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Positiv vinkling
Hvem skulle tro det? Vi er godt i gang med fjerde årgangen av
Heggedalsposten, og vi som er så heldige at vi får lov til å stelle
med denne dugnaden, får stadig vekk positive tilbakemeldinger
fra leserne våre.
Slike positive tilbakemeldinger, eller skryt som det også
kalles, er et viktig krydder i hverdagen. Alt blir litt lettere når man
skjønner at det en gjør er til glede og nytte for andre.
For andre gang har vi i dette nummeret en rikt illustrert
artikkel om skiløyper i nærmiljøet vårt. I vår ungdom, på en annen kant av landet, måtte man brøyte seg løyper selv om en ville ut
på ski. Den komunale prepareringen av skiløyper i marka er også
en positiv ting. Det gjør det lettere for oss som bor i kommunen å
komme oss ut i naturen, til flotte dager med appelsiner og KvikkLunch i sekken og kakao på termosen.
Men som det fantes slanger i paradis, så finnes det hunder
i skiløypene. Vi har fått sinte leserbrev fra lokale skiløpere som
irriterer seg grenseløst, ikke over hunder, men over enkelte hundeeiere. De skal vi ikke nevne her, for vi skal ha en positiv vinkling
på det som skjer i lokalmiljøet vårt.
Derfor vil vi gjerne framheve de hundeeierne som tar sine
firbente venner med ut på tur i skiløypene, og som har med seg
små poser til hundenes etterlatenskaper, som bruker dem og som
tar dem med seg hjem igjen. Det er flinke hundeeiere det, som ikke
tror at det kommer noen etter dem og rydder opp, men gjør det
selv. Slik skulle det vært overalt, gitt!
Frode Th. Omdahl
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Redaksjonen for dette nr. avsluttet 8. mars 2010

Vi vil takke
Knut Wigen, Thyra Maroni og
Åse og Johan Naterstad for bidrag.
- og Irene for kaffe og kaker på alle
redaksjonsmøtene

Utgivelsesplan for 2010:
(Stoff-frist / Distribusjon)
Nr. 3 - 10. mai / 24. - 29. mai
Nr. 4 - 2. august / 16. - 22. august
Nr. 5 - 20. september / 4. - 9. oktober
Nr. 6 - 8. november / 22. - 27. november
NB! Det kan bli endringer

Heggedalsposten
er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr
seg å være medlemsblad/meldingsblad for organisasjoner i Heggedal. Bladet trykkes av United Press i Latvia, og
distribueres i Heggedal, Hallenskog, Askerbørskogen, Gullhella,
og deler av Blakstad og Vollen.
Opplag: 5500 eks.
Adresse: Heggedalsposten, Postboks 96, 1380 Heggedal
Mail kan sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller til:
post@heggedalsposten.no
Heggedalsposten på nett: www.heggedalsposten.no
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Friheim
”Heggedølingenes møtested for alt fra boksing til bønnemøter”
Av Terje Martinsen

Friheim i dag. Friheim ble gjenreist i 1993 ved Åmotveien på tomta hvor Gamleboligen sto.

I Åmotveien, rett nedenfor blokkene på Vikingjordet ligger et
okergult maskinlaftet hus. Det er
lokalet Friheim, i dag blant annet
barnehage, men opprinnelig bygd
som forsamlingslokale for Heggedal Arbeiderforening i 1901. Da
lå lokalet i Heggedalsbakken, rett
nedenfor der kapellet ble bygd 30
år senere. Friheim er Askers eldste
forsamlingslokale.
På den tida besto Arbeiderforeningen stort sett av trevarearbeidere. Etter at Sylvans Trevarefabrikk gikk konkurs i 1901 startet
en del av de arbeidsløse snekkerne
opp på ny i den gamle mølla som
sto ved Åmotfossen bak ”Kverna”.
Omkring 1908 flyttet de midlertidig opp til Friheim mens ny trevarefabrikk ble bygd i sentrum, der
hvor Heggedalsenteret ligger i dag.
Tomta hadde de kjøpt av Heggedal
Hovedgård for kr. 720,-!
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Da Heggedal Trevarefabrikk,
eller ”Trevar’n” som den het på
folkemunne, sto ferdig under første verdenskrig, ble Friheim igjen
brukt som forsamlingslokale. Her
ble blant annet Heggedal ungdomslag stiftet på et kurs i folkedans i
1923. Laget var upolitisk og holdt
møter og fester på Friheim inntil
det fikk bygd Blåfjellhytta på dugnad et par år senere.
Friheim var eid av Norsk Trearbeiderforbund. Etter hvert var
lokalet blitt ganske nedslitt. I 1927
overtok Heggedal Kretslag av Asker Arbeiderparti Friheim, og i
1929 fikk huset en ansiktsløftning.
Trygve Lie, den senere statsråden
og generalsekretæren i FN var
nemlig formann i fylkespartiet og
hjalp til med et gunstig lån.

Før stortingsvalget i 1927 samlet Arbeiderpartiets legendariske
agitator og partisekretær, Martin
Tranmæl, fulle hus på Friheim.
Det gjorde også den senere partisekretæren, Håkon Lie, da han holdt
innledningsforedraget på det første sosialistiske kveldskurs i 1935.
Kurset gikk over 14 tirsdagskvelder og samlet elever fra 17 til 60
år.
Den politiske aktiviteten på
Friheim startet for alvor da Asker
Arbeiderparti ble stiftet der i 1903.
Friheims glanstid var imidlertid i
mellomkrigstida og de første etterkrigsåra, med foreningsmøter,
fester, foredrag, revyer, sang- og
musikkøvelser og politiske kurs
og møter. I 1932 kjøpte Heggedal
Mannskor piano som ble plassert

Ønsker du å leie Friheim? Lokalet har plass til ca. 60
personer. Kontakt Odd Arne Nordheim, tlf. 95 27 46 79
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Friheim ble bygd av Heggedal arbeiderforening i 1901. Huset lå i Heggedalsbakken vis a vis Heggedal kirke der hvor boden til Motorklubben i dag ligger.
Friheim er Askers eldste forsamlingslokale

på Friheim.
Selv om det var begrensninger
på foreningsaktivitet, og all politisk virksomhet utenom NS var
forbudt under krigen, fikk sang- og
musikklivet holde på. Heggedal
Barnekor ble stiftet 2. mars i 1944.
Samme år ble Heggedal Musik�korps stiftet. Øvelsene ble holdt på
Friheim.
Kulturuken i Asker 2010

Fabrikkjazz
med

Skitthegga Swing

Det ble også holdt demonstrasjoner, som den gang man skulle
vise ”human avliving” av kaniner.
Under krigen var det nemlig mange om holdt kaniner til matauk.
Ikke alle var slaktekyndige. Derfor
ble det bestemt å demonstrere riktig slakting av kanin på Friheim.
Men der oppsto det krangel fordi
han som skulle demonstrere og en
av tilskuerne ble uenige om slaktemåten. Det endte med at kursholderen ble forbannet, stakk kniven
i det stakkars dyret og forlot salen
i sinne.

Nå var det ikke bare kaninblod
som fløt på Friheim. Det kunne
nemlig gå hardt for seg på festene,
særlig hvis gutta fra Slemmestad
kom for å sjekke jenter fra Heggedal. Mang en unggutt møtte opp
med både blått øye og spor etter
neseblod dagen etter.
I 1952 ble Friheim solgt til Ingrid og Enst Bjerknes, innehaverne
av Heggedal Bygg. De bygde om
inngangspartiet og innredet det til
sitt lille krypinn. Sal og scene ble
brukt som lagerplass for byggvarer.
Etter ca 20 år ble Friheim overtatt av Asker kommune. Med tanke
på restaurering ble huset tatt ned
i 1986 og midlertidig lagret ved
Hovedgården inntil det ble gjenreist på nåværende sted. Ildsjeler
med Arne Tyssen i spissen og støtte fra Arbeidernes Økonomiske
Fellesorganisasjon gjorde gjenreisingsarbeidet mulig.
I 1993 ble ”Nye Friheim” innviet på tomta der ”Gamleboligen”
hadde stått. Gamleboligen var
bygd som arbeiderbolig for fyrstikkarbeidere på 1880-tallet. Den
ble revet på 1960-tallet.
TM

tirsdag 4. mai kl. 19.00
på

Heggedal Fabrikker

Gratis adgang
Kafeteria
Benytt anledningen til å besøke
Asker Bildende Kunstneres
utstilling - se side 26
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Friheim ble demontert på midten av 1980-tallet og stokkene merket. Materialene ble midlertidig lagret på Heggedal hovedgård inntil huset ble gjenreist i
Åmotveien.
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LC Heggedal med PC-opplæring for eldre
Av SVEIN AURMARK

Tulipaner mot
narkotika

Lørdag 24. april er Lions Club
Heggedal med i en nasjonal innsamlingsaksjon i kampen mot
narkotika. Du kan treffe blide Lionsmedlemmer med favnen full
av vårens tulipaner ved Rema på
Gullhella, Ica på Gjellum og ved
Kiwi i Heggedal.
Lions har helt siden 1980 engasjert seg i kampen mot narkotika,
og innsamlingsaksjonen ”Lions
Tulipanaksjon” har vært arrangert
hvert år siden 1982. Tulipanene er
en gest, en ”kvittering” for støtten
til Lions forebyggende barne- og
ungdomsarbeid.
De innsamlede midlene fra Lions Tulipanaksjon går uavkortet
til lokale tiltak, slik som rusfrie
konserter,
informasjonsarbeid,
ungdomsklubber, sportsarrangementer etc.
Lions har også utviklet et eget
undervisningsopplegg, ”Det er
mitt valg”. Programmet legger
vekt på å utvikle både skole- og
læringsmiljøet og barns sosiale
kompetanse.
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Odd Magne Bakken har lærevillige elever på Heggedal eldresenter.
(Foto: Kjell E.Nilsen)
De siste fem årene har Lions Club
Heggedal drevet PC-opplæring på
Heggedal eldresenter. Det er Lionsmedlemmet Odd Magne Bakken som er de eldres glade hjelper
inn i blant annet internettets mangfoldige verden.
To dager i uken – onsdag og
torsdag – bruker Odd Magne
et par timer på undervisningen.
Vanligvis er det tre-fire elever til
stede. Lionsklubben har skaffet til
veie seks PC-er, og dette er derfor
det maksimale antall elever. Ny
programvare er også kjøpt inn av
klubben.
Det er en pensjonert lærer som
har grunnundervisningen i Word,
mens Odd Magne først og fremst
tar seg av bruk av internett. Han
underviser særlig i hvordan man
kan finne frem på nettet, for eksempel bestille billetter. Bildebehandling blir det også tid til, hvor-

dan bildene skal lagres og ikke
minst hvordan man skal finne dem
igjen og dessuten hvordan man lager et bildealbum.
- Det begynner å bli noen år siden eldresenteret spurte meg om
jeg kunne påta meg oppgaven. At
jeg sa ja har jeg aldri angret på, det
er kjempetrivelig å være på senteret og bidra på denne måten, sier
Odd Magne.
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Universitetet i Oslo fortelle om gamle navn og hva de kan
fortelle oss. Praten etterpå vitnet om et emne som fenget.

Samarbeid med Asker Museum og Asker Bibliotek

Siden starten i høst har den lille, men aktive kjernen i historielaget hatt mange jern i ilden. Vi har startet innsamling av gamle stedsnavn. Vi har fått en del gjenstander til
en fremtidig bygdesamling. Vi har vært på besøk på Lier
bygdetun, hos Lier Historielag. På Gullaug gård, møtestedet for slektsgranskere i Buskerud, møtte vi ivrige likesinnede. Vi har arrangert kurs i slektsgransking over tre
kvelder i Heggedal Seniorsenter og vi har diskutert samarbeidsoppgaver med både biblioteket og Asker Museum.

Stedsnavn
Her var det gjort en del registreringsarbeid av Asker kommune for et par tiår siden. Disse navnene finnes på kommunens historiske kart i målestokk 1:5000. Ivar Schaulund er vår mann i dette registreringsarbeidet. Foruten å
ha etablert god kontakt med kartavdelingen i kommunen,
har han samlet kjente til ”mimretreff” om gamle navn fra
Askerbørskauen. Mange ”nye” gamle navn har kommet
for dagen.
Den 11. februar møtte ca 25 interesserte opp på Heggedal
Bibliotek for å høre navnekonsulent Botolv Helleland fra

Vi har også innledet samarbeid med museet og biblioteket.
Dette gjelder både registrering og skanning av bilder samt
oppbevaring av gjenstander med tilknytning til Heggedal.
Enkelte gjenstander er imidlertid så store at de må lagres
andre steder inntil vi finner en permanent plass til en lokal
”Bygdesamling”. Blant annet har vi sikret oss en av de
første pressene og diverse annet utstyr fra Norsk Presstoff
A/S. Denne bedriften holdt til ved Underland et par tiår
etter krigen, og mange heggedølinger hadde arbeid der.
Tandberg Eiendom har velvillig stilt lagerplass til disposisjon.

Kurs i slektsgransking
Mange ønsker å få vite mer om sine egne forfedre og slekta
ellers. Tolv interesserte møtte opp på historielagets kurs i
slektsgransking og tyding av gotisk skrift på Heggedal Seniorsenter i januar/februar. En gruppe møtes ellers ukentlig til slektsgransking på Seniorsenteret. Her er det bare å
møte opp om du er interessert.

Bli kjent i nærmiljøet

Søndag 2. mai planlegges en lokalhistorisk vandring i området Sætre/Skjellestad/Vinnulstad. Her kan du benytte
anledningen til å bli bedre kjent i denne delen av Heggedal.
Til høsten regner vi med å ha det første årsskriftet vårt klart. Det vil bli sendt gratis til
medlemmene og elles solgt for en rimelig
penge. Innholdet er foreløpig ikke bestemt,
men navnet blir ”Tændstikka”.
Heggedal står foran store endringer, både fysiske og befolkningsmessige. For at nye heggedølinger, unge som gamle, skal føle seg
hjemme her trenger vi noe historiske ”huskelapper”. Vi må vite hvem vi er i en omskiftende tid. Historielaget håper å kunne bidra
til stedstilhørighet og fellesskap. Derfor er
det fint om du støtter vårt arbeid gjennom
medlemskap i laget. Har du ideer, bilder, dokumenter eller gjenstander som du tror kan
være av interesse, så ta kontakt slik at vi kan
få registrert hva som finnes. Husk at den mest
beskjedne gjenstand kan fortelle en interesNavnekonsulent Bottof Helleland (t.v.) og historielagets Ivar Schaulund. Ivar leder
sant historie.
arbeidet med innsamling av lokale navn. (Foto: Øistein Yggeseth og Dag H.Sæther)

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

06 - 07 Historielaget og 2 annonser.indd 2

Terje Martinsen

Lokalhistorisk vandring i området
Sætre - Skjellestad - Vinnulstad
søndag 2. mai
Oppmøte ved Heggedal Fabrikker kl. 12.00
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arbeid av så vel skapende som teknisk art, derfor er alt vi selger gjennom RePresentasjon
nye produkter med høy faglig og teknisk kvalitet.
Kunstnerne bak RePresentasjon har variert kunstfaglig bakgrunn og står for ulike stilarter. Slik
kan vi presentere et mangfold både i uttrykk og i arbeidsteknikker.
Heggedals
7
En vesentlig del av vårt samarbeid består i å stimulere hverandre til å yte det yttersteposten
gjennom veksling mellom inspirasjon og gjensidig kritikk.
består av billedkunstnerne
Ingeborgsom
Breder
og MayGunn
Salg:Gå inn på www.representasjon.com
og se bilder av kunsttrykk
gruppen
selger. Riis

samt fotograf
Perog
Trovik,
alle med atelier
i Kunstfabrikken
Viom
harpriser
variert
Trykkene
signeres
er nummerert.
Hjemmesidene
gir ogsåHeggedal.
informasjon
ogkunstfagbestilling. 
lig bakgrunn og står for ulike stilarter. Felles for oss er at vi presenterer et mangfold i uttrykk
og arbeidsteknikker med høy faglig og teknisk kvalitet.

Ingeborg Breder

Per Trovik

Utstilling 15. - 25. april

Maygunn riis

Åpningstider:

Utstillingen vil blant annet vise hvordan et bilde kan
Torsdag 15. april. kl 18 - 20: åpning av utstillingen
Utstilling:
bli et nytt uttrykk, og noen ganger helt forandre kaLørdag 17. og søndag 18. april: kl 12 – 16
rakter, gjennom den
omformingen
som
finner stedteknikker
RePresentasjon
stiller
ut arbeider
i blandede
i Kunstfabrikken
17. – 25. april.
Torsdag
22. april: kl 18 –(15.?)
20
ved bruk
av nye arbeidsteknikker.
Lørdag
25. april:
12 – ganger
16
Denne
utstillingen
vil blant annet vise hvordan et bilde
kan24.
bliog
etsøndag
nytt uttrykk,
ogkl.noen
helt

forandre karakter, gjennom
som finner
sted vedåpningstider
bruk av nye arbeidsteknikker.
Kafé medden
salgomformingen
av drikke og kaker
i utstillingens

Torsdag15.04.kl18Ǧ20:åpningavutstillingen(danserfraSriLanka?)
Lørdag17.ogsøndag18.kl12–16
Torsdag22.kl18–20
Lørdag24.ogsøndag25.kl.12–16

Kafémedsalgavdrikkeogkakeriutstillingensåpningstider

Vi ønsker velkommen til utstillingen!

INNVIELSESFEST 25. MARS KL 16-18



Kom og se skolen og barnehagen!
Skolen har ledige plasser på enkelte trinn for neste skoleåret. Det er fortløpende inntak.
Hjelp barna å hjelpe seg selv. Læring tilpasses det enkelte barns behov, når de er klare for å ta til seg
kunnskapen. Største delen av opplæringen foretas i små grupper, fordi barn lærer på forskjellige måter.
Materiellet er utviklet slik at alle sanser tas i bruk, da blir det også mer morsomt å lære. Her står eleven i sentrum.
Vollen montessoriskole og -barnehage bygger på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper.
Målet med metoden er å utvikle trygge og selvstendige elever som blir glad i å lære. Skolen er godkjent for
elever til og med 7. trinn. Elevtallet er voksende. Elevene i skolen går i aldersblannede grupper fra 1-3 trinn og fra
4 -7 trinn. Elevene lærer i sitt eget tempo innenfor et alderspenn på 3 år. Våre elever har flere undervisningstimer
enn elever i offentlige skoler.
Skoletiden er 8.30-14.30 Skolen tilbyr SFO kl. 08:00 – 8:30 og 14.30-17. Barnehagen har 3 avdelinger.
Skolepengene er kr 1300 pr mnd. SFO-kostnader er kr. 1500 pr mnd.
Barnehagen har åpningstider fra 7:30 – 17:00
I mai 2008 fikk Vollen montessoriskole godkjent elevtallsutvidelse til 105 barn. Som en følge av dette,
flyttet skolen og barnehagen inn i nyrehabiliterte lokaler i 2009.
For mer informasjon besøk vår internettside: www.vollenmontesorri.no
E-post: skolen@vollenmontesorri.no / barnehagen@vollenmontesorri.no
Adresse: Vollenveien 34, 1390 Vollen Telefon: 66 98 71 20
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Heggedal Vel informerer

Engasjer deg i Heggedal - bli medlem i Heggedal Vel (HV)
Støtt med kr 200 - til kontonr; 0533.02.25086. Skriv navn og adresse.

Det sittende Heggedal Vel (HV)-styret
opplever en markert større interesse fra
medlemmer for å være med HV-styret,
enn på svært mange år. Et titalls telefonsamtaler til noen av de nesten 150
medlemmene i HV, resulterte i at 3 personer sa et klart ja til å være med i
styret - og gi sitt bidrag.

Det er også en merkbar interesse blant de sittende medlemmene i styret for å fortsette. Det er klart at det er gøy
og spennende og være med i et arbeid som gir resultater.
Og mye tyder på at det er mange i Heggedal som kan
tenke seg å være med i årene som kommer. Vi har et
klart mål; Heggedal skal bli et av de beste stedene å bo i
- kanskje på hele Østlandet. Hvordan skal vi få det til?
Ved at noen av oss engasjeres i de spørsmål som ligger
rett utenfor døra vår - det mange erkjenner er viktig for et
lokalsanfunn. Det er lettere å få noe til en du tror!
De personene som idag sitter i HV-styret, og som er villig til å fortsette er:
* Åsmund Sutterud
* Anette Mahle Gisle
* Irene Johansen
* Toril Hennig
* Per-Ola Baalerud
* Henry Mayer
* Stein D Berge
De 3 nye personene som sagt ja til å stille i HV-styret,

Kjøpes på biblioteket for kr 50

er:
*
*
*

Årsmøte i HV torsdag 18.
mars kl 19.00 på Gjellum
Kom og still spørsmål om status for
utbyggingen av Heggedal sentrum, og
hvilket fokus og engasjement HV vil ha
på utbyggingen, ny Heggedal stasjon,
Spikkestadbanen og andre kommunikasjonsspørsmål knyttet til Heggedal.
Traﬁkksikkerhet vil også være et viktig
spørsmål for Heggedal’s framtid.
Forslaget er å samle disse spørsmålene i
et Brukerråd - felles for hele Heggedal.

Du trenger ikke være redd for å bli valgt inn i styret for

HV. Vi har pr dato 9 gode kandidater til styret. Men har
du lyst til å være med i arbeidet, kan du godt melde deg
til Brukerrådet eller et av de andre arbeidsgruppene som
HV-styret vil opprette.

Det viktige Brukerrådet for utbygging, samferdsel og
traﬁkksikkerhet vil bli belyst på årsmøtet - og du er
velkommen til delta i diskusjonen om innhold og mål
for dette Brukerrådet. Flere uttalelser fra politikere og
administrasjon i Asker kommune tyder på at et samlet
Brukerråd for Heggedal har betydning for retningen og
tempoet for utviklingen i Heggedal.
En annen viktig sak på årsmøtet er overføring av

eierskapet for Gjellum-senteret fra HV til Asker kommune. Denne overføringen skulle ha vært gjort i 1985
eller 1995, men av ulike grunner ble ikke dette sluttført.
Overføringen skal gjøres vederlagsfritt, men HV skal ha
visse evigvarende fordeler som skal nedfelles i en avtale.

Einar Willy Johansen
Petter Dahlgren
Leif Arne Aarheim

Hold fartsgrensene
også i Heggedal

Denne siden er
Stein ansvarlig for.
stein.berge@c2i.net

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

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

HV i nr 2-2010.indd 2
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Årsmøte i Heggedal IL
Det innkalles til årsmøte
i Heggedal IL
tirsdag 23. mars 2010 kl. 19.00
på Gjellum Grendehus.
Styret
Heggedal Idrettslag - klubben der alle lykkes!

Påske i Blåfjell
Skjærtorsdag, altså 1. april, gjennomfører Blåfjellhytta
sitt tradisjonelle påskearrangement, melder hyttestyret.
Påmelding skjer fra klokka 12.00, og konkurransene
starter klokka 13.00. Litt avhenging a v vær og føreforhold, satser en på å arrangere ideallangrenn, aking, bøtte
& presisjon, hukommelseslek, quiz og ridning. Startkontigent kr. 100 pr. familie. det vil også bli loddsalg, åpen
kiosk, musikk og premieutdeling (alle barn får premie!
Hyttestyret ønsker velkommen til en hyggelig opplevelse
i Kjekstadmarka, og minner om at Blåfjellhytta vil være
åpen hver dag hele påsken mellom klokka 12.00 og 16.00.
Hyttestyret minner forøvrig om at Blåfjellhytta vil væree
stengt for publikum søndag 24. april, fordi den da er leid
ut til et privat arrangement.

Leder: 		
Terje Bøe			
Fotball:
Hans-Petter Gundersen
Langrenn:
Terje Berntsen			
Volleyball:
Borghild Istad			
Trim: 		
Laila Samuelsen		
Medlemskap: Lars Wigen			
Blåfjellhytta: Morten Eriksson		
Driftsstyret Gjellum: Vegar Kristoffersen
Banemester:
Simon Johansen		

09-11 HIL.indd 3

Tekst og bilde: Frode Th. Omdahl

900 30 914
906 89 754
994 36 459
913 53 512
915 66 932
958 40 280
416 63 078
66 90 24 71
918 54 434

terje-boe@c2i.net
hans-pgu@online.no
t.k.berntsen@geo.uio.no
b.istad@online.no
lssamuel@online.no
l.wigen@online.no
morten.mette@gmail.com
(Booking: Send SMS)

2010-03-09 01:07:18
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Det nye fotballstyret i HIL ved fire av dem, f.v.: Nyvalgt leder Hans-Petter Gundersen, Anne Carine Børresen, Monica Øverbye
og Leif Haarde. Rune Røising var ikke tilstede da bildet ble tatt. 			
Tekst og bilder: Frode Th. Omdahl
		

Årsmøte i fotballgruppa
Drøyt 20 mennesker hadde
funnet veien til fotballgruppas
årsmøte på Gjellum den 3. mars.
Avtroppende styreleder Tom Hermansen ble valgt til ordstyrer, og
han loste møtedeltagerne gjennom
tre effektive halvtimers oppsummering av året som har gått i den
største enheten i Heggedal Idrettslag.
Hovedmålsetningen for HIL
Fotball er å skape et godt idrettsmiljø der alle opplever å lykkes.
Klubben er en lokal klubb som
primært rekrutterer medlemmer
fra skolene i Heggedal. Det skal
være gøy å spille fotball i HIL,
hvor både spuillere og supportere
representerer klubben med stolthet

09-11 HIL.indd 4

og positiv patriotisme. Det er en
uttrykt målsetning at HIL Fotball
til enhver tid skal ha minst ett lag
i ale alderstrinn.

I sin årsberetning sier styret
i Fotballgruppa at de mener at
idrettsmiljøet i fotballgruppa
er svært godt, og at de har god
rekruttering i nærmiljøet. Omdømmemessig har de mottatt mye
positivt fdra både jente- og guttelagene når de er ute i cuper og
seriekamper. De har imidlertiod
ikke lykkes å stille lag i alle alderstrinn, og det er lag som faller
fra, men i 2009 lyktes de imidlertid i å beholde alle lagene.
Suksessen med å slå sammen Jen-

ter 95 og 95 samt Gutter 93 og 94
har fortsatt, og dette er noe som
gjør at Heggedal kan stille med
eget juniorlag på guttesiden i år,
og man håper å gjøre det samme
på jentesiden neste år.

Styret påpeker at takket være
Øyvind Borhaug og A-lagets
innsats, så kan HIL Fotball i år
stille med eget lag i 5. divisjon for
første gang på mange år.
Årets Spiller ble også for året
som gikk kåret både blant gutter
og jenter, og de som på Fotballens
Dag velfortjent mottok denne hederstittelen var Lene Fjeld Brennum på Jenter 94/95 og Thomas
Småhaug på G-97.

2010-03-09 01:07:21

Heggedal Idrettslag informerer

Heggedals posten 11

Fotballgruppa kårer år om annet ”Årets Ildsjel” blant alle ivrige bidragsytere, og
denne gangen var det Øistein Andresen som hadde gjort seg mest fortjent til tittel og
pris.

Nyvalgt leder Hans-Petter Gundersen
(til venstre) ønskes lykke til av avtroppende Tom Hermansen

Økonomien i Fotballgruppa har aldri
vært bedre. Dette skyldes såvel god
kontroll med løpende utgifter og en
svært god innsats fra alle i forholdt til
dugnadsinnsats og inntekter av slike.
I tillegg til de allerede regnskapsførte
inntektene, er det søkt støtte fra Asker Idrettsråd til såvel fotballakademi
som etableriing av seniorlag, og støtte
til utstyr til ungdomskvelder, søknader som det ennå ikke er kommet svar
på.

A-lagets sesong fikk et noe turbulent
forspill. HIL og VUL hadde siden
2000 hatt felles satsing på senior- og
tidvis juniorfotballen. De siste årene
var det etablert et 2. lag på senior som
hadde spilt seg fra 8. til 6. divisjon.
1. laget hadde de siste årene spilt i
3. divisjon og var på grunn av forbundets regler registrert som et rent
VUL-lag, mens 2. laget hadde vært
et samarbeidslag. Før 2009-sesongen
ble reg-lene innskjerpet slik at et evt.
samarbeidslag ikke lenger kunne fungere som et 2. lag. Klubbene måtte da
ta diskusjonen om 2. laget skulle være
et rent VUL-lag, eller om det skulle
fortsette som et samarbeidslag med
sikte på overføring til HIL fra 2010.

vant cupen, og man satt igjen med et
overskudd på 155 000 - mot 100 000
året før. Fra i år skal cupen gjennomføres i løpet av tre helger i hallen for
de yngste spillerne, og to helger på

Grasrotandelen er en ny inntektskilde, og gjennom heggedølers lottospill
og tipping så kom det i 2009 inn hele
24 000 kroner gjennom denne ordningen. Det ble også solgt julekalendere
og lodd, og dette alene innbragte 35
000.
Den største usikkerheten omkring
forutsigbarhet eller mangel på sådan
for fotballgruppa ligger i vinterdriften
på Gjellum. Men på g runn av mangelfulle regnskaper i HIL for vinterdriften som sådan, så er det noe uvisst
hvordan dette vil slå ut i regnskapet.
Heggedalscupen ble arrangert over
tre helger i Heggedalshallen, o garrangementet innbrakte både heder,
ære og rikdom; Heggedals eget G-95

09-11 HIL.indd 5

kunstgresset sor de eldste. Cupen i
Heggedalshallen er allerede nesten
fulltegnet, mens invitasjoner til utendørscupen nettopp er blitt sendt ut.
Håpet er at også disse dagene skal fylles opp, slik at det blir Heggedalscup
for alle aldersklasser opp til junior.
Stor takk rettes til alle foreldrene som
stiller opp og gjør Heggedalscupen
mulig.

Konklusjonen i HIL ble at klubben
ønsket å satse på seniorfotballen, laget ble påmeldt som et samarbeidslag
for 2009, men administrert av HIL.
For første gang på ti år vil HIL ha
sitt eget seniorlag i serien. Man håper
dette ikke vil være et forbigående fenomen, og at mange fotballentusiaster
blir å se på tribunene på Gjellum når
hjemmekampene starter i april/mai.
Går det som gutta håper og ønsker,
blir det ny opprykksfest til høsten!

2010-03-09 01:07:26
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Nytt misjonsprosjekt i Nepal
Sterke inntrykk etter møtet med et lite sykehus i Okhaldhunga
Vi har snakket med Eldbjørg Nåheim
Eien som nettopp har kommet hjem
fra en 11 dagers tur til Nepal med besøk i Okhaldhunga, Det er stedet for
Heggedal og Østenstad menigheters
nye misjonsprosjekt. Eldbjørg er leder
i misjonsutvalget. Etter landing på
en provisorisk ﬂyplass en halv times
ﬂygning fra Katmandu, var det en fire
times gange langs fjellstier for å nå
målet.
Misjonsprosjektet er bistand til
et sykehus her som blir drevet av
Normisjon. Fokuset for prosjektet
er barnehelse og ernæring. Det er
store problemer i området knyttet til
underernæring og feilernæring.
– Menighetene har nettopp startet
prosjektet. Ble du styrket i troen på
at prosjektet var et riktig valg?
– Ja - og det er rungende! Det er
ingen tvil! Det er et stort behov for
tjenestene som blir gitt, og vi ser at
midlene blir godt nyttet. Sykehuset
med 32 senger har et budsjett på to
millioner kroner pluss en million
til sosiale tjenester. Myndighetene
er positive til driften, men deres
tilskudd er kun kr 4500 per år. Det
er utrolig hva de får gjort for disse
midlene: 1000 små og 100 store operasjoner, 2400 pasienter ble innlagt
og det ble utført 28.000 polikliniske
konsultasjoner, 250 fødsler.

Legevisitt i Okhaldhunga med med den norske legen Erik Bøhler.

– Fortell litt mer om prosjektet!
– Prosjektet heter ”Barnehelse og
ernæring i Okhaldhunga”. Avtalen er
foreløpig for to år. Barnehelse betyr
å tilby gratis heletjenester til barn
som veier under 12 kg. Gratis innebærer også et kjønnsaspekt: Gutter
blir tradisjonelt prioritert for tjenester
som foredrene må betale. Ernæring
betyr å gi et to ukers gratis opphold
ved klinikken for mor og barn hvis
barnet er under- eller feilernært. Her
lærer moren å lage ernæringsriktig

mat ut fra det de har å lage mat av.
– Hva gjorde spesielt inntrykk på
deg?
– Det norske ekteparet Kristin og
Erik Bøhler gjør en enestående innsats. De har vært der i seks år. Erik
var tidligere barnelege ved Ullvål.
Nå var det også en nepalsk lege ved
sykehuset – dr. Bim –, men de ﬂeste
av de rundt 40 ansatte har ikke full
legeutdannelse så det kan ofte bli
lange vakter.
Det har vært mange sterke inntrykk – en blir ganske tatt av dette,
altså!
OHB

Tannhelse kan
også være en
utfordring!
Eldbjørg Nåheim Eien utenfor røntgenrommet.

12-13 Menighet.indd 12

Dr. Bim undersøker
en pasient

Kuvøsen forteller om en annen virkelighet enn den vi er vant med.

2010-03-08 22:50:38

Heggedals posten 13

HEGGEDAL MENIGHET

Program Heggedal menighet
Dag

Kl

Aktivitet

Sted

Opplysninger

Gospelmesse
Barnegudstjeneste
Kveldsmesse
Fasteaksjon
Gudstjeneste/Palmesøndag

Kirken
Kirken
Kirken
Heggetun
Kirken

Dehli, Gospelkoret HIM kommer!
Dehli/Dåp/Heggetroll/Band
Torbjørn Brennum og Team Heggedal. K.kaffe
Konfirmanter/Bøssebærere
Dehli/Dåp

MARS
Søndag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag

7
11:00
14
11:00
21
19:30
23
17:00
28
19:30
APRIL

Søndag

1

19:00 Påskemåltid

Kirken

Eigil Morvik/Astrid Sætrang Morvik

Søndag

4

11:00 Gudstjeneste: Påskedag

Kirken

Eigil Morvik

Søndag
Søndag
Søndag

11
11:00 Blomstergudstjeneste
18
11:00 Gudstjeneste
25
19:30 Kveldsmesse
MAI

Kirken
Kirken
Kirken

Dehli/Heggetroll/Band/Salig blanding/Årsmøte
Dehli/Nattverd
Team Heggedal

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

2
9
23
30

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Dehli/Dåp
Dehli/Heggetroll/Lyriaka
Dehli/Dåp
Team Heggedal/Kirkekaffe

11:00
12:00
11:00
19:30

Gudstjeneste
Vårslepp
Gudstjeneste
Kveldsmesse

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), Salig blanding torsdag ulike uker kl. 19.00, HK tirsdag like uker kl. 19.30
Søndagsskole
7. mars, 21. mars (påskefrokost og påskeverksted), 11, april, 18. april, 2. mai
Babysang
Hver onsdag kl. 11.00 fra og med 3. mars til og med 5. mai
Menighetsråd
3. mars, 21. april, 2. juni kl. 19.30-22.00 på Heggetun

Fasteaksjon

Tirsdag 23. mars er det menighetens årlige fasteaksjon. Dette er en aksjon hvor fortrinnsvis årets konfirmanter deltar,
men alle er hjertelig velkomne som bøssebærere eller medhjelpere denne dagen. Dersom du ønsker å bidra med noe
(bøssebærer, medhjelper på Heggetun, kjøre konfirmantene rundt etc.) ta kontakt med menighetskontoret på tlf. 66 90
71 80 eller send en e-post til marianne.heggedal@asker.kirken.no. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelp. I år som i fjor har aksjonen fokus
på menneskeskapte klimaendringer og hovedoverskriften er ”Naturkatastrofer Støtt Heggedal menighet!
rammer alltid de fattigste hardest”. For mer informasjon om aksjonen, gå inn på Givertjenestens konto:
Kirkens Nødhjelps hjemmeside www.kirkensnodhjelp.no.

1644 15 39499

Blomstergudstjeneste

11. april kl. 11.00 blir det Blomstergudstjeneste med dåp i Heggedal kirke
ved Toralf Dehli. Salig blanding og Heggetroll deltar med sang. Det har
vært en tradisjon i Heggedal kirke noen år med denne type gudstjeneste,
hvor vi synger våren inn og pynter kirken vår utvendig og innvendig med
blomster. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe og årsmøte på Heggetun.
Alle er hjertelig velkomne!

12-13 Menighet.indd 13

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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Turveier i Heggedal og Asker syd

							

Heggedalsposten med den 5. turveien
i Heggedal og omegn;
vinterløype i Kjekstadmarka
Skiløypa er ca 12 km lang og går fra Blåfjellhytta, nordover til Breimåsan (Verkensmåsan),
ned mot Småvann, gjennom Trangeberga og så videre sørover til Stordammen. Deretter til
boligfeltet; Kleiverfeltet, og tilbake til Hallenskog.

Jeg er veldig glad i rundturer. Det er

Vel oppe ved Blåfjellhytta er det på

fint å kunne starte og slutte på samme
sted uten å måtte gå samme løypa fram
og tilbake. Så kan man jo variere turen
etter hvilken vei man går.

T

uren denne gangen går fra den
nederste parkeringen ved Blåfjellhytta;
jeg velger å sette igjen bilen nede på flata
i krysset Blåbergveien/Nores vei for å
slippe å gå opp for å hente bilen når jeg
kommer tilbake.

T

uren starter så med bratt oppstigning
opp veien til Blåfjellhytta, her er det
best å gå på beina. På kalde dager kan
det være fint å få opp pulsen og dermed
varmen litt raskt,- ønsker du en mykere
start kan du gå denne runden andre
veien.

med skiene, og stigningen fortsetter
oppover til Blåfjella med flott utsikt mot
fjorden og Oslo. Den verste stigningen
er nå overstått, og løypa går i lettere terreng med små stigninger mellom myrene
oppover mot Breimåsan (Verkensmåsan). Vi er nå 2 km. fra Blåfjellhytta.

V

el oppe på Breimåsan kommer du til et
løypekryss der løypa til høyre går nedover til Skjellestad. Vi holder til venstre
over myra. Dette er høyeste punkt på ruten, og det er masse deilige nedoverbakker å glede seg til. De begynner rett etter
at du har kommet over myra,- og disse
bakkene er grunnen til at jeg velger å gå
løypa denne veien: det er kjempemorsomt å kjøre ned, men mye kjede-

Bilde 1

ligere å gå opp. Men sånn er man jo
forskjellig. Være obs på noen litt krappe
høyresvinger nedover, dersom du ikke
liker å hilse på trærne i skogkanten.

E

tterhvert passerer du flere skilt,- det
meste gjelder sommerløyper (blå skilt,
blå merking). Blant annet går det flere
avstikkere til Småvannsbu, som kan
være verdt et besøk både sommer og
vinter. Vi følger hele tiden rødmerket
løype rett fram, og kommer etterhvert
ned på Småvann og løypekryss der
løypa kommer fra Dikemark (2 km).

V

år tur går til venstre i løypekrysset, og
det er deilige, slake løyper over Småvanna, og flere fine mulighet for rast en
solskinnsdag. En liten stigning rett etter
vannene, så bærer det nedover igjen.

Bilde 6

Bilde 4
Bilde 3

Bilde 2

Skiltet ved Trangeberga.
Dette er et veikryss
som fører deg i mange
retninger.
Blåfjellhytta i praktfullt vær.

Bilde 2
Bilde 5

Bilde 6

Bilde 7

Bilde 8
Bilde 9

Breimåsan.

Målestokk = 1:250
Kartgrunnlaget er en pdf-fil hentet fra www.geodataline.no/skiforenin
løypa; Eid-Sydskogen. Det er mange parkeringsplasser nær løypa, og
finnes i tilknytning til løypa .

Ta denne turen - riv ut disse midtsidene og bruk de som veiviser og historiefor
Toril turveier vinter-3.indd 2
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En rundtur i Kjekstadmarka med
utgangspunkt Blåfjellhytta
Etter en snau kilometer tar løypa til

oppkjørt vinterstid.

Langmyrene av til høyre - det er en
nydelig tur over myrene som anbefales
å prøve en annen gang, men vi fortsetter
rett fram til vi kommer til Trangeberga
og nytt løypekryss. Her kan du velge rett
fram til ROS-hytta (servering i helgene),
du kan gå til høyre oppover mot Bertelsmyr, eller ta til venstre der denne
turen går, mellom de «trange berga».

Det er nå deilig og lett løype i typisk

tter et par hundre meter, dukker det
opp flere sommerskilt, og idet løypa
svinger godt til høyre, går vår ferd til
venstre ( følg skilt til Hallenskog og
Blåfjellhytta).

Rett etter at sporene begynner igjen,

E

Følg bakkene ned til Stordammen, her

er det også nydelig å ta en solskinnsstopp hvis været og temperaturen tillater
det. På den andre siden av vannet er det
golfbaneområde, men selvfølgelig fritt
fram vinterstid. Hold til venstre etter
vannet. Etter noen hundre meter krysser du en skogsbilvei som kommer fra
Kjekstad gård, men denne er ikke alltid

«Kjekstadmarkaterreng»: Åpen og fin
furuskog, og med noen fine småbakker
ned mot Vesledammen og boligfeltet der
(Kleiverfeltet). Hold til venstre når du
kommer ned til bebyggelsen, her er det
nå et stykke vei mellom nystablet tømmer før løypa går over på skogsbilvei, i
slak bakke nedover.
kan vi se opp til venstre mot åsen der
og «Bjønnehula». Du passerer etterhvert under en høyspentlinje og ser da
oppover mot Svartvannsåsen til venstre
og ned mot jorder i Røyken til høyre.
Løypa går nå mellom tett «urskog»på
begge sider, og du nærmer deg Hallenskog og utgangspunktet for denne turen.

U

ndertegnede gikk turen en helg
løypemaskinen var til reparasjon,- slik
at bildene viser et opptråkket enkeltspor.
Vanligvis er det kjørt opp dobbeltspor
langs hele ruten. Skiforeningen forsyner
Kjekstadmarka med milevis av skispor
på kryss og tvers, og for å finne ut når
«din» løype sist ble kjørt, kan du gå inn
på www.skiforeningen.no/markadatabasen.

R

undturen som her er beskrevet, er ca
12km, og tar ca 1,5 timer å gå (forholdsvis rask gange).
			
God tur!
Tekst og foto; Toril
Hennig,
mail: toril_hennig@
msn.com

E

tter å ha gått rett fram en stund,
svinger nå løypa mot venstre og etter
ca 500 meter munner den ut i Nores vei
og bebyggelsen der. Da er det ikke langt
igjen til utgangspunktet.

Bilde 2

Bilde 4
Bilde 5

Småvanna.
Bilde 1

Rett før Trangeberga.

Bilde 3

Bilde 8
Bilde 9
Bilde 10

estokk = 1:25000
e.no/skiforeningen, via Skiforeningens hjemmesider, og navnet på
nær løypa, og de som er merket av kartet er kun noen av de som

Utsikt fra Breimåsan eller Verkensmåsan.

historieforteller - og gi oss gjerne dine opplevelser og betraktninger på mail!
Toril turveier vinter-3.indd 3

Design; Stein D Berge
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En rundtur i Kjekstadmarka fra Blåfjellhytta
Historiske opplysninger omkring rundturen på ski fra Blåfjell – Breimåsan - Kleiverfeltet - Hallenskog.

Like ved Knappenålsmyr, før du kom-

mer til Breimåsan, ligger den vesle tømmerkoia Persbu på et høydedrag. Den
ble visstnok bygd under krigen av Nore.
Johs. Nore på Haugbo i Asker hadde
kjøpt hele skogeiendommen til Hallen
gård i 1917.

N

avnet Breimåsan er nevnt i en delegang mellom Kjekstad og gårdene på
Asker-siden allerede i år 1408. Betegnel-

sen Verkensmåsan er et nyere navn og
kommer fra jernverkstida på Dikemark
(1699 - 1804). Før krigen ble det skåret
torv til torvstrø på myra. Sporene kan
fortsatt sees, og fundamentet etter et
torvhus står like sørøst ved myra.

S

måvannsbu ble bygd som utfartssted
for ansatte på Dikemark sykehus. Hytta
er restaurert og kan leies gjennom Turistforeningen.

L

angs nedkjøringen fra Breimåsan
mot Småvanna ligger flere Kølabonner,
blant annet på Guihogget og ved Heggedalsmyr. Dette skogsområdet hørte til
Eriksrud gård, men bøndene på Gui og
Heggedal gård leide skog til kølabrenning. Gårder innenfor en mils omkrets
hadde nemlig leveringsplikt på trekull til
jernverket på Dikemark.

Sør for Småvanna, ved det laveste

punktet i kraftlinja,
lå Hjemmefronthytta. Den ble bygd av
motstandsfolk under
krigen. I dag er få spor
tilbake.

Stordammen og

Tretjenna ble demmet
opp av Kjekstad med
tanke på vannforsyning og kraft. Myrområdet der golfbanen
ligger i dag heter også
Breimåsan. Der fantes
også Kjekstad torvstrøfabrikk. Drivkraften til
rivemaskinene kom via
et tautrekk fra vassdraget som renner fra
Stordammen.

Bilde 8
PÅ vei til Vesledammen.

Byggefeltet ved
Bilde 9
Kleiverfeltet - et ganske nytt byggefelt.

Bilde 7
På Kjekstad golfbane!

Vesledammen kalles
Kleiverfeltet. Det omfatter ca 350 boliger og
er utskilt ra Kjekstad
gård.

E

t par hundre meter
nordøst for Vesledammen, ikke langt fra
skogsbilveien, ligger
Bjønnehula.

O

mrådet oppover på
vestsida av skogsveien
mot Øvre Hallenskog
kalles Brenteberja.
Det skriver seg fra en
større skogbrann på
1800-tallet.

Bilde 10
Nyhogd tømmer ved Kleiverfeltet.

Toril turveier vinter-3.indd 4

Den historiske teksten
er skrevet av
Terje Martinsen,
mail: te-m4@online.no
Design; Stein D Berge
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17. MAI-FEIRINGEN I HEGGEDAL
I løpet av de siste årene har det vært diskusjoner og konflikter knyttet til hvorvidt Heggedal skole skal gå i barnetoget rundt Skaugum, og om det skal være gudstjeneste
på Hovedgården midt i barnetoget.

ner og grupper føler seg velkommen til å delta i.

FAU er det øverste valgte organet for elever og foreldre/
foresatte på Heggedal skole, og vi stiller økonomisk garanti for 17. mai arrangementet.

Årets 17. mai komité ønsker å legge forholdene til rette for
en gudstjeneste på Heggedal skole i forkant av barnetoget,
og ønsker å gå i dialog med menighetsrådet om dette.

På bakgrunn av alle diskusjonene og konfliktene rundt
planleggingen og gjennomføringen av 17. mai, utarbeidet
FAU i fjor følgende føringer:
1) HEGGEDAL SKOLE DELTAR I BARNETOGET
RUNDT SKAUGUM
FAU ønsker at 5-7 trinn skal gå rundt Skaugum sammen
med alle de andre skolene i Asker kommune. De som ikke
kan delta, må gi skriftlig melding i forkant av 17. mai til
kontaktlærer. Asker kommune betaler for busstransport,
og 17. mai komiteen er avhengig av å vite antallet elever
som skal være med til Skaugum.
2) ANDAKTEN I BARNETOGET VED HEGGEDAL
HOVEDGÅRD
17. mai arrangementet er et foreldredrevet skolearrangement, og vi ønsker at elevene og befolkningen i Heggedal
skal ha valgfrihet i forhold til å være med på en andakt 17.
mai. I og med at andakten er midt i barnetoget er det ingen reel valgfrihet. 17. mai er en offentlig høytidsdag, men
ikke en helligdag. Vi feirer Norges grunnlovsdag hvor vi
ble en selvstendig rettstat, og nasjonaldagen symboliserer
at vi skal ha samhold og toleranse for alle kulturer og folkeslag.
Vi vil derfor ha et program hvor alle nasjonaliteter, religio-

Det blir en stopp i barnetoget på Hovedgården som tidligere, men uten den tradisjonelle andakten. Hva innslaget
vil bestå av, er opp til 17. mai komiteen å avgjøre.

FAU hadde ekstraordinært FAU- møte 19. januar 2010 på
bakgrunn av at føringene FAU 2008/2009 utarbeidet for
17. mai beklageligvis ikke hadde blitt lagt ut på skolens
hjemmeside i fjor.
Disse føringene er nå lagt ut under fanen informasjon for
de som ønsker å se nærmere på dokumentene i saken. Her
finner dere for øvrig all informasjon samt møtereferater.
Vi gjør oppmerksom på at ledelsen ved Heggedal skole
stiller seg fullt og helt bak FAU sine føringer.
Beslutningen om de nye føringene for 17. mai feiringen i
Heggedal er basert på en objektiv vurdering av saken. Vi
har tatt utgangspunkt i at vi må finne en løsning i saken
som kan favne alle i Heggedal.

Med vennlig hilsen FAU 2009/2010:
Erik Godheim, Silja Qvist, Kari Simonsen, Jannicke Haugseth, Therese Fløtre, Åsmund Sutterud og Berit O. Nese
21.01.2010
Berit O. Nese, FAU-leder
Mobil: 92 856 189
Mail: g-nese@online.no

Programmet for dagen
Programmet for 17. mai feiringen i Heggedal er fremdeles ikke helt ferdig. Det er imidlertid helt klart at toget
har en noe senere avgang i år enn tidligere. Det har sammenheng med at korpset i år skal spille på Blakstad først.
Det blir imidlertid etter alle solemerker salutt på
Hovedgården som vanlig kl 07 og flaggheising på Heggedal skole kl 08. Toget vil antakelig gå kl 12, og vil ankomme Hovedgården ca kl 1230. Omlag en time senere
er toget tilbake ved skolen hvor det tradisjonelle programmet tar til med leker, servering, underholdning og taler.
Enkelte endringer i tidene vil kunne skje etter hvert
som arbeidet med programmet skrider fram, så følg med
i det endelige programmet som vil bli å finne i postkassa
i begynnelsen av mai.

Det foreløpige programmet ser slik ut:
07:00 Salutt på Hovedgården
07:00 Buss til Skaugum for 5.-7. trinn
08:00 Flaggheising på Heggedal skole
10:00 Filmvisning og bevertning for 5. - 7. trinn, på skolen
11:00 Kaféen på skolen åpner
12:00 Barnetoget starter fra Heggedal skole
12:30 Barnetoget stopper på Heggedal hovedgård
13:30 Barnetoget er tilbake på Heggedal skole
13:30 - 16:00 Kafé, leker og underholdning på Heggedal skole.

17.mai-komiteen v/Marit Meyer og Hans Marius Christensen

17 FAU om 17-mai.indd 3
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Gratulerer Heggedal
En ny milepel er nådd i å bygge stasjonsbyen Heggedal med nytt sentrum og ny jernbanestasjon.
Fredag 19. februar kl 19, inviterte Tandberg Eiendom sammen med Heggedal Vel, til ”Milepelfest” på
Kulturpuben i Heggedal. Tandberg Eiendom spanderte bløtkake og kaffe på nærmere 100 gjester, som
kun på en dags varsel stilte opp for å markere denne milepelen - på veien til stasjonsbyen Heggedal.
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Gratulerer Heggedal

Tekst: Stein D.Berge
Foto: Ole Hermann Bjor

Etter denne overbevisende milepelen må de notoriske
skeptikerne i Heggedal bli litt mindre skeptiske!
Det var 5 personer som markerte denne milepelen med innlegg; Ordfører Lene, plansjef i Asker
kommune; Tor Arne Midtbø, Espen Tandberg fra Tandberg Eiendom (møteleder), utviklingsdirektør
Svein Prytz hos JMbyggholt og leder av Heggedal Vel; Stein D Berge.
Det er mer enn tilfeldig at 2 så viktige beslutninger kom i samme uke; 1) Endelig vedtak for reguleringsplanen for Heggedal sentrum og 2) 66 mill kr for å bygge det nye veisystemet rundt stasjonen, for
bl.a. å stenge Norges verste plankryssing mellom tog og vei.
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9. klasse på Hovedgården Ungdomskole skal i år igjen sette opp
en forestilling i forbindelse med
kulturbedriften. Alle er velkomne
til å se på denne tankevekkende
musikalen.

9. trinn på Hovedgården
ungdomsskole presenterer:

MAKE A

Årets forestilling har fått navnet
”MAKE A CHANGE!”. Handlingen går ut fra en familie og problemene deres, men tar også for seg
verdens og litt større problemer.
”Det blir en musikal som kommer
til å vekke mange tanker hos de
fleste”, sier Hanne Hellevik, lærer
på trinnet.
”Å jobbe med kulturbedriften er en
spennende og interessant opplevelse. Vi får en avkobling fra skolen
samtidig som vi får lært mye”, sier
Lilliane R. Haaland, medlem av pr.
gruppen og skuespiller. Elevene
begynte med å søke på en stilling
som de ville jobbe med. Så satte
Manusgruppa og PR-medlemmene
i gang og bygde opp grunnkonseptet. Senere ble skuespillere og sangere, dansere og senearbeidere satt
til arbeid. Under arbeidet med musikalen er alle elevene veldig aktive og de har mye å gjøre. Timene
går også til fag og andre ting med
skole, så de har det hektisk. ”Det er
alltid mye å gjøre”, sier Martine W.
Haveland.
Alle elevene gjør en innsats. Manusgruppa har blant annet skrevet
manuset, PR-gruppa har funnet
sponsorer, mens alle andre gjør
så mye de har tid til for å få denne
forestillingen til å bli bra. ”Jeg er
med på skuespill, sang, kostyme
og dansing. Det er så morsomt”,
sier Ingvild Børsum.

CHANGE
Kulturbedriften ved
Hovedgården ungdomsskole
presenterer:
Kan DU gjøre en forskjell?
En tankevekkende musikal
om foranring
Barn 50 kr, voksne 100 kr,
VIP 150 kr.

I gamle Heggedal Fabrikker
tir. 16/3 kl.18.00
ons. 17/3 kl.18.00
tor. 18/3 kl.18.00
Bestill billetter på
kulturbedriften10@hotmail.no
eller kjøp ved oppmøte
Det er kafeteria før, i pausen
og etter forestillingen

™
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Skuespillerne i full øving

Alle på Hovedgården Ungdomskole er klare for
forestilling og inviterer deg til å komme og se på.
Bestill billetter på
kulturbedriften10@hotmail.no
eller kjøp ved oppmøte i gamle Heggedal Fabrikker.
Det blir forestillinger:
tirsdag 16. mars kl.18.00
onsdag 17. mars kl.18.00
torsdag 18. mars kl.18.00
Tekst: PR-komiteen v/Therese Lie Fundingsland og Lilliane R. Haaland
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Kristine og Karina Florentz
Mor og datter med felles interesse!

Av Ole-Herman Bjor

Karina Florentz foran bildet ”Diva”. Bildene til venstre
har tittelen ”Frykt intet!” (øverst) og ”Silence”.

Kristine og Karina Florentz – mor og datter – har nettopp
hatt utstilling i Galleri ISSA på Dikemark. Begge studerer
klassisk maleteknikk hos Mard Issa. Kristine bor i Sætre
terrasse i Heggedal og Karina har vokst opp her, men bor
nå i Oslo. Kristine har i mange år hatt ulike kunstformer
som hobby – slik som rosemaling, maleri og smykkekunst.
Spesielt liker hun å male landskapsmotiver.

Kristine Florentz foran noen av sine landskapsbilder.
Bildet er tatt under vernissage i Galleri ISSA 11. februar.

20 - 21 Musical-2010 og Florentz.indd 3

Karina har i de senere årene bodd og jobbet i Midtøsten som interiørdesigner. Der har hun designet bl.a for
Sjeiken av de Arabiske Emirater, sultanen av Oman og
luksusvillaer på anerkjente ”The Palm”.
– Er det like spennende å jobbe som designer i Norge?
– Nei, det blir meget stor forskjell. Da jeg jobbet som
designer i Midtøsten var det jo oppgangstider. Jeg var med
på å planlegge konsept og design av luksushoteller, men
jeg hadde spesielt ansvar for den private delen av markedet som boliger og leiligheter. I samarbeid med arkitektene arbeidet jeg med interiørdesign som omfattet alt fra
material- og fargevalg til design av spesiallagede møbler.
– Det er litt andre rammebetingelser for arbeidene der
nede enn det du har i Norge?
– Ja, det kan du trygt si!
I Dubai var hun elev ved Dubai International Art Center og ble undervist av Midtøstens kjente relieffmaler
Madi Soheil.
Siden 2007 har hun vært elev hos Mard Issa som har
atelier/galleri på Dikemark i det tidligere vaskeriet. Undervisningen har vært litt til og fra – siden hun har pendlet til
Midtøsten. Det var Issa som introduserte bruk av oljemaling for henne, tidligere hadde det vært akryl. Karina har
hatt felles utstilling med Issas elever og stilt ut på Haukeli
utstillingen. Hun har solgt bilder i Dubai og Los Angeles
i tillegg til Norge.
– Hvordan blir tida framover?
– Jeg har mange hobbyer, men jeg tror jeg kommer til å
satse stadig mer på kunst!
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Heggedal hjalp Haiti

Søndag kveld, siste dagen i januar 2010, arrangerte en gruppe

ildsjeler i Heggedal etter et initiativ av Morten Eriksson (på bildet
øverst til høyre, sammen med leder i idrettslaget Terje Bøe) fakkelmarsj for å støtte de jordskjelvrammede på Haiti. Omkring
250 heggedøler trosset kulda og stilte opp, sammen med Asker og
Bærum Politi. Fakkelmarsjen og arrangementet på Gjellum etterpå
innbrakte alt i alt drøye tjue tusen kroner netto, som dagen etterpå
ble satt inn på kontoen til Leger Uten Grenser.
Følgende organisasjoner sto bak arrangementet: Heggedal
Idrettslag, Blåfjellhytta, Heggedal Lions, Heggedal og Blakstad
skolekorps, Trim & Trening, Heggedal Menighet og Heggedal
Vel. Følgende firmaer bidro med premier i lotteriet: Rema 1000,
Heggedal Bakeri, Kiwi Heggedal, Thon Hotel Vettre v/Geir Lian,
Ice Crust v/Stein Berge, Se og Hør, Nordic Shimano Cycle v/Terje
Bøe, Heggedal IL v/Blåfjellhytta, Mølla Dekk v/Lars Wigen - og
selvsagt Heggedalsposten.
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Pianostemmer - rimelig og dyktig
ledig for oppdrag
tlf. 67 13 95 18

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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Om ambisjoner og forventninger

Jeg innrømmer at jeg aldri har
etablert en nærmiljøsentral før, men
jeg har imidlertid gjort en del andre
oppgaver som jeg tror kommer Nærmiljøsentralen til gode i de kommende år. Jeg har “teknisk bakgrunn”
(og bakgrunn er ofte noe man har fra
tidligere tider), men har i mer enn 20
år jobbet som leder og prosjektleder,
hovedsakelig innenfor sykehus, bank
og generell informasjonsteknologi.
Jeg har jobbet med folk fra mange
forskjellige selskaper, land, kulturer
og miljøer, men fellesnevner har hele
veien vært samarbeid mellom mange
individuelle bidragsytere og større
aktører for å nå mål man ikke ville nå
om man sto alene.
Jeg er innforstått med at det kan være
forskjeller både på motivasjonsfaktorer og styringsmuligheter innenfor
det frivillige arbeidet i forhold til i det
“tvungne” arbeidsliv, men jeg er likefullt opptatt av at felles målforståelse
og god innsikt i en samlet hensikt for
innsatsen vil bringe oss et godt stykke
langs riktig vei.

Hva gjør jeg

for å komme i gang? De første dagene
har jeg brukt til å komme noenlunde
i orden i Nærmiljøsentralen. Installert PC og nettverk og fått tak i noen
møbler som gjør det mulig både å
jobbe og ha besøk. Jeg utarbeider en
kort presentasjon for sentralen, som
jeg skal bruke når jeg besøker alle jeg
trenger å snakke med. Jeg lager også
en folder eller brosjyre for sentralen
som skal kunne benyttes av alle med
behov. Det viktigste er imidlertid at
jeg blir kjent med dere og at dere blir
kjent med nærmiljøsentralen. Og jeg
kommer til å ringe eller sende en mail
eller bare banke på for en samtale i
løpet av de nærmeste ukene. For at vi
skal få den nærmiljøsentralen vi trenger vil jeg ha din hjelp og dine idéer
og litt av din tid.

24 - 25 Nærmiljøsentralen-II.indd 2

Det foreligger allerede mange tenkte
tanker og interessante initiativ/prosjekter fra frivillige organisasjoner
i Heggedal og fra interimsstyret/arbeidsutvalget for Heggedal Nærmiljøsentral. I tiden frem til 25. mars skal
jeg gå igjennom dette underlaget og
sammen med det nye styret og gjennom behandling på årsmøtet bli enige
om en overordnet plan for innsatsen
fra Nærmiljøsentralen. Det er viktig
for meg at vi er enige om noen prioriterte hovedområder med tilhørende
forventninger til resultater, men like
viktig at vi avtaler tilstrekkelig handlingsrom som sikrer kreativitet og
gjennomføring av nye initiativ. Sist
men ikke minst viktig; ambisjonene
skal stemme med evnen til å gjennomføre. Nærmiljøsentralen blir ikke
som vi sier, men som vi gjør.

Nærmiljøportal

En av de første prosjektene som allerede er igangsatt er etableringen av en
portal for nærmiljøet Heggedal. Portalen (iheggedal.no - et nettsted som i
seg selv gir muligheter, men som også
åpner døra til andre nettsteder og nyttig informasjon) skal være åpent tilgjengelig for alle, men med muligheter til å tilby registrerte medlemmer
en utvidet tjeneste. Det er helt sikkert
at ikke alt er på plass fra åpningsdagen, men noen stikkord for innholdet
vil være:

Lokale “nyheter” - informasjon om
nærmiljøsentralen - kalender/arrangementsoversikt - medlemsoversikt oversikt over utleielokaler - oversikt
over kursvirksomhet - velkommen til
Heggedal - nyttige linker - idébank møteplass/oppslagstavle
For å få på plass en skikkelig portal
med mange muligheter både i starten
og fremover har vi valgt å samarbeide
med noen som har gjort det før. I tillegg har vi valgt å benytte en åpen løsning, slik at vi ikke gjør oss avhengige
av en eller et fåtall samarbeidspartnere fremover. I tillegg sikrer vi oss alle
rettigheter til det vi lager. Plattformen
for våre hjemmesider blir bygget ved
hjelp av Joomla!, åpen programvare
som ikke har lisenskostnader, og som
benyttes av mange organisasjoner og
virksomheter i hele verden. I tillegg
til selve plattformen utvikles stadig
nye elementer/funksjoner til Joomla!,
som dels er gratis og dels kan kjøpes
for en lav pris.

Jeg er trygg på at Heggedal Nærmiljøsentral blir en varig suksess,
gjennom målrettet arbeid og godt
samarbeid mellom organisasjoner,
næringsliv og det offentlige. Heggedal Nærmiljøsentral er styrt av lokalsamfunnet, altså styrt av oss.
Og du er mer enn velkommen innom
for en prat, eller for å diskutere en god
idé!
Per Sletaune

Interimstyret har møte på biblioteket. Fra venstre: Dag Henning Sæther, Per
Sletaune (daglig leder), Stein D.Berge, Irene Johansen, Tom Sletner, Arne Sæther
og Helene Nyen. Mona Pünther var ikke til stede da bildet ble tatt.
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Til organisasjoner, offentlige organer, bedrifter og engasjerte personer i Heggedal!
Etableringen av sentralen nærmer seg neste viktige milepæl når vi nå inviterer dere alle til det første

Årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral
torsdag 25. mars kl. 1900
i Heggedal Seniorsenters lokaler
NB! Kaffe serveres på Nærmiljøsentralen fra kl. 18.30

Årsmøtet er nærmiljøsentralens øverste organ. Møtet skal behandle: Årsberetning og regnskap for 2009, vedtekter og budsjett for 2010.
Det foreligger et forslag til aktivitetsplanen for 2010, og vi inviterer til en
åpen diskusjon om prioritering av
oppgaver. Sentralen ønsker å få flest
mulig ideer og innspill, og det legges opp til gruppediskusjoner rundt
temaet
”Hvordan kan nærmiljøsentralen gjøre Heggedal til et bedre sted å bo?”

Nærmiljøsentralen skal ikke konkurrere med eksisterende organisasjoner
og aktiviteter. Vi ønsker at organisasjonene skal være tungt representert i
styret – spesielt i den første perioden.
Forslag til nytt styre vil bli lagt fram
på møtet. Interimstyret (arbeidsutvalget) vil være valgkomite denne gangen.
På dette årsmøtet vil alle fremmøtte
få stemmerett. På seinere årsmøter vil
det bli krav om medlemsskap. Nærmiljøsentralen er registrert som en
forening, og vi vil starte vervingen av

medlemmer på dette årsmøtet.
I ukene og månedene som kommer vil
daglig leder Per Sletaune bruke mye
tid på å bli kjent med organisasjoner,
grupper og bedrifter i lokalmiljøet.
Med et forhåpentligvis godt og representativt årsmøte i ryggen vil Nærmiljøsentralen være klar for å gjøre
Heggedal til et enda bedre sted å bo.
Velkommen til årsmøte!

Dag Henning Sæther (leder for interimstyret)
Per Sletaune (daglig leder)

Nærmiljøsentralen holder til innerst i Heggedal Bibliotek,
og har inntil videre åpne besøkstider som følger:

mandag 1500-1900
tirsdag 0900-1100

torsdag 1200-1400
fredag 1400-1600

Du er mer enn velkommen innom for en prat, eller for å diskutere en god idé!
For at du skal bli litt kjent med nærmiljøsentralen,
inviterer Per til en kopp kaffe på sentralen før årsmøtet - fra klokken 1830.

Alle i lokalmiljøet inviteres til

Offisiell åpning av Heggedal Nærmiljøsentral
lørdag 10. april kl. 14.00 - 16.00

Nærmiljøsentralen byr på gratis kaffe og kaker til alle.
Underholdning og aktiviteter
Skitthegga Swing spiller fra ca. 14.30
Detaljert program kommer seinere
Det blir også anledning til å tegne seg som medlem av nærmiljøsentralen.
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Smånytt

Program for Kunstfabrikken våren 2010

ta

8. - 19. mars: Hovedgården ungdomsskoles musikal, med prøver og forestillinger (se side 20).
15. - 25. april: Utstilling av 3 av kunstnerne i Kunstfabrikken, Ingeborg Breder, Per Trovik og MayGunn Riis.
Åpen kafé i perioden. Åpningstider - se omtale over.
30. april - 9. mai: Asker Bildende Kunstnere samarbeider med Kulturuken i Asker om flere aktiviteter for barn
og voksne. Skitthegga Swing spiller tirsdag 4. mai fra kl 19:00. Åpen kafé i hele utstillingsperioden. Plakat med
fullstendig program vil bli slått opp på Kunstfabrikken i god tid før utstillingen.
28. mai - 13. juni: NFUKs (Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere) utstilling ”Årets utvalgte 2010”. Dette er
en juryert utstilling med deltagere fra hele landet. Åpen kafé under utstillingen og ulike aktiviteter både for barn
og voksne. Plakat med fullstendig program vil bli slått opp på Kunstfabrikken i god tid før åpningen.

”Motstandsfolk i Heggedal” i Heggedalsposten nr. 1-2010.

Odd Lars Vanberg gir her en oversikt over kildene han baserte sin artikkel på.

Bøker :
”Forelebig udø ” - Kapabel forlag – av Ole-Jacob Abraham
” Nødvendig innsats, sabotørene som skapte den aktive motstanden” - Universitetsforlaget - av Lars Borgersrud
” Sunde biografi – ”Raud krigar, raud spion” – av Egil Ulateig
” Oslogjengen, Europas beste sabotørgruppe” – av Jan Christensen
”De sovjetiske, polske og jugoslaviske krigsfanger i tysk fangenskap i Norge 1941 – 1945 …utgitt i 1988 – av Birgit Koch
” Menn i mørket” av Asbjørn Sunde
” Milorg i Asker” av Arvid Fossum

Meteornedslag i Gjellumvannet?

Aviser:
”Klassekampen” – 7 Mai 2009
”Verdens Gang” - 16 Mai 2009
”Verdens Gang ’s helgenr. Nr. 24 - 2009
”Aftenposten” – 8 Mai 2005
”Asker og Bærums Budstikke av 11 juli 1983

Brev datert 30 April 1979 fra Oberst Dahl, sjef for
2.Bergkompani til samtlige som deltok i kampene i Finnmark
1944/1945.
Samtaler med Harry, Oddvar og Hans Sønsterød samt Ragnhild Førland.

Biblioteket anbefaler
Treichel, Hans-Ulrich:

Den bortkomne
(2000)

Gunnar Enga (bildet) forteller at han oppdaget et 90 cm
hull i Gjellumvannet om ettermiddagen lørdag 27. februar.
Hullet hadde klart vann som om det nettopp var laget. Det
var 15 cm med nysnø på stedet og ingen tegn til at noen
hadde vært i nærheten. Han hadde gått forbi samme sted
fredag morgen – da var det ingen hull. Isen har rundt 80
cm tykkelse, så det skal en del energi til for å lage et slikt
hull.
Enga kom på tanken om meteornedslag da han hørte
om andre nylige nedslag i østlandsområdet og tok kontakt
med fagfolk som kunne bekrefte muligheten. En eventuell
meteor kan bli vanskelig å finne siden dybden på stedet er
11 meter. Har noe falt ned, får vi være glade for at hverken
personer eller hus ble truffet!
OHB

Jeg personen i boken sitter og blar i
et fotoalbum, mimrer og tenker mye
over det han ser på bildene. Der ser
han broren sin, Arnold heter han, det
samme som deres far. Fotoene er nok
kjære for ham, men det smerter også
fordi han misunner broren oppmerksomheten han får fra
foreldrene. Foreldrene snakker om ham hele tiden, mens
jeg-personen (lillebroren) må takle alt på egenhånd, han
som er en så ordentlig gutt. Foreldrene bærer på en hemmelighet som har blitt forvrengt i forhold til sønnen deres.
Storebroren sultet ikke ihjel under flukten fra øst til vest
slik som det har blitt fremstilt og en dag tar moren gutten
sin til side og forteller ham at da de ble stoppet av en russisk patrulje lot hun Arnold gå sammen med en kvinne
som ikke ble stoppet. Siden har de verken sett eller hørt
noe i fra ham. Dette er svært vanskelig for foreldrene,
men da de får høre om et hittebarn øyner de en mulighet,
nytt håp, kan det være den sønnen de ønsker å finne?
Bestill boken og hent den i Heggedal. GOD BOK!
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, varm eplekake
og scones.
Lekre dameklær fra Tina Wodstrup,
Kjederqvist, Container, Vila m.m.

Antikk, gaver og interiør.
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
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