seg i økt aktivitet i Heggedal
– uten at de har gjort nevneverdig for å påskynde bygging av
ny Røykenvei. Den utbyggingen synes de det er helt greit at
er uløselig knyttet til ny E18 under Asker.
Vi som bor her i Heggedal skjønner ikke hvorfor det ikke
går an å bygge ny Røykenvei fra f.eks brannstasjonen og
sørover til påkopling mot fylkesvei 23 i Røyken UAVHENGIG av ny E18 under Asker. Og som de sauene vi er godtar
vi dette – i stedet for å være rasende over at ikke mer blir
gjort. Trase for ny Røykenvei utenom Heggedal er planlagt
og tilpasning til EU-krav om dobbeltløpstunneller bør ikke
være stopper for dette prosjektet. Jeg håper ﬂere vil komme
med sine synspunkter på dette i Heggedalsposten

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

Hilsen Petter Lystad

Følg

oss

på

Facebook

Fellesmøte for velforeningene på Gjellum 12. februar
Heggedal Nærmiljøsentral, Asker Velforbund og Heggedal Vel inviterer til et felles møte mellom alle velforeningene i Heggedalsområdet onsdag 12. februar kl. 19.00 på Gjellum.
Bakgrunnen for møtet er at ﬂere av velforeningene i området sliter. Blant annet har Heggedal Vel hatt problemer med å få valgt styre (omtalt tidligere i Heggedalsposten). På møtet vil det blant annet bli diskutert:
- Er det mulig å styrke velforeningenes stilling?
- Er det interesse for et nærmere samarbeide mellom velforeningene?
- Nærmiljøsentralen har i praksis overtatt oppgaver som tradisjonelt gjøres av vellene. Hvordan ﬁnner vi en
god arbeidsdeling mellom vel og Nærmiljøsentralen?
Alle velforeninger vil få skriftlig invitasjon.
Nærmere omtale av møtet kommer i januar-nummeret av Heggedalsposten.
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Bursdag? Konfirmasjon?
Bryllup? Barnedåp?
Vennefest? Firmafest?
Foreningsmøte?

Kom til Vollen!

Sekkefabrikken i Slemmestad

torsdag 30. januar 2014 kl 18.00
fredag 31. januar 2014 kl 18.00
lørdag 1. februar 2014 kl 12.00 og 15.30
søndag 2. februar 2014 kl 13.00 og 16.00
Billetter kan kjøpes på www.royken-teatergruppe.no
Pris per billett kr 150,- / Familiebillett (4 pers) kr 500,-

Heggedal
Pensjonistforening
Møter våren 2014
OBS: Alle møtene er fra kl. 18.00 på seniorsenteret
Ons. 8. januar Medlemsmøte / juletrefest
Ons. 5. februar Medlemsmøte - underholdning kunn
gjøres senere - se oppslag
Ons. 5. mars
Årsmøte - med vanlige årsmøtesaker
Ons. 2. april
Medlemsmøte - underholdning kunn
gjøres senere - se oppslag
Ons. 7. mai
Medlemsmøte - underholdning kunn
gjøres senere - se oppslag
Ons. 4. juni
Sommermøte - Vollen og Bjerkås
Pensjonistforening er gjester - se oppslag
På medlemsmøtene er det fri adgang, men ta
gjerne med en gevinst til utlodning.
Kaffe og enkel servering. Allsang
Transport: Lions Heggedal,
tlf. 909 62 742

33 Pensjonistforening-Vennely-xxx.indd 33

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

VENNELY
GRENDEHUS
Vennelyveien 14, 1390 Vollen
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LIONS CLUB

Lions Club Asker Røyrin
LIONS CLUB
HEGGEDAL
Heggedal Lions har
bevilget 20.000,- kr i
katastrofehjelp til Fillipinene. Vi oppfordrer
alle til å å gi. Overskuddet ved rakﬁsklaget den
27.11 går til samme
formål.
Sittende foran fra venstre: Bjørg Bakken, Tove Annexstad (vår første president), Karin Ruud (nåværende president) og Eli Fjeldstad. Bak fra venstre: Else
Strand, Kari Arrala, Helga Marie Rud, Kirsten Hanstad, May Elisabeth Karlsen, Dagrun MIchelet, Liv Sokn Andreassen, Bente Solberg, Kirsten Bjelvin,
Anne-Lise Andersen, Elinor Allergoth, en gjest, Kari E. Mørch, Astrid Nilsen
og Inger-Johanne Linnestad.

Heggedal lions vil gjerne
ha nye medlemmer.
Denne høsten har i så
måte vært svært god. Ta
kontakt med Arne Nordlien, 99700314 dersom du
tenker på å bli medlem.

I september for 15 år siden, ble Lions Club Asker Røyrin
stiftet. Navnet på klubben kommer fra den første prestegården i Asker, Røyrin.
Asker Røyrin er en ren dameklubb hvor medlemmene
kommer fra hele Asker, – også ﬂere fra Heggedal. Vi er
Vi har gleden
en sosial, hyggelig og varm klubb. Klubbmøter har vi 2.
av å invitere al
le
mandag i måneden. Vi er i dag 20 medlemmer og har
plass til ﬂere!
Vår største inntektskilde er mannekengoppvisningen,
til hyggekveld
som vi har i mars hvert år. Den holdes i Kulturhuset i
på
Heggedal Hov
ed
Asker. Sist år ﬁkk vi inn ca. Kr 40.000,-.
gå
rd
Onsdag 12. Feb
ruar 2014 kl 19
Samarbeidet med Asker Lions har vi hatt i ﬂere år. Vi
00.
har stått for salg av annonser i deres Kunstkatalog og
distribusjon av denne i hele kommunen. Vi har også
Det blir smørb
rød, kaffe og k
solgt lodd til deres kunstlotteri. Inntektene fra dette
aker og åpen b
ar!
har gjort oss i stand til å støtte mange gode formål i
Asker.
I år igjen vil d
Nevnes kan støtten på kr. 8000,- til Lars Martin
et swinge i de g
amle
og Simen Tannæs Fjeld, Himmeljegerne, som gikk
tømmerveggen
e
!!
!
over Nordvestpassasjen på ski. Simen er psykisk
utviklingshemmet og Lars Martin hans lillebror.
Trenger du tra
En ﬁlm om dette i løpet av vinteren. Formålet med
nsport så meld
fra på tlf.
turen var bl.a. å sette fokus på psykisk helse, akti90962742 inne
n
8
.f
e
b
r.
vitet og friluftsliv.
I ﬂere år har vi støttet aktivitetshuset, som vi fortsatt har som vårt satsningsområde.
Vi har i løpet av året bidratt med ﬂere små støtteprosjekter. De faste internasjonale bidragene
kommer i tillegg. I år vil vi bidra med Kr. 15.000,som en jubileumsgave, til et prosjekt som vi vil
komme tilbake til.

HEGGEDALS PENSJ

ONISTER
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Vinn Flax-lodd! Send løsningssetningen på e-post til ire-j2@online.no innen 24 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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Et møte et skilt….
Tekst og foto: Anja Cecilie Solvik

Det er sterk vind, jeg strever utenfor galleriet med et skilt jeg
skal feste til jorden. Mange går forbi meg, dette er veien mange
bruker til og fra toget.
”Hei,” hører jeg. ”Jeg skal hjelpe deg!” Han tar tak i skilt og fane.
Det tar tid, for vinden er stri denne dagen, men sammen klarer
vi det til slutt. Han henter i tillegg en stein slik at skiltet blir stabilt
og står helt rett.
Etter dette går vi sammen bort til butikken. Han forteller meg litt
om sitt liv, han forteller at han heter Abdul og at han har bodd i
Heggedal i 25 år. Han kjenner ingen her, men han sier han trives
svært godt. Det er så ﬁnt her sier han. ”Har du venner her?”
Spør jeg. Han smiler litt og svarer, ”nei, men jeg har familien min
ikke så lagt herfra.”
Jeg inviterer ham inn på pikene ved broen, han sier han er opptatt, men han vil gjerne komme en annen dag.
Noen dager senere står han der, nesten ved trappen min. Han
smiler med hvite tenner, og ler av meg idet jeg kommer ut på
trappen med begge hendene slått ut til sidene: ”Abdul min venn,
kom inn!”
Men fremdeles så nøler han, kan jeg komme inn assa? Sier han
og blir stående.
Litt fortumlet svarer jeg: ” Selvsagt.”
Da han kommer inn, blir det helt stille i rommet.
Det sitter ﬁre eldre damer i sofaen og spiser kake og drikker
kaffe, de har akkurat kjøpt et bilde, og dette snakker de høyt om
helt til vårt nye besøk entrer galleriet. De snakker ikke nå. De sitter stille. De ser på han.
Han går rundt i rommet ser på kunsten, han bøyer seg nærmere
enkelte bilder for å se ordentlig etter. Han tar seg tid. Det er hele
tiden stille i rommet. Da går det opp for meg;
Abdul er min første svarte gjest…
Anja Cecilie Solvik
..som driver galleri Pikene ved broen
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Vi gir deg moderne, god tannbehandling med de nyeste
og beste materialer for å restaurere dine tenner, og du
får et vakrere smil. Vi gir deg god bedøvelse, gjerne
med lystgass, i rolige, hyggelige omgivelser.

Sunyata Aikido Dojo – Heggedal
Trevaren 9
1389 Heggedal

Nytt begynnerkurs starter i januar:
Mandager: Ungdom/voksene
kl. 19.10 – 20.10
Tirsdag: Damer(selvforsvar) fra 18 år kl. 20.05 – 21.15
Onsdag: Barn fra 7 år		
kl. 18.00 – 19.00
Torsdag: Voksene 35+ 		
kl. 19.10 – 20.15
Søndager åpen trening for alle fra
kl. 13.00 – 15.00
Gratis prøvetime. Se vår hjemmeside www.sunyata.no
Ta gjerne kontakt på tlf. 93027309 eller møt opp på Heggedal
Fabrikker på aktuell ukedag.
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Til Heggedalspostens bud!

Takk for hjelp til å dele ut Heggedalsposten!
Heggedalspostens bud med ledsagere inviteres til redaksjonens årsfest på Oslofjord-muséet i Vollen onsdag 15.
januar 2014. kl 19.00. (Det kommer invitasjon i posten).
Program:
* Hva er Oslofjord-museet? Foredrag av museets direktør Tron Wigeland Nilsen
* Vollen og Bjerkås i tidligere tider, sett fra Heggedal?
Foredrag av vår lokalhistoriker Terje Martinsen.
Det blir en enkel servering.

Kunst som gave - salg av kunst “rett fra vegg”!
17. nov - 15. des 2013
God jul og Godt nytt år!
Heggedals
2013
posten

Vollenveien 95, 1389 Heggedal
Åpningstider: onsd. kl 18-20,
lør- og sønd. kl. 14-17,
eller etter avtale, tlf. 917 65 754

Trim og Trening har kåret årets plankevinner

Trim og Trening har hatt sin årlige
høstfest med høytidelig Plankeutdeling. Bjørn Ranke Eriksen vant årets
Planke med 46 spikerslag. Liv Bækken ble nr. 2 med 41 spikerslag og på
tredje plass kom Laila Samuelsen med
35 spikerslag. Begge ble hedret med
ﬂotte bilder.
Det var en veldig hyggelig fest hos
Wenche og Sverre Woll der Ingrid
Høghaug med sin gitar sørget for
at stemningen var på topp ved bordet. Der ble også styret hedret med

PLANKEN er Trim og Trenings

sommeraktivitet. Ny PLANKE blir
årlig satt opp i Kjekstadmarka, og
er et trekkplaster som får oss ut i
skog og mark fra 1. mai til 1. oktober. PLANKEN er inndelt i mange
felt der du kan skrive navnet ditt og
sette et spikermerke hver gang du
er der. Blyant og spiker henger klar
til bruk. Den som har ﬂest spikermerker vinner PLANKEN. I år
var den besøkt av 53 personer med
tilsammen 418 spikerslag. Planken kan være et ﬁnt treningsmål
for alle, men kun medlemmer kan
vinne Planken.
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ﬂotte luer og medaljer for lang og
tro tjeneste, velsmakende sjokolademedaljer, som Wenche og Ingrid tester ut her på bildet.

Ny Planke blir satt ut
1. mai 2014.

Da er det bare å glede seg til ﬁne turer
i Kjekstadmarka igjen.

Kurs i skiteknikk –
klassisk og skøyteteknikk

Det var god oppslutning rundt kursene
vi hadde i vinter, og ﬂere sa de ønsket
å delta på nye kurs. Vi har derfor tenkt
å arrangere to ski-kurs, et i klassisk
teknikk og et i skøyte teknikk i 2014
når Kong Vinter setter inn, dersom
oppslutningen blir stor nok.
Dette vil bli annonsert på HIL’s hjemmeside; www.heggedalil.no, så følg
med!
Om snøen kommer sent
så kanskje vi rekker å
få det med i Heggedalsposten nr. 1/2014 også,
som kommer ut i slutten
av januar.
Laila samuelsen
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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
40 Hundesenter og Hovdahl.indd 1

26.11.2013 12:29:15

