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INNHOLD NR. 1/2010

Om gode nyttårsforsetter
Vi har startet på et nytt år, og mange har sikkert gode forsetter.
Noen av oss skal slutte å røyke, andre skal trene mer, atter andre
skal bli flinkere til å bruke mer tid på familie og venner. Alt dette
er vel og bra – og lykke til.
Men kanskje er det større forsetter vi bør sette oss – forsetter
som angår oss alle, og som har en lengre tidshorisont enn ett år
eller vår egen tilmålte tid. Jeg tenker på vår felles framtid. Vi her
i landet er heldige i vår tid - som lever i et overflodssamfunn. Vi
forbruker mer enn noen generasjon før oss har gjort. Men har vi
blitt lykkeligere?
Av og til minnes jeg framtidsdrømmene fra min egen ungdom.
Når sant skal sies var de ganske stusslige sett med dagens øyne. Vi
tenkte ikke på klimaendringer og rovdrift på naturressurser. Våre
drømmer handlet om vekst og materiell velstand. Og det har vi
fått - til gangs. Av og til spør jeg meg selv om alle disse materielle
tingene er nødvendige og viktige. Det er så lett å bli navlebeskuende. Det skal ikke mer til enn noen få timers flytur – eller en
seriøs innhalering av dagens nyheter før vi oppdager at verden er
mangfoldig og komplisert. Dersom vi vil se, da.
Nå tror ikke jeg at en mobilisering for lavere forbruk og en mer
nøktern livsstil blant folk i Heggedal vil forandre verden. Men alle
monner drar, heter det. Og jeg tror det gir oss en opplevelse av å
delta i den store fellesdugnaden som gjelder vår felles framtid.
Lykke til med lavere forbruk og mer tid til familie og venner!
TM
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Vi har fått betalt for abonnement fra personer
som ikke har oppgitt navn, med følgende
kontonummer: xxxx.11.31137, xxxx.10.05221
og xxxx.71.02817. Vær snill å kontakte Irene
på ire-j2@online.no så vi kan få sendt bladet til
rett adresse! (Kontonummerne er delvis anonymisert for at de ikke skal kunne misbrukes.)

Vi vil dessuten takke
Arild Askestad Johansen for bidrag.

Utgivelsesplan for 2010:
(Stoff-frist / Distribusjon)
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MOTSTANDSFOLK – SABOTØRER – OG
KOMMANDOSOLDATER FRA HEGGEDAL UNDER
2. VERDENSKRIG
Du visste kanskje ikke at Heggedal med 10 % av kommunens befolkning hadde over 20 % av de i bygda som drev illegal virksomhet
under krigen. Det er ingen grunn til å glemme disse som hadde mot
og handlingskraft til å stå opp mot okkupasjonsmakten!
Av Odd Lars Vanberg

Bilder fra Hans Sønsterøds fotoalbum.
Øverst: Fra Alta – tyskerne brente og ødela alt
under sin retrett i Finmark. Til Høyre: I aksjon.
Nederst: Tønne Huitfeldt (senere general og
forsvarssjef) på vakt. Skipatruljene var viktige
speidere.

Midt på en grå høstdag den 5. november 1944 får Heggedal besøk av de
grønnkledde. Kolonner av militære
kjøretøyer, lastebiler og motorsykler
kommer dundrende over Gjellumtoppen, langs Gjellumvannet og inn
i sentrum. Lyden av maskingeværild, rifleskudd og støyende soldater
skremmer Heggedølene ut av husene.
De samles i små grupper og skjønner at noe er galt. Hvorfor er tyskerne
kommet og hva har de i sinne?
Bakgrunnen var nok følgende:
Norges største sabotør under krigen,
Asbjørn Sunde (1909 – 1985) med
dekknavnene ”Knut” og ”Oswald”
var sammen med Bjørn og Kristen på
rømmen etter et ”shoot out”- oppgjør
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med noen tyskere ved Skauen-hytta i
Hyggen.
”Oswald”-gruppa brukte vanligvis hyttene til Bjarne og Johannes
Underland (”Bekkestua”) og Nils Underland i Underlandsåsen som skjulested. ”Oswald”-gutta på flukt tok
inn på ”Bekkestua”, men opplevde
nok et ”shoot out”. Tyskerne og deres
medhjelpere var hele tiden ute etter
”Oswald”- gjengen og vi må nok se
rassiaen i sammenheng med jakten
på sabotørene. Men ”Oswald”- trioen
slapp unna og som hevn tok tyskerne
13 Heggedøler som gisler og brant
hytta til Nils Underland. Gislene fikk
kortere eller lengre opphold på Grini.
”Oswald”-gruppa utdannet 350

– 400 sabotører under krigen og var
den dominerende sabotasjegruppa
i landet. I årene juni 1941 – høsten
1944 gjennomførte gruppa over 100
aksjoner mot tyskerne. De mest kjente
er statspolitiets hovedkvarter i Henrik
Ibsens gt. 7 den 21. august 1942 og arbeidskontoret i Pilestredet 31 den 20.
april 1943. Den siste hindret den tyske
utskrivningen av norsk arbeidskraft.
Begge aksjoner er av historikere anerkjent som avgjørende for motstandskampen.
”Oswald”-gruppa ble ledet av
kommunisten Asbjørn Sunde, tidligere sjømann og med krigserfaring fra
den spanske borgerkrigen 1936-1939.
Han var vel skolert i bruk av våpen og
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Hytta til Nils Underland på Underlandsåsen over Heggedal stasjon ble
brent av tyskerne i november 1944. Bare
grunnmuren står igjen. Foto september
2009.

eksplosiver. I følge Harry Sønsterød
som kjente han svært godt, var Sunde
en førsteklasses militær leder og en
beinhard kriger, men samtidig følsom
og hensynsfull.
Gruppa sto for aktiv motstand
og sabotasje, svært ofte i strid med
Milorg hjemme og eller regjeringen
i London. Likevel benyttet disse ofte
organisasjonen til farlige, vanskelige
og skitne oppdrag. I ”Oswald”-gruppa mistet 35 aktive livet.
Flere Heggedøler ble medlem av
”Oswald”-gruppa, de mest aktive var
Olav Østerød med dekknavnet ”Småen”, Arne Lauritsen, Olav Førland
og Harry Sønsterød, men også Odd
Stahl, Einar Eriksson, Bjarne Underland, Gunnar Andersen og Ørnulf
Stordalen deltok.
Men la oss se litt på krigsopplevelsene til 4 av dem som hadde sin opp-

vekst i Heggedal:
Midnattstider 30. mai 1944. Heggedølen Olav Førland (1921–2007) og
9 andre sabotører nærmer seg forsiktig transformatorfabrikken Per Kure
på Hasle. Tyskernes behov for tunge
industriprodukter var stort. Bedriften
skulle for enhver pris settes ut av funksjon. Det svake nattmørket ble forsterket av lett yr og tåke som hang tungt
over området. Lederen, 20-årige Per
T. Stensrud og Olav Førland var tidligere Kure-ansatte og kjente fabrikken
ut og inn. Etter å ha tatt vaktmesteren
og hans familie til fange, ble sprengladningene montert på maskinene og
transformatorer og fangene frigjort.
Eksplosjonen gikk etter planen.
Aksjonen ble i de tyske rapportene
tillagt større betydning enn i redegjørelsen fra bedriften etter krigen: ”
Den krigsviktige industri i Norge ble
tilføyd ett av de hardeste slag siden
okkupasjonen.” Aksjonen kostet. På
toget under returen til Eina ble 3 av
sabotørene kroppsvisitert. Tyskerne
fant pistolene deres i langstøvlene
og dermed ble de arrestert og seinere
skutt på Trandum. Olav Førland og
de andre kom seg velberget gjennom
Nordmarka tilbake til Roa og Eina og
fram til det gamle pensjonatet Sollia
ved Trevatn som ”Oswald”-gruppa
brukte som hovedkvarter på den tiden.
Olav Førland med dekknavnet

Krigssabotørene Olav Førland (venstre) og Harry Sønsterød (høyre) sammen med
”kollegaer” i 2007 på Lygna underveis til Eina for å minnes stedene hvor de var
aktive for 63 - 65 år siden.
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”Kurt” var Sundes høyre hånd når
det gjaldt kjøreoppdrag, særlig med
å skaffe mat og forsyninger og sørge
for fordeling til de ulike områdene der
”Oswald”-gjengene holdt seg skjult.
Harry Sønsterød beskriver Olav
som litt av et ”petimeter”. Selv med
tyskerne rundt seg var han mer opptatt av at alle effekter, fra sprengstoff
til skitne strømper lå i riktig rekkefølge i sekken. Det var til begges fordel
da de engang ble stanset på sykkeltur
gjennom Lillehammer på vei til et
sprengningsoppdrag på Fåberg. Olav
Førland visste at øverst i sykkelveskene lå sokker, strømper og undertøy og
i bunnen 9 kg TNT-sprengstoff. Det
tyske politiet kontrollerte bare hva
som lå øverst i sykkelveskene og sa
seg fornøyd med det.
I følge Josef Monsrud fra Harestua
og seinere leder for Hjemmefronten
i Lunner 1944-1945 var ”Kurt” en
hyggelig, omsorgsfull og balansert
mann.
Harry Sønsterød, født 27.10.1921
i Fredrikstad, vokste opp i Heggedal,
og er nå bosatt på
Hvalstad. Den sindige Heggedølen
valgte en annen
oppgave
under
krigen enn sine
brødre Oddvar og
Hans som vi seinere skal se. Gjennom sin gode venn
Olav Førland kom han i kontakt med
”Oswald”-gruppa. Olav Førland ble
vervet av Arne Lauritsen, opprinnelig fra Lier, men bodde på den tiden
på Odden. Områdesjef i Oslo og Omegn Distrikt, Gruppe D/3120 var Olav
Østerød med dekknavnet ”Småen”.
Han ledet øvelser i Kjekstadmarka
og i våpenbruk på Blåfjellhytta høsten 1942 og i mai 1943 sammen med
Asbjørn Sunde. Harry deltok og fra
da av ble han aktivt med i ”Oswald”gruppa.
Harry forteller at han hadde et
eget møte med Sunde i Heimdalsgata
i Oslo. Sunde sa da følgende: ”Hvis
du er med her, kan du miste livhanken. Og glem ikke, ingen alkohol på
jobb!”
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Med Vardåsen som bakgrunn er familien Sønsterød igjen samlet i Heggedal
sensommeren 1945. Bak foreldre står fra
venstre: Harry, Reidun, Eugen og Hans.
Oddvar var ikke tilstede.

Harry ble sjef for Vestfoldgruppa
i tidsrommet september 42 til september 44 med base i Tønsberg. Han
var ansvarlig for opplæring av folk og
forberede sabotasjeaksjoner i Vestfold og Telemark mot gods- og våpentransporter. Harry satte seg i løpet
av kort tid i respekt som en dyktig og
samvittighetsfull leder.
Sammen med A. Carlson, tidligere
redaktør av den illegale avisen Ukeslutt, advokat Th. Meyer som operasjonsleder og en kjerne av aktivister
utviklet gruppen seg til å bli en betydelig sabotasjegruppe under navnet
SABORG. Harry ledet den første store aksjon 16. mai 1944 da de sprengte
arbeidskontoret i Tønsberg. I følge bestyreren på kontoret brant hele arkivet opp. Det var viktig å bli kvitt alle
adressene til tjenestedyktige nordmenn i alderen 18 til 23 år, ellers ville
de bli utkalt til tysk arbeidstjeneste
og / eller som soldater på Østfronten.
Utover i 1944, da Sovjetunionen ikke
lengre fant å kunne bistå økonomisk,
måtte ”Oswald”-gruppa finne andre
pengekilder. Valget falt på bankene.
Harry forteller at de prøvde seg på
Oslo Sparebanks filial på Damplass i
Ullevål Hageby.
Aksjonen gikk ikke helt som planlagt. Harry mente det var på sin plass
med en liten patriotisk tale til de ansatte. Dette likte de ikke. Harry ga
den kvinnelige sjefen en reprimande
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Fra venstre Hans, Oddvar og
Harry Sønsterød. Bildet er tatt
på Oddvars 80-årsdag i 2003.

for dårlig nasjonal holdning. Alarmen
ble utløst og gutta rakk å forsvinne,
dog uten penger, men ingen arrestasjon.
På høsten 1944 begynte det å
”brenne under føttene” til Harry og
han fant det klokest å komme seg
over til Sverige, der han tjenestegjorde i de norske polititroppene og i
Oslo-området ut sommeren 1945. En
sindigere, roligere og mer sympatisk
kar enn Harry, finner du neppe. Det er
lett å forstå at ”Oswald”-gruppa satte
pris på hans innsats.
Hans Sønsterød (bildet) (21.4.1925
– 7.7.2009) vokste
opp i Heggedal og
bodde mesteparten
av sitt liv her. Han
var snaut 18 år da
han kom seg over
til Sverige og videre til Storbritannia.
Tilfeldige omstendigheter gjorde at at han på forsommeren 1944 møtte broren Oddvar i
en treningsleir i U.K. Treningstester
førte til at deres veier igjen skiltes.
Hans kom inn i 2. Bergkompani som
hadde sitt treningssenter i Calender,
men de hadde både trening og øvelser rundt Dundee, Falkland Palace, på
øya Skye og i Glen Shiel, hele tiden i
Skottland. Og det skulle snart vise seg
at den harde treningen kom til nytte.

5

6. november 1944 la M/S BERWICK til kai ved marinebasen i
Murmansk med tusener av frigjorte
russiske krigsfanger og 2. Bergkompani. Det 233 manns store kompaniet,
ledet av Oberst Dahl skulle bistå 96
000 soldater fra den Røde Armè i frigjøringen av Finmark. Den vel 19 år
gamle Hans fikk litt av en ilddåp. Tyskerne satte seg kraftig til motverge.
De intense nærkampene kunne ikke
annet enn etterlate seg varige merker
i en ung Heggedøl. Den Røde Armè
rykket ikke lengre inn i Finmark enn
60 km. Deretter overtok 2. Bergkompani og de norske politistyrkene som
kom fra Sverige ”restoppgjøret” med
tyskerne. Den Røde Armè trakk seg
ut av Norge 25. september 1945.
2. Bergkompani fikk førsteklasses
attester for sin innsats i det snaue året
kampene pågikk og under oppryddingen som fulgte. Den kraftige, sjarmerende, snille, men likevel tøffe Hans
utførte sikkert sin del av jobben, det
viser i hvertfall det fotoalbumet jeg
fikk lov til å bla igjennom.
Oddvar Sønsterød f. 16.2.1924 født
og oppvokst i Heggedal, nå bosatt i
Egersund. Seint på sommeren 1943
dro han og en annen Heggedøl, Knut
Opsahl, over til Sverige. De fikk følge
av en jødefamilie de siste kilometerne,
og var nær ved å bli oppdaget av tyske
vakter ved grensen. Oddvar fikk jobb
med å hugge tømmer utenfor Gävle.
Attester fra Landsfiskalen var så bra
at det førte til ny jobb, nå i produksjon
av militært utstyr på Halstad-Hamar
Boltefabrikk.
Sommeren bar det med fly til
Tensmyr i Storbritannia og videre til
treningsleir i St. Andrews. Her ble
han valgt ut sammen med 200 andre
nordmenn til trening som fallskjermsoldater. Treningen foregikk sammen
med de britiske Red Devils på en
forhenværende kanadisk treningsleir
i nærheten av Pitlochry (Rannoch
Station). Deretter bar det sydover til
Bosten, nord for Cambridge, for ytterligere trening. Så opp til Ringway/
Manchester for fallskjermhopping det ble 16 hopp i alt. For å vise hvor
godt de ble drillet i hopping forteller
Oddvar at de engang hoppet i 16 se-
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kundmeters vind. Oddvar besvimte
under landingen, men underbevisstheten arbeidet. Fallskjermen ble tatt
hånd om, brettet sammen og levert
på en lastebil. Oddvar kom først til
bevissthet 1 time senere og husket
ingenting, men håndteringen av fallskjermen ble korrekt utført!
Oddvar kom tilbake til Norge
sammen med kompaniet i mai 1945
og fikk blant annet som oppgave å
demobilisere 15000 tyske soldater på
Evjemoen i Setesdal, nord for Kristiansand.
Oddvar forteller: ”Den skotske
sjefen kledd i kilt forlangte oppstilling og overlevering fra den tyske
kommandanten. Han smilte da han
så skotten i skjørt, men det skulle han
ikke ha gjort. Skotten gikk fram og
slo kommandanten rett ned.” Skotter
er jo vel kjent for sitt temperament!
Dessuten ble gjenstander og utstyr
som tyskerne hadde samlet under sitt
opphold i Norge forlangt samlet i en
stor haug på plassen. Dette gjorde
selvfølgelig tyskerne meget motvillig,
men overfor en hissig skotte var det
ingen bønn. Norske eiendeler skulle
forbli i Norge!
Oddvar og deler av kompaniet hans
holdt undervisning i fallskjermhopping på Øvrevoll Galoppbane i juni
1945. Oddvar var temperamentsfull,
råsterk og en pliktoppfyllende soldat
som sine brødre. Hans styrke var viden kjent. Oddvars fallskjermkompani kom aldri i kamp – en oppgave
de var så veltrent for.
Andre Heggedøler som dro til
Storbritannia: Willy Sørensen, Dagfinn Gjellum, Knut Pedersen, Arild
Hellan, Einar, Leif og Ragnvald Andreassen.
Filmen ”Max Manus” har ført til
fornyet interesse for norsk sabotasjevirksomhet under 2. verdenskrig. Ulike sabotasjegrupper hadde forskjellige
oppfatninger av hvordan motstandskampen skulle drives. Britene ønsket
tidlig aktiv motstand og sto bak opprettelsen av ”Kompani Linge” ( SOE=
Special Operatin Executive ). Sovjet
delte denne oppfatningen og støttet gruppa til kommunisten Asbjørn
Sunde – ”Oswald”-gruppa.
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Fotografier fra Budstikka av to lag fra Heggedalstroppen tatt utenfor Tollef Hansens
kontor/brakke i Asker i mai 1945.

Foran fra venstre: Ole Ludviksen, Johan Bertsen, Edvin Elnes, Karl Løvås, Almerud.
Bak fra venstre: Willy Hansen, Arvid Bøhmer, Sigurd Øverbye, Adolf Gald, Ludvig
Ludvigsen og Alf Løvås.

Foran fra venstre: Harald Syvertsen, Marius Pettersen, Egil Ortsen, Sverre Buttingsrud. Bak fra venstre: Arne Granli, Karl Pedersen, Karl Johansen, Kongsro,
Mathias Vanberg og Alf Olsen.

De britiske og sovjetiske sammenfallende interessene mente at en på
denne måten ville binde tyske styrker
i landet og redusere de tyske mulighetene til å utnytte de norske resursene.
MILORG praktiserte den norske
eksilregjeringen i Londons politikk.
De ønsket helst ingen konfrontasjoner
med tyskerne. Det ville sette norske
liv i fare, het det.
Fra 1944 ble utgangen av krigen
tydeligere, og de ulike sabotørfraksjonene samarbeidet.

At ”Oswald”-gruppas medlemmer
og ikke minst dens leder fikk dårlig
behandling etter krigen er en annen
historie.
Tidsvitnene til det som skjedde i
de over fem årene som okkupasjonen
varte, blir stadig færre. Slik er livets
lov. Men deres innsats og opplevelser
må aldri glemmes!
OLV
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Heggedal Nærmiljøsentral:

Daglig leder er ansatt!
For bare for noen dager siden ble Per Sletaune (bildet) fra Gullhella ansatt i full stilling som daglig leder av Heggedal Nærmiljøsentral. Per er 53 år, ingeniør, gift, har
voksne barn, har bakgrunn fra data, salg og prosjektledelse, og har i en periode vært
leder av Idrettslaget Jutul. Vi kommer tilbake med en nærmere presentasjon i neste
nummer av bladet. Han skal først avslutte sin nåværende jobb, så det vil ennå ta litt tid
før sentralen er i full drift. Vi ønsker Per velkommen, og ser fram til en spennende tid
sammen!

Mange søkere
Nærmiljøsentralen fikk ialt 13 søkere
til stillingen som daglig leder. 10 av
dem ble innkalt til intervjuer i en første runde, og av dem ble tre med på
en ny intervjurunde. Prosessen ble
ekstra komplisert, fordi det var åpnet
for å dele stillingen.
Årsmøte 25. mars
Neste milepæl for sentralen er det første årsmøtet. Det er fastsatt til torsdag 25. mars 2010 kl. 19.00. Alle
foreninger, organisasjoner og aktuelle
lokale aktører vil få egen invitasjon,
men møtet er åpent for alle som ønsker å engasjere seg i utviklingen av
vårt lokalmiljø. Møtet vil også marTrygt og godt bo- og oppvekstmiljø
Infrastruktur
Offentlige tjenester
Privat tjenestetilbud
Forretninger
Arbeidsplasser
Fritidsaktiviteter
Møteplasser

kere starten på verving av medlemmer for nærmiljøsentralen. Nærmere
omtale av møtet kommer i neste nummer av Heggedalsposten.
Frivillighetskonferanse
Nærmiljøsentralen v/styreleder var
med i arrangementskomiteen for Frivillighetskonferansen i Asker 2009,
som gikk av stabelen i Asker Kulturhus lørdag 5. desember. Et av temaene for konferansen var organisering
av lokalsamfunn. Eivind Klemp fra
Skedsmokorset Kulturforum holdt et
engasjert og meget interessant foredrag om hvordan alle typer av organisasjoner og aktiviteter på ”Korset”
møtes i et felles forum, og klarer å bli
enige om hvilke tiltak som bør prioriteres i nærmiljøet. Figuren er hentet
fra Klemps presentasjon fra Skeds-

Innbyggerne
på
Skedsmokorset

Kulturhus
og andre
møteplasser

Næringslivet

Aktivitet
Anlegg
Pris
Kvalitet
Tilgjengelighet
Delta/høre til
Møteplass
Mestring

Arrangementer
Møteplass
Delta/høre til
Komfort
Pris
Kvalitet
Tilgjengelighet
Festlokale

Utvalg/mangfold
Sortiment
Kvalitet
Pris
Tilgjengelighet
Service
Arbeidsplasser
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mokorset . Konferansen ble avsluttet
med utdeling av Asker kommunes
Frivillighetspris for 2009 – som gikk
til Harald Nik Johansen.
Lokal ”nettportal”
Nærmiljøsentralen har registrert nettstedet www.iheggedal.no , og i løpet
av våren vil vi prøve å ”få på beina”
en lokal nettportal. I tillegg til å bringe informasjon om nærmiljøsentralens aktiviteter, skal den fortelle om
lokale saker, foreningsaktiviteter, vise
vei til andre aktuelle nettsider, været,
rutetider osv.
Nærmiljøsentralen kommer til å ha
faste sider i Heggedalsposten. Inntil
videre kan spørsmål om
sentralen rettes til styret.
Dag Henning Sæther

(leder av interimstyret)
mob.: 977 40 617
d-hen-sa@online.no

Lag og foreninger

For alle !

Nærmiljøsentralens
første årsmøte
25. mars

Positiv
stedsutvikling

Det offentlige
Tilrettelegger

Lovpålagte oppgaver
Off. tjenester
Skoler
Barnehager
Boligutvikling
Infrastruktur
Forebyggende arbeide

Figuren fra Eivind Klemps
presentasjon illustrerer
litt av tankegangen rundt
Skedsmokorset Kulturforum.
Skedsmokorset er spesielt
nevnt i Stortingsmelding nr.
39 - ”Frivillighet for alle”

2010-01-05 23:51:55
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Engasjer deg i Heggedal - bli medlem i Heggedal Vel (HV)
Støtt med kr 200 - til kontonr; 0533.02.25086. Skriv navn og adresse.

Brukerforumet for reguleringsplanen av
Heggedal sentrum er invitert til planavdelingen i Asker kommune 11. jan.

Reguleringsplanen for Heggedal sentrum nærmer seg nå

sin avslutning, etter at høringsrunden er avsluttet - og etter at
Akershus fylke har trukket tilbake sin innsigelse mot at det
avsettes så store arealer til butikker (20 - 25 butikker i Heggedal sentrum). Det er en overetablering av butikker i Asker og
Bærum (og Lier), men butikkene i Heggedal sentrum skal kun
dekke den befolkningen som regnes til Heggedal (ca 5.000).
Brukerforumet er nå invitert mandag 11. jan, for å få presentert planen med de endringene som er gjort etter høringsrunden. Dette viser at administrasjonen i AK vektlegger engasjementet i Heggedal. Men samtidig er vi klar over at ønsker vi
endringer i det forslaget vi blir presentert, så må dette skje via
politiske kanaler.

Et utfordring er hvordan vi viderefører arbeidet i Bruker-

forumet? Et viktig område er å følge selve utbyggingen (dette
kommer som byggesøknader fra hver utbygger), og påvirke
hvordan de viktige detaljene blir utført. Et viktig spørsmål er
også byggingen av ny Heggedal jernbanestasjon. Her mangler
det fortsatt penger til dette anlegget. Hvem sørger for at disse
pengene blir bevilget?

Stein har trukket seg som leder av HV,
men han blir sittende frem til årsmøtet

Det ble noe uklart i forrige nr av HP om når Stein skulle gå

av som leder i HV - i forbindelse med hans sykdom (blodpropp
i den ene lungen). Det som er klart er at han blir sittende frem
til årsmøte i HV torsdag 18. mars (kl. 19.00 på Gjellum), og
at han fortsetter som styremedlem i HV.

H

Kjøpes på biblioteket for kr 50

vilke prosjekter Stein skal fortsette med på vegne av HV,
blir klarlagt i samarbeid med det nye styret. Det som er klart
er at han stiller som kandidat i det nye styret for Heggedal
Nærmiljøsentral, men ikke nødvendigvis som representant for
HV. Andre aktuelle prosjekter er Traﬁkksikkerhets-prosjektet
og en fortsettelse av Brukerforumet for utbyggingen av
Heggedal. Men det trengs ﬂere engasjerte personer til disse
prosjektene.

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

Traﬁkksikkerhets-arbeidet
omfatter ﬂere prosjekter,
hvor dette med fartsgrenser
og bruk av klistremerket (se
over) er et av prosjektene.

Norges Velforbund er nr 2 i Norge - nest
etter Idretten. Men den er nr 1 på et
miljøområde; Håndtering av bunnslam.
Mange husker saken om dumping av bunnslam fra
Oslo havn, og noen av oss er også klar over at de
ansvarlige nettopp har vært gjennom en 5 ukers rettssak hvor det ble påvist alvorlige, straffbare svikt i
prosjektet. Dom faller om kort tid. Miljøkommiteen i
Norges Velforbund (MK-NVF) har vært en avgjørende aktør i å få avklaring om hvor alvorlig denne saken
er. Nå kommer neste sak; oppgraving i Fredrikstad
havn og planer om storstilt dumping utenfor Hvaler
- en mulig gjentagelse av skandalen i Oslo havn.

Min respekt for NVF har økt markert etter den kartlegging

MK-NVF har gjort sammen med miljøvernorganisasjoner og
andre engasjerte, om dumping av miljøfarlig avfall i Bunnefjorden (Malmøkalven), som kommer fra fjordbassenget i Oslo
(for å øke havnedybden med plass til større båter). MK-NVF
har i nesten 5 år fulgt denne saken, og de sitter antagelig på det
mest omfattende materialet om dette skandaleprosjektet. Etter
min vurdering er det dekning for å kalle dette prosjektet en
skandale, etter å ha lest redegjørelsen fra MK-NVF. Dommen
fra rettssaken vil vise om dette er tilfelle.

M

K-NVF har også gjennom lengre tid fulgt en tilsvarende sak i Fredrikstad, og med det materialet de har fra
Oslo, står de meget sterkt rustet til å få stoppet planene i Fredrikstad, og få de rette myndigheter til å gjøre dette arbeidet
tilfredsstillende. Og slike prosjekter vil dukke opp i mange
havnebasseng i byene rundt om i Norge. Da er det gledelig at
en stor, frivillig organisasjon som NVF (hvor vi er medlem)
har personer som tar kampen opp - og vinner.

J

eg blir mer og mer overbevist om at uavhengige (frivillige)
krefter må følge nøye med i hva ulike myndigheter gjør, hvis
vi i fremtiden skal ha livskraftige lokalsamfunn, og gode,
offentlige institusjoner. Jeg er spesielt rystet over at så mange
justismord er erkjent av våre myndigheter - og at disse er avslørt av kun en mann (Per Sandberg). Hvor mange andre områder i vårt samfunn har tilsvarende lik i sine skap? Min tro
på at våre myndigheter og deres kontrollsystemer rydder opp,
er alvorlig svekket gjennom de siste årene. En måte å støtte
uredde, engasjerte og uavhengige personer på, kan være å
bygge opp sterke lokale sentraler som Heggedal Nærmiljøsentral, som er styrt av lokalsamfunnet og ikke av myndighetene.
Denne siden er
Stein ansvarlig for.
stein.berge@c2i.net

Tiltaket med at alle skal
holde fartsgrensen i Heggedal
forutsetter at det tas nye fartsmålinger i Heggedal i løpet
av våren.
Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

HV i nr 1-2010.indd 2
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Blåfjellhytta 1925 – 2010
I 1923 skjenket Johs Nore Heggedal
Ungdomslag eiendommen på ti mål,
pluss tømmer. Sammen med byggmester Schaulund satte lokale unge
menn opp den første tømmerhytta.
Johs Nore er forøvrig avbildet i glass
og ramme i peisestua, som i dag har
navnet Norestua etter giveren.
Nore satte opp flere klausuler i
forbindelse med gaven, blant annet
at Blåfjellhytta ikke skulle brukes til
politiske møter. Nore fryktet naturlig nok at den ”røde virksomhet” i
Heggedal skulle bruke hans gave til
politisk kampvirksomhet.
I 1920-30 årene ble Blåfjellhytta
benyttet som et naturlig samlingssted
for unge og gamle, og ofte sto idrettskonkurranser mellom heggedøler og
røykenbøringer på agendaen.
I tillegg til idretten var hytta et yndet
festlokale for lokalmiljøet, her kunne
man ganske uforstyrret gjennomføre
”jungeladferd” uten innblandinger
fra lensmann og ”hårsåre naboer”.
Historien forteller om ganske mange
harde fester hvor lokale gutter etter
beste evne forsøkte å fremvise sin
manndom, både når det gjaldt slåsskamper og overfor ”det svake kjønn”.
Den ville festingen på Blåfjellhytta førte også en kort periode til at
lensmann i Røyken nektet festing på
stedet.
Skjærtorsdagene på Blåfjellhytta
har en lang og tung historie, heggedøler har i alle år valfartet til hytta på
denne dagen. Kappestrid og idretts-

09-11 HIL 0110.indd 3

leik, loddsalg, vafler, pølser, kaffe m/
blankt innhold, festing og premieutdeling har stått på programmet.
Dette er en tradisjon som styret fortsatt ønsker å ta vare på, selv om noen
av øvelsene er forandret. Vi minner
gjerne leserne på at Skjærtorsdag
2010 blir det et nytt arrangement for
barn og voksne. Se plakater og annet
senere.
Blåfjellhytta kan leies av alle over
25 år, se www.blaafjellhytta.no. Hytta er søndagsåpen for kiosksalg fra
september til mai, i tiden 1200-1600.
Gode parkeringsforhold, adkomstveg
til hytteveggen, turstier/skiløyper fra
hytteveggen, trådløst internett, ny
peis, sovemuligheter for 25 personer,

stor flatskjerm, stereoanlegg, utegrill
og uteplass til ca. 40 personer. Hele
30 mål har du som gjest til rådighet,
med en fantastisk utsikt over hele
Indre Oslofjord – det finnses sannsynlig ingen andre serveringssteder
på Østlandet med samme utsikt!
Styret prøver å gjøre sitt til at du
som gjest på Blåfjellhytta alltid skal
føle deg hjemme, få god service og at
stedet fremstår som rent og pent.
Styret jobber kontinuerlig med tiltak
som skal bedre ditt opphold, enten
som turgåer eller leietaker/gjest.
Vi ønsker alle gamle og nye gjester et godt nytt år i 2010. Velkommen
til en opplevelse i Kjekstadmarka.

Heggedal Idrettslag søker Web-koordinator
Heggedal Idrettslag er i en prosess der det blant annet fokuseres
på kommunikasjon med våre medlemmer og heggedøler generelt.
I denne forbindelse søkes det å etablere ny hjemmeside og vi er i
prosess med profesjonelt selskap for teknisk oppbygging.
Vi søker i denne forbindelse en datainteressert person til å
koordinere aktiviteter i forbindelse med prosjektering og implementering av den nye hjemmesiden for idrettslaget. Arbeidet vi i
hovedsak være å sørge for at hjemmesidene blir et levende informasjonsforum gjennom å holde en dialog med alle innholdsleverandører (trenere, oppmenn, styre og andre). Godtgjørelse etter
avtale.
Heggedal idrettslag ser fram til å komme i kontakt med deg!
Kontaktpersoner:
Svein Hillestad: 90 62 09 72 / svein.hillestad@online.no
Gry E. Garlie: 90 78 15 15 / ggarlie@online.no

05.01.2010 23:14:41
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Styret trenger folk!
Heggedalsposten har fått følgende
hjertesukk fra styret i Blåfjellhytta:
Blåfjellstyret trenger folk. Straks!
Styret er i akutt mangel på medarbeidere. Gjør en innsats for lokalmiljøet,
på det praktiske eller administrative
planet! Fra første januar 2010 består hele styret av Morten Eriksson.
Skulle du være interessert i å bidra
til bestyrelsen og administrasjonen
av hytta, så ikke nøl med å ta kontakt
med Morten på e-post, på:
morten.mette@gmail.com.
Hytta fyller 85 år i år, noe som ikke
kommer til å bli forbigått i stillhet.
Følg med, følg med!

Utleie - Blåfjellhytta
Blåfjellhytta kan leies av alle, klikk
deg inn på vår hjemmeside og sjekk
priser og om hytta er ledig nettopp
til deg.
I Norestua kan man pynte og
dekke til fest for ca. 45 mennesker.
To kjøkken med det du trenger av
hjelpemidler, samt overnattingsmuligheter for ca. 25 mennesker.
To utedasser, innlagt varmt og
kaldt vann, oppvaskmaskin, komfyr,
mikrobølgeovn, en fantastisk flott
peis og mye, mye mer.
Stadig flere og flere mennesker har
oppdaget Blåfjellhytta, som et godt
og rimelig alternativ for selskaper,
seminarer, avslutningstur eller konfirmasjoner.
Allerede i skrivende stund begynner bookingen for 2010 å fylles, derfor bør du være rask med å bestille,

hvis du tenker på å leie hytta.
På hyttas egen nettside,

www.blaafjellhytta.no
finner du komplett prisliste. Det er
forskjellige priser for dag-, kveld- og
døgnleie, og forskjellige priser for
bedrifter, private etc. Det har vært
en liten økning i prisene siden 2009,
men tatt i betraktning det siste årets
økning i kvaliteten både på tilgjengelighet og inventar, så er ikke dette
mye.
Maten bestiller du naturlig nok
av Guttorm Skogstad på Skogstad
Catering, og du får levert god mat til
en fornuftig pris.

Du ﬁnner hytta på nettet:
www.blaafjellhytta.no

Morten minner videre om at besøkende på Blåfjellhytta kan skrive seg
inn i Besøksboka (spør betjeningen),
og den som har flest besøk i løpet av
året, vinner et hotellopphold.
Du kan også gi din støtte til Blåfjellhytta ved å tippe på tippeligatabellen
2010. Innsatsen er 100 kroner, og
halvparten av summen som kommer inn går til vinneren, som offentliggjøres under Cupfinalen 2010.
Vinneren av konkurransen i 2009
ble Morten Ingebrigtsen, med 3
riktige treff. Tippearket finner du på
Blåfjellhytta, fyll ut med tips, navn
og mobiltelefonnummer. Putt det i
en konvolutt sammen med hundre
kroner, og legg den i postkassen i
kjøkken nr. 2. Lykke til!

BIDRAGSYTERE

Eivind Ramstad (Kolstad Elektriske
as) har gjort en kjempeinnsats for oss
på hytta. Uten Eivind hadde det sett
mørkt ut - bokstavelig talt.
Tom Yggeseth: Bistand i form av
materiell og utstyr. Uten Tom hadde
vi ikke hadde fyr i ovnen.
Geir Arne Fossum: Uten deg, ingen
vei - og ingen ny flaggstang!
Eugen Eriksson: Uten deg var detaljene borte og peisen slukket! Takk,
alle sammen!

ET LITE HJERTESUKK

Vi oppfordrer alle til å behandle hytta på en slik måte at det ikke oppstår
skade eller unødvendig arbeid for
styret. Litt for ofte er det både voksne
og barn som glemmer seg bort.
Blåfjellhytta skal være et hyggelig
sted med normal atferd og folkeskikk!

Terje Bøe
900 30 914
Tom Hermansen
906 89 754
Inger Brit Bjerkreim Furnée
404 77 758
Volleyball:
Borghild Istad
913 53 512
Trim:
Laila Samuelsen
915 66 932
Medlemskap: Lars Wigen
958 40 280
Blåfjellhytta: Morten Eriksson
416 63 078
Driftsstyret Gjellum: Karl Gulliksen
920 20 809
Banemester:
Simon Johansen
918 54 434
Leder:
Fotball:
Langrenn:

terje-boe@c2i.net
tom_hermansen@hotmail.com
ingerbrit@live.no
b.istad@online.no
l.wigen@online.no
morten.mette@gmail.com
(Booking: Send SMS)

Heggedal Idrettslag - klubben der alle lykkes!
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Skisesongen i full gang!
Det viktigste er å ha det gøy på
ski, og gøy har barna i Heggedal
det på skitrening to ganger i uka!
Det blir mye skilek på det yngste
partiet, og det er viktig for å opparbeide god balanse og koordinasjon samtidig som ungene opplever skiglede. På de eldre partiene
er det fokus på skiteknikk, og
intervalløkter hører med. Men
også her gjelder det å ha det moro.
Å avslutte intervalløkta med en
stafett pleier å slå godt an.
I Heggedal ønsker vi å gi et tilbud
både til de som vil satse på langrenn og til de som vil gå på trening for å holde seg i form. Samlinger er viktig både for å legge
et godt treningsgrunnlag og for å
skape et trivelig sosialt miljø. Vi
satser derfor på mange samlinger.
I juni var den årlige nærrulleskisamling i Heggdal, i september
var det som vanlig barmarksamling i nærmiljøet i tillegg til en
rulleskisamling på Sjusjøen. –Og
for 6. året på rad hadde langrennsløperne i Heggedal treningssamling på Vasetstølen i Valdres
den siste helgen i november med
nesten 40 barn i alderen 8 – 17 år
og en stor gjeng med trenere og
foreldre.
Nå er skirennsesongen i full
gang, og denne sesongen har det
vært ekstra fokus på å få flere til å
gå skirenn. Å møtes under Heggedalsvimpelen på skirenn er sosialt
og hyggelig både for de unge og
for foreldre. Det er også sånn at
alle får premie til og med fylte 14
år. Så da er det bare å ønske alle
skiløperne i Heggedalsvester og
røde Heggedalsluer lykke til med
skisesongen!
Alle bildene er fra skisamlingen
på Vasetstølen i Valdres i november.
Tekst og bilder: Eva Lill Kvisle
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Hele gjengen med aktive Heggedalsløpere og trenere.

11- og 12-årsgutta, f. v.: Sjur Kvisle,
Jakob M. Vevatne, Gabriel Bless,
Vegard Gulbrandsen og Magnus N.
Reistad.

F. v.: Ingrid Gulbrandsen, Martine
Sund og Astrid H. Fredriksen.

F. v.: Henrik Helling, Mathias Henriksen,
Erland Kvisle, Mathias Strand og Trygve Helseth.
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KVELDSSONEN
Vår 2010

Ta kontakt med en av oss i styret for forslag eller ønsker:
Hilde Skramsett, Hovedgården ungdomsskole, tlf 66 76 15 10, hilde.skramsett@asker.kommune.no
Mona Pünther, Hovedgården ungdomsskole, tlf 66 76 15 10, mpunther@asker.kommune.no
Sue Remme (økonomi), tlf 901 53 409, sue.remme@abrevisjon.no
Tiril Andøl, tlf: 917 38 632, tiriland@broadpark.no
Dag Henning Sæther (programhefte), tlf 977 40 617, d-hen-sa@online.no

MEKKING / MC - TREFF

Motorklubben er åpen hver MANDAG fra kl 18 - 21
Oppstart mandag 11. januar

Kveldssonen

Hovedgården kulturaktiviteter

Tilbudet er gratis for alle opptil 20 år! Ta med deg noe du trenger å fikse! Du får låne
verktøy og får råd og veiledning. Vi planlegger tema/teori-kvelder, besøk på bilverksted, andre motorsentre, ulike bilarrangement og biltreff, gokart-kjøring mm. På disse
turene vil det eventuelt bli en egenandel for reise osv.
Følg med på www.hovedgarden.com og oppslag ved Motorklubben.
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Kontakter.: Dagfinn Brekstad, tlf: 900 89 387 og Tom Erik Fredriksen, tlf: 917 61 464, tomef@online.no

Heggedal Bibliotek

Leksehjelp på Heggedal bibliotek
Trenger du hjelp med leksene, tilgang til PC eller bare et sted å sitte i fred? Hver
torsdag kl. 15.00 til 18.00 blir det leksehjelp på Heggedal bibliotek. Gratis frukt.

Spill på biblioteket

Mandager fra kl. 16.00 til 19.00 kan du spille X-boks og Nintendo Wii
på Heggedal bibliotek. Mange nye spill. Passer for 10-15 år.

Tilrettelagt musikkundervisning for alle!
Gitar • Bass • Trommesett i grupper og Band

™

Undervisning tirsdager 14.00-22.00 på bandrommet/klubben
Oppstart tirsdag 19. januar - 15 ukers kurs
Individuell/ gruppe undervisning kr. 3.350,- pr.semester. 30 minutter pr. time.
Workshop: ”Å stå på scenen -muligheter og utfordringer”
Tirsdag 16.mars kl 18.00-20.00 i Musikklink’s lokaler, Foliefabrikken
Lyd og Fryd Festival: Lørdag 8. mai kl 12.00-23.00, Foliefabrikken
Lyd og Fryd Sommerskole 2010: Uke 25 (21.-25. juni)
kl 09.00-16.00 hver dag Hovedgården Ungdomsskole. Pris kr. 2500,-

Påmelding og informasjon: Espen Stenhammer, 413 30 336 eller espen@lydogfryd.no

For detaljert beskrivelse av undervisning og aktiviteter, se: www.lydogfryd.no.
Lyd og Fryd ble starter i Asker september 2007 av den norske artisten/ musikeren Espen Stenhammer.

Animasjons-film

Lær å lage tradisjonell, klassisk animasjonsfilm!
Grunnleggende teori, og produksjon under og foran kamera i
forskjellige teknikker. Passer for alle aldre.
Torsdager 18.00-21.00. Oppstart torsdag 4. februar.
Det vil bli arrangert WORKSHOP’er 4 helger i februar - mai .
Instruktører: Elin Fagertun og Jon Spilde
For påmelding og mere info, kontakt Elin:
tlf.: 410 41 007 - fagertun@me.com

Se også omtale av kurset og teknikkene
på side 17 i dette bladet

Alle kursene foregår på Hovedgården Ungdomskole.
Spørsmål og påmelding til kurs og aktiviteter rettes direkte til kursleder.
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Tai Chi - en annerledes work-out

Styrke. Balanse. Smidighet. Avspenning. Bli sterk og svett uten å hoppe!

Tai Chi er en ’myk’ kinesisk kampsport som består av en serie flytende, sammenhengende bevegelser. Nybegynnerkurs passer for kvinner og menn i alle aldre. Kurset ledes
av Ann Danaiya Usher, som har praktisert Tai Chi siden 1983.

Tai Chi I (nybegynnere) tirsdager på Arnestad skole kl 19.00
(1,800 kr - 90 min x 14 ganger). Kursstart 26. januar
Tai Chi II (videregående) torsdager på Hovedgården ungdomsskole: kl 19.00
(1,800 kr - 90 min x 14 ganger). Kursstart: 21. januar
Påmelding: ann_danaiyausher@hotmail.com For informasjon: 47450549

DANSESONEN

Morsomme danseklasser ledet av dyktige pedagoger!
Mandag - oppstart voksne 11. januar / barn 18. januar
Tid
Klasse
Gruppe
Pedagog
16:45 -17:30
Minidans
2-4 år
Tiril
17:30 -18:15
Barnedans
4-5 år
Tiril
18:15 -19:00
Barnedans
5-6 år
Tiril
19:00 -20:00
Pilates nivå 2
voksne
Heidi
20:00 -21:00
Pilates nivå 1
voksne
Heidi
Tirsdag - oppstart voksne 12. januar / barn 19. januar
Tid

16:15 -17:00
17:00 -17:45
17:45 -18:45
18:45 -19:45
19:45 -20:45

Klasse

Gruppe

Jazzdans
1. klasse
Jazzdans
2. klasse
Jazzdans
3.-4. klasse
Jazzdans/hip hop 5.-8. klasse
Dans/bodywork nivå 1, voksne

Torsdag - oppstart 21. januar
Tid
Klasse
16:15 -17:15
Hip Hop
17:15 -18:00
Hip Hop
18:00 -19.00
Hip Hop

Gruppe
10-15 år
5-7 år gutter
2.-4. klasse

Pedagog

Louise
Louise
Louise
Louise
Louise

Pedagog
Thomas
Thomas
Thomas
Oppstart voksne fra 11. januar - barn fra 18. januar.
Nye kurs: Se timeplan på nettside for nye kurs med
breakdance, showdans, klassisk og sang.
Vi har familierabatt og gratis prøveklasser.
Sommerforestilling på Sekkefabrikken Kulturhus
i Slemmestad 29. og 30. mai.
Påmelding og info: www.dansesonen.no

Jazzdans er en fantastisk danseform. Dette er danseklasser med fart og danseglede til fengende musikk fra bl.a. High School Musikal, Camp Rock og Hanna
Montana.
Hip hop har en røff og ledig dansestil. Danserne lærer de kuleste dansekombinasjoner til det siste innen hip hop- og rap musikk. Mange gutter deltar på hip
hop. Det er kult og morsomt!
Dans/Bodywork for voksne er god og allsidig trening, enkle dansetrinn til inspirerende musikk. Vi styrker og strekker hele kroppen.
Minidans 2-4 år er morsomme danseklasser for de yngste. Barna danser til variert musikk og gjennom danselek stimuleres barnas kreativitet og fantasi samtidig
som de jobber med rytmikk, motorikk og balanse. Barnet danser sammen med
mor eller far.

NB! Det er fremdeles mulig å melde seg på - selv om et kurs har begynt!

12-13 Kurs kveldssonen vår-2010-II.indd 3

2010-01-05 23:43:16

14

Heggedals posten

			

Turveier i Heggedal og Asker syd

							

Heggedalsposten med den 4.
turveien i Heggedal og omegn;
vinterløypa Eid-Sydskogen.
Skiløypa er 6,3 km lang og den går fra nordenden av Eidsletta til
Sydskogen i Røyken (byggefeltet fra 1979) i retning nord-syd. Løypa
er markert med grønt, og på kartet er det også 2 avstikkere; en ned
mot Vollenområdet, og den andre ned mot Heggedalsmarka syd.
På Eidhaugen, nær
Gullhella,
ligger dette
rødmalte
huset.

Bilde 1

Julen brakte oss masse deilig snø, og
med den – flotte, preparerte løyper.
Bor du i Heggedal eller i området
rundt, og vil ta på deg skiene nærmest utenfor huset ditt, er løypa over
jordene - fra Eidsletta til Sydskogen en fin mulighet. Den måler 6,3 km.

Løypa har også 4 avstikkere mot:

Bilde 2

Vollen (vist med grønt), Gjellum (vist
med rødt), Torp-Høymyr (også vist
med rødt) og Heggedalsmarka (vist
med grønt), og løypa egner seg for
barn i alle aldre! Her er ingen farlige utforkjøringer eller utmattende
oppoverbakker, bare slake jorder med
en liten bakke i ny og ne. Flott til trening for liten og stor (og fantastisk i
måneskinn!).

Vi starter på Eidsletta ( hvor du også

Dette bildet er en flott skulptur, og nettopp fargene og
lyset gjør dette til et de fineste bildene på turen.
Skiltet peker ned mot
Vollen, lysløypa og
Arnestad skole.

Bilde 3
Bilde 4

Store Gui sett fra Yggesetjordene – med Skaugumsåsen i bakgrunnen.

kan gå via Gullhella stasjon opp til
lysløypa i Vardåsen, og deretter evt.
videre til Kjekstadmarka eller Vestmarka), og følger løypa slakt oppover
mot jordene mellom Gui og Lindås.
Det er brede, fine dobbeltspor hele
veien, og god plass til både klassiskog skøytegåere.

Løypa krysser etter hvert Sandveien

og deretter er det løypekryss med
avstikker til Vollen (grønn løype). Så
slak bakke ned mot Vollenveien ved
Yggeset. Her tok vi av skiene når vi
krysset Vollenveien (både pga sikkerhet og for å spare skiene). 200 meter
opp i bakken går det en avstikker til
høyre mot Gjellum (rød løype).

Bilde 1
Bilde 2

Bilde 3

Bilde 4
Bilde 5

Bilde 6

Bilde
Bilde 8

Bilde
Bilde 10

Bilde 11

Bilde 12

Bilde 13

Bilde 14
Bilde 15

Bilde 16

Bilde 17

I motsatt retning får vi et glimt av

Yggeseth-gårdene og fyllplassen.
Men videre er det bare jorder å se
igjen, og så kommer vi til ”baksiden”
av forsøksgården ned til høyre.

Kartgrunnlaget er en pdf-fil hentet fra www.g
gen, via Skiforeningens hjemmesider, og navn
gen. Det er mange parkeringsplasser nær løy
kartet er kun noen av de som finnes i tilknytn

Ta denne turen - riv ut disse midtsidene og bruk de som veiviser og historiefor
Toril turveier vinter-1.indd 2
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På ski over fylkesgrensen
Vi går inn i et lite skogholt, kommer
til skiltet mot Torp-Høymyr (en kort
løype merket med rødt).Videre passerer vi Bakkene gartneri til venstre,
og møter etterhvert Rustadveien.
Igjen tok vi av oss skiene da vi krysset veien.

Rett etter av vi har fått på oss skiene
igjen, tar løypa til Heggedalsmarka
av til høyre (grønn løype). Denne er
som oftest ikke oppkjørt, men et enkelt skispor duger fint. Vi fortsetter
rett fram, passerer husene ved Løvås
til venstre, og staker oss etterhvert
nedover mot Bø gård og Bøveien. På
jordene ved Sydskogen går løypa i en
sløyfe og hjemturen kan begynne.

Bilde 3

Bilde 4
Bilde 5

Det er egentlig fantastisk at vi har

Bilde 6

dette landlige området, med jorder
og svært spredt bebyggelse, så og si
utenfor stuedøren. Dette er åpne lommer i en bygd som stadig fortettes,og
som derfor er viktige rekreasjonsområder. Dette vet folk tydeligvis å
bruke; 4.juledag var det ”folkevandring” i disse løypene. Neste gang du
går turen, vet du litt mer, når du har
lest de historiske opplysningene som
Terje Martinsen knytter til området,
ved sine tekster til 12 av bildene!
			
God tur!

Bilde 7
Bilde 8
Bilde 9
Bilde 10

Bilde 11

Bilde 9

Skiltet peker mot TorpHøymyr (rød løype).

Tekst og foto;
Toril Hennig,
mail:
toril_hennig@msn.com
Historiske tekster
til 12 av bildene;
Terje Martinsen, mail:
te-m4@online.no

Bilde 6

Vardåsen sett fra Yggeset. Den gamle veien fra Gjellum til Yggeset gikk omtrent der hvor du kan skimte
gjerdestolpene. Bekken nedenfor kalles Mysmerbekken og utgjør delet mellom de to gårdene. Lenger nede
endrer den navn til Guibekken før den renner ut i
Gjellumvannet.

Bilde 8

Bilde 12

Torpfjellet med litt av Bakkenes gartneri i forgrunnen
– sett fra nordjordet på Rustad. Gartneriet er skilt ut
fra Torp og ble etablert på 1960-tallet.

Bilde 5

Bilde 13

Bebyggelsen på de to Yggeset-gårdene, (Nordre og Søndre) er nær hverandre. Gården
ble delt i 1805. På den vesle åsryggen vest
for Søndre Yggeset – like ved skiløypa – ligger flere gravhauger.
Yggeset var tidligere et ”veikryss”. Her
møttes den sør-/nordgående veien (fra Bø og
Rustad mot Gui og Eid) og veien fra Gjellum
til Vollen, Bjerkås og Sjøstrand.

Bilde 14
Bilde 15

Bilde 16

Bilde 17

Bilde 10
Det var mange i løypene denne 4. juledag, ikke overraskende i et slikt strålende vær.

tet fra www.geodataline.no/skiforeninsider, og navnet på løypa; Eid-Sydskoasser nær løypa, og de som er merket av
nes i tilknytning til løypa.
Design; Stein D Berge

Bilde 7

Forsøksgården: Dal Forsøksgård, eller Statens
forsøksgård for pelsdyr – tidligere kalt ”revefarmen”,
er ingen gammel gård. Den er utskilt fra Yggeset på
begynnelsen av 1900-tallet. I 1929 kjøpte Norges Pelsdyravlslag gården som senere er overtatt av staten ved
Norges Landbrukshøyskole (nåværende Universitet på
Ås). Teksten viser til bilde 7.

historieforteller - og gi oss gjerne dine opplevelser og betraktninger på mail!
Toril turveier vinter-1.indd 3
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Bilde 11
Rustad gård har røtter tilbake til vikingtida. Gårder som ender på
-stad ble ryddet for mer enn tusen år siden. Rustadgrenda har navnet
sitt fra gården.

Bilde 13

Bilde 12
Mellom Rustad og Bø ligger småbruket Løvås

Bilde 14

Bilde 15
På Nordre Bø driver Martin Bøe tradisjonelt jordbruk med produksjon av storfekjøtt. Til gården hører også sagbruk og trelastforretning drevet av faren; Arne Bøe. Selve gårdsnavnet forteller oss at
gården Bø er blant de eldste i distriktet. Opprinnelig var Bø en gård.
Allerede i middelalderen ble den delt i søndre og nordre Bø. Midt på
1800-tallet ble Mellom-Bø skilt ut som egen gård. I tillegg til de tre
gårdene finnes en rekke mindre bruk og tidligere husmannsplasser i
Bødalen-området, alle skilt ut ra Bø.

Bilde 16

På venstre hånd etter å ha krysset Bøveien ligger gården Sør-Bø.
Byggefeltet på Sydskogen er utskilt herfra.

Toril turveier vinter-1.indd 4

Ved gården Mellom-Bø har
eieren måkt parkeringsplass
til noen få biler, slik at skituren kan starte derfra.
Dette skiltet finner du like ved
Bøveien, og det vitner om at
her har folk kanskje tråkket i
1000 år - eller mer.

Bilde 17

Byggefeltet på Sydskogen er skilt ut fra Sør-Bø og sto ferdig i 1979.

2010-01-05 23:45:12
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Animasjon for alle
Med et web-kamera fra Clas Ohlsson til 200 kroner og
en PC med gratis programvare lager elever ved Hovedgården Ungdomsskole animasjonsfilmer med utrolig bra
kvalitet! Og nå blir det også anledning for alle oss andre
til å få et innblikk i denne fasinerende teknikken.

John-David (t.v.) og Edvard arbeider med plastilina, som er
kjent fra mange barne- og animasjonsfilmer. Figurene blir
levende ved at de bøyes og flyttes litt mellom hvert bilde.

En

av etterskoletid-aktivitetene
ved Hovedgården Ungdomsskole det
siste halvåret har vært ”animasjon”.
I underetasjen på skolen har instruktørene Elin Fagertun og Jon Spilde
med enkle hjelpemidler innredet
filmstudio for produksjon av anima-

sjonsfilmer. Ved et besøk en mandag
i desember var ivrige ungdommer i
gang med flere teknikker, og vi ble
vist ”plastilina”, ”direkte animasjon”
og ”multiplan”.

Elevene begynte enkelt, og lagde
de første animasjonene med sjokoladefigurer. Figurene blir levende når de
fotograferes og flyttes om igjen og om
igjen. Opptakene fungerer som vanlig
video, med 24 bilder i sekundet. Det
går an å ta to bilder av gangen, slik at
det bare blir 12 flyttinger per sekund.
De har prøvd ut forskjellige gratisprogram som ligger på nettet. Ingen av
dem er perfekte, men de har valgt programmet ”Stop Motion”.
Sjefsanimatør

Syver med teknikken ”multiplan”.
Øverst ligger en forgrunn på en glassplate, mens figurene ligger på en plate
litt lavere. Kameraet står over. Figurene
kan flyttes uavhengig av forgrunnen.
Teknikken kan utvides til mange lag.

16 - 17 xxxxxx og Animasjon.indd 3

Elin hjelper Kamilla, som bruker teknikken ”direkte animasjon”. En silhuett er tegnet i sand på en glassplate med lys
under. Figuren endres litt mellom hvert bilde.

er Elin Fagertun,
med utdannelse fra Volda Distriktshøgskole. Etter en periode med teater begynte hun i TV Norge i 1989,
fortsatte i NRK, og seinere i ”Atelier
Nord”. Elin har de siste 11 årene bodd
i Blakstad Hageby. Hun har illustrert
forfattersøster Stina’s bok ”Nisse
Noppes Juleeventyr”. Hun er tegnelærer ved Asker Kulturskole, og har
atelier i Heggedal Fabrikker. Nå har
hun investert mye tid og krefter i å
bygge opp tilbudet ved skolen. Skolen
har stilt et eget lokale til rådighet, og

på døra står det ”Animasjons-studio”.

Makker’n

heter Jon Spilde. Han
utdannet seg først som billedkunstner
ved Statens Kunst og Håndverksskole,
og seinere ved Kunstakademi i Polen.
Han har hatt 14 år i NRK, og var frontfigur da animasjon gjorde sitt inntog i
NRK på begynnelsen av 90-tallet. Jon
sto bak OL-vignetten og NRK’s grafiske profil ved Lillehammer-lekene i
1994. I dag er han freelancer.

Elevene skal stille opp i Ungdommens Kulturmønstring, og legger filmene ut på nettet. Animasjon er stort
på verdensbasis! Gå inn på Youtube,
og søk på ”clay animation” - og du vil
møte en ny og levende verden.
Elin og Jon ønsker å utvide aktivi-

teten, og vil tilby animasjonskurs for
alle aldre utover våren.
SE KURSOVERSIKTEN FOR
”KVELDSSONEN” SIDE 12.

Ta kontakt med Elin for mer informasjon på tlf. 410 41 007 eller mail
til fagertun@me.com.
Tekst og foto: Dag Henning Sæther
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Heggedal Helselag Heggedal
Møteplan våren 2010
Pensjonistforening
27. jan. 17.30
17. mars .17.30
4. mai
26. mai 17.30
5. - 6. juni

Møte på Helselagshuset
Årsmøte på Helselagshuset
Hjertemarsjen
Sommermøte på Seniorsenteret
Kulturdagene på Heggedal
Hovedgård

Hjertemarsjen - både trim og natursti

Dagstur i juni og Idrettsdag (Gjellumlekene) – se oppslag
på Seniorsenteret og kunngjøring i Heggedalsposten.
NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN er 100
år i 2010. Dette blir markert på forskjellig vis også i Heggedal, bl.a. med ”Hjertemarsjen”. Se neste nummer av
Heggedalsposten.

Kurs i treskjæring karveskurd
• tirsdag 19. januar
• tirsdag 26. januar
• tirsdag 2. februar

kl.10.00 – 13.00
kl.10.00 – 13.00
kl.10.00 – 13.00

Møteplan våren 2010

Medlemsmøtene er første onsdag i hver måned.
Møtene holdes på Seniorsenteret, og begynner kl.17.00.
Dato Program
6. jan. Medlemsmøte – underholdning v/Ingunn Bjørgo
(torader)
3. febr. Gjester: Vollen og Bjerkås Pensjonistforening
Musikk: Johnny og Genek
3. mars Årsmøte
7. april Medlemsmøte – Trygve Skogseide (trekkspill)
5. mai Medl.møte – underholdning: kunngjøres senere
2. juni Medlemsmøte – underholdning v/Corelia-koret,
dirigent: Astrid M. Guttormsen
Dagstur i juni og Idrettsdag (Gjellumlekene): se oppslag
på Seniorsenteret og kunngjøring i Heggedalsposten.

NYE MEDLEMMER HJERTELIG VELKOMMEN!

Kurs i slektsgransking
- også for nybegynnere

Mandagene 18. januar, 25. januar og 1. februar
Alle dager kl. 18.00 - 21.00
Sted: Heggedal seniorsenter

Sted: Heggedal seniorsenter

Instruktør: Egil Hestem
Det vil bli en mindre kursavgift å betale –
avhengig av antall deltakere.
PÅMELDING - helst innen 12. januar 2010 – til
Arne Sæther – tlf. 66 79 74 20 / 993 00 820
e-post: arne.saether@tele2.no

18 - 19 Helselaget-Pensjonist og Seniorsenteret.indd 2

Instruktør: Maya Lillemoen
Det vil bli en mindre kursavgift å betale,
avhengig av antall deltakere.
PÅMELDING – helst innen 15.januar – til
v/Arne Sæther – tlf. 66 79 74 20 / 993 00 820
e-post: arne.saether@tele2.no
Kurset arrangeres i samarbeid mellom Heggedal Helselag
og Heggedal og omegn Historielag
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Heggedal seniorsenter
Vårprogram 2010

- i Hegged
alse
inngang på nteret,
baksiden

Ons. 13. jan.

Foredrag v/Olav Dalseg: ”Alderdommens utfordringer og muligheter”
Kl.11-12.

Ons. 27. jan.

Nypensjonisttreff, kl.11–12.Vi ønsker nye pensjonister velkommen til et
sosialt møte, og forteller om senteret vårt. Påmelding. Tlf.66791222

Februar - OL
Ons. 10. feb

Vi ser på tv, og hygger oss med noe godt å spise.
Se oppslag på senteret. Velkommen.
Foredrag v/ Kjell Solli: ”Askerelva, livsnerve gjennom årtusen.”
Kl 11 – 12.

Ons. 10. mar. Middag for de frivillige på senteret, skriftlig invitasjon kommer.
Hjelpemiddelsentralen v/ daglig leder Hege Heibye informerer om
hjelpemidler og hva sentralen kan tilby. Kl. 11–12
Påskelunsj kl. 12.00. Arne Sæther spiller til allsang. Påmelding innen
Ons. 24. mar.
18.mars.
Moteoppvisning, salg av vårens og sommerens klær v/Liv og Anne`s
Tor. 25. mar.
Butikk. Kl.11.00. - Velkommen.
Foredrag v/ gartner Freddy Nilsen, Sjøstrand gartneri:
Ons. 14. apr.
”Vårens og sommerens blomster”. Kl. 11 - 12.
Årsmøte og valg - Brukerådet Heggedal seniorsenter. Kl.11 – 12.
Ons. 28. apr.
Velkommen.
Hjertemarsj m/ Heggedal Helselag. Foredrag v/ Nasjonalforeningen.
Tir. 04. mai
Se oppslag på senteret.
Dagstur - med pensjonistforeningen og helselaget.
….Juni
Se oppslag og påmelding på senteret.
Vi serverer rømmegrøt og spekemat. Kl 12.00. Arne Sæther spiller til
Ons. 16. juni
allsang. Velkommen. Påmelding innen 8.juni.
Ons. 17. mar.

10. feb.

14. apr.

Åpningstider: Mandag 09.00-14.00, tirsdag - fredag 08.30-15.00
Kafé, vaﬂer, smørbrød hver dag. er åpen fra 08.00.
Middag tirsdag - fredag 13.00-14.00

VELKOMMEN TIL HEGGEDAL SENIORSENTER
Daglig ansvarlig: Elisabeth Lystad
Kjøkkenansvarlig: Vigdis J. Hilleren

FASTE KURS, GRUPPER OG AKTIVITETER:
Håndarbeidstradisjoner
Slektsforskning / kurs
Treskjæring
Turgruppen

mandag kl. 10.00 - 12.30
tirsdag kl. 11.00 - 13.00
tirsdag kl. 10.00 - 13.00
tirsdag kl. 10.00 - 11.30

Datakurs nybegynnere
Datakurs - internett for voksne i
hverdagen

onsdag kl. 10.00 - 12.00
onsdag kl. 12.30 - 14.30

(start mars/april, se oppslag på senteret)

Allsang
Dametrim
Datakurs - foto / bildebehandling
Bridge
Treskjæring
Bingo
“Hurra meg rundt”, Boccia/ringspill/
pilkast og Gjette-/spørrekonkurranse
(vekselvis)

onsdag kl. 12.00 - 13.00
torsdag kl. 10.00 - 11.00
torsdag kl. 12.30 - 14.30
torsdag kl. 11.00 - 14.30
torsdag kl. 17.00 - 20.00
fredag kl. 12.00 - 13.00
fredag kl. 11.00 - 12.00
i ulike uker

Heggedal seniorsenter drives i samarbeid med Heggedal Pensjonistforening
og Nasjonalforeningen Heggedal Helselag

18 - 19 Helselaget-Pensjonist og Seniorsenteret.indd 3
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Heggedal Hovedgårds Venner informerer

Luciafeiring på Heggedal Hovedgård
Venneforeningen på Hovedgården
arrangerte igjen minnedagen om
Lucia fra byen Syrakus på Sicilia.

Lucia ble en av de få kvinnelige
helgener, og det finnes særskilte
bønner for henne blant katolikkene. Det ble reist en kirke over
Den hellige Lucia, født år 283, led Lucias grav og i Roma ble det fra
martyrdøden under keiser Diol500-tallet innført en Lucia-fest.
ketians forfølgelse av de kristne.
Hun ble skyttshelgen for synet og
Lucia ble født i Syrakus som barn lyset (Lucia = lys) og feires i dag
av rike foreldre. Hun avla som ung over hele Europa og Skandinavia
evig kyskhetsløfte og bestemte
i årets mørkeste måned. Hennes
seg for å gi alle sine jordiske eien- minnedag den 13. desember er
deler til de fattige. Den kommende til og med markert på den norske
brudgommen som familien hadde primstaven.
sett seg ut for henne ble såret av
hennes nei og angav henne som
Men hvorfor feirer vi i vår proteskristen overfor Diokletians statttantiske verden denne dagen?
holder på Sicilia.
For 1000 år siden erklærte den
Legenden sier at Lucia ble fengs- svenske kongen Knut at julefeirinlet og torturert på det verste og
gen skulle vare fra St. Lucias dag
fraktet rundt i byen på en okseden 13. desember og fram til hans
kjerre til spott og hån fra innbyg- egen dag den 13. januar. Kong
gerne. Hun gjennomgikk de fryk- Knut ble så betatt av historien om
teligste pinsler, de forsøkte også å Lucia at han ville at minnedagen
brenne henne, men historien sier
den 13. desember også skulle
at bålet ikke ville ta fyr. Til slutt
markeres over hele Norden. En
ble hun avlivet med et sverdhugg. liknende legende inntraff også ved
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innsjøen Vänern i Sverige. Dette
har sikkert forsterket ønsket om at
dagen skulle få fast plass i kalenderen.
Og søndag den 13. desember
samlet Marianne Solheim sine
”Heggetroll” (barnesangkor) på
Hovedgården til en hyggelig markering av dagen.
”Heggetrollene”, for anledningen
kledd i hvitt og med levende lys i
hånden, vandret de gjennom alle
lokalene på Hovedgården og sang
den kjente Santa Lucia-sangen.
”Trollene” avsluttet med en kort
konsert til stort bifall fra stolte
foreldre og besteforeldre. Marianne Solheim underholdt også med
et par solonumre.
Takk til Marianne og ”Heggetrollene” og alle frammøtte samt Venneforeningens stab av kakebakere!
					
Odd Lars Vanberg
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Santokh Singh

Telefon: 66903051
Mobil: 93489898
Fax:
66988036
post@realbil.com

REAL BIL AS

- Bilverksted
- Godkjent EU-kontroll
- Bildeler og rekvisita
- Service
- Reparasjoner
Vollenveien 133, 1389 Heggedal
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HEGGEDAL MENIGHET

Julefeiringen startet med julemarkedet

Julefeiringen i Heggedal kirke startet
1. søndag i faste som var 29. november. Ved høymessen som startet kl. 13
deltok eselet Esmeralda slik som vanlig de senere årene. Etter høymessen
startet julemarkedet med tenning av
julegrana. Julegrana er et nytt tuntre
som i fjor vår ble plantet utenfor kirken. Julaften var det tre gudstjenester
hvor kirken var fra godt fylt til godt
overfylt. Kollekten gikk i sin helhet
til Kirkens nødhjelp. Familiefesten
Hellig tre kongers fest ble holdt på
Gjellum, og i det Heggedalsposten
går i trykken planlegges julefesten for
eldre på Heggedal hovedgård.

Evy selger juledekorasjoner og Thea selger fine
lopper.

Heggetun bygges ut
4 900

6 450

7 200
TILBYGG

Heggedal menighet har lenge
ønsket seg bedre lokaler. I
påvente av et planlagt menighetssenter/nærmiljøsenter
bygges Heggetun ut i samarbeid med Asker kirkelige fellesråd. Påbygget finansieres
med tilskudd fra Asker kommune og fra menighetens
egne fondsmidler. Arbeidet
har startet og vil gi større
menighetssal og flere kontorer. Derved blir det også kontorplass for soknepresten!
Endret trapp til inngang,
og dør til eksist. wc,
flyttet vegg mellom
kontor 5 og HC- wc,
rettet ytterpanel til ligg.

B

N
KONTOR 3

KONTOR 2

A

KOPI

KJØKKEN

KONTOR 1

Fjernet sal mot vest

Nr

FELLESROM

KONTOR 5

Revisjon gjelder

24.09.09

18.08.09

Dato

KONTOR 4
GANG 2

GANG 1

BRA 45,7 m2
BYA 51,8 m2

7 200

Prosjekt:

Tiltakshavere:

Asker Kirkelige fellesråd
v/ Heggedal menighet

BRA EKS BYGG 115,5 m2
15 900

WC
LAGER

VF

HC WC

R=750

G.nr . Bnr

79/74

Adresse:

RAMPE

Heggedalsbakken 8
1389 Heggedal

TRINN

7 300

SAL 2
BRA 31,6 m2

SAL 1
BRA 49,2 m2

Revisjon A:
Fjernet sal mot vest

Arkitekt:

A-A

BYA 35,0 m2

UTEPLASS

EKS BYA 125,6 m2

TILBYGG

A-A

Øvre Gjellumvei 8b
1389 Heggedal
Tlf. 66 90 02 93
Mobil 91 12 89 07

4 900
EKSISTERENDE SAL 1

4 800
TILBYGG SAL 2

SUM TILBYGG BYA 86,8 M2
SUM TILBYGG BRA 77,3 M2

9 700

8 850
18 550

PLAN
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AKEDAG

Tilbygg til
menighetshus

Tegner:

Dato:

RS

15.04.2009

Målestokk

Kontroll:

1:100

RS

Det blir akedag for hele familien ved Trafo’n søndag 17. januar
rett etter gudstjenesten (ca kl.
12.30). Kle deg godt og ta med
noe å ake på og med. Vi lager
bål, men du må selv ta med deg
det du vil spise og drikke. Dette
blir moro!!!

Tegninger gjelder:

RAMMESØKNAD
FOR TILBYGG
01 Etasje
Prosjektnr.

Tegn. nr

Rev. nr.

2010-01-05 04:09:57
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HEGGEDAL MENIGHET

Program Heggedal menighet
Dag

Kl

Aktivitet

Sted

Opplysninger

Gjellum

Julefest for hele familien.
Menighetspleien

JANUAR
Søndag
Søndag

3
3

11:00
16:00

Torsdag

7

18:00

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

10
11:00
17
11:00
24
11:00
31
19:30
FEBRUAR

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Kveldsmesse

Heggedal
hovedgård
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Mandag
Søndag

1
7

Kirkefrokost
Gudstjeneste

Heggetun
Kirken

Søndag
Søndag
Søndag

14
11:00
21
11:00
28
19:30
MARS

Barnegudstjeneste
Gudstjeneste
Kveldsmesse

Kirken
Kirken
Kirken

Torbjørn Brennum og Team Heggedal. K.kaffe

Mandag
Søndag

1
7

11:30
11:00

Heggetun
Kirken

Ta med matpakke!
Gospelkoret HIM kommer!

Søndag
Søndag
Søndag

14
21
28

11:00
19:30
11:00

Kirkefrokost
Gospelgudstjeneste
Barnegudstjeneste
Kveldsmesse
Gudstjeneste

Kirken
Kirken
Kirken

Torbjørn Brennum og Team Heggedal. K.kaffe

11:30
11:00

Gudstjeneste
Hellig tre kongers
fest
Nyttårsfest

Akedag etter gudstjenesten
Torbjørn Brennum og Team Heggedal. K.kaffe
Ta med matpakke!

Søndagsskole
Det blir søndagsskole på Heggetun følgende søndager fra kl. 11-12:
10. januar, 24. januar, 7. februar, 21. februar, 7. mars
Faste aktiviteter
Team Heggedal/MILK tirsdag kl. 19-21.30, Heggetroll onsdag kl. 16-17 (Middagsservering én gang i mnd for
hele familien - se egen plan), Koret Salig blanding torsdag ulike uker kl. 19.00 – første gang 21. januar, HK
tirsdag like uker kl. 19.30 Kirkefrokost på Heggetun første mandag i måneden. Ta med matpakke. (Menighetspleien)

Hellig tre kongers festen 3. januar
Støtt Heggedal menighet!

Det ble en vellykket Hellig tre kongers fest søndag 3. januar på Gjellum
grendehus. Andakt med
Tor Magne Handeland,
sang av Heggetroll, band
og allsang, leker for barna
og ikke minst så kom De
Hellige tre konger på besøk med godteri til barna.
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Givertjenestens konto:

1644 15 39499

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

dagligleder.heggedal@asker.kirken.no
www.heggedalkirke.no
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Skolekorpset stiller i 1. divisjon!
Heggedal og Blakstad skolekorps
har hatt en flott musikalsk utvikling
de siste årene. Det har bl.a. manifestert seg i gode plasseringer i Akershusmesterskapet for skolekorps; i
2009 gikk hovedkorpset rett til topps
i 2. divisjon! Nå i 2010 tar de sikte på

en hederlig plassering i 1. divisjon,
når Akershusmesterskapet går av
stabelen på Lørenskog 12.-14. mars.
Straks skoleferien starter til sommeren går turen til Norgesmesterskapet
i Larvik. Der stiller de både i 1. divisjon for skolekorps og i marsjerings-

konkurransen.
Men selv om korpset stiller i konkurranser, er det viktigste fortsatt å
oppleve musikkglede, å ha et godt sosialt miljø, at hver skal mestre på sitt
nivå og at det skal være rom for alle.
Nye musikanter er alltid velkomne!

N Y T TÅ R SKONSERT
I H EG GE DA L SH A L L EN
Søndag 24. januar kl. 15.00

Kom til Heggedals ”storstue” og opplev
korpsmusikk på sitt beste. Vi byr på et variert
program med alt fra flinke lokale aspiranter og
juniorer til noen av Askers ypperste korps.
Deltakere:
Aspirantkorps og juniorkorps i
Heggedal og Blakstad skolekorps
Arnestad skolekorps
Asker Musikkorps
Asker skolekorps
Heggedal og Blakstad skolekorps, hovedkorpset
Inngang kr. 50,- (for alle publikummere over 12 år)

Salg av kaffe og hjemmebakte kaker m.m. fra vår kafé.

VELKOMMEN!
Hilsen Heggedal og Blakstad skolekorps

Vil du bli tamburmajor?
Skolekorpsets tamburmajor nærmer seg aldersgrensen,
og vi søker etter en som etterhvert skal overta. Tamburmajoren er sjefen i korpset når vi er ute på marsjoppdrag.
Tamburmajoren bestemmer når korpset skal spille og hvor
korpset skal gå. Du må derfor like å lede og ta ansvar. Du
trenger ikke å ha erfaring som tamburmajor, da full opplæring blir gitt.
Hvem er du? Du er selvsagt glad i musikk og har
rytmesans, men trenger ikke å ha spilt i korps. Viktigst
av alt; du har lyst til å bli en del av gjengen og bidra til et
inkluderende miljø hvor vi har det gøy!
De som ”går med en tamburmajor i magen” kan kontakte Sven Bjørnson på svenbjornson@gmail.com eller
mobil 957 20 786.
Gutt eller jente, anything goes.........

24 - 25 Skolekorpset og Historielaget.indd 2

Bildene fra toppen:
Tenning av julegran utenfor Heggedal Kirke. Spilling ved tenning av julegran i Heggedalsmarka. Dirigent Erik Bergene
svinger taktstokken på en øvelse i gymsalen på Heggedal skole.
Spilling for musikanter som konfirmerer seg er en fin tradisjon.
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Heggedal og omegn Historielag
Styret i Historielaget jobber jevnt og trutt, og bruker
nå litt tid på å orientere seg i ”historieverdenen”. En
ting er å samle inn gjenstander, bilder og opplysninger, men hvor og hvordan skal de lagres? Bibliotek
og museer har lagringssystemer som vi må bruke så
langt det er mulig. Materiale som før var bortgjemt i
skuffer og arkiver, gjøres nå tilgjengelig på nettet via
søkbare databaser som er åpne for alle.
Laget ønsker å presentere noen av aktiviteter på et
åpent møte torsdag 11. februar.

Norsk Presstoff AS

Etter 74 års drift blir den tradisjonsrike fabrikken
nå nedlagt. I perioden 1935 til 1968 lå fabrikken på
Underland (vis a vis ”Sivilforsvaret”). Da flyttet den
til Arnestad i Vollen, og i seinere videre til Bjerkås
Industripark. Produksjonslokalene på Bjerkås ble
tømt 28. november. Historielaget hadde på forhånd
hatt kontakt med familien Kierulf,
og ﬁkk anledning til å overta noe
gammelt og noe nytt produksjonsutstyr, støpeformer og en utstilling
av gjenstander som er produsert på
fabrikken. Vi håper å få anledning
til å intervjue Per Kierulf – som
har ledet driften fram til idag.

Lagerlokale!

Historielaget ser det som viktig å
ta vare på gamle gjenstander, maskiner og utstyr knyttet til alle typer av lokale virksomheter. Vi vet
ikke hvor og når det blir mulig å
få det stilt ut. Asker Museum har
begrenset lagerplass. Foreløpig har
vi fått låne lagerplass av Tandberg
Eiendom. Historielaget ønsker seg
et tørt lagerlokale på minimum 25
m2. Kan noen hjelpe oss med det?
Lokalet må være tilgjengelig med
varebil. Utlån blir betalt med evig
heder - og gratis medlemsskap.

Hjelp oss å ta vare på vår lokalhistorie
– bli medlem!
Medlemsskap koster kr. 100.- pr. år
Innbetaling med navn og adresse til:
Heggedal og Omegn Historielag,
Boks 96, 1380 Heggedal
Kontonr.: 1503.13.55653
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Tekst og foto: Dag Henning Sæther

Heggedal og omegn Historielag inviterer til
åpent møte på

Heggedal bibliotek,
torsdag 11. februar kl. 19.00

”Hva forteller gamle
stedsnavn?”
Foredrag ved navnekonsulent
Botolf Helleland

- Innsamling av stedsnavn i Heggedal og omegn
- Orientering om Historielagets arbeid
Gratis adgang

Enkel servering

Utstillingsmontere på biblioteket

Fra kontorene til Norsk Presstoff AS
ﬁkk Historielaget noen store glassmontere. Tre av dem blir pusset opp og
plassert på Heggedal bibliotek. Historielaget vil sette opp utstillinger, men
det blir også anledning for andre lokale
aktiviteter å vise seg fram. Ta kontakt
med biblioteket på tlf. 66 79 77 81 eller
bibliotek.heggedal@asker.kommune.no
hvis du er interessert.

”Tændstikka”

Historielaget har som mål å gi ut
en publikasjon i løpet av 2010, men
har foreløpig bare navnet klart –
”Tændstikka”.

Denne gamle ”bakelitt-pressa”
kan være fra oppstarten av
Norsk Presstoff AS i 1935.

Kurs i slektsgransking
- også for nybegynnere

Mandagene 18. januar, 25. januar og 1. februar
Se annonse side 18
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Lions Pensjonistaften på
Hovedgården 9. februar

Biblioteket anbefaler
en klassiker

ta

Strindberg, August:

Hemsøboerne
Fra pensjonistaften i 2008

Tradisjonen tro inviterer Lions Club
Heggedal alle Heggedals pensjonister til pensjonistaften på Heggedal
Hovedgård. I år finner arrangementet sted tirsdag 9. februar kl. 19.00.
- Dette er et arrangement vi har hatt
i flere tiår, og er noe av det aller hyggeligste vi gjør i løpet av året, forteller Lionspresident Tom Sletner.
Lionsmedlemmene
stiller
selv med smørbrød og kaker
og står for serveringen. Etter
at praten har gått livlig rundt
kaffebordene, samles alle til

underholdning i ”Blåstua”. Der blir
det også etter hvert anledning til å ta
seg en svingom.
- Det er ingen påmelding til ”Pensjonistaften”, men bare å møte opp.
Men noen trenger kanskje transport,
og det ordner vi også. Da er det bare
å ringe undertegnede på telefon
905 20 048 eller Odd Magne Bakken på 452 49 148, sier Tom
Sletner.
Svein Aurmark

Strømnesveien

Etter gårdsnavnet Strømnes (gnr. 88). Gården er egentlig Vestre Sebjørnsrud. Det har vært gjettet på at navnet Strømnes er knyttet til elva nedenfor
med fine buktninger og nes. Mest sannsynlig er det at det er mannsnavnet
Strømme som er opprinnelsen, altså Strømmes Sebjørnsrud. Det vil si den
Sebjørnsrudgården som Strømme bodde på. På eldre kart står også navnet
skrevet med to m-er, som Strømmes.

Underland / Underlandsveien.

Veien fører fram til gårdene Underland som opprinnelig tilhørte Gjellum
gård, men ble utskilt i 1824. Ovenfor dette bruket ligger stedet eller jordet
kalt Øverland. Øverland er betegnet som husmannsplass under Gjellum i
bl.a. 1771-manntallet.

Jonasmyra

Det myrlendte området der den gamle Stålengdammen (iseksportdam) i dag
ligger, er opprinnelsen. Navn etter Jonas Olsen Årteigen (f. 1785) som dyrket opp Jonasmyra. Han kjøpte seinere gården Sand.
Kilde: ”VEINAVN I ASKER” – utgave februar 1999

(1993) Den Norske Bokklubben
Hovedpersonen Carlsson, värmlending, fra innlandet kommer
til et lite samfunn i den svenske
skjærgården nærmere bestemt
Hemsö. Stedet ligger et sted i den
Stockholmske skjærgård og hit har
han kommet for å få orden på en
gård som ikke har vært drevet særlig effektivt de senere årene etter
at madam Flod (eieren av gården)
har mistet sin kjære mann. Gården
har forfalt. Sønnen hennes Gusten
liker best å leve fra dag til dag,
jakte sammen med kompisen sin
og ro fiske, men dette er nesten for
dank å regne for det gir lite utbytte.
Så hit har Carlsson kommet og han
føler seg veldig fremmed både for
stedets natur og for folkenes væremåte i og med at han kommer fra
innlandet. Men litt etter litt får han
gården på fote igjen med sin sjarm
og energi og de fleste blir betatt av
ham, særlig kvinnene.
Men Gusten er ikke alltid like imponert og er ofte tverr og likegyldig
til outsideren Carlssons planer og
gjøremål. Har Carlsson bare rent
mel i posen eller er det en hensikt
med hans iherdighet?
Denne boken bør leses og hører
med til Strindbergs skjærgårdshistorier og folkelivsskildringer.
Du finne boken på biblioteket.
med hilsen
Erlend Eik,
bibliotekar,
Asker (og Heggedal) bibliotek

ta
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Åpningstider:
Mandag
7 - 14
Tirsdag langåpent 7 - 19
Onsdag
7 - 17
Torsdag
7 - 17
Fredag
7 - 17
Lørdag
10 - 16
Søndag
11 - 16

Tel. 95 45 44 14

Stedet i Heggedal for kaffe latte,
økologisk kaffe og nystekte boller
Lekre klær fra Container,
Vila, Tina Wodstrup,
Kjederqvist m.m.
Gaver, interiør, antikk
NYE VARER HVER UKE

www.heggedalstasjon.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
28 Hovdahl og Nellys siste.indd 1
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