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Minner

n setning ø forbi Vi
minner vi forteller istorier om
minner det er minnene som gjør oss til den vi er.
iktig eller
galt - hva er igjen når minnene ikke er der? For mange av oss
byr de lange og mørke høstkveldene på en mulighet for å pusse
litt ekstra på årets minner: hva har jeg ekstra lyst til å ta vare
på fra dette året? Gode opplevelser, skuffelser - og om det du
hadde tenkt du kanskje skulle sagt eller gjort. Minner om forventninger, gode dufter, stearinlysene, melodiene....
Tradisjoner skaper minner om felles opplevelser, minner
som gir en sammenheng i tilværelsen. Behovet for sammenheng er universell - skiller ikke på hva du tror på, farge, alder
eller noe annet. Er det ikke summen av de felles minnene som
hele tiden skapes, og fortellingene om disse som er vårt samfunn, vår kultur?
Mange deler i dag sine egne minner, på sosiale medier. De
felles historiene kan lett forsvinne. I 8 år har Heggedalsposten
bidratt til å ta vare på og formidle små og store fortellinger fra
vår lokale, felles kultur ved å fortelle om nåtid og om fortid. Så
også denne gang, som eksempelvis den lille historien om det
lille huset som rives - som også er en del av den store historien
om Norge i endring - om overgangen til post i butikk og om den
store inn ttingen til slo-området som gjør utb ggingen i Heggedal sentrum til tidsriktig. I Heggedalsposten dokumenteres
og samles noen av istoriene. Du kan enkelt ﬁnne igjen gamle
årganger på nettet www.heggedalsposten.no. En stor gjeng
med bud bringer Heggedalsposten til deg, slik at du har et pcog internettfritt alternativ. r et noen istorier du mener er bør
vite om? Gi oss et tips, da vel!
På vei inn mot jul, årsskifte og solsnu, ønskes Heggedalspostens lesere en god jul og godt nytt år. Kanskje nettopp årets
jul gir noen ekstra gode minner for deg og dine nærmeste.
Elisabeth
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Drama langs Vinterveien
gjennom Heggedal

Gjellumvannet mot nord. Eggedammen til venstre bak sivet.
Tekst: Terje Martinsen
Foto/layout: Ole-Herman Bjor

I riktig gamle dager var det nesten ufremkommelig med hjulkjøretøyer, særlig
i vår- og høstbløyta med djupe hjulspor i gjørma. Derfor foregikk tyngre
transporter gjerne vinterstid – med hest og slede når det var tele i bakken og
isen hadde lagt seg på vannene og snøen kunne pakkes til en fast og stabil
såle. Slik var det også i vårt nærområde. Du vet kanskje at en veistump fra
Guibekken ned mot Gjellumvannet heter Vinterveien. Dette var en del av
vinterveien som gikk fra Vollen til Dikemark. Men også fra Asker mot Røyken
gikk det en vintervei – over Bondivann, over eidet til Gjellumvannet og videre
gjennom Hallenskog til Røyken.
I riktig gamle dager var det nesten ufremkommelig med hjulkjøretøyer, særlig i vår- og høstbløyta
med djupe hjulspor i gjørma. Derfor foregikk tyngre
transporter gjerne vinterstid – med hest og slede når
det var tele i bakken og isen hadde lagt seg på vannene
og snøen kunne pakkes til en fast og stabil såle. Slik
var det også i vårt nærområde. Du vet kanskje at en
veistump fra Guibekken ned mot Gjellumvannet heter Vinterveien. Dette var en del av vinterveien som
gikk fra Vollen til Dikemark. Men også fra Asker mot
Røyken gikk det en vintervei – over Bondivann, over
eidet til Gjellumvannet og videre gjennom Hallenskog
til Røyken.
Det knytter seg noen historier til nettopp denne traseen. La oss ta sagnvarianten først: Ifølge sagnet skal
det ligge ei kirkeklokke på bunnen av Gjellumvannet.
Det hadde seg slik at to rike søstre hadde gitt to nye
kirkeklokker til Asker kirke. Da den ene ble hengt opp,
klang den så vakkert sammen med de to som hang der
fra f r at de fikk lov til henge sin lass en andre
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Teatermaleren P. F. Wergnann tegnet Asker
kirke i 1836. Den gamle Asker kirke ble
regnet for å være bygget på begynnelsen av
1100-tallet, men ble senere utvidet. Kirken,
som den stod på dette bildet, brant 3. mars
1878. Det meste av inventaret ble reddet i
brannen, «dog smeltede Klokkerne før Taarnet
faldt». Dagens Asker kirke sto ferdig bare 1½
år etter brannen og ble vigslet 19. oktober
1889.

25.11.2014 20:00:37
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Drammenbanen, togforbindelsen mellom Christiania og Drammen ble åpnet 7. oktober 1872
og gikk langs Bondivannet og Gjellumvannet – omlag som vinterveien mellom Asker og Røyken
som gikk gjennom Heggedal. Heggedal stasjon åpnet i 1874 og var viktig for industrireisningen
i Heggedal. Bildet er tatt langs Bondivannet i retning Asker 1873 - 1875 (Asker bibliotek).
Etter at Liertunellen åpnet i 1973 ble trafikken til Drammen lagt om og banen ble den lokale
Spikkestadbanen.

store klokka ble derfor solgt til Røyken kirke og kjørt
vinterveien på isen over Bondivann og Gjellumvann
mot Røyken. Men den ville ikke skilles fra maken sin
i Asker kirke. Derfor gjorde den seg så tung, så tung.
Da følget var kommet til Gjellumvannet like utenfor
Eggedammen ved utløpet av Dikemarkelva, orket ikke
sleden å bære den. Klokka gikk gjennom isen og sank.
Når storklokka i Asker ringer, sier den: «Ding-dang,
ding-dang! Maken min ligger i Gjellumvann!» «Pangpang, pang-pang!» svarer klokka i Gjellumvannet og
letter seg opp fra bunnen. Da engang en konge var
død, ringte de så lenge i Asker at den måtte helt opp i
vannskorpa, men da sprakk Asker-klokka. Klangen ble
borte, og maken sank til bunns igjen, og ingen har sett
den siden. Sprekken ble fylt igjen i Asker- klokka, og
da fikk den ig en klangen en den l d mer s rgmodig
enn før.
Så over til en sann historie. Under krigen mot
svenskene i 1716 forsøkte svenskene å rykke fram
mot Kongsberg for å sikre seg sølvet fra gruvene der.
Norske styrker var forlagt på strategiske steder langs
veiene denne seinvinteren. Ved Vinterveien, på Gjellum gård, like sør for Hallenskog (må ikke forveksles med Gjellum i Heggedal!) lå hovedkvarteret til en
avdeling av 1. Sønnenfjeldske Dragonregiment. Langs
andre tenkelig fremrykkingsveier i distriktet lå mindre
avdelinger og bondesoldater. Det kom ikke til trefnin-
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ger her, for svenskene kom egentlig ikke lenger enn
til Ravnsborg ved Holmen. Derfra gjorde de spredte
framstøt. Forsyninger til den norske styrken kom fra
rammen hvor ere hundre husstander var satt til
bake, slakte og frakte proviant opp til Gjellum. Nordmennene hadde sett for seg av svenskene vill komme
Vinterveien over Bondivann, Gjellumvann og gjennom Hallenskog.
(En annen kjent skanse fra denne tida ligger ved
Gjellebekk i Lier. Dette var et permanent forsvarsverk.)
Det knytter seg et sagn til denne tida også. Hvis det
da ikke bare var ei historie bestefar Yggeseth fant på
– men det tror jeg egentlig ikke. Han fortalte i hvert
fall at navnet Gullhella hadde sammenheng med krigen i 1716. Årsaken skulle være at nordmennene gikk

Bondivann mot Asker

25.11.2014 20:00:38

Heggedalsposten

5

Etter å ha passert Underland fortsatte
vinterveien sørover gjennom Hallenkog. Bildet
viser kontorbygningen til A/S Hardmetall
(tidlig på 1950-tallet) som sto på Underlands
grunn. Kontorbygningen var tidligere brukt av
Heggedal Bruk som var eid av Alf L. Whist.
Heggedal Bruk produserte hus i laftet plank,
kontorbygningen er laftet på stedet. (Asker
bibliotek)

til raskt motangre slik at svenskene m tte kte tilbake mot Ravnsborg. I farten rakk ikke den svenske
skattmesteren å få med seg pengekista som inneholdt
gullmynter til lønninger og kjøp av proviant. Den ble
i hui og hast gjemt under ei helle mellom Heggedal og
Bondi. Jeg har ikke hørt at noen har funnet skatten, så
kanskje ligger den der ennå…..
Så en annen historie med forrykende dramatikk. På
gården Gullaug i Lier bodde løytnant Grønvold som
hadde en slektning på Bleiker gård i Asker. I romjula
1797 skulle han besøke slektningen på Bleiker sammen
med kona. De kjørte opp Gullaugkleivene godt innpakket under bjørneskinnsfellen i breisleden. Bakpå
«hundsvotten» (= setet til kusken) satt en ung gutt som
var kusk. Da følget kom forbi Røyken hørte de ulvehyl
ak seg, og snart kom en hel okk halsende i sledes orene. Kusken svingte pisken over hesten, men ulvene
kom stadig nærmere, og snart var de fremste helt oppe
ved sleden og glefset etter hestebeina. Kona gjemte seg
under fellen, mens løytnanten trakk sabelen og hogg
etter dem an fikk skadet en av ulvene s ass at den
ble liggende. Dermed kastet de andre ulvene seg over
artsfrenden slik at hestef lget fikk litt fors rang en
ville ferden fortsatte gjennom Hallenskog, over Gjellumvannet, Bondivannet og opp bakkene mot Bleiker
med ulvene hakk i hæl. Da de buste inn på tunet, sto
Bleikerbonden på trammen (han hadde hørt ulvehylene) og hilste sin slektning velkommen med følgende
kommentar, ifølge kusken som etterpå underholdt tjenestefolkene med å fortelle om den dramatiske ferden:
«Velkommen skal du være kjære slektning, jeg ser du
har stort reisefølge!» Det sies at for hver gang den unge
kusken fortalte denne historien, le ulve okken st rre
og større….
Hesten som hadde løpt for livet og var sprengt måtte avlives.

03-05 Historisk HP 2014-6.indd 5

Fra Heggedal mot Røykem gikk vinterveien på
de flate jordene under Hengefossen.

Etter å ha passert Hengefoss, kommer vi til
Gjellum gård i Røyken, her sett mot nord med
Hallenskog og Rødsåsen i bakgrunnen. Her var
1. Sønnenfjeldske Dragonregiment forlagt i
1716 for å forsvare oss mot svenskene.

Noen hundre meter før man kommer til Røyken
kirke passerte vinterveien husmannsplassen
Berget under Kjekstad gård.

25.11.2014 20:00:43
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HEGGEDAL MENIGHET

Team Heggedal til Nordmarkskapellet
Ungdomsarbeidet i Heggedal menighet, «Team Heggedal» har i mange år dratt
på helgeturer til Nordmarkskapellet som ligger i Nordmarka i Oslo. Uansett
vær og temperatur! Vi går fra toppen ved Tryvannstårnet, med sekk på ryggen
i cirka 1 time. Fremme venter en varm peis og middag. Vi bruker mye tid på
å sosialisere, snakke sammen om forskjellige ting, bli bedre kjent med Gud,
andre og oss selv. Turer som dette er viktige for å styrke og bygge opp et så
godt fellesskap som vi i «Team Heggedal» har. Denne gangen var vi totalt 23
mennesker som reiste. Det er ikke alltid man får kjent på det å reise litt vekk fra
hverdagen og gjøre noe annet, men det får man på turer som dette.
Simen Udnes

HELLIG TRE KONGERS FEST
Søndag 4. januar 2015 kl. 15.00 på Gjellum grendehus

Heggedal menighetsråd og Asker kirkelige fellesråd har laget en plan for
å anskaffe nytt pipeorgel til Heggedal kirke. Menigheten har i mange år
ønsket å fornye orgelet som har vært
både upålitelig og vanskelig å vedlikeholde. Nå er målet å få et nytt orgel på plass innen utgangen av 2018.
Selv om hoveddelen av finansieringen
vil skje over Fellesrådets budsjett,
forventes det i planen at menigheten
bidrar med 600.000 kroner. Menigheten har satt ned en orgelkomité som
i tillegg til det faglige arbeidet planlegger innsamling av penger til dette
formålet.

Kirkekaffe og Lucia på Heggedal Hovedgård
Søndag 14. desember
tar Heggedal menighet
kirkekaffen på Heggedal Hovedgård fra
kl. 12.15 til kl. 14.15.
Heggetroll kommer,
går Lucia og synger
litt før det blir lussekatter, kaffe, brus
og utlodding. Alle er
hjertelig velkommen!
Arrangør: Heggedal Hovedgårds Venner og Heggedal menighet

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 , k a f f e o g k a 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

Julen handler ikke så mye om å åpne pakker, men å
åpner våre hjerter! - Julen er fantastisk, den bringer
oss nærmere hverandre og åpner for å vise nestekjærlighet, omsorg og raushet i langt større grad enn ellers
i året!

Seniorarbeidets nyttårsfest
Torsdag 8. januar kl 18
Velkommen til den tradisjonelle nyttårsfesten for
menighetens eldre på Heggedal hovedgård torsdag 8.januar kl 18. I år får vi besøk av fortelleren Birgitte Bjørnstad Sæbø. Hun gir oss et variert program med legender,
fortellinger for smilebåndet, sang og musikk. Det er blitt
sagt av dem som har hørt henne at: ”Hun formidler slik
at det appellerer til alle sanser og det vibrerer både i
hjerte og tanke...”
God servering, åresalg, andakt og gang rundt juletreet. Invitasjon sendes i posten til alle pensjonister som
er medlem i kirken, men det er åpent for alle. Skulle du
ikke få invitasjon er du likevel hjertelig velkommen!

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

6-7 Menighet nr 6 2014.indd 6
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Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet
Barn

• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, tirsdager kl
17.15-18
• TweenSing – kor for barn 5.-7.trinn, tirsdager kl
14.15-15.30
• Speider – mandager kl 18-19.30 på Heggetun
• LysVåken overnatting i Østenstad kirke for 11- og
12-åringer, 6.-7.desember. Påmelding til marianne.
solheim@asker.kirken.no
• Søndagsskole 7. og 14. desember parallelt med gudstjenesten
• Luciafeiring på Heggedal hovedgård 14. des kl
12.15
• Hellig tre kongers fest. Familiefest på Gjellum 4. jan
kl 15.
• Familiegudstjeneste og akedag, søndag 18. januar kl
11.00
• Familiegudstjeneste - Fastelavnsøndag 15.februar kl
11.00
Kontaktperson barn: Marianne Solheim, tlf 95284767
e-post marianne.solheim@asker.kirken.no

ngdo

og konfir anter

• Team Heggedal – åpent hus med kveldsavslutning,
for ungdom over konfirmantalder, tirsdager kl 1921.30
• Tirsdagssamling for konfirmantene, annenhver tirsdag fra 13.januar.
• Kveldsmesse, søndagene 25.januar og 22.februar, kl
19.30 i kirken. Kirkekaffe på Heggetun etterpå.
Kontaktperson ungdom: Torbjørn Brennum, tlf
66907183 e-post brennum@gmail.com

Seniorarbeid

Gudstjenester

• 7. des kl 11 Gudstjeneste ved Trond Arne Hauge.
Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe
• 14. des kl 11 Gudstjeneste ved Anna Grønvik. Dåp og
Nattverd. Søndagsskole. Lucia-feiring med kirkekaffe
på Heggedal hovedgård etter gudstjenesten
• 21. des kl 19.30 Kveldsmesse ved Olaf Huuse Haraldstad. Band og forsangere. Nattverd og bønnevandring.
Vi senker skuldrene og retter fokuset mot julens budskap.
• Julaftensgudstjenester
Kl 12 med barnekoret Heggetroll
Kl 14 med blåsere
Kl 16 med blåsere
• 1. juledag kl 13 Høytidsgudstjeneste ved Anna Grønvik
• Gudstjenester i Asker prosti romjul og nyttår
2. juledag kl 11 Gudstjeneste i Asker kirke
Romjulssøndag 28. desember kl 19.30 Julesangsamling i Østenstad kirke
Nyttårsaften kl 23.15 Midnattsmesse i Asker kirke
1. nyttårsdag kl 11 Gudstjenester i Asker og Vardåsen kirker.

• 4. jan kl 11 Gudstjeneste m/nattverd og mulighet for
dåp.
• 11. jan kl 11 Gudstjeneste m/nattverd og mulighert
for dåp.
• 18. jan kl 11 Familiegudstjeneste m/mulighet for
dåp.
• 25. jan kl 19.30 Kveldsmesse m/nattverd
• 1. feb kl 11 Gudstjeneste m/nattverd og mulighet for
dåp.
• 8. feb kl 11 Gudstjeneste m/nattverd og mulighet for
dåp.
• 15. feb kl 11 Familiegudstjeneste m/nattverd og mulighet for dåp. Fastelavn.
• 22. feb kl 19.30 Kveldsmesse m/ nattverd.

• Nyttårsfest 8. januar kl 18 på Heggedal hovedgård –
Se egen annonse.
• Kirkefrokost på utvalgte mandager kl 11.30, 2. februar, 9. mars, 4.mai og 1.juni. Ta med matpakke, så
byr vi på kaffe og kake. Vi liker å synge, deler dikt og
andre tekster og har gjerne en liten andakt.
Ta kontakt med menighetskontoret ved behov for skyss,
tlf. 66 90 71 80

Leie Heggetun?

Er du på jakt etter et lokale å leie til barneselskap, åremålsdag
eller annet, så kan kanskje Heggetun være noe? Heggetun har
plass til mellom 40-50 og koster kr. 1000,- i ukedagene og kr.
2500,- for helgen. Ta kontakt med menighetskontoret for nærmere
avtale, 66907180, 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
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Ein mjuk stein…
Anja Cecilie Solvik

Han sitter på benken utenfor. Høstsola varmer, ansiktet hans er vendt mot lyset. Det er
snart november og fremdeles tolv grader i luften. Heggedal holder vinteren på avstand.
Øyelokkene hviler. Hendene hans er foldet
i fanget.
– Hei Harald! Venter du på meg?
Han åpner øynene og ser på meg. Og sier:
– Hugsar DU meg? Du så e så ven og vakker?
Jeg smiler og svarer at skjønnhet har man
bare til låns, derfor gjelder det å stelle pent
med den.
– Når ein har vorte så gamal som eg, så ser ein
venleik sjøl i eit rynka andlet. For der kan ein sjå
eit heilt liv. Båe sorga og glea. Du veit når ein
smile så smiler ein med heile fjeset – også med
augene.
Og augene er sjela sitt vindauge. Da kan ein
sjå korleis folk har det på innsia.
Sist gang Harald var på Pikene ved broen
satt han i bilen utenfor. Den gangen tok jeg
imot hans bestilling mens vi satt i bilen. En
såkalt drive in -kunst- tjeneste. Bare for gretne
gubber! Han ville ramme inn et portrett av seg
selv, tegnet av en beskjeden venn, som han sa.
– Du skjønar han tykkjer ikkje noko om teikningane sine så eg vil gjera stas på dei, ved å ramme
dei inn.
Neste gang han kom forbi, satt han også i
bilen, men denne gangen satt han altså på benken ved døra mi…
– Jeg setter over kaffen, jeg, Harald, du er vel
kaffetørst du no.
Han smiler og sier
– Da lyt eg vel koma inn da.

08 Anja nr 6 2014.indd 8

Jeg gir han en kopp, skjenker i og setter meg
på en stol ved siden av han. Vi sitter en stund
slik, han og jeg og bare blåser i koppen.
Det ligger en stein på bordet, den har en spesiell form. Hun som la den der, for en stund
siden, hadde funnet den i en sjø oppkalt etter
fruktbarhetsgudinnen Afrodite. Det sier alt
om steinens form.
Harald vender blikket mot vinduet og
sier…
ånå mi va so fin men o e ikk e meir o no. Men eg har ein son, Jørun, han har teikna og lage
ein tenkjande mjuk stein. Den har ein innebygd
chip og når ein koblar den til ei datamaskin kan
den lese av kjenslene til den som klemte. Den er
tenkt å brukast i psykiatrien og slik…
Det blir stille, Harald drikker av kaffen
mens han kikker på steinen min. Så tar han
den i hånden sin og sier:
– Den her er god å ta i.

25.11.2014 20:27:04
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Sannheten om Julen
Una Solvik Golmen
Den vakre julen. Den kom i år også. Tiden da vi alle er fylt
av kjærlighet, ro og gavmildhet. Hvor bakken er dekket av
et hvitt teppe, og himmelen er krystallklar. På kjøkkenet
er såpelukten blitt erstattet med røkelse, og fra stereoen
holder Maria Mena en koselig intimkonsert.
Som lille Madikken, springer jeg ned til det selvhugde
juletreet som mor og far har brukt hele natten på å pynte.
Lillesøsteren min danser rundt kjøkkenbordet med bestefar, men smidige som de er går ingenting i stykker når mor
svinser for i med finas ettene
Ikke en gang Astrid Lindgrens beskrivelse av julekvelden, kan være mer idyllisk enn denne.
For nå kommer dagen som alle mennesker, kollegaer,
borgere, venner og skattesnytere har jobbet seg opp mot.
Nemlig, julaften.
Om vi er slitne etter julehandelen? Julekrangelen?
Julevaskingen? Julebakingen? Juletrallingen? Eller førjulsslankingen? Å nei da! Her er skuldrene så lave at de
nærmest soper i gulvet, og alle puster dypt ned i magen og
pusen har sløyfe på.
Men sannheten som alle benekter er, jo tidligere melkekartongene får nissemotiv, jo større blir muskelknutene
i nakken. Vi rekker jo så vidt å ta av oss bikinitrusa før
julemarsipanen skal stappes ned i spiserøret vårt.
Jeg mener at julen er sammensatt av tre ting. Det ene
er tradisjoner. Men hva er dette behovet for tradisjoner?
Søker vi etter en trygghetsfølelse i usikkerheten over ribbesvoret? Eller er vi ute etter bekreftelse fra naboene der

Dette kåseriet var
gitt i skoleoppgave
kort tid etter
julen i fjor. Det
vakte begeistring
på lærerværelset
ved Hovedgården
ungdomsskole
i Heggedal.
Kanskje er det
gjenkjennbart noe
av det? Una Solvik
Golmen går nå på Rud videregående skole,
men husker seg ofte tilbake til ungdomsskolen i Heggedal og tiden der. Det var en
fin tid!
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vi står sultne, men glitrende av smykker og glede, helt bakerst i kirken?
Det andre punktet er antiklimaks. Ofte bygges en hendelse opp av forventninger og håp, og ender til slutt i skuffelse.
Men er det egentlig forventninger vi er fylt opp med,
eller psyker vi oss bare opp? Psyker oss klare til inntog av
svigers, svogers og fandens oldemor.
Noe som kommer før antiklimaks er fråtsing. Vi fråtser
i mat, gaver og søtsaker. Hele julen er en salig blanding av
vossakorv, klementiner, riskrem, småkaker, øl, akevitt og
nyco. En må vel gå i bakken i løpet av julekvelden. Mest
utsatt er han med kulemage og høyt blodtrykk. Han som
er tredd ned i en litt for trang nissedrakt, omringet av en
haug med nevøer og nieser. Det er som onkel er bikuben
og ungene er biene. Den som kommer først, får ligge med
dronningen.
300 kroners juletreet fra Shell står i stuehjørnet og ser
mer ut som en palme, enn en edelgran. Sykt mange pakker
og konvolutter er stappet inn mellom grenene og foreldre
sitter anspente i kroppen når sitt yngste barn åpner en myk
gave fra grandtanta si.
Nå er det ikke sånn at julen alltid er fylt opp av slektninger som valgte å få barn bare for å ha noen å feire jul
med. Det er ikke alltid slik at onkel besvimer heller. Vi
feirer jul fordi Jesus ble født i en enkel stall, men i iveren
etter å få til en perfekt jul, frontkolliderer vi i høy fart med
semitraileren som er lastet med de syv dødssynder.
1. Hovmod. Når tante Kari plutselig bytter ut raggsokkene med en fin klokke
2. Grådighet. Når den lille fetteren din er ferdig med sine
gaver og går over på dine.
3. Begjær. Når nesen ligger i sekretærens halsgrop på
julebordet.
4. Misunnelse. Når mor viser fram diamantsmykket 1.
juledag
5. Fråtseri.
r vi ader i mat, nissefigurer og silke apir.
6. Vrede. Når spørsmålet om hvilken side av slekta vi
skal prioritere i jula kommer opp.
7. Latskap. Når introen til Askepott og de tre nøttene
spilles av på NRK.
Vi gjennomfører alle de syv dødssyndene på en måned.
Takk og pris for at desember er i slutten av året! Det er vel
derfor vi står ute i kulda og teller ned til tolv med en lang
liste av nyttårsforsetter. Vi føler oss bedritne etter juletida
og vil ikke annet enn å kjøre et stort viskelær over hele
året. Til vi igjen går på en ny smell i desember.

25.11.2014 20:29:36
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Tlf.: 66 90 30 51
Mob.: 934 89 898
post@realbil.com
www.real-bil.no

* Autorisert bilverksted
* EU-kontroll
* Service
* Reparasjoner
* Bil / glass-skader
* AC-service

Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige
pakkeløsninger. Vi har kjøretimer dag og kveld.
Gratis henting og bringing til kjøretimer.
Traﬁkale runnkurs
Kjøretimer dag kr. 550,-/kveld kr. 650,-

Santokh Singh og Geir Kirkhorn
Røykenveien 283, 1389 Heggedal - ved Shell-stasjonen

Siam Sushi har åpnet i Heggedal

Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00
Tlf.: 404 14 008
ge-nybr@online.no
. eggedal-traﬁkkskole.no
Verdi/lånetakster - 3.-partkontroll
Boligsalgsrapporter - Termografering
Tilstandsrapport - Eierskifterapport

Her finner du alt i sus i og asiatiske retter
for takea a sa t egen restaurant en
elko
en!
Tlf. 66 79 66 00
Heggedalsveien 304,
Heggeodden

Søn 14-21 Tir-lør 12-21
www.SiamSushi.no
Følg oss på Facebook

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

Fine dameklær til jul!
Tlf. 66 79 71 09 / 974 84 572
Heggedalsbakken 6 (2. etasje over KIWI)

10 Real Bil og småannonser.indd 10
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Vi sparer penger på miljøvalg!

”Tiltak for bedre miljø” skrevet inn på
Google, gir en liste, hvor de 3 første er;

”100 gode miljøtiltak - Senterungdommen”
”17 tiltak for bedre miljø.... - regjeringen.no”
”- Gjør mer for miljøet..... - Dagbladet.no/.....”

Et utvalg av disse miljøvalgene er:

Dette er et bilde-utsnitt fra en
artikkel i Dagbladet KLIMA fra
22/11-2014 om 7 miljø-tiltak som
privatpersoner kan gjøre, og det
illustrerer sydenreiser. Denne
Dagblad-artikkelenble funnet
via Google.

* Utsett kjøp av ny PC eller mobil-tlf.
* Utsett kjøp av nye klær, ved å vedlikeholde/reparere/sy om, de vi har.
* Øk levetiden på gressklippere, snøfresere, motorsager og annet dyrt
verktøy. Vi kan også dele.
* Gå over til en mindre og mer miljøvennlig bil. Vi kan også dele på bil.
* Gå eller sykle på mindre strekninger.
* Reduser antall sydenturer.
* Isoler boligen vår bedre, gjerne i
samarbeid med borettslaget.
* Installer sparedusj, og dusj med måte.
* Senk inne-teperaturen, spesielt om
natten, og i rom vi ikke bruker.
* Fyr med ren og tørr ved.
* Bytt til sparepærer, og slå av lyset i
rom du ikke oppholder deg.

* Spis mindre kjøtt og mer grønnsaker.
* Det meste av maten som har gått ut på
dato, kan med fordel spises.
* Samvittighetsfull kildesortering.

V

i begynner så smått å gjøre noen personlige mil valg, og noen f er inkere
enn andre. Det handler om å sette fokus
på dette området, slik at vi blir bevisste.
e este er idag over evist om mil faren for kloden vi bor på, men det er
så tungt å ta valgene alene. Vi trenger å
gjøre dette sammen med noen.

D

e este mil valg et r at vi s arer
penger. Dette er en side ved miljøarbeidet som det ikke snakkes om. Og
økt miljøvalg gir oss jo større økonomisk
frihet, men ikke til å kjøpe mer som
produserer mye CO2. Så utfordringen
er; Hva skal vi bruke disse pengene til?
Noen barnefamilier trenger pengene selv.
en de este av oss kan se til omr der i
verden som lider under om og t rke, og
de har ikke bidratt til klima-endringene,
men det har vi i den rike del av verden!
SAMARBEID

Et nytt BL prøves også i Slemmestad

Felles miljøregler for Heggedal sentrum

BL = Bærekraftige Liv, ble skapt i Bergen, og vi i
Heggedal har kopiert det meste. Nå gjøres det også
forsøk på å starte et BL i Slemmestad-Nærsnesområdet ved Hilde Gunn Sletten og Anne-Marie
Hogstad. De planlegger en Klimafestival i jan 2015
med fokus på klimatoppmøtet i Paris i 2015.

I to tidligere nr av Heggedalsposten har vi skrevet om
dette, og dette opplegget skal være klart tidlig i 2015.
Dette forutsetter at du som innbygger i Heggedal
engasjerer deg i det som skjer i utbyggings-perioden.
Gi oss synspunkter på hva du tenker? Send e-post til:
post@iheggedal.no
DET NASJONALE OG GLOBALE HJØRNE

være mer naturlig å søke til deres BL, i stedet for i
BL-Heggedal. De vil prioritere - som vi i BLHeggedal også ønsker - satning på grupper som:
Lappe-/sy-verksted, reparasjon av sykler/ hageredskper, bytte marked for barneklær, vedhogst mm.

WWF (World Wide Fund for Nature) er verdens største
miljø-organisasjon og regnes for å være svært seriøs.
WWF’s klimaskole gir god info i sine videoer:

Kontakt HG: 478 60 544 eller AM: 938 90 975

www.wwf.no/dette_ jobber_med/klimaskoen/

Veiledning i miljø-spørsmålene.

NORGE OG VERDEN

Hvis du bor i Slemmestads nærområde, kan det

MED ASKER KOMMUNE

HEGGEDAL, ASKER OG OMEGN

DET LOKALE HJØRNE

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

Spør etter Virksomhetsplanen - send mail til Stein

Bærekraftige Liv i
Heggedal og omegn

Noen av oss har begynt å gjøre personlige miljøvalg,
gjerne sammen med familien. Dette betyr lavere forbruk og mer penger til overs. Hva gjør vi med de
n n
t finn
n
n d
n tt t ti
hvordan vi privat kan gjøre valg som reduserer vårt
CO2-forbruk, og det er selvsagt det primære og viktige.
Skriv inn på Google: “Tiltak for bedre miljø”

En øyeåpner: WWF sine videoer gir deg et godt grunnlag for å forstå mer av miljø-utfordringene i verden.
11 BL-Heggedal 6-2014.indd 2
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LIONS CLUB

40-års jubilanten LC Heggedal

Tekst/Foto: Jarle Byggjordet / Kjell E. Nilsen

Heggedal er kjent som bygda i bygda. Dette er en
hedersbevisning som viser at mange heggedøler er engasjert i
foreninger og lag som har som mål å engasjere og skape et
trygt miljø i Heggedal.
Lions Club Heggedal er en av disse organisasjonene i
Heggedal som har som mål å hjelpe. Som en liten del av en
verdensomspennende organisasjon støtter klubben
bistandsarbeid ved katastrofer og lignende i store deler av
verden. I motsetning til andre organisasjoner som samler inn
penger til egen drift, går alle midler som kommer inn til Lions
ut igjen til et eller annet veldedig formål. Det er mange lag,
foreninger og enkeltpersoner i Heggedal som har fått støtte
av denne klubben både økonomisk og med praktisk hjelp.
LC Heggedal ble stiftet 10. april 1974, og allerede samme
høst hadde klubben innsamling av klær til flyktningene på
Kypros. Andre innsamlingsaksjoner har vært briller, sykler,
innsamling av klær til Barentsburg og sist bare for noen uker
siden – innsamling av varme klær til flyktninger i Syria.
Innsamling av brukte datamaskiner pågikk i mange år, og sørget
for at de fleste skolene i Asker hadde PC til elevene på et tidlig
stadium. Klubben mottok Dysleksiprisen i 2006 for dette
arbeidet
Lions Heggedal har arrangert isfiskekonkurranser, rebusløp,
juleblomstaksjoner, rakfiskkvelder på Hovedgården osv. til
inntekt til mange veldedige formål.
Klubben har også hatt flere store dugnader på Heggedal
Hovedgård, og på våren i år plantet de blomster i
blomsterkassene på Bråset bo og omsorgsenter i Røyken til
glede for alle som bor der.
Klubben har eget klubbhus i Heggedalsbakken bygd på dugnad.
Asker Trialklubb har møtelokaler og verksted i 1. etg. og er et
flott møtested for motorinteressert ungdom.
LC Heggedal fikk Frivillighetsprisen av Asker kommune i 2007.
Bilder fra topp og nedover:
1. Bjarne Bakkene og Tom Sletner var med å starte klubben og er fremdeles aktive.
2.F.v. Svein Aurmark ( + Anne og døtrene) , Rolf Normann-Nilsen og Birger Kvarteig
var tidligere medlemmer og som var med på å bygge klubbhuset.
3. Fiskekonkurranse på Gjellumvannet.
4.I midten Finn Dybvig som startet PC-prosjektet.
5. Jubileumskaken fra Heggedal Bakeri

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge

et lag eller forening som du ønsker å støtte.Vi vil oppfordre deg til å støtte vårt humanitære
arbeid i Lions Club Heggedal.
Ved spill hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke
Extra og Flax). Vær oppmerksom på at dette ikke vil gå ut over innsatsen eller premien din –
du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Ta med spillkortet idag til Tippekommisjonæren og oppgi vårt org.nr for Grasrotandelen. Les mer om Grasrotandelen på
www.norsk-tipping.no

Din grasrotmottaker:
LIONS CLUB HEGGEDAL
Org.nr: 987 820 268.
1389 HEGGEDAL
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Heggedal og
omegn Historielag
Taendstikk
a

“Tændstikka” Historielagets årbok 2014

Vil du være med og holde
”Bekkestua” åpen noen
søndager neste sommer?

Heggeda
omegn Hlisog
tori

elag

80 sider lokalhistorie
for kr. 150.- !

o

Arbok 20
14
Skrift nr.
5

(inkludert i kontingenten for medlemmer)
Front page

and back page-m

-logo-04.indd

1

Årets ”Tændstikke” er grønn, i anledning Heggedal
Idrettslags 100-årsjubileum. Boka inneholder 8 artikler:
05.11.2014

02:50:38

- Skihoppere i Heggedal av Odd-Lars Vanberg
- Idretten ble brukt i den politiske kampen av Terje Martinsen
- Friidretten i Heggedal - ei stolt historie av Arne Sæther
- Esker og etiketter fra Christiania Tændstikfabrik av Dag Henning Sæther
- Heggedal Ullvarefabrikk - fra fortellerverksted september 2011
av Terje Martinsen
- Sørhellalaget av Marit Fugleberg Flåto og Ellen Yggeseth
- Heggedal Hotel av Terje Martinsen
- Heggedal og omegn Historielags årsberetning og regnskap for 2013

“Heggedals-spillet” med nye spørsmålskort!

Fjorårets ”Heggedalsspill” ble en suksess, og i år har vi lagd et
nytt sett med spørsmål til det samme brettet. Temaet for årets
spørsmål er lokale steds- og
veinavn. Hvis du allerede
har spillet, kan du kjøpe
nytt sett med spørsmålskort.
Priser:

Årbok 2015
Gml. årbøker
Spill med ett sett spørsmålskort
Ekstra sett med spørsmålskort
Filmen ”Sabotører i mørket” (DVD)
NB! Rabatt ved kjøp av ﬂere varer.

Salgssteder:

150
100
200
80
150

Bøker, spill og DVD selges utenfor KIWI lørdagene 6., 13. og 20. desember
Årets årbok og spill selges på Heggedal bibliotek.
Årets årbok selges hos Sentrum Frisør og Heggedal frisør.

13 Historielaget 6-2014.indd 13

Historielaget åpnet Bekkestua på
fire s ndager i sommer, to f r og to
etter sommerferien et var vell kket, sm og store tok et kaffe es k
h tta i nderlands sen este
sommer h er vi
kunne holde
ent noen ere s ndager i har en
liten komit , men trenger ere som
vil v re med og h el e til
tta
holdes en 1 -1 , med enkel servering kaf

Meld deg på til Marit F.Flåto på
maritff@hotmail.com eller 930 53 434
(Du trenger ikke være medlem!)

Hjelp til salg utenfor KIWI
på lørdager!
i skal selge r ker m m utenfor
l rdagene , 1 og
desem er, kl 11-1
St ret har delt vaktene mellom seg,
men vil g erne ha h el fra medlemmer, slik at vi kan v re to
vakt
samtidig et lir h ggeligere, og
lettere komme i kontakt med folk
Meld deg på til Dag Henning Sæther,
d-hen-sa@online.no eller 977 40 617

Historielagets program for
våren 2015

vil li resentert i eggedals ostens
anuar-nummer i vil fortsette med
fortellerverkstedene
essuten vil vi
r ve ha et foredrag
kveldstid
om et lokalhistorisk tema hver m ned
i lanlegger en ut ukt, og en lokalhistorisk vandring i l et av v ren

Hjelp oss å ta vare på vår
lokalhistorie – bli medlem!
Medlemsskap koster kr. 200.- pr.
år, inkludert årbok. Innbetaling
med navn og adresse til
Heggedal og omegn Historielag,
Boks 96, 1380 Heggedal
Kontonr.: 1503.13.55653

26.11.2014 07:56:50
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JA-DU FilmStudio

Tekst og (nye) foto: Dag Henning Sæther

- moderne teknikk og spennende historie
En DVD-plate holder i 100 år, sier NASA og brødrene Dulin i 4. etasje i KIWI-bygget. Nesten
n tt i t
t
t fi
n
i d n din
n
d
ti t
nytt, lesbart format.
Ja-Du Filmstudio har en spennende
historie. Akkurat som Heggedal sentrum med fabrikken er et produkt av
en spennende industrialisering og
teknisk utvikling på 1800-tallet, er
brødrene Dulins virksomhet et resultat av en rivende utviklingen innen
media-verden fra det f rste fotografiet
i 1 9 are innen kino- og smalfilm
finnes over 1 forsk ellige formater
5. generasjon?

et m tte li noe med film for r drene Hans og Axel Dulin. Oldefar Dulin
startet i 1906 kino i Skien, og bestefaren Sverre ulin var s ef for etro
old n a er
i Skandinavia fra 19 9 til 19 9 nder skr taket i
s lokaler henger ilder
av bestefaren sammen med datidens
st rste filmst erner essuten hadde

med en levende l ve
ildene filmselska ets r lende s m ol
aren, an ulin, startet firmaet som
a n - u lin
ideoservi e i 19
Etter hvert overtok sønnene Axel og
ans, og n kan det se ut til at en
generas on ulin er interessert i f re
bedriften videre. De siste 18 årene har
firmaet holdt til i eggedal
le
a- u ideoservi e til et S, og ttet
inn loftet i eggedal Senter i igget
1 skiftet navnet til a-

Mange konkurrenter.

Ja-Du har mange konkurrenter, og
de este kan g re de enkle o ene
illigere
en firmaet satser
kvalitet, og har bygd opp en maskinpark
som n ere firmaer ikke vil ha r d til
De har hatt mange store og offentlige
oppdragsgivere. Ja-Du har overført
store deler av Arbeiderbevegelsens arkiv, og har også overført mye historisk
film for oo
Slitte og delagte filmer kan re areres
og digitaliseres, og avanserte s annerrogrammer f erner ri er og st v

Over: Ja-Du har en logo som er signert
av produsenten av de populære tegnefilmene om Tom og Jerry. Det er ikke mange
som får lov til å bruke disse figurene slik.
Til venstre: Dulin sammen med de store
stjernene Grace Kelly og Frank Sinatra.

Ledelsen i MGM, med Dulin til
venstre, og selskapets varemerke en løve - foran.

14-15 Ja-Du-HP-6-2014.indd 14

Du FilmStudio AS, og i 2013 rundet
firmaet
r

odak lanserte mm smalfilm i 19 ,
men amat rfilm var ikke vanlig f r
krigen. Det var dyrt, akkurat som fotografering. For å kunne spille over
gamle opptak, må du ha avspillingsutst r n filmfremviser, en videos iller
for det rette formatet. Avspillingsutstyr har begrenset levetid, og blir ikke
re arert g vi k er ikke en mm
filmfremviser selv om det ligger en
unke med gamle filmer i k elleren
Elektronisk lagring

På 80-tallet var videoen blitt allemannseie, og det ble klart at elektronisk lagring var framtida både for lyd
og ilder en formater kom og gikk
Det ble fort et marked for å tilby konvertering overs illing av film og ilder til nye elektroniske formater. Fra
o starten i 19 har a- u k t inn
utstyr, og har etter 30 år en fantastisk
samling av avspillingsutstyr for bilde
og film ans ulin er teknikeren, og
holder utstyret i orden. Gammelt utst r er k t som vrak, og satt i stand
fte m tannh ul og andre slitedeler
produseres spesielt, det er ikke mulig
å skaffe deler. Og det er blitt mange
formater. De kan i dag konvertere

26.11.2014 08:18:46
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Godt utvalg av
gamle fimkamera
og framvisere!

To gamle Kodascope
framvisere, 8 mm til
venstre og 16 mm til
høyre

fra mer enn
filmformater til f eks
a- u kan ogs
ta seg re arere gammelt utstyr.
Museum?

Brødrene Dulin sitter i dag på et museum av gammelt foto- og filmutst r
under kommer og til r dem gamle
klenodier, men de m takke nei en
brødrene håper en gang å kunne starte
et fimhistorisk museum et krever
økonomisk støtte, og til nå har verken
sker museum, eknisk useum eller andre vært villige til å stille opp.
nntil videre er det et lite museum i
to etas en over

brann kan i mange tilfeller reddes.
Julepresang?

Ja-Du får mange av kundene via et
nett av 120 fotoforretninger rundt i
orge
en vi som or s n re kan
bare ta en tur innom og slå av en prat.
Det er ennå ikke for seint å bestille
overs illing av den gamle filmen fra
-tallet g det er fin ule resang
Ja-Du har innholdsrike nettsider, med
firmaets historikk og t enester u finner dem på www.jadu.no

Sikkerhet for kundene.

Ja-Du har et arkiv som rommer
timer filmo tak e har a ku av
alt som er spilt over i løpet av de siste
10 årene, slik at kunder kan komme
tilbake og få en ny kopi ved behov.
Arkivet er også en kulturhistorisk
skattkiste.
ar du gammel film, l s ilder eller
negativer, kan du f dem s annet og
evart for ettertiden assetter, filmer
og bånd som er ødelagt av vann eller i

14-15 Ja-Du-HP-6-2014.indd 15

Axel Dulin ved en
av de mange avspillingsmaskinene
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Min vei til Heggedal

Tekst og foto: Elisabeth Schølberg

Navn: Annabel

Berge Stensrud (6,5),
Agust Matheus Berge Stensrud (8,5)
og Solveig Berge Stensrud (37)

Adresse: Skoleveien i Heggedal
Mamma Solveig er fra Heggedal, og har mange fine minner fra en aktiv oppvekst i Heggedal. Det hun vil dele med
oss er den røde kiosken som sto der det nå er lyskryss. Der
kunne man kjøpe godteri
for 10 øre.
Også Annabel og August
er oppvokst i Heggedal.
August spiller fotball og
forteller stolt om en helt
spesiell kamp på en cup.
Da lå de under 8-0 til pause, men vant kampen! Det
som er fint i eggedal, er
at det er hyggelig her, ny
lekeplass, nærme skole
og idrettsmuligheter og
veldig fine turmuligheter
- sier familien, på vei ut
på tur.

Navn: Anne Kristi Jønland
Arbeidssted: Heggedal bibliotek og biblioteket på Hovedgården ungdomsskole
Adresse: Bleiker siden 1992, opprinnelig fra Telemark
Alder: 50
Anne Kristi’s vei til Heggdal er via
biblioteket - både på Hovedgården
og i Asker bibliotek. Før dette var
hun lærer på Jansløkka og Borgen.
De som går på Hovedgården ungdomsskole, kjenner Anne Kristi.
Det gjør også de som har kost seg
med eventyrstund på biblioteket
de siste årene, hun hadde holdt på
med eventyrstund ved Heggedal bibliotek en god stund før
hun etter hvert ble fast på biblioteket. Nå er hun to dager
i uken på hvert sted. Anne Kristi forteller med entusiasme
om Hovedgården - om hvor mye spennende som skjer der,
og om hvor hyggelige elever og kolleger hun har. Hun forteller stolt at biblioteket brukes aktivt av elevene i midttimene - det er åpent alle dager. Det som er spesielt morsomt med arbeidet i biblioteket, er at hun får sjansen til å
møte barna fra de som ganske unge er på eventyrstund,
som litt eldre når de kommer til biblioteket for leksehjelp
- og som enda eldre som brukere av biblioteket på ungdomsskolen. Ukene er aldri kjedelige.

Ny hudpleiesalong åpnet i huset ved broen
Nok et fagbasert tilbud til Heggedal og omegns befølkning

Gründer

Michelle Nuth - 21 år

Michelle Nuth har
startet sin egen hudpleiesalong; CLINIC MICHELLE,
i underetasjen i det gule huset, ved broen over til Heggedal fabrikker. Hun leier
et lokale hos Pepipa Hår og
Solstudio (med vindu til venstre for inngangsdøren), hvor
hun har felles inngang med
Pepita (se bildet til høyre).
Michelle har fagbrev i hudpleie fra Rud videregående
(2-årig utdanning), og etter
endt skolegang har hun jobbet i 2 år som hudpleier hos
beautyTrend i Asker sentrum.
Pga konkurs måtte
Michelle slutte, og da starter hun like godt med egen
salong i Heggedal sentrum.
Hun tilbyr hårfjerning m/
voks, farging og forming av

vipper og bryn, ansiktsbehand- ket hun har i behandlingen
ling, manikyr og gelelakk. og som til salgs i salongen.
Flere behandlinger kommer Michelle er glad i å reise,
etter hvert. Hun tar gjerne men det blir nok mindre av
imot brudeoppdrag, som kan det nå, når hun skal bygge
kombineres med frisøren.
opp sin egen bedrift.
Mi helle ttet til eggedal i 1995, 2 år gammel. Hun har gått på Heggedal skole og Hovedgården
u-skole, hvor hun også
var medlem av elevrådet.
I 2009 begynte hun på helse
og sosial på videregående i
Sandvika. Så ti Rud videregående, hvor hun utdannet
seg som hudpleier. Begge
årene var hun daglig leder
for ungdomsbedrifter, som
var en del av utdanningen.
Hun reiste til Paris siste
året på hudpleie, for å besøke Clinic Michelle og Papita Hår og
det kjente hudpleie-merket Solstudio har samme inngang i
Sothys, som også er merden hvite underetasjen.
Tekst og design; Stein Dyre Berge

16 Michelle og XXXX.indd 16
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Tekst: Laila Samuelsen.
Foto: Laila Samuelsen, Per Sletaune og Dag Henning Sæther

Det hvite huset
er revet - etter 30 år
Da Lexerød kafë ble revet, mistet
Heggedal Postkontor sitt tilholdssted. Men Posten måtte jo ligge
sentralt
e fikk derfor tillatelse
til å bygge en liten midlertidig
bolig rett ovenfor Kiwi i 1984.
Der var det postkontor til 1985,
da Heggedal Senter sto ferdig. I
2001 besluttet Posten å legge ned
Heggedal Postkontor, blant mange andre postkontorer i landet, og
innlemme det i det nye konseptet
ost i utikk
ermed
ttet
Posten inn i Kiwi-butikken.
Etter det har det vært mye forskjellig virksomhet i det lille huset. Huset skulle jo rives, så det

ble utleie på midlertidig basis,
men det har både vært klesbutikk, elektro/data, salg av bondemøbler, gaveartikler m.m. Hvem
skulle tro at huset fikk st helt til
slutten av 2014?
På plantegninger og skisser har vi
jo sett at det lille huset ikke passer
inn de store planene for Heggedal Budstikka 19. oktober 1984
sentrum, så det er ingen overraskelse at tiden nå har kommet og
det lille huset skal jevnes med jorden for gi lass til et ott eggedal sentrum. Vi får ta det som
en indikasjon på at nå er byggestart rett rundt hjørnet.

Møbelbutikk

Over: Salgsstand for JM på Heggeodden, 5. mai 2011.
nder uset ble tagget ned ere ganger fra
Over: Vinter på sentrumstomta.
Under: November 2014 - det hvite huset rives

17 Det hvite huset.indd 17
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God Jul
Gavetips for ham og henne

VICHY HOMME GAVEMAPPE
199,- (Verdi 263,-)

EUCERIN VOLUME-FILLER JULEGAVESETT
369,- (Verdi 628,-)

GJELDER ALT
AV FEDORA

PLEIENDE MINERALMAKEUP
FEDORA MINERALS
Created by Jane Iredale

Julefavoritter
På Ditt Apotek finner du alle de klassiske julegodtene; små munnfuller
jul som passer like godt til en kosestund som den perfekte vertinnegave.

49,-

NYHET

79,pr. pk.

APOTEKETS GLØGG GAVEESKE
2 x 250 ml. 149,-

Ditt Apotek Heggedal
Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Åpningstider: man-fre 9-17 lør 10-15
Søndagsåpent 14.12. og 21.12. 12-16
Julaften og nyttårsaften 9-12

18 Apoteket annonse.indd 18
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Tekst: Erik de Mora
Foto fra konserten: Alf Gunnar Randen
Foto fra Blåfjellhytta: Alf Kristian Lahn

Konsert – Pizza - Blåfjell
Konsert og pizza
Søndag 26. oktober spilte korpset konsert i Asker Kulturhus. Det heter jo
at alle gode ting er tre, derfor spilte korpset først konsert i Asker kulturhus
med påfølgende besøk på Pizzastua. 14 dager etter dro hovedkorpset på sin
faste, årlige overnattingstur til Blåfjellhytta. Dette er derfor blitt tre gode
tradisjoner korpset har hver høst.
Årets høstkonsert var viet helt og hol- et re ertoar av otte musikkst kker i
dent det musikalske. Våre to dirigenter mange genre. Det var alt fra pop og
Andreas og Mats hadde satt sammen rock til mer tradisjonell korpsmusikk.
Tre solist- og gruppeinnslag imponerte et entusiastisk og takknemlig
publikum: Marius på eufonium, Petter, Markus, Magnus og Rose Marie
i slagverket og Benjamin, Helene og
Andreas fra trompetrekka gjorde alle
solide prestasjoner. Våre aspiranter
og uniorer fikk selvf lgelig ogs vise
seg frem. De spilte både hver for seg
og sammen med hovedkorpset.

Blåfjellhytta

Det sosiale aspektet med å spille i korps er viktig. Helgen 15. - 16. november
dro musikantene i hovedkorpset på sin tradisjonelle overnattingstur til
Blåfjellhytta.
Etter taco på lørdagskvelden hadde En av konkurransene vi hadde var å
vi forskjellige aktiviteter. På uteom- bygge det høyeste tårnet med sugerør
rådet rundt hytta var det hengt opp 30 og aluminiumsfolie. Resultatet ble
ting markert med re ekser i delte mange otte ggverk oen av de
opp i lag, på tvers av alder. Hvert lag
eldste spilte også monopol. To av
ble utstyrt med lommelykt, og
musikantene fortsatte litt
fikk 1 minutter
finne
etter at alle andre var
alle tingene i mørket.
ferdige - klart man
r laget var inne, fikk
må regne ut hvem
de utdelt en liste med
som har pantsatt
70 ting. Hvilke av
est eiendommer
tingene så de ute? En
Ved midnatt ble det
gruppe klarte faktisk
sunget bursdagså få alt rett.
sang for Elise. Vi
Inne i hytta var det både
avsluttet turen med
spill, konkurranser og baen hyggelig frokost;
king. Utpå kvelden fyrte vi
brød, pålegg, varm sjokoopp i grillhytta, hvor vi koste oss.
lade og pannekaker.

Loppelageret i Kloppedalen er åpent 18-21 hver torsdag
Neste loppemarked i Askerhallen 18. – 19. april 2015.

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

Korpset på nettet: http://hbs.skolemusikk.no
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Tur på småveier over
Gui-platået
Sommer og høst ligger bak oss og
Kong Vinter banker på, så turer i
skog og mark er ikke så selvfølgelige
lenger. Det kan være myrlendt og
glatte steiner eller kanskje for mye
snø som gjør at turer i skog og mark
på bena begrenser seg. Denne turen
går derfor på småveier med mulighet
for noen avstikkere på stier når det er
mulig.
Tur over Gui i landlige og rolige omgivelser er et koselig valg, åpent og solrikt. Sett gjerne fra deg bilen
på P-plassen ved Heggedal Shell stasjon. Turen starter på gangveien mot Asker, men bare et lite stykke,
før du krysser veien og går opp Guiveien. På toppen
ligger vakre Gui gård 1 med sin otte utsikt utover
Gjellum. Hovedbygningen er ca. 140 år gammel.

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

2 Nordre Lille-Gui

3 Sand gård som nå driver med hester

1 Gui gård (Store Gui Vestre)
Vi går inn Sandveien og forbi Nordre Lille-Gui 2.
Hovedhuset der er fra ca. 1860. Litt lenger fremme
ligger Sand gård 3 på venstre hånd og Søndre Gisle
gård 4 rett fremfor oss når vi kommer frem til Vollenveien. Der går det søte alpakkaer og beiter bak
låven. Disse kan du se fra veien.
Ta til venstre og følg Vollenveien et par hundre
meter, forbi Nordre Gisle gård 5, og ta inn Marieroveien som ligger rett ovenfor byggefeltet Gislehellinga. Her kan du gjøre noen valg. Den korteste er å
følge Marieroveien opp til toppen forbi det mye omtalte småbruket Mariero 6 der hovedbygningen er
fra 1880 og har vært et staselig byggverk i sin tid med
sine vakre utsmykninger.
Litt høyere opp i Marieroveien ligger en liten koselig plass, Gui-enga 7. Som navnet tilsier så har også
denne en gang ligget unger Gui gård.
På toppen ender Marieroveien i en sti som går opp
til Gui-platået. Stien pleier å være opptråkket selv
på vinteren, men gode sko anbefales. Derfra følger

20-22Tur 2014-6 (2).indd 20

du Guiveien, men tar Tåsengata når du passerer Gui
gård. Vi har jo en gate i Heggedal. Der ligger det også
et ott, gammelt hus med anoramautsikt
ette var
sveiserboligen til Gui gård 8, som nå eies av Ragnhild Merckoll og Kristian Selvig. Du kommer nå ned
på Røykenveien. Det går en sti rett opp mot Trollstein når du krysser Røykenveien, men der kan det
være vått og leirete på våte høstdager. Da anbefaler
jeg å følge Røykenveien mot Asker i ca. 100 m før du
I gamle dager var Gui gård en storslått
gård med eiendom som strakte seg helt
ned til Vollen. Men eiendommene ble etter
hvert delt, og små og store gårder og
husmannsplasser ble fraskilt.
I dag består Gui-gårdene av:
Store Gui (Vestre) som eies av Valborg
(f. Merckoll) og Eirik Helseth og Store
Gui (Østre) og Store Gui (Søndre) som
eies av Kåre Sand og ellers Lille Gui som
består av Nordre Lille-Gui som er delt og
tilhører Dagﬁnn Hansen og Nordre Gisle, og
Søndre Lille-Gui som eies av Gisle Gård
AS.

25.11.2014 20:36:25
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Kopi fra ASKER mellom fjord og fjell

START
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4 Søndre Gisle gård med de søte

7 Husmannsplassen Gui-enga

alpakkaene

8 Sveiserboligen i Tåsengata som
tilhørte Gui gård.

5 Nordre Gisle gård

6 Småbruket Mariero ble solgt i 2009,

men da eieren ønsket å modernisere
bygget, kom Riksantikvaren inn i
bildet og ønsket stedet restaurert slik
at det for fremtiden skal fremstå med
sitt opprinnelige utseende. Mye har
vært skrevet i media om den saken.
Oppussingen anslås til ca. 12 mill. kr. og
blir nok en av de flotteste eiendommene
i Asker med sin vakre fasade og nydelig
beliggenhet med utsikt utover sjøen.

krysser veien og går over Løvhaugen og Trollstein
tilbake til Shell. Turen er på ca. 6 - 7 km.
Dersom du synes denne turen blir for kort, kan du
etter ca. 50 meter på Marieroveien ta ned Julius Madsens vei som er en smal veistubb ned til Jonasmyra.

20-22Tur 2014-6 (2).indd 22

9 Atelieret til Øyvind Jordfald
Gå til venstre og følg veien videre, forbi det artige
atelieret til kunstneren Øyvind Jordfald 9, som ser
ut som en båt og videre ned den bratte bakken i krysset
Øvre- og Nedre Dyrhusbakken. Du runder da Østenstaddammen som var en viktig is-dam i 50-årene, og
kan litt lengre fremme ta opp mot Østenstad Kirkegård eller følge veien videre og ta til venstre på toppen av bakken, inn Østenstadveien og forbi Kirken,
og videre opp Gudolf Blakstads vei. På toppen tar
du gangveien under Røykenveien Ta gjerne til venstre rett etter Rema, opp Grevlingåsen og du kommer
opp til Gml. Røykenveien på Øvre Gulhella. Derfra
følger du veien mot Heggedal, over Eidsletta, forbi
Eid gård og over Trollstein tilbake til Heggedal Shell
stasjon. Da har du tilbakelagt en god 10 km.
God tur!
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Litt av en ganske stor
julegave!
Nærmiljøleder´n
”Innbyggertorg – pilot” åpnes mandag 9.
februar 2015 klokken 16.00. Sett allerede
nå av ettermiddagen i kalenderen din!

Innbyggertorg ”light”

Som en for eredelse av tting til n tt hus h sten 1
lanlegges det endringer i driften i eksisterende lokaler
i estlandg rden ette inne rer endringer i organisering og ruk av lokalene for g re aktivitetene mer
s nlige og for ke aktivitetsniv et og til udet i dagens
inn ggertorg iltakene lanlegges g ennomf rt i erioden desem er 1
fe ruar 1 , og o start av
r vedrifts erioden er lanlagt 9 fe ruar 1 med en
markering av og inn ggertorget i eggedal
iltak som lanlegges g ennomf rt
l tting av i lioteket og kontorer til 1 etas e il dagens seniorsenter
Samlokalisering av seniorsenter, af , n rmil sentral
og i liotek i 1 etas e
l tting av m terom til etas e
l tting av aktivitetsrom til etas e
nformas on om hva som sk er inn ggertorget via
-sk erm i vesti len
igital tilgang til Servi etorget via
Sk e eller
tilsvarende koordineres med Servi etorget i sker
elles arrangementskatalog for alle aktiviteter innggertorget
elles ookings stem for reservas on av rom
tar eide felles rogram for seniorsenteret meldes
inn til kommunens rogram for alle seniorsentere
eling av ar eidsdagen mellom aktuelle ressurser
ulike ningstider og ulikt tr kk fra u likum i l et av
dagen nn ggertorget holder ent fra 9
1
alle hverdager
aling av lokalene i 1 etas e g ennomf res dugnad
il asse lokalene i etas e til n ruk, eventuell deling av lokalet i mindre arealer

ett f r ul kan du svinge deg i trenings arken i lo edalen
1 a arater med godt fotfeste er f r ul om det meste g r etter
lanen lassert
sletta ved siden av sandvolle all anen 1
a arater som are mangler en kro med litt vekt og itte litt
muskler som du selvf lgelig kan gge o i l et av noen
artige og hektiske trenings kter utover vinter og v r reningsarken i lo edalen er et godt eksem el
at samar eid l nner seg okalt initiativ, kommunalt engas ement og idrag og
s illeglade nordmenn g r dette mulig g ikke minst en viss
o f lging over tid fra det lokale engas ementet ansk e vi skal
ha n tt rskonkurranse i lo edalen vem kommer f rst ut i
et skikkelig agg old ut

Over: treningsparken med de forskjellige apparatene.
Under: plasseringen av parken i Kloppedalen

erioden fram til tting i 1 vil vi i ros ektgru en evaluere og ustere endringene, etter hvert som vi
f r erfaringer med r vedriften ette g res i fortsatt
dialog med rukere og arrang rer
r vedrift av nn ggertorget er viktig i m t le
feile litt n
slik at det lir feilfritt n r vi virkelig
tter sammen i 1
erS
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Trans´matorn

- arena for uorganisert aktivitet både sommer og vinter.
Et enestående anlegg med Asker kommune og
Nærmiljøsentralen i spissen.
Tekst og foto: Per Sletaune

Gjennom åpen og god dialog og
samarbeid over tid mellom frivillige, kommunen, staten og private
bidragsytere blir det mulig. Det blir
mulig å etablere en aktivitetspark
med sykkelutfordringer, sykkellek og
trygg og praktisk sykkelopplæring på
sommeren. Og i tillegg en ”komplett
skipark” når snøen har lagt seg.
nlegget vil dels li finansiert g ennom s kkel ordningen av kershus
f lkeskommune, med egenandel fra
sker kommune et er s kt s illemidler og ogs andre tilskudds tere
idrar i finansieringen av s kkel- og
aktivitets arken
rans matorn som ligger tett
eggedal sentrum vil forsterke tettstedsutviklingen i n e
eggedal sentrum
trekke aktiviteter for alle aldersgru er, men s rlig arn og unge inn
til tettstedet, vil g re det attraktivt og
ska e liv eggedal sentrum og s kkel arken ligger midt mellom arneskolen og ungdomsskolen ette vil
idra til
gge tettstedet som strekker seg fra ellum til ovedg rden
S kkel arken vil v re en av ere viktige aktivitetsarenaer i tettstedet
ra
arkitekten
sker kommune og eggedal n rmil sentral skal gge en aktivitets-

23-25 Nærmiljøsentralen i 6-2014-02.indd 24

og s kkel ark
rans mator-tomta i
eggedal ette ar eidet har uts ring
i sker kommunes rolle som s kkel
og eggedal n rmil sentral som interesseorganisas on for et godt og aktivt n rmil i eggedal et er i dag
tilrettelagt for skiho og sno oard
eiendommen il ud om vinteraktiviteter vil li ivaretatt og vesentlig for edret mr det tilrettelegges
for hel rs ruk - som en sentrumsn r
arena for uorganisert og organisert aktivitet ovedm lgru en er arn og
unge, men med et su lerende til ud
som trekker de voksne med - og g r
omr det til et o holdssted hvor hele
familien trives
fra v r resentas on
til komite for teknikk, kultur og fritid,
formannska et og kommunest ret i
okto er novem er
Kostnad/Finansiering
et er laget et kostnadsoverslag
mer enn millioner kroner for hele
rans matorn skrivende stund er det
hele n r fullfinansiert i godt samareid mellom kommune, stat og rivate
midler m ikke alle engene kommer
med en gang s skal vi uansett gge
det meste om enn over litt lengre tid
Fremdrift
gging av vre del av arken er lan-

lagt g ennomf rt vinteren 1
1 ,
mens o start nedre del og trafikko l ringsdelen
eg nnes v ren
1
lanlagt ferdigstillelse for hele
arken er h st 1
tter ferdigstillelse vil rans matorn
inneholde
- Terrengløype for sykkel
- Sykkellek
- Ferdighetsløype sykkel
- K15 Hoppbakke
- K5 Hoppbakke
- Skileik
- Lysanlegg
- Tursti
- Multifunksjonsbane
Terrengløype
errengl
a er en ferdighetsl
e
for s kkel i terreng en gges o
med svinger, stier, ho og andre utfordringer, og man kan hele tiden
velge alternativer som er enklere eller mer kom liserte etter o
gget
ferdighetsniv
ilg engelig for alle,
utfordringer nok for de este
Sykkellek
S kkellek er ferdighets velser for ulike t er s kler asert sm og store
gde eller naturlige konstruks oner,
som gatem ler, hum er dum er,
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merking og trekonstruks oner

Ferdighetsløype sykkel
erdighetsl
en legger til rette for
f sisk mestring av toh ulss kkel og simulering av trafikksituas oner i tr gge
og ins irerende omgivelser mil
taleres som en liten
, med gater og
veier og trafikkl s og hekker
K15 og K5
agens nedslitte rans mator ho akke g enreises i n
1 n rmil akke, sammen med en n og mindre

Hoppbakken

, en riktig gget rekrutterings- og
ut r vings akke for f fart i rekruttering til ho s orten eller are til
ungene litt s enning
Skileik
rans matorn skileik lir et til ud
midt i gda for alle som or her et
eta leres et lavterskel til ud for arn
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i alle aldre , med vekt forsk ellige vanskelighetsgrader i ere av elementene, slik at til udet skal gi
utfordringer og mestringsmuligheter for alle uansett f siske forutsetninger
Lysanlegg

agens rans mator-omr de foresl s g ennom et
antall ros ekter utvidet til en lokal n rmil s kkel- og aktivitets ark or kunne en tte hele eller
deler av arken ogs etter m rkets frem rudd og
ikke minst i den m rke rstid vil det v re ehov
for enkel, men effektiv el sning
Tursti
ursti inng r som viktig element i atkomst til aktivitetsomr det, sammen inding internt og i g ennom
arken og i egen ruk urstien kn ttes til et st rre
turnett i n romr det og vil st tte o om kommu- Over: Turstien - markert rød.
Under: ”Multifunksjonsbanen”
nens lan om kortreiste turveier for alle
Multifunksjonsbane
ultifunks ons anen er utformet
en m te som
g r det mulig
ruke den til alt fra s kling, ka l , allek og egentrening, til skilek eller kansk e
sk te ane om vinteren
rans matorn s kkel- og aktivitets ark vil v re et
aktivt og levende utstillingsvindu for sker som
s kkel
Samar eid om - og samlokalisering av s kkelo l ring, terrengs kling og lek rekreas on er unikt
og vil ekrefte skers osis on som foregangskommune i s kkel- orge
lassert n r offentlig
kommunikas on og innen rekkevidde for alle skers skole arn og et viktig element i tettstedsutviklingen i eggedal vil s kkel arken li et aktivitetssentrum i kommunen g n r sn en legger seg har
vi et fantastisk ski-aktivitetsanlegg

En drøm om Damvokterboligen
- og en invitasjon til dugnad!
ra udstikka 1
”– Heggedal er fortsatt et sted der det er
mulig å mobilisere bra med krefter. Slik er
Heggedal, slik er holdningen blant mange
her, sier nærmiljøgeneralen. Han tror at
folk kanskje er reddere for å forplikte seg
over lengre tid. Han tror likevel at folk i
Heggedal lett blir bitt av basillen når det
er snakk om et enkelt prosjekt som handler om stedet og identiteten knyttet til det.
– Vi trenger hjelp til å få fjernet tagging
fra veggene på damvokterboligen. Det
ar vi allerede fått folk til å fikse frivillig.
Jeg er stolt av Heggedal og mentaliteten
her, sier Sletaune.
Han mener det er viktig å bevare damvokterboligen fordi det er en av få historiske
bygninger i Heggedal.
–
Med historisk tenker jeg på det

23-25 Nærmiljøsentralen i 6-2014-02.indd 25

industrielle Heggedal. Det er en epoke
som er forbi, men historien er man nesten
forpliktet til å ta vare på, sier Per Sletaune.”
g n er det ikke are en god tanke eller en dr m g ennom frivillig samar eid
og god dialog med kommunen som eier
leier vi
rmil sentralen, istorielaget
og sker ildende kunstnere damvokteroligen av kommunen or sette i stand
stedet, for ruke det, for arrangere der
og for f amvokter oligen frem i l set
ig en
Korte fakta
amvokter oligen er gget a 191 i
enkel sveitserstil igger rett ved istefossdammen i eggedal Siste damvokter
ttet fra huset en gang 19 -tallet
istefossdammen demmer o vann som

Damvokterboligen
har blitt tagget ned,
men Terje Gisle
fjerner nå taggingen.
le rukt til
rodusere kraft til industrien i eggedal, deri lant ullvarefa rikken
et l ogs en kraftstas on rett nedenfor
demningen en le revet a 19
For å åpne Damvokterboligen igjen
trenger vi en dugnadsgjeng, meld din
interesse til post@iheggedal.no!
Tekst og foto: Per Sletaune

25.11.2014 19:46:00

26

Heggedalsposten

Fest for Heggedalspostens bud

Tekst: Elisabeth Schjølberg
Foto: Per Sletaune

Uten bud - ingen Heggedalspost! 13. november var det budene som ble satt pris
på, med en fest på Friheim. I tillegg til mat og drikke, konsert med “Par i hjerter”,
fortalte Terje Martinsen om Friheims 100 års historie, mens mange av deltakerne
kunne supplere med små og store anekdoter.
På enkelte måter har Friheim hatt en rolle som det nye senteret skal ha fremover;
som møteplass og kurssted. Andre aktiviteter som har funnet sted på Friheim, kan
det være i fremtiden hører hjemme andre steder: boksekamper, bønnemøter og
utsalg av byggevarer.
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Kunst er gaven som varer

Juleglede…..

w w w. p i k e n e v e d b r o e n . c o m

/

w w w. a r t w a y. n o

Cappuccino kake
Siden Anja Cecilie Solvik åpnet Pikene ved broen i 2009, har
galleriet blitt en stadig mer populær kunst og kulturoase i Heggedal.
Her finner du kortreiste, peronlige gaver som varer hele livet. Nyt roen,
drikk kaffen, opplev kunsten - Velkommen til Pikene ved broen!

Heggedals

ase!

KUNST - R AMMER - EVENT - KAFÉ - LIV

26 Glade baker - Pikene - XXXX.indd 26

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

25.11.2014 23:41:49

DET FØRSTE
TREKKET ER DITT
Du får ikke uten videre en god pris for boligen din. Det kommer som resultat av riktig
strategi. I sjakk er det alltid den med flest gode og gjennomtenkte trekk som vinner
til slutt. Slik er det også med eiendomsmegling. Ditt første trekk er å velge megler,
deretter sørger vi for det beste resultatet.

DET ER VALG AV
MEGLER SOM AVGJØR
PRISEN DU FÅR FOR
BOLIGEN DIN.

Proaktiv Asker, Smuget 1, telefon: 47 68 44 00, e-post: asker@proaktiveiendom.no, www.proaktiveiendom.no

27 ProAktiv annonse.indd 1
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Charlene (18 år) fra Heggedal er med i Reis

Jeg møter Charlene en uke før Bærum Barneteater har premiere på åre
Sandvika teater. Teater står nå på planen hver dag etter skolen, fortel
neteater fikk eg ogs en forsmak
en teaterproduksjon er.

hvor stor

Hvem er med i Barneteateret?

Charlene spiller i Askepott, høsten 2013
Foto: privat

C

harlene Meistad (18 år) går til daglig siste
året på dramalinjen ved Rud videregående
skole. Siden 2011 har hun vært med i alle forestillingene som Bærum Barneteater har satt
opp. Nå er Charlene med i sin femte forestilling: «Reisen til Julestjernen».

Hvordan ble du interessert i
teater?

Da jeg var yngre, var jeg sjenert og likte ikke
å stå foran forsamlinger. I 8. klasse meldte jeg
meg derfor inn i Bærum Teaterskole. På Teaterskolen har jeg lært å stå på en scene. Her
blir det fokusert på generell skuespillerteknikk, og man setter opp mindre forestillinger.

Hvordan var veien videre til Bærum
Barneteater?
Jeg var med i Bærum Teaterskole i 3 år. Rekruttering til Bærum Barneteater skjer etter
behov via Teaterskolen. I 2011 kom jeg inn i
arneteateret og fikk v re med s ille i en
større forestilling. I min første rolle spilte jeg
grådverg i «Ronja Røverdatter». Det var en
stor o levelse, og eg fikk virkelig nene
opp for teater. Da jeg kom inn i Bærum Bar-

I Bærum Barneteater er vi over 60 barn og
unge fra 8 til 18 år. Vi setter opp forestillinger
med hjelp fra profesjonelle instruktører, regissører og koreografer. Det gjør at prosessen blir
veldig lærerik, og man får alltid veiledning
når man trenger det.
Flere foreldregrupper er også med i forberedelsene til forestillingene. Kostyme, rekvisitt,
sminke og kulisser er noe av det som må
fikses
Det er veldig lærerikt å jobbe med prosjekter
sammen med andre barn og unge, med samme
interesse som en selv. Under forestillinger er
alle avhengige av hverandre. Vi presterer som
et lag - og det synes jeg er morsomt.

I forestillingen «Mormor og de å
spilte Charlene forbeina til kua (bolde

Hva har Bærum Barneteater betydd
for deg?

Teateret har vært utrolig viktig for meg. Jeg
ville aldri ha hvert den jeg er i dag, hvis jeg
ikke hadde vært med i Teateret. Det å stå
på en scene er god trening, og en fantastisk
mulighet til å bli trygg på seg selv. Før turte
jeg nesten aldri å rekke opp hånden på skolen,
men i dag er dette ikke noe problem. Teateret
har på mange måter forandret meg.

Hvor ofte har dere forestillinger?

Vi setter vanligvis opp én forestilling om
vinteren - og én om våren. Det å sette opp en
forestilling er en lang prosess. De siste ukene
før premieren er intensive uker. Da er det
lange dager, og av og til må vi ha litt fri fra
skolen. Når man jobber intenst med et prosjekt, blir teatergruppen som en stor familie.
Prosessen frem mot en teateroppsetning er
lang. Det er mye som skal på plass. Å få være
en viktig del av et stort prosjekt er veldig
morsomt og givende.
Når vi ikke forbereder en spesiell forestilling,
har vi «workshop» der vi jobber med stemmebruk, improvisasjon, sang eller lignende.

I årets juleforestilling spiller Charlene nis

Hva er dine beste minner fra
forestillingene?

Charlene går til daglig siste året på
dramalinjen ved Rud videregående.

28-30 UNG-sider i nr 6-2014.indd 2

Alle de 5 forestillingene jeg har vært med i
har vært veldig artige, og prosessene frem har
vært lærerike. Etter «Ronja Røverdatter», var
Teksten fortsetter på neste side

Charlene som nissemor til venstre midt i b

26.11.2014 10:17:41
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Reisen til Julestjernen - og dette er morsomt!

e på årets juleforestilling: «Reisen til Julestjernen» på
n, forteller hun begeistrert. Det blir en intensiv uke.

Tekst: Anders Lie

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

PLAKATEN TIL FORESTILLINGEN: «Reisen til Julestjernen»

ormor og de åtte ungene» i 2012
til kua (boldet over).
Foto: privat

Charlene nissemor.

Foto: Anders L H

Reisen til Julestjernen
Arr.: Bærum Barneteater
Sandvika Teater
22.nov -21. des 2014
En barne- og familieforestilling
av Sverre Brandt
Musikk: Johan Halvorsen
Regi: Kim Haugen
jeg med i «Mormor og de åtte ungene» i 2012,
«Aristokattene» og «Askepott» i 2013 - og
denne sesongen er det «Reisen til Julestjernen».
I min andre forestilling, «Mormor og de åtte
ungene» spilte jeg forbeina til kua. Det var en
morsom og spesiell rolle.

Er dette noe du vil anbefale til andre?

Ja, absolutt. Fra jeg begynte på Teaterskolen i
2008 har jeg utviklet meg veldig som person.
Teaterskolen tilbyr teaterkurs hele året for
barn og ungdom fra 5-18 år. Denne høsten er
det 230 barn og unge som går på Teaterskolen.
Jeg anbefaler de som liker å spille teater å
prøve.

Har du noen ambisjoner for fremtiden?
Ja, det er mange muligheter. Å få jobbe med
musikaler og teater er et ønske.

Du er nå aktuell med en rolle i forestillingen «Reisen til Julestjernen».

enstre midt i bildet.

Bærum Teaterskole tilbyr
teaterkurs hele året for barn
og ungdom fra 5-18 år.
Se nettsiden til Bærum
Teaterskole for mer informasjon; www.barneteater.no/
teaterskole/
Hvordan har arbeidet frem mot
premieren hvert?

eldig morsomt lle fikk utdelt roller f r
sommeren. Deretter hadde vi noen leseprøver
i forskjellige grupper, og vi gikk også igjennom noen scener. Fra høsten av har det vært
fullt kjør med øving. I denne forestillingen
spiller jeg nissemoren. Det er en rolle som
krever mye energi. Når vi setter opp forestillinger er det alltid to team som bytter på å
spille. I denne oppsetningen spiller hvert
team 18 forestillinger.
«Jeg ønsker alle velkommen til årets juleforestilling på Sandvika Teater», sier Charlene.
Forestillingen spilles fra 22. november til 21.
desember.
-----------------------Undertegnede har vært så heldig å få se generalprøven på «Reisen til Julestjernen». En
k em efin forestilling med utrolig inke arn
og ungdommer - anbefaler også andre å se
«Reisen til Julestjernen»! - Anders

Foto: Anders L H
Design: Stein Dyre Berge
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Gratis musikk-kurs for barn og unge
Hovedgården kulturforum arrangerer
kurs og aktiviteter innen musikk og
dans i Hovedgården ungdomsskole og
Kaliber ungdomsklubbs lokaler. Hvert
år settes det i gang spennende aktivitetsgrupper og prosjekter som er gratis
for barn og unge i Heggedal. Aktivitetene finansieres med frifondmidler via
Musikk i Skolen og ledes av dyktige
musikere og pedagoger.

Her får du og bandet ditt hjelp til å
spille sammen, forbedre musikkferdighetene dine og eventuelt spille inn
en sang. Gruppene starter opp 20.
januar og vil være i ungdomsskolen
musikkrom. Tommy har undervisning
på onsdager 16-18. Det er begrenset
antall ledige plasser, så vær tidlig ute
med å melde deg på. For påmelding
send mail til: Lisala95@gmail.com

kor, dj-gruppe og lyd-og scene-gruppe,
hvordan lage musikk på data og større
arrangementer som aksjonsdag-konsert. Julekonserten Luciarock på Kaliber ungdomsklubb vil være det siste
Kulturforumet er med på å arrangere
før året er omme.

rock- grupper hvor du kan lære å bruke
dataen som et musikalsk verktøy.
Vi vil også tilby aktivitetsgrupper
innen musikkvideo-produksjon, dans
og diverse annen musikkaktivitet. Så
følg med!

Lisa Lærum Åslund er ansvarlig for ”Gratis musikkkurs for barn og unge”.

Årets aktiviteter har vært blandt annet Det vil også settes i gang nye data-

På nyåret settes det igang musikk og

bandøving hvor musiker og pedagog
Tommy Huseth bistår unge musikere
i samspill, teknikk og studioproduksjon. Tommy har i samarbeid med Ola
Skaare ledet disse gruppene i mange år
i tillegg til å drive produksjonsstudio
og annen musikkundervisning.

Anders har nå i snart 4
år vært UNG-sidenes
redaktør og faste
skribent, og han går
nå i 1. klasse på Asker
videre-gående. Han vil
fortsette i UNG-redaksjonen en god stund til.
VI ønsker nye ungdommer med i UNG-redaksjonen fra Hovedgården
ungdomsskole. Hvis du
har lyst til å jobbe som
frivillig journalist i
Heggedalspostens

28-30 UNG-sider i nr 6-2014.indd 4

Vi har en nyopprettet facebookside.

Her legges det ut informasjon om nye
aktiviteter, hvordan melde seg på og
annen informasjon. Facebook-side:

https://www.facebook.com/pages/
Hovedg%C3%A5rden-Kulturforum/331430500363949

UNG-redaksjon,så skal
du bare hive deg rundt
og sende en mail til
Anders: anderslhag@
hotmail.com) eller til
Stein: (stein.berge153@
gmail.com), (Stein er
HP-redaksjons UNGansvarlige). Du vil
jobbe sammen med Anders og Stein - og bli en
del av HP-redaksjonen,
og få den opplæring og
veiledning du trenger.
Du kan også lære å
designe UNG-sidene.
Det er plass til deg
også!

Ungdomsklubben
Kaliber er nå un-

derlagt Hoved-gårdens ungdomsskole
Kalibers åpningstider
24.11.14 - 19.12.14
* Man 11.10-12.00
og 14.15-17.00
* Tirs 11.10-12.00
og 14.15-17.00
* Ons 11.10-12.00
* Tors 11.10-12.00
* Fre 11.10-12.00
12.des fra kl 18:
Luciarock
Ansvarlig for programmet
er Sara Warholm

Gratis musikk-kurs for barn og unge.

26.11.2014 10:17:44

God jul og godt nyttår!
der håret ditt har betydning

Ser vi deg før jul?
Vi avslutter året og begynner et nytt med nye
behandligstilbud og flere frisører, velkommen til oss!

Maria - Daglig leder

Lene - Frisør

Mona - Frisør

FRISØR DAMER/HERRE • BARN • BRUD • FARGEDESIGN
HAIREXTENSION • NEGLEDESIGN • VIPPE EXTENSIONS

Cut AS
Heggeodden 3
1389 Heggedal

23 CUT-annonse.indd 1

Åpningstider
09.00 - 20.00 på hverdager
Åpent hver lørdag

Telefon: 94 79 27 88
post@cutfrisor.no
www.cutfrisor.no

25.11.2014 20:56:38

32

Heggedalsposten

HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER

JULEG AVETIPS
Film og Videokonvertering I hjertet av Heggedal
gjennom 30 år
Har du sm alfilm er-video-lysbilder, kan vi overføre disse til Dvd/harddisk.
Dette er flotte julepresanger til fam ilien
Beøk oss I 4. Etg I Sentrum sgården og se sam tidig vår
film utstilling I Heggedalsbakken 6
(over Kiwi)

Tlf: 66 79 45 45
Eller gå inn på våre nettsider:
www.jadu.no

Heggedalsbakken 6
1389 Heggedal
Kunnskap gjennom 30 år
31-32 Hovedgården nr 6 2014.indd 32
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Heggedal hovedgårds venner og Heggedal menighet
Lucia feiring
14. desember kl. 12:15 til kl.14:15.
GRATIS ENTRE

Tlf: 66 79 45 45
Eller gå inn på våre nettsider:
w w w .jadu.no

Mange fine gevinster.
Kirkekaffen vil holdes på Hovedgården denne søndagen

H eggedalsbakken 6
1389 H eggedal
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Det serveres lussekatter - kaffe og brus
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Film og Videokonvertering
I hjertet av H eggedal
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I hjertet av Heggedal
gjennom 30 årgjennom 30 år
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HEGGEDAL IDRETTSLAG

A-lagets nye hovedtrener:

-Vi skal skape
tilhørighet
Sesongen er avsluttet. Det endte med en flott
syvendeplass for Heggedals fotballherrer.

Kjent
fjes: Terje
Småhaug
poserer med
HIL-drakt på
Gjellum

.

E

n svak vårsesong med mye motgang
ble erstattet med et heltent HIL etter
sommerferien. Vi feide bokstavelig
talt de fleste motstanderne av banen. Endte
på en solid syvendeplass i en tøff avdeling,
og som høstens store formlag. Nå har stillheten senket seg på Gjellum. I hvert fall når
det kommer til seriespill. A-laget trener fortsatt, med gryende entusiasme foran sesongen 2015. For det har allerede blitt gjort endringer i både støtteapparat og i spillertroppen. Klubblegende Ola Riise Bjørnebye har
lagt fotballskoene på hyllen. Trener Hans
Amund Solberg er også ferdig i klubben.
Det er en sur onsdag i november. A-lagets
nye trener møter Heggedalsposten for første
gang. Men det er ikke et ukjent fjes vi står
ansikt til ansikt med. Terje Småhaug (51)
er så lokal som man kan få det. Etter å ha
tråkket ned Gjellum fra barndomsårene til alagsspill fordelt over flere perioder, er det en
velkjent og kvalifisert trener som skal lede
a-laget de kommende sesongene. Den fotballfaglige erfaringen er det heller ingenting
å utsette på. Småhaug tok sine første spark
på en ball i den grønne drakten før ferden
fortsatte til Asker, Strømsgodset og en liten
tur innom lillebror Vollen, før han avsluttet
sin spillende karriere på Gjellum. Så fortsatte karrieren på sidelinjen som trener. Her
har han trent sonelag, akademi, yngre lag

Hil_06-2014.indd 34

i både Asker, Stabæk og Heggedal. Og nå
skal han endelig lede de aller eldste.
Småhaug gleder seg til å lede de store
gutta på Gjellum.
- Det er klart det er moro, sier den
nyansatte treneren, som har klare visjoner
for hvordan a-laget skal fremstå fra 1. desember når han offisielt tar over.
- Vi skal skape en tilhørighet, ikke bare
for a-laget, men også for de yngre lagene.
- Det blir et mye tettere samarbeid mellom
juniorlag og a-lag, forklarer han.
Det gror nemlig godt i de yngres rekker
i idrettslaget om dagen, og Småhaug, som
i inneværende sesong har trent juniorlaget
i Heggedal, forteller om over tretti ivrige
juniorer som møter opp hver uke til trening.
Noen av disse skal altså gi a-lagsgutta kamp
om plassene den kommende sesongen.
- Det er mange sultne unge som vil ta et
steg opp. Vi skal sørge for at det skjer under
trygge rammer, med treninger til samme
tider, slik at noen av juniorgutta kan få prøve
seg med a-laget på treninger.
Synliggjøring
A-laget skal også synliggjøres i form av
tilstedeværelse på yngre lags treninger og
kamper. Tanken her er at de yngre lagene
kan støtte opp når a-laget spiller hjemmekamper. Det vil også bli arbeidet med å pro-

filere hjemmekampene bedre neste sesong.
- Ikke alle har Facebook og slikt, så vi vil
profilere hjemmekampene enda bedre, forteller Småhaug, som gjerne vil invitere den
eldre garde til Gjellum neste sesong.
Nytt støtteapparat
Den tidligere Godset-spilleren, som til daglig tjener til livets opphold i DNB i Asker,
kommer også til å få med seg Otto Bjørnerud som keepertrener, samt den tidligere
HIL, Stabæk og Ham-Kam-spilleren Truls
Nordbye Johansen på treningene. Småhaugs
assistent blir ingen ringeren enn Holmen
Fotballs Fredrik Bøe, som har meldt overgang til HIL foran kommende sesong. Bøe,
som har vist seg som en notorisk målscorer
i 2. divisjon for både Holmen og Harstad IL,
har tatt på seg rollen som spillende trener.
Bøe skal også bidra på akademiet, samt med
yngre HIL-lag.
Hvordan er det så med ambisjonene for
sesongen 2015?
- Jeg har en målsetning om topp-tre-plassering, som vil føre til kvalifisering til NM i
2016, forteller Småhaug.
- Samtidig vil jeg naturligvis komme over
Vollen på tabellen, samt se et økt treningsoppmøte gjennom vinteren og våren, avslutter han.
Tekst og foto: Dag M. Vegel
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Mens vi venter på snøen!

Forhåpentligvis har vinteren kommet til Heggedal innen du leser dette,
men november er ventemåneden for langrennsløperne.

M

ange treningstimer er tilbakelagt i løpet
av høsten; harde elghufsøkter i Skogstien
eller opp Hallenåsen, bakkeintervaller
opp Nyborgåsen eller rulleskiøkter langs Dikemarkveien. Styrke i armer og kjernemuskelatur
er avgjørende for å holde skiteknikken og farten
oppe gjennom skirenn. Styrketrening er derfor en
selvsagt del av oppkjøringa. I slutten av november
ser langrennsløperne i Heggedal lys i tunellen, med
den årlige skisamlingen på Vasetstølen. Her koser
alle seg, på tvers av alder og ambisjonsnivå, og alle
føler den samme barnlige gleden ved å gå sesongens
første tur på ski. Kort tid etter Vasetsamlingen
starter skirennsesongen for de som er med i renn.
Denne høsten har det vært et utstrakt treningssamarbeid mellom skiklubbene i Asker. De yngste har

samarbeidet med Vollen og Dikemark, og de eldste
med Asker skiklubb. Det har vært felles treninger
og felles samlinger. På årets Blåfjellhytta-samling
i oktober var det mer enn 50 stk. som deltok på
langturen i Kjekstadmarka! Siste helgen før skolestart i august dro eldste treningsgruppe til Sjusjøen.
Der ble det kjørt harde treningsøkter i rulleskiløypa
og i slalombakken. Viktigst av alt er det gode
samholdet som oppstår mellom ungdommene som
er med på treningssamlinger. Her sover de i hytte
sammen, spiser måltider sammen, trener og spiller
kort sammen. Og det ble plukket blåbær og stekt
pannekaker. Heldige er de voksne som får være med
ungdommene på skisamlinger!

Til venstre: Eldste
treningsgruppe trener
balanseferdigheter i rulleskiløypa på Sjusjøen,
foran i gul trøye; Vegard
Gulbrandsen.
Midten: Ida Haarstad
og Jenny Saga trener
elghufs opp Hallenåsen.
Til høyre: Frida
Kastad Winther og Tonje
Hauglie-Hanssen etter
elghufsøkt i slalombakken på Sjusjøen.

Tekst og foto: Eva Lill Kvisle

Heggedal IL Junior 1 gikk ubeseiret gjennom serien
Heggedal IL 1 Junior har gjennomført en strålende sesong. Ikke
bare vant de sin avdeling, men de gikk ubeseiret gjennom serien med 11 seiere og én uavgjort.
Heggedal har ikke hatt juniorlag på ﬂere år, men nå blomstrer det med treningsvillige og interesserte juniorspillere.
Heggedal har 35 juniorer og har stilt med 2 lag i samme divisjon. Flere spillere har kommet til i løpet av sesongen og ﬂere
har sagt at de vil starte. De trives sammen og har det gøy på
trening. Begge HIL lagene måtte starte i 3. divisjon fordi det ikke
var juniorlag i fjor. Dette bør Oslo fotballkrets gjøre noe med.
Som ordningen er i dag blir det store forskjeller mellom lagene
i divisjonen. Vi søkte før sesongen om
å få starte med et lag i 2. divisjon, men
i OFK var det null forståelse for dette.
Dette vet vi gjelder andre lag i Asker og
Bærum også. I Buskerud fotballkrets
f.eks. velger hvert enkelt lag hvilken
divisjon de ønsker å spille i.
Heggedal IL satser på gode treningsforhold og gode treninger. I tillegg trener både første og andre-laget sammen
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for å opprettholde det gode samholdet spillerne imellom. Vi er
opptatt av at selv om man spiller på det ene eller andre laget i
serien er vi en felles stor juniortropp. Dette tror vi er med på å
bidra til at ﬂere ønsker å holde på med fotball lengre. Treningene blir differensierte på feltet.
Seks juniorspillere har også tatt steget opp og spilt på
Heggedal sitt A-lag i 4. divisjon denne sesongen. De har absolutt klart seg bra på A-laget, og Heggedal vil nyte godt av mange
av dagens juniorer i mange år framover. Vi gleder oss allerede
til neste år!
Tekst: Terje Småhaug
Foto: Fotostudio i Heggedal, Arild Kaarmo
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NYTT FRA BLÅFJELLHYTTA:
Gave fra Heggedal Lions:

Etter søknad mottok Blåfjellhytta
en sjekk pålydende kr. 10.000,under kulturdagene på Heggedal
Hovedgård i sommer, av
Heggedal Lions. Pengegaven skal
brukes til å bedre skiltingen i
Kjekstadmarka, slik at ﬂere turgåere ﬁnner veien frem til Blåfjellhytta. Asker Produkt lager skiltene,
og skiltene blir laget med logoen til
giveren. Tusen takk for gaven
til Heggedal Lions!

Gave fra DT-fondet:

PLANKEN – 30 år!
Lørdag 8. november hadde Trim og Trening sin årlige Plankefest. Ingrid Høghaug sørget for høy stemning med morsomme
påfunn, sang og musikk. Medbrakt mat ble forvandlet til et
fantastisk koldtbord. Kveldens høydepunkt var overrekkelsen av
Jubileums-Planken, og flotte bilder til nr. 2 og 3.
Greta Carlson vant årets planke med 78 spikerslag. Sigurd
Olsen ble nr. 2 med 63 spikerslag og Wenche Woll på 3. plass
med 49 spikerslag. Det var til sammen 492 spikerslag på årets
Planke, og med snitt på 8 km pr. tur blir det til sammen 3936 km.
Litt interessant å drodle over det, for ganger vi dette opp med
30 år så har vi i snitt, om vi strekker det ut, løpt eller gått jorden
rundt nesten 3 ganger. Jordens omkrets er på 40.007.5 km. En
artig tanke og ganske utrolig!

Etter søknad ble Blåfjellhytta tildelt
kr. 10.000,- fra Drammens Tidende
fondet, høsten 2014. Pengene er
øremerket til innkjøp/oppsett av
lekeapparater og aktivitetsutstyr
på Blåfjellhytta.Styret satser på å
starte opp dette våren 2015.

Bålpanne stjålet i uke 44:

Blåfjellhytta ble dessverre utsatt for
tyveri i begynnelsen av uke 44, den
ﬂotte bålpannen som stod utenfor

verandaen ble stjålet. Sannsynlig
har tyvene kommet opp i varebil
en ”mørk kveld”. Blåfjellhytta ble
for øvrig også utsatt for tyveri av
utegrill i februar 2014. Styret syntes det er trist at det ”vanker tyver
i nærområdet rundt hytta”, og at
alt enten må låses eller settes inn.
Forholdet anmeldes til Søndre
Buskerud politidistrikt.

Utleie:

Vi minner om at Blåfjellhytta kan
leies ut til alle typer formål hele
året, se vår hjemmeside
www.blaafjellhytta.no

Søndagsåpen kiosk:

Blåfjellhytta er søndagsåpen
fra september – påsken,
fra kl. 1200 – 1600.
Vi tilbyr en hyggelig atmosfære,
gode vaﬂer, storskjerm med sportssendinger, fyr i peisen og ﬂott utsikt.
Gode parkeringsforhold.
Tekst og foto: Morten Eriksson

Tekst og foto: Laila Samuelsen

Allidretten er tilbake i Heggedal
Denne høsten er det blåst nytt liv i Allidretts-gruppen i Heggedal etter et par sesongers avbrekk. Allidretten har som mål å tilby de
aller yngste en introduksjon til ulike idretter og aktiviteter, og å motivere til økt fysisk aktivitet, alt sammen pakket inn i masse lek og
moro. Og – best av alt – det er gratis og plass til ﬂere!
Vi trener hver tirsdag i gymsalen på Solberg skole: barn født i 2009 og 2010 kl 17-18 og barn født i 2008 kl 18-19.
Ta kontakt med undertegnede eller møt opp dersom du har lyst til å være med på trening!
Sigurd Haakonsen: sigurd_haakonsen@hotmail.com / 95109835

Heggedal IL er på facebook
Bli venn med oss!

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).

GE
HEG I L DAL
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Leder:
Nestleder:
Konst. leder fotball:
Friidrett:
Allidrett:
Langrenn:
Trim og trening:
Blåfjellhytta:
Utleie Gjellum:

Ruben Vineshaugen
994 59 988
ruben.vineshaugen@gmail.com
Ubesatt – har du lyst til å bidra? Ta kontakt med HIL.
Rune Røising
911 92 436
mrrrune@online.no
Susanne Haugenes-Bourrie 452 83 028
susanne.haugenesbourrie@gmail.com
Sigurd Haakonsen
951 09 835
sigurd_haakonsen@hotmail.com
Vidar Johansen
414 66 400
vidar73@gmail.com
Laila Samuelsen
915 66 932
Lssamuel@online.no
Morten Eriksson
920 39 935
erikssonmorten13@gmail.com
gjellum@heggedalil.no
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TV-aksjonen
2014
En stor takk til alle bøssebærerne som sørget
for at alle i Heggedal ﬁkk besøk og kunne være med
å støtte Kirkens Nødhjelp i sitt arbeide om å gi rent
vann til de som trenger det aller mest.
Tusen takk t a e
ere
En spesiell takk til Heggedal skole

som ﬁkk inn 20.506 kr på sin aktivitet for TV-aksjonen.
Det var ﬁnt å være i Seniorsenteret sine lokaler og
håper å se dere igjen der til neste år også.
Fire fornøyde bøssebærere som ble godt mottatt
i Skoleveien og Gjellum terrasse. Fra v. Thea,
Mina, Markus og Helene
(Foto: Mona Nybø)

HEGGEDAL ELEKTRO
ALT INNEN ELEKTROINSTALLASJON
* Servicebiler
* Gulvvarme

* Nyanlegg
* Downlights

* Sikringsskap
* El-kontroll

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

66 79 68 18
901 24 432



Frisør

Anne Grethe Thune

Varm takk fra Laila Samuelsen,
Områdeleder for Heggedal

Heggedals

posten

tre er ere
Vi har nå to ledige ruter, i Heggedal og
på Bjerkås. Jobben tar en times tid, og
bladet deles ut 6 ganger i året.
Kontakt budansvarlig Stein D.Berge
på 986 95 680, eller send en mail til
stein.berge153@gmail.com

Clinic Michelle
Hudpleiesalong
Hudpleier Michelle Nuth

tilbyr hudpleie, hårfjerning med
voks og farging av vipper og bryn

Trevaren 9, 1389 Heggedal - 66 79 62 65
Heggedal sentrum, det gule huset ved fabrikken

Heggedalsposten ønsker alle lesere
en god jul og et godt nyttår!
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Besøk den hyggelige Stasjonskafén
Kristins kaffe ligger i toppskiktet; Cup of Excellence 84+ (dgb-merket)

Også

denne kafén er solid
fagbasert, slik de 4 andre,
nye virksomhetene i Heggedal sentrum er basert på.
Gründer og innehaver Kristin
Bonnerud har akkurat rundet
40, og hun bor sammen med
familien sin på 5, i et selvbygget hus i Hallenskog fra 2002.
ristin Begynte å jobbe i
dagligvare som 14 åring og
etter videregående jobbet hun
med dette på fulltid. Hun har
vært daglig leder i 3 butikker og lært mye, og dette er
grunnlaget for at hun kastet
seg ut i drømmen om å overta
kaféen på Heggedal stasjon.
ristin legger stor vekt på
ekstra god kaffe i mange
varianter, og i tillegg har hun
bakst og nysmurte baguetter
til lunsj. I tillegg får du gaver,
interiør og potteblomster.

K

K

Dette har vært utrolig spen-

nende og veldig trivelig, forteller Kristin. Å drive kafé er
en solskinnsjobb, bare hyggelige kunder i Heggedal. Og
jammen noen utenbys fra,
som f. eks folk til NUSBskolen på kurs (tidligere
Sivilforsvaret sentralskole).
en nå opplever Kristin en
motbakke pga. byggingen av
det n e, otte veis stemet
rundt Heggedal stasjon, og nå
skal også veien til kaféen stenges. Dette betyr stopp i kjøring og parkering for kundene
i byggeperioden. Først i okt
2015 skal alt være ferdig.
å Kristin satser på at kjente
og ukjente kunder bruker
kaf en ittig, til arkeringen
er tilbake, og at hele stasjonsomr det lir det fine stedet det
var før byggingen startet.

M

S

Kristin og hennes
hjelpere serverer
nykvernet kaffe fra
Den gyldne Bønne
(dgb), både traktekaffe
og espressobaserte kaffedrikker, og drikke
fra Askim frukt og
bærpresseri. Her får du
også nysmurte baguetter og nybakt bakverk
hver dag.
I tillegg Fairtradevarer fra Littxtra, et
lite utvalg pottede
blomster og planter,
og diverse interiør/
gave-artikler.
Åpningstider man- fre
kl 08.00 – 18.00, lør og
søn kl10.00-17.00
Velkommen til et
avbrekk i hverdagen.

God
Jul
Tekst og design; Stein Dyre Berge

Veinytt:

Vanskelig sving
Skal du kjøre fra Heggedal retning
Dikemark langs Fv 204 i vinter? Heggedalsposten har fått et litt bekymret
s rsm l fra en trafikant som mener at
det kan bli vanskelig å forsere den bratte
svingen opp fra stasjonen i vinter etter
at svingen ble lagt om i forbindelse med
veiarbeidene.
Erik Skiaker Lykseth i Statens vegvesen
som har driftsansvaret for riks og fylkesveier i området, kan fortelle at man vil
følge litt ekstra godt med på denne veien
i vinter og sørge for å salte godt, slik at
det blir god friksjon i svingen. Det vil
bli saltet opp til om lag Sætre terrasse
og omtrent fra innkjøringen til Hallenskog. Veien er blitt noe justert og utvidet
den siste uken, kan byggeleder i Statens
vegvesen, Tore Steimoen opplyse. Det
vil likevel være kun ett kjørefelt, dette
bla for at store kjøretøyer skal slippe å
m te annen trafikk i svingen
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Som nevnt tidligere, vil det være store
ulem er ogs for de m ke trafikantene
Vi oppfordrer sterkt til bruk av godt med
re ekser
Den milde høsten gjør for øvrig veiarbeidene enklere – og når Heggedalsposten kommer ut, kan det v re at trafikken
fra Hallenskog er lagt over til den nye

Tekst: Elisabeth Schjølberg
Foto: Johnny M. Johansen

brua. Mye arbeid gjenstår imidlertid før
Fv 204 legges om, støttemuren skal gjøres ferdig – og den skal fylles opp for vei
i bakkant av støttemuren. Oppfyllingen
vil skje etter vinteren for å unngå at snø
og is skaper setningsproblemer senere.

Oppkjøringen
fra
Heggedal stasjon retning Dikemark har
blitt bratt i forbindelse med ombyggingen, og vil være
det i vinter. Statens
vegvesen vil sørge for
at det saltes ekstra i
svingen.
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Gjellum Senter
Heggedalsveien
- Heggedal
Gjellum 350
Senter

Heggedalsveien 350 - Heggedal

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

Heggedal
Heggedal
Gjellum Tannlegesenter

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

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

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

Tømrermester
Truls Stokker
truls@stokker.no

Stina Akre Hopland

Stina Akre Hopland

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

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

Telefon 910 06 543/901 49 880

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

Åpent alle dager 09.00-23.00

Sivilarkitekt MNAL Randi Slåtten
Tlf. 91 12 89 07

Gravalid Service as
Telefon 922
53 357
Gravalid
Service
as

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

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

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

Åpent man. - fre. 08.00 - &
21.00

www.dinark.no

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

www.rygg-rehab.no

tlf. 45 60 10 78

Akuttvakt:
4127 4471
www.Rom4Deg.no

Hagedesigner, Marit Næss Jørgensen

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

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

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

PC Doktoren i Heggedal

• Flytting av data mellom
gammel og ny PC

TREIG PC? Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

• ISDN, ADSL og IP telefoni
• Oppgradering

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

• Salg av ny PC

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV
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