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Side 2

Nå er barnet ettertrykkelig født – og vår første-

fødte tar sitt 3. skritt. Det er klart for de ﬂeste at
dette er blitt et velskapt barn, og barnet legger på
seg og trives.

Og nå er det også født en søster på internett;

www.heggedalsposten.no. Der ligger alle numre
av Heggedalsposten på såkalt ”pdf-format”, som
kan leses av alle pc’er. Du ﬁnner en adresseliste for
lokale foreninger, og organisasjoner. Den lokale
arrangementskalenderen ligger på en egen side, og
blir fortløpende oppdatert. Hvis du har et arrangement, send en liten melding, så kan vi unngå lokale
”kollisjoner”. Vi ønsker å bygge ut sidene etter
hvert. Tillegg og rettelser sendes til Dag Henning
Sæther; mail: d-hen-sa@online.no.

Du som har lest både HP nr 1 og 2, er blitt klar
over de ulike stofftypene: Utbyggingen av Heggedal sentrum, de historiske artiklene, de faste

sidene til de store foreningene som står bak HP,
presentasjonene av andre foreninger - og aktiviteter på f.eks skolene. Nå vil vi starte med en ny
type presentasjoner; presentasjoner av bedrifter i
Heggedal. Disse presentasjonene lages i samarbeid mellom redaksjonen og bedriften. De betales
av bedriften som en annonse, men vi legger vekt
på at disse skal ha verdi for deg som leser. Se annonse side 9, 15 og 23.

Skal Heggedalsposten kunne leve i mange år

fremover, må vi få med oss ﬂere entusiastiske
frivillige som er skriveføre – og som synes dette
er gøy. Hvis du blir med i redaksjonen, vil du selv
bestemme hvor mye tid du vil bruke. Du kan bidra
med ideer og stoff – ut fra ditt ståsted. Og du skal
vite at redaksjonen er en gjeng som gir overskudd
og har evnen til å inspirere hverandre. Vi er på vei
til å bygge opp et godt utstyrt redaksjonslokale på
Gjellum, som også du kan få glede av. Se annonse
side 30.

Redaksjonen for dette nummer av HEGGEDALSPOSTEN er:
Stein D Berge – Heggedal Vel (sdb@crust.no)
Terje Martinsen – kulturpersonlighet/historiker (bygdeboka@royken.kommune.no)
Ole-Hermann Bjor – Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Dag Henning Sæther – kulturuka i Heggedal (d-hen-sa@online.no)
Tone Wien – Askerbørskogen Vel (tonewien@gmail.com)
Odd Lars Vanberg – Heggedal Hovedgård Venner (catvanberg@c2i.net)
Irene Johansen – Heggedal Vel/økonomi (ire-j2@online.no)

Bidrag til bladet for eksempel kr. 100,- kan sendes til
Heggedalpostens
konto nr. 2220.16.01332
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Vi vil ha med oss ﬂere organisasjoner!

Heggedalsposten har ﬂere oppgaver. En av de viktigste - eller kanskje den viktigste - er å være meldingsblad for lokale
organisasjoner. Vi tror det er ﬂere som kan være interessert, men som føler seg usikre på hvordan bladet kan brukes, hva det
koster, osv. Bladet trykkes nå i 3500 eksemplarer. I tillegg til Heggedal deles bladet også ut til områdene: Skjellestad/Askerbørskogen, Hallenskog, Gullhella og deler av Blakstad.

Vi inviterer alle interesserte foreninger og organisasjoner til et orienterings- og diskusjonsmøte
mandag 11.juni kl. 19.00 på Gjellum.
- Hvordan kan foreningene bruke Heggedalsposten? Priser / rabatter / økonomi.
- Hvordan kan stoff leveres? Frister og utgivelsesplan for høsten.
- Hvordan kan vi gjøre Heggedalsposten mer attraktiv?
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LOKALE ARRANGEMENTER

Side 3

Lokale arrangementer i perioden mai - august 2007:
Dato / tid

Arrangement

Arrangør

Sted

Lør 5.mai kl.10.-00-16.00 og
søn 6.mai kl.12.00-15.00

Loppemarked

Heggedal og Blakstad
skolekorps

Heggedal Idretshall

Søn 6.mai kl. 18.00

“Jazz-café på Gjellum” - med Skitthegga Swing og
pianisten Morten Gunnar Larsen

Skitthegga Swing

Gjellum Grendehus

Tir 8.mai kl. 19.30
(kafé åpen fra 18.30)

“New Orleans Jazz i Heggedal” - med Odeon Jazz
Quartet

Heggedal Hovedgårds
Venner

Heggedal Hovedgård

Ons 9.mai kl. 18.00

Korpskonsert med Heggedal og Blakstad skolekorps

Heggedal og Blakstad
skolekorps

Kulturfabrikken

Tor 10.mai kl. 16.30

Barna inntar fabrikken

Vikingjordet Barnehage

Kulturfabrikken

Lør 12.mai kl. 10.00-15.00

Gjellumfestivalen 2007
Barnetime, natursti, kunstmaling, leker og trial-sykler
og underholdning

Heggedal Helselag,
Pensjonsistforeningen
m.ﬂ.

Gjellum Idrettsanlegg
og Grendehus

Lør 12.og søn 13.mai
kl. 11.00-15.00

Åpen skole - Fabrikken Asker Kunstfagskole

Kunstfagskolen

Kulturfabrikken

Lør 12.mai kl. 16.00

“Come Back Liza” - forestilling med Espen Rognlien
og Espen Leite

Espen Rognlien

Rustad Meieri

Lør 12.mai kl. 21.00

Konsert med “Generatorene”

Generatorene

Rustad Meieri

Søn 13.mai kl. 12.00

“Vårslepp” - friluftsgudstjeneste ved Heggedal Kirke

Heggedal Menighet

Heggedal Kirke

Tor 17.mai

Fullt program - se side 23

17-mai-komiteen

Heggedal skole m.m.

Lør 2.juni kl.10.00

Nasjonal kastfemkamp i friidrett for veteraner

Heggedal Friidrettsklubb Gjellum Idrettsanlegg

Lør 2.juni 12.00-16.00 og
søn 3.juni kl. 13.00-17.00

Kulturdagene på Heggedal Hovedgård 2007, se side
10-11.

Lions Club Heggedal

Ons 6.juni kl.19.00

Heggedalsposten møter næringsdrivende og bedrifter i Heggedalsposten
Heggedal, se omtale side 30

Gjellum Grendehus

Man 11.juni kl.19.00

Heggedalsposten inviterer foreninger og organisasjoner i Heggedal, se omtale denne siden

Heggedalsposten

Gjellum Grendehus

Lør 11.aug kl.10.00

NM i kastfemkamp i friidrett for veteraner

Heggedal Friidrettsklubb Gjellum Idrettsanlegg

Lør 25.aug kl.10.30/12.30

“Sølvkula 2007” - 10.30 diskos (Gjellum) - 12.00 kule
(Torpv.34). Friidrett for veteraner.

Heggedal Friidrettsklubb Gjellum Idrettsanlegg/
Torpvn.34

Savner du ditt arrangement i
kalenderen??
Meld inn alle typer av arrangementer til
d-hen-sa@online.no, el. tlf. 66 79 71 04.
Kalenderen ligger også på Heggedalspostens hjemmesider:
www.heggedalsposten.no.
Endringer som meldes inn, blir
fortløpende lagt ut på hjemme-sidene.
Annonsepriser 2007
Prisliste for annonsørene pr nr:
- 1 hel side kun baksiden; kr 5.000 pr nr
- 1 hel side, inne i bladet; kr 4.000 pr nr
- ½ side, inne i bladet; kr 2.000 pr nr.
- ¼ side, inne i bladet; kr 1.200 pr nr.
- 1/8-del side er minstepris (stående eller
liggende), inne i bladet; kr 700 pr nr.
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Heggedal Hovedgård

Arrangementer som inngår i “Kulturuken i Asker 2007”.

Kulturuken i Asker 2007

...foregår i perioden 4.-13.mai. Publikum inviteres til over
70 arrangementer med en stor bredde i innhold. Også her i
Heggedal er engasjementet stort, med bidrag fra de yngste i
barnehagene til pensjonistene.
Lørdag 12.mai er det en felles satsing - med “Gjellumfestival”. Vi har hatt litt forskjellige former for “Heggedalsdager”
opp gjennom tidene - kanskje dette kan bli starten på en ny
tradisjon.
På de følgende sidene presenterer vi de
lokale innslagene i “Kulturuken i Asker
2007”.
Til arrangørene: Lykke til!
Til publikum: Dette blir gøy - møt opp!
Dag Henning Sæther

12.04.2007 09:18:56
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Side 4

Jazzcafé på Gjellum søndag 6.mai kl. 18.00-20.00
- med Skitthegga Swing og Morten Gunnar Larsen

Pianisten Morten Gunnar Larsen er tilbake på Gjellum etter 14 år! I 1993
innviet Skitthegga Swing den nyoppussede ”rosa salen” på Gjellum med
jazzcafé - med Morten Gunnar Larsen som solist.
Morten Gunnar Larsen er kjent som solopianist, men har også spilt med
Magnolia Jazzband, Ytre Suløen og Magnolia Jazz Quartet – som i 2001
skiftet navn til Odeon Jazz Quartet.
Skitthegga Swing
Skitthegga Swing fylte 20 år i 2006,
Nils-Kristian Pape
klarinett
og feiret det med jubileumskonsert i
Runa Sæther
trompet
Kulturhuset.
Kafeteria med rimelige priser.

Inngang kr.100,- /barn kr. 50,Arr.: Skitthegga Swing

Tor Stein Hella
Mauritz Aas
Nils Crawfurd
Dag Henning Sæther

trombone
banjo/sang
tuba
trommer

New Orleans Jazz i Heggedal med Odeon Jazz Quartet
Tirsdag 8. mai kl. 19.30 på Heggedal Hovedgård

Øistein Isachsen (klarinett),
Gunnar Gotaas (trombone),
Morten Gunnar Larsen (piano)
Birger Mistereggen (trommer/ vokal)
På denne konserten har de med
seg Børre Frydenlund på banjo,
mandola og vokal.

Odeon Jazz Quartet består av noen av de fremste eksponentene for New
Orleans musikk i Norge. Kvartetten formidler swingende liv, noen vemodige
toner, masser av lystig lekenhet og en porsjon overraskende, velsmakende karibisk krydder. Kvartettformatet og instrumentsammensetningen gir hver enkelt musiker stort rom, og inviterer til kreativt ensemblespill. Subtile nyanser
ivaretas - musikken blir inderlig, elegant og kalles ”kammerjazz”.
Odeon Jazz Quartet kombinerer respekt for det musikalske opphavet med
evne til nytenkning og vitalitet.

Dørene åpner kl. 18.30 med anledning til kjøp av kaffe og kaker.
Billetter: kr. 200,- selges ved inngangen
Arr. Heggedal Hovedgårds venner

Korpskonsert med Heggedal og Blakstad Skolekorps
onsdag 9. mai kl. 18.00 på Kulturfabrikken

Heggedal og Blakstad Skolekorps inviterer til
vårkonsert i Heggedal Fabrikker
Korpset feiret sitt 50-årsjubileum i 2006.
Det er i år 66 musikanter fordelt på aspirant,junior- og hovedkorps.
17. mars deltok korpset i Akershusmesterskapet
for korps, og hovedkorpset kom på 8. plass i 3.
divisjon (totalt 19 korps), og Juniorkorpset ﬁkk
Rocke-prisen for sin fremføring.
Det er tredje gang korpset holder vårkonsert i Fabrikken, og håper på et stort og lydhørt publikum!

Gratis entre! Salg av kaffe og kaker. VELKOMMEN!
Arr. Heggedal og Blakstad Skolekorps
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KULTURUKEN I ASKER 2007 lokale arrangementer

KOM - LYTT OG SE
Så skal dere få oppleve hva barna i Vikingjordet har syslet med.
Wigwam, Per Spellmann, rapp, dans og lek.
Og kanskje vil vi vise dere andre pek!

Side 5

Barna inntar
Kulturfabrikken

torsdag 10.mai kl. 16.30

Barna i Vikingjordet barnehage har i lang tid jobbet med forestillingen vi skal
ha på fabrikken 10.mai. De har gjort seg sine egne tanker om hvordan det skal
være og ikke minst hvordan det skal bli å høste applausen etterpå. Vi har hatt
samlinger der barna har fått være med på å bestemme forestillingens innhold
av sanger og underholdning.
I tillegg har det også vært viktig å planlegge hva publikum skal få servert av
kaker/mat i kafeen etter forestillingen.
Kom og vær med å virkeliggjøre barnas tanker og drømmer denne kvelden.

Fri entré - salg av kaffe og kaker
Arr.: Vikingjordet Barnehage

Gjellumfestivalen 2007

lørdag 12. mai kl. 10.00 - 15.00 på Gjellum - aktivitetsdag for alle!
Her blir det barnetime med eventyr, kunstmaling for store og små
kunstnere, natursti, korps, kor, jazz og trial,- og mye godt å spise!
10.00-10.45: Barnetime for de minste. “Søstrene på Værket” forteller eventyr.
11.00-12.00: Natursti med morsomme oppgaver, der Helselagets årlige
“Hjertemarsj” er lagt inn. Premier.
11.00-14.00: Unge kunstnere. Elever fra Asker Kunstfagskole hjelper barn
som vil male.
12.00-15.00: Uteaktiviteter på Gjellum. Konkurranser for unge og voksne
barn. Premier.
12.00: Heggedal og Blakstad Skolekorps og Heggedal Barnekor

HELE DAGEN: Åpen kafeteria,
med lapskaus, varme pølser,
kaffe og vaﬂer!

13.00: Ungdomsjazz. Ingunn Fjellang Sæther og medstudenter fra
Musikkhøyskolen spiller.
14.00: Oppvisning av Asker Trialklubb
Ca. 15.00: Avslutning

Inngang voksne kr. 30,-

Alle aktiviteter er gratis

Arr.: Heggedal Helselag og Heggedal Pensjonistforening, i samarbeid med Fabrikken Asker Kunstfagskole, Asker
Trialklubb, Heggedal Friidrettsklubb, Heggedal Idrettslag

Fabrikken Asker Kunstfagskole - åpen skole

lørdag 12. og søndag 13.mai kl. 11.00 - 15.00

Fabrikken Asker Kunstfagskole (Faks) er en to-årig kunstforskole som ligger
i Heggedal Fabrikker. Faks er en ideell stiftelse, der skole- og kulturpersoner
i Asker sitter i styret. Utdanningen bygger på 3-årig videregående skole eller
tilsvarende realkomptetanse. Våre elever er stort sett i alderen 19-25 år, men
vi har også noen eldre elever.
For mer informasjon om skolen, se www.asker-kunstskole.no
Arr.: Fabrikken Asker Kunstfagskole
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Side 6

“Come Back Liza” - digresjoner for trekkspill og evig sjømann
Lørdag 12. mai kl. 16.00 på Rustad Meieri, Kulturpuben
- med Espen Rognlien og Espen Leite
Her får du servert en forestilling med en god blanding av humor og vemod.
Tekstene er blandet med sang og musikk fra 60- og 70-tallet. Stykket er
skrevet av Terje Nordby og fremføres av Espen Rognlien med god musikalsk
hjelp av Espen Leite på trekkspill.
- Hermansen & Moe skal dra sitt vanlige show der de spiller nye og udødelige
versjoner av gamle klassikere av bla. Led Zeppelin, Elvis, The Doors, Jimmy
Cliff, Otis Redding og Tom Waits. De skal innlede med “Come back, Liza”,
som Harry Belafonte gjorde kjent, men de kommer aldri i gang. For det er en
spesiell dag for Lauritz Moe. For det første har dama hans slått opp. For det
andre har noen funnet liket av faren hans i Mombasa. For det tredje.......

Billetter kr. 100,- selges ved inngangen
Generators spiller på Rustad Meieri
Lørdag 12. mai kl. 21.00
Bluesbandet Generators spiller i Heggedal denne lørdagskvelden.
Generators består av:
Petter Johansen, vokal/perk.
Henrik Schau, gitar/vokal
Bjørn Jacobsen, bass/vokal
Brikt Grendar, trommer
Pål Iversen, tangenter/kor
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#

-

9

#-

-9

#9

#-9

+

Bandet har lang fartstid og spiller blues/rock/soul-musikk av
bla. Robben Ford, Delbert McClinton, B.B King, Van Morrison,
Fleetwood Mac mm.

GENERATORS

Greier du ikke å vente, kan du høre bandet på Buddy i Drammen 28. april, med Espen Farstad fra Asker Bluesband
som gjestegitarist.
Rustad Meieri er også kjent som kulturpuben i Heggedal. Gammel brun lokal pub, som i grunn var brunere før, men
som nå tilbyr mer enn bare øl.

Billetter: kr. 150,- selges i døra.
Adresse: Vollenveien 189 i Heggedal.

Vårslepp ved Heggedal kirke
Søndag 13. mai kl. 12.00
Tradisjonen tro feirer vi våren i Heggedal med en gudstjeneste i det fri
og med blant annet barnekoret Heggetroll.
Etter gudstjenesten blir det salg av pølser, kaker og kaffe, det kommer
hester og det blir leker og konkurranser.
Velkommen!
Arrangør: Heggedal menighet
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Lek med litt alvor
”Lek med ball/Allidrett”

er veldig populært blant de yngste i
idrettslaget. Dette ønsker vi å sette
enda større fokus på og søker å høyne
kvaliteten på organisatorisk og praktisk
gjennomføring ved å dedikere en person
til disse oppgavene.

Heggedal Idrettslag har i mange år
Terje Bø (46) - ny leder for HIL

Terje ble valgt som ny leder for HIL

(Heggedal IdrettsLag), på HIL sitt
årsmøte 27. mars - og han etterfølger
Torgeir Kroken.

Terje er gift med Lis (hun kommer fra

det blide Danmark), og de har 2 gutter;
Simen 10 år og Espen 15 år. De bor i
Grodalsåsen 18 - i hans barndomshjem.

Terje tok gymnas og militære - deret-

ter har han jobbet uavbrutt i sportsbransjen. Idag jobber han som country
manager (leder for Norge) i Shimano
Nordic Cycle AS på Billingstad (norges
største grossist i sykkelkomponenter og
utstyr).

Hans ”idrettskarriere” består i noe

hopp som barn-ungdom og så fotball på
seniornivå. Flere år har han vært
fotballtrener i aldersbestemte klasser.

Heggedal er det stedet han ”giller”

mest, og han fremhever Gjellumvannet
og nærheten til sjøen som favorittene
- mye pga hans interesse for ﬁsking.
I tillegg liker han havearbeid - ved å
ordne og stelle.

støttet foreldre og andre som har tatt
initiativ til allidretts-trening for de aller
yngste skoletrinnene. Formålet med
denne ”treningen” er at de yngste skal få
muligheten til å prøve mange forskjellige
idretter, med leken som utgangspunkt.
Derfor heter også gruppen ofte ”Lek
med ball”. Denne sesongen har gruppen
trening en gang i uken i Heggedalshallen. Dette er virkelig gøy både for ledere
(dvs foreldre) og for barna. Her har man
mulighet for å prøve alle typer ballspill
og andre lekepregede aktiviteter, i tillegg
til at man virkelig har rom for utfoldelse.
Hallen er STOR for de små beina til
ungene, men det later ikke til å plage
dem nevneverdig. Aktivitetsnivået er
fantastisk.

Det ligger mye glede i å følge disse

jentene og guttene gjennom et år. Men
det er også mye organisering og tilrettelegging for foreldrene som har vært seg
sitt ansvar bevisst og påtatt seg ”trener”
– rollen. Foreldregruppene som driver
aktivitetene skal ha all honnør for innsatsen! Dere fortjener medalje for å bidra
til å skape interesse for idretten og

Terje har vært styremedlem og med-

lem av arbeidsutvalget - og nestleder i
HIL i et år. Han har nå tatt over jobben
som leder av Heggedals desidert største
frivillighets-organisasjon. Styret i HIL
består av arbeidsutvalget (2-3 personer)
i tillegg til alle gruppelederne. Gjellum
og Gjellumanlegget styres av driftsstyret - underlagt HIL-styret.

også legge grunnlaget for rekruttering til
de ulike gruppene i Heggedal Idrettslag.
Uten foreldreinnsatsen hadde det ikke
vært mulig å gjennomføre allidrett.

Vi trenger imidlertid større kontinuitet

i dette arbeidet og vil gjerne ha kontakt
med deg som har et sterkt engasjement
for barneidrett og som har kapasitet til
å drive denne aktiviteten i idrettslaget
vårt. Dette betyr ikke at vi ikke lenger
er avhengig av foreldrenes innsats og
engasjement, men vi søker med dette å
lette spesielt det organisatoriske med

igangsetting av gruppene og et mer
strukturert ”trenings-opplegg”.

Barneidretten i Heggedal har mange

muligheter, og idrettslaget har mange
tanker om dette. Vi vet det er mange
som brenner for dette i Heggedal og
håper dere tar kontakt med oss for gi oss
innspill og eventuelt bli med å bidra til
et enda bedre tilbud til våre håpefulle.
Idrettslaget har økonomi til å støtte opp
i form av innkjøp av utstyr og ressurser
til å igangsette slike tiltak. Vi mangler
imidlertid nøkkelspilleren som skal
følge dette opp gjennom året og inspirere både store og små. Ta kontakt med
Gry Garlie, 90781515 om dette er noe
som ligger ditt hjerte nært, eller om du
kjenner noen vi bør ta kontakt med. Vi
etterspør ikke i første omgang formell
kompetanse innen barneidrett, men det
er selvsagt ikke noen ulempe om du har
erfaring innen området.

Gry Garlie har skrevet
artikkelen og knipset
bildet - og hun er den
rette å kontakte for deg
som er interessert,
(mobil: 90781515).
De 7 på bildet har alle
deltatt på Allidretten.

Terje ønskes lykke til som HIL-leder.

Leder HIL: Terje Bø - 900.30.914 - terje-boe@c2i.net
Leder fotballgruppa.: Øyvind Borhaug - 971.67.577 - ob@insieta.no
Leder skigruppa.: Eva Lill Kvisle - 918.77.043 - eva-li@friluftsrad.no
Leder volleyballgruppa.: Konstanse Ophus - 913.60.147 - konstanse@ophus.net
Leder trimgruppa.: Laila Samuelsen - 915.66.932
Leder håndballgruppa.: Tone Karlsen
Ansvarlig for medlemsskap: Lars Wigen - 958.40.280 l-wigen@online.no
Leder Blåfjellhytta: Kjetil Jørgensen - 90822196 - kjetil.jorgensen@outoelite.no
Leder driftstyret Gjellum: Karl Gulliksen - 92020809
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Banemester og vaktmester
på Gjellum:
Simon Johansen - 91854434,
(booking av Gjellum - send SMS).
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HEGGEDALSCUPEN 2007
Heggedalscupen 2007 er vel

overstått. Dette er en innendørs
fotballturnering for yngre årsklasser jenter og gutter, og avikles over
3 helger. Alt spill foregår i Heggedalshallen.

Cupstyret har sammen med et

utall frivillige foreldre nok en gang

Cupstyret 2007

gjort en kjempeinnsats for å få arrangementet i havn. Fotballcupen
startet i 1984, så årets cup var den
24 i rekken, og dermed blitt et fast
innslag i bygda. Cupen er helt klart
fotballgruppas hovedinntektskilde.
Kiosksalg, cupavgift og sponsorer
utgjør inntektsgrunnlaget.

Vi spanderer 3 bilder av det vinnende laget; Heggedal 1 - jenter 97.

I år deltok totalt 148 lag og det

ble spilt 244 kamper, noe som er
rekord for cupen. Stort sett er det
lokale lag fra Asker og Bærum som
deltar, men også lag fra Oslo og
Buskerud er representert. Mange
av lagene kommer tilbake år etter
år, men også nye kommer til. Dette
er en indikasjon på at Heggedalcupen har rykte på seg for å være et
ﬂott arrangement.

Cupgeneral Marit Munthe-Kaas er

En glad gjeng i kiosken
Per-Øyvind
og Artnﬁnn
i speaker- og
sekretariatstjeneste på
galleriet.

storfornøyd med gjennomføringen.
Hun takker alle i cupstyret, alle frivillige foreldre og velvillige sponsorer for at et slikt arrangement er
mulig å gjennomføre. De frivilliges
oppgaver spenner i fra kiosksalg,
dømming av kamper, speakertjeneste, sekretariatsjobbing, loddsalg
og vakttjenester. Oppgavene blir
fordelt på de forskjellige årsklassene og velvilligheten er stor hos
de foresatte i følge Marit MuntheKaas. Vi kan allerede nå se fram i
mot neste års Heggedalscup, og en
lang og ﬁn fotballsesong utendørs.

Det vinnende laget; Heggedal 1 jenter 97 - i full konsentrasjon.

TRIMKASSER - et merke i marka for de som vil trimme, og som vil konkurrere litt.
Heggedal IL har i år valgt å innføre noe

helt nytt ved å legge ut to trimkasser i
marka. Vi håper mange vil ﬁnne veien ut
og nytte den ﬂotte naturen vi har rett
utenfor stuedøra.

Kassene settes opp til den 28. april og vil
stå oppe til 15. oktober. Den som har gått
ﬂest turer til en av kassene (kun en gang
pr døgn) vil motta et gavekort. I tillegg
trekkes det også gavekort blant alle som
har deltatt.

Kassene henges opp på Blåfjell drøyt 500
m ovenfor Blåfjellhytta) og en kasse på
Verkensmåsan. Se kartet.

08-09 Heggedal IL.indd 2
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TRANSMATOR’N 2007
Transmator’n ble gjennomført for 56 gang i år. Det ble gjennomført to øvelser - langrenn og
aking. Det var et lite folkehav av barn og voksne som stilte opp søndag den 4. mars i Transmator’n
i Heggedal sentrum. Forholdene var ﬂotte med god fart i akebakken og ﬁne skispor, selv om
mildværet gav noe smørevansker. Nesten 90 barn i alderen 2 - 13 år gjennomførte langrennet
- jevnt fordelt på kort og lang løype. I akekonkurransen, med kostymerenn, deltok ca 70 barn.

Resultatliste Transmatoren 2007
Langrenn - kort løype

Langrenn - lang løype

Simon Tautra Grønnseth 2

Kristine Ramstad
Torbjørn Brandt
Tonje Hauglie Hansen
Sjur Kvisle
Stein Arne Løkken
Thea Kvinnegard
Brynjard Knutsen
Marius Fredhein
Øystein Wennesgård
Ingrid Wennesgård
Gabriel Bless
Tonje Øyseth
Anders Lihagen
Eirik Hillestad Midtskogsæther
Jakob Vevatn
Tobias Haddeland
Fredrik Ognedal
Willhelm Gundersen
Bendik Aksberg
Vegard Gulbrandsen
Tuva Wille Kvarme
Veronica Andersen
Henrik R. meier
Jørgen Flatbø Johnsen
Ingrid Henriksen
Marte Kvinnegard
Håkon Stien
Fredrik August Haugstad
Helene Bless
Martine Munthe Kaas Olsen
Lisa Solnørdal
Amund Hauglie Hansen
Markus Høydalsvik
Ingrid Børsum
Astrid Holtan Fredriksen
Odd Martin Løkken
Henrik Helling
Thomas Øyseth
Cecilie Berget
Oscar Kjerulf
Hamed Mousavi
Martine Sund
Elias Hatlem
Andreas Dinger
Ingrid Holtan Fredriksen
Ingrid Kroken

Navn

Morten Sund 6år - fornøyd
med gjennomføringen og da
smaker saften ekstra godt!

Håkon og Ingrid Nilsen
Ballo - Konge og Dronning
med premier fra akebakken

HIL’s første bruktmarked ble en
suksess.

Vårt første Bruktmarked

ble en suksess. Vi ﬁkk
inn godt med ﬂott og
brukbart utstyr og omsetningen ble på over 10000
kr. Ski, skøyter, akebrett, sportsklær, golfutstyr, innebandy, etc, etc.
Vi takker alle som bidro
til dette arrangementet som helt klart er et
behov for Klubben i våre
hjerter!
Velkommen,både selgere og kjøpere til neste
Bruktmarked til høsten!

08-09 Heggedal IL.indd 3

Alder

Ida Walstad
Silje Giskås Skjevik
Marius Vemøy
Jørgen Førøyvik Olsen
Andreas Gutevald
Hedda Stien
Sunniva Haddeland

3
3
3
3
3
3
3

Helene Wille Kvarme
Ingrid Nilsen Ballo
Håkon Nilsen Ballo
Peter Vevatn
Kristoffer Martnes
Emil Tjelle
Sabastian Hauglin
Dina Larsplass

4
4
4
4
4
4
4
4

Alekdander Uldalen
Emil Walstad
Marina Børsuum
Sindre Simonsen
Emma Tautra Grønnseth
Ingrid Ugnedal
Jakob Gundersen

5
5
5
5
5
5
5

Johannes Aksberg
Eivind Giske Skjevik
Morten Sund
Sivert Simeonsen
Martin Henriksen
Rebekka Førøyvik Olsen
Sol Mørch Jensen
Peder Tunaal
Sigurd Tjelle
Ellisef Wennsagård
Vetle Helling
Celine Olin
Emma Kristiansen
Helle-Mia Christensen

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6

Navn

Aking - økende alder

Alder Tid
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
13
13

05:19
05:32
05:04
04:43
04:49
05:10
06:34
06:34
05:10
05:53
04:10
06:02
04:43
04:32
06:17
05:23
05:01
06:49
04:21
03:58
04:31
05:43
03:41
06:09
05:50
04:40
04:42
06:30
05:24
04:47
05:03
03:43
03:41
04:13
04:02
04:48
03:12
05:05
04:47
03:43
05:46
03:41
03:48
04:31
02:50
02:38

Hele transformatorområdet skal oppgraderes/bygges om
i forbindelse med utbyggingen av Heggedal sentrum.

God interesse for
produktene

Passer disse tro?

Navn

Kaia Larsplass
Iben Lind
Theodor Godheim
Andreas Gutevold
Hedda Stien
Ida Walstad
Marius Vemøy
Silje Giskås Skjevik
Dina Larsplass
Emil Tjelle
Håkon Nilsen Ballo
Ingrid Nilsen Ballo
Ivo lind
Kristoffer Martnes
Alekdander Uldalen
Emil Walstad
Kristoffer Godheim
Sindre Simonsen
Eivind Giske Skjevik
Emma Kristiansen
Johannes Aksberg
Martin Henriksen
Morten Sund
Sigurd Tjelle
Sivert Simeonsen
Sol Mørch Jensen
Vetle Helling
Brynjard Knutsen
Gabriel Bless
Helle-Mia Christensen
Marius Fredhein
Stein Arne Løkken
Thea Kvinnegard
Tonje Øyseth
Bendik Aksberg
Helene Bless
Ingrid Henriksen
Jørgen Flatbø Johnsen
Sondre Øy
Astrid Holtan Fredriksen
Ingrid Børsum
Lisa Solnørdal
Martine Munthe Kaas Olsen
Odd Martin Løkken
Thomas Øyseth
Cecilie Berget
Martine Sund
Ingrid Holtan Fredriksen
Ingrid Kroken

Kaffe, brus, kaker og vaﬂer
fristet også.
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Kulturdagene
2 - 3 juni
På Heggedal Hovedgård

Over 40 utstillere og variert underholdning!

I år øker vi aktivitetsnivået enda et hakk; vi supplerer kunstnerne inne
og ute med norsk kvalitetsmat direkte fra produsentene, og utvider
underholdningstilbudet med konserter og opptredener hver time.
Lørdag 2 juni; tradisjonell underholdning
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Heggedal & Blakstad Skolekorps
Heggedal Blandakor
Gammeldansen på Gjellum
Fra Beatles til Beethoven
Trekning Lotteriet

Søndag 3 juni; gladjazz hele dagen
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

13:00
14:00
15:00
16:00

Skitthegga Swing
Asker Washboard Five
Swing IT
Genek med jazzvenner

Kl. 17:00 Trekning Lotteriet

LIONS CLUB inviterer til en trivelig opplevelse

på Heggedal Hovedgård 2 – 3 juni. Ta med familie,
venner og naboer og opplev ”kulturdagene”.

10-11 Kulturdagene - Lions.indd 2
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Utstillerne inne i Hovedgården

I ettertenksomhetens stillhet inne i Hovedgården ﬁnner du
arbeidene fra årets utstillere:
Hovedutstiller er Bjørn Wiese, som suppleres av Sidsel Kajander, Guro Øverbye, Hilde Michelet, Ane Nyrerød, Målfrid
Kvarteig, Jack Egil Johnsen, Ellen Ruud og Kathrine Haugstad. De stiller ut med både originaler og trykk.

Brukskunstnerne ute

Blant bodene ute til våre mange brukskunstnere ﬁnner du
en stor spennvidde og mange nydelige gjenstander. Her
kan du gjøre kupp med gaver til deg selv, eller venner.
Alt som stilles ut i bodene er egenprodusert med kjærlig
hånd og stolthet over resultatet.

Norsk gardsmat

I fjor utvidet vi kulturbegrepet med matkultur. Det falt i så
god smak hos publikum at det gjentar vi i år med 10 utstillere av norsk kvalitetsmat.Dette er kortreist mat som gir
andre smaksopplevelser enn industrielt produsert føde.
Kom og smak selv! Besøk våre produsenters salgsboder!

Takk til våre støttespillere
Overskuddet av Kulturdagene går uavkortet til vårt humanitære hjelpearbeid i så vel
nærmiljøet som nasjonalt og internasjonalt. Uten den positive vilje og forståelse for
at det er mange som trenger hjelp i dagens samfunn, ville vi aldri ha lykkes i våre
bestrebelser. Vi takker derfor deltagende utstillere, besøkende og våre sponsorer:
Lillan Wikerholmen Tannklinikk; Lystgass til engstelige pasienter. 66 79 61 64
Anleggsgartner Trond Torgundrud; Alt til hage, stein og planter. 66 79 84 67
Tømrermester Truls Stokker; takster og tilstandsrapporter. 66 90 36 86
Bjørn Frode Mortensen AS, Rørlegger Wiese Snekkersservic, Heggedal
Ing. Ivar Pettersen AS, Drammen Hvesser Brødrene AS, Heggedal
Byggkjøp Asker Trelast, Bondi Mikro Dataregnskap, Heggedal
Sigurd Fossli A/S Ventilasjon Autokontroll Røyken, Grodalen
REMA 1000, Gullhella Fargerike Asker AS, Bondi
Miltronic AS, Tranby Sentrum Frisør, Heggedal
CW Elektro Asker Heggedal Bakeri AS
REAL Bil, Gjellum KIWI, Heggedal

Entré kr. 30,-. Barn under 12 år gratis.
Vi arrangerer Kulturdagene på Heggedal Hovedgård for 27de år
på rad. Alle inntekter går uavkortet til vårt humanitære arbeide.
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Lars Martin Hol
– ordinert som prest
Lars Martin Hol som er engasjert som kapellan for Heggedal
menighet, ble 11. mars ordinert
til prest i Den norske kirke av
biskop Ole Christian Kvarme.
Hols engasjement er foreløpig for
inneværende år, men det er ønske
om at engasjementet skal gå inn i
en midlertidig stilling med ramme
på tre år.

Vårslepp

Kapellan Lars Martin Hol og biskop
Ole Christian Kvarme
Foto Erna Dehli

søndag 13. mai
kl. 12.00
Tradisjonen tro feirer vi våren i
Heggedal med en gudstjeneste i
det fri med blant annet barnekoret
Heggetroll.

Ordfører Morten Strand har møte
med Heggedal menightsråd 25.
mai.

Etter gudstjenesten blir det salg
av pølser, kaker og kaffe.
Det kommer hester, og det blir
leker og konkurranser.
Velkommen!

Følgende emner vil bli tatt opp:
• Hvordan er den generelle situasjonen i menigheten.
• Hvordan var høringen i forhold
til stat – kirke.
• Hvordan tenker menigheten i
forhold til det arbeidet som nå
gjøres med overføring av eiendommer fra kommunen til soknet.

Heggedal menighet
Postboks 76
1380 Heggedal

Tlf: 66 90 71 80
Fax: 66 90 71 81
e-post:
dagligleder.heggedal@asker.
kirken.no
www.asker.kirken.no
(velg Heggedal)
Daglig leder: Gro Sandal
Sokneprest: Toralf Dehli
Menighetsrådets leder:
Ole-Herman Bjor
Givertjenestens konto er:

1644 15 39499

Ny eller gammel S P E I D E R ?
Mandag 7. mai kl 18 vil Heggedalsspeiderne vise litt av det vi driver med.
Denne ettermiddagen vil spesielt bli rettet
mot jenter og gutter mellom 8 og 11 år. Aktivitetene blir ledet av fjorårskonﬁrmanter
som i løpet av året har gjennomført lederkurs. Møtested: Heggetun (bak kirken).

12- 13 Menighet-II.indd 2
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Dåpssalme fra Heggedal
Heggedølene Karen Mette Hennig og Per Øystein Funderud
har laget en ﬁn dåpssalme som
vi gjerne vil gjøre kjent.
Salmen ble til ved at Per
Øystein først laget melodien da
et av hans barn skulle døpes.
Karen Mette skrev deretter
tekst til melodien. Salmen er
ikke tidligere publisert, men
den har vært brukt noen ganger
ved dåp i Heggedal kirke.
ohb

Å hvilken jubel stor!
Igjen et gledens under på vår jord.
Takknemlig står vi med et barn i våre armer,
et lite liv som lever, ånder, gror.
Å hvilket gledens bud.
Et liv blir gitt velsignelse fra Gud.
Vi kan i ydmykhet og tillit ta i mot
Gud gir lys for barnets fot.
For vi har fått et barn i gave.
Vi ber deg Herre, vis oss vei!
Gi oss visdom!
Gi oss krefter!
Hold barnet tett til deg!

Gudstjenester
Dag
Søndag 29. april
Søndag 6. mai
Søndag 13. mai
Søndag 17. mai
Søndag 20. mai
Pinsedag 27. mai
Søndag 3. juni
Søndag 10. juni

Tid
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 12:00

Sted
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke (ute)
Heggedal hovedgård
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke

Tillegg
Merknad
Nattverd
Dåp/Nattv
”Vårslepp” Heggetroll
Heggetroll synger
Nattverd
Dåp/Nattv
Dåp
Nattverd

Søndag 24. juni

kl. 11:00 Gudstjeneste

Heggedal kirke

Dåp

Søndag 1. juli

kl. 11:00 Gudstjeneste

Heggedal kirke

Søndag 12. august

kl. 11:00 Gudstjeneste

Heggedal kirke

Søndag 19. august

kl. 11:00 Gudstjeneste

Heggedal kirke
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Arrangement
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
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Heggedal Helselag er en

humanitær organisasjon tilsluttet
Nasjonalforeningen for folkehelsen. Laget kan i år feire 60-årsjubileum.
Det første styret besto av:
Formann : Helene Bjørndal-Riis
Kasserer: Guri Henriksen
Sekretær: Martha Yggeseth
Styremedlem: Ester Pettersen.

HEGGEDAL HELSELAG INFORMERER

M

edlemstallet har variert i
årenes løp fra 25 til 150. I dag har
laget 100 medlemmer og 4 æresmedlemmer. Nye medlemmer
ønskes velkommen. Laget har sine
medlemsmøter på Helselagshuset på
Heggedal Hovedgård.

Side 14

I

årenes løp er det drevet arbeide
på mange områder. Det første og
største var tuberkulosesaken. Gamle
regnskaper viser at det i 1949 hadde
Helselaget en inntekt på 2719.18 kr,
og av dette gikk 428 kr. til tubekuløse og deres familier. Det er også
gitt bidrag til kreftsaken, døvesaken
og ved spesielle nødsituasjoner.

HEGGEDAL HELSELAG 60 ÅR.
På det lokale plan er helselaget

med og arrangerer sommerturer for
eldre. På Heggedal Seniorsenter har
laget arbeidsstue der de eldre kan
komme med private håndarbeider
eller lage gjenstander som brukes til
den årlige basaren, eller bare stikke
innom for en prat. Det sosiale aspektet er det viktigste her.

Trim har alltid vært en hjerte-

sak for Helselaget.Det er trim hver
torsdag på Seniorsentret med stor
oppslutning. Denne ledes av fysioterapeut. Helselaget har anskaffet
utstyr til fotpleie i Seniorsenterets
lokaler. Denne drives av autorisert
fotterapeut. På Helselagshuset har
laget anskaffet fullt utstyr til fysioterapi. dette utstyret samt lokaler leies
av to fysioterapeuter.

I

april/ mai arrangerer laget
”hjertemarsj” . Det er et turløp med
to varianter: en lang løype for de
sprekeste og en kortere for de som
ikke er så gode til bens. Helselaget
deltar under kulturdagene på Heggedal Hovedgård. Det er åpent hus der
det serveres smaksprøver på salat,
grovt brød og en frisk og sunn drikk.

kassa til nyttige formål. Ved Heggedal Seniorsenters oppstart i 1994 ble
det bevilget 150.000 kr. til innkjøp
av møbler, middagsservice, koppeservice, bestikk og glass. Etter hvert
ble det supplert så det kan dekkes til
80 personer.

S

toff til gardiner og duker ble
innkjøpt og sydd på dugnad av Helselagets medlemmer. Lagets piano er
lånt ut til seniorsenteret.

Styret i jubileumsåret består av :
Leder: Aslaug Halfdansen
Nestleder: Anni Tangen
Kasserer: Jorunn Ingebretsen
Styremedlem: Ruth Sæther
”
Astrid Sebjørnsrud
Sekretærvervet alternerer mellom
styrets medlemmer

Nasjonalforeningen for
Folkehelsen er en frivillig,
humanitær partipolitisk
nøytral og landsomfattende
organisasjon som startet i
1910.
Nasjonalforeningen for
Folkehelsen arbeider med
aktuelle og framtidige oppgaver som har betydning
for folkehelsen.

Videre har laget tombola og

salgsdisk med varer fra arbeidsstua.
Ved alle arrangementer selger vi
lodd. Det gjelder å skaffe penger i

Helselaget har lokaler i det vestre sidebygget på Heggedal Hovedgård
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Presentasjon av bedrifter i Heggedal

Åpningstider:
Man. - Ons.: Stengt
Torsdag 16.00 - 23.00
Fredag 16.00 - 02.30
Lørdag 14.00 - 02.30
Søndag 14.00 - 22.00
T: 6678.7898 - 900.28.145
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Dette er i sannhet en
kulturpub - hvor vekten synes å være klart
større på kultur enn
pub. Her er ambisjonene store - og mye
har de fått til allerede.

Mona og Gaute driver puben

sammen - men det er Mona som
står bak disken - og har styringa.

Litt historie.

Mona Gjerdrum (45 år)
Mona er åpenbart meget kreativ - det
gnistrer av henne når hun legger
ut. Hun driver et skole-bokforlag
sammen med sin kjente mor; AnneLise Gjerdrum. Mona er gründer ved
å ha utviklet sin variant av ”Skylight”
(en papirlykt med vokslys i - den virker som en varmluftballong - se www.
skylights.no). Hennes utgave er gjennomprøvet og sikker, og hun importerer sin variant fra Østen.Hennes store
ønske er å få fullt gjennomslag for
denne i Norge - gjerne som et alternativ til fyrverkeri - med mindre skader
og branner.
Hun har også masse ideer. En ide er
å trekke igang en festival - lokalisert i
Heggedal sentrum og lagt til siste del
av august. En annen ide er å få i stand
et marked som kan fungere hver lørdag i sommersesongen - hvor originale
og artige produkter kan selges fra
gammeldagse kjerrer eller boder som
leies ut på kommersiell basis.

Dagens bilde av dette ﬂotte
huset Huset er restaurert og brakt
tilbake av Gaute - i den stil det
hadde når det var nytt. Riktig nok
er fasaden endret noe i kjeller-etasjen - studer bildet til høyre.

Huset er bygget i 1886, og det hørte til ﬂere uthus. Det var meieriprodukter som ble bearbeidet og
solgt. Etter krigen var det kolonial (som matbutikker tidligere
het) - frem til 1985, da den første
puben; ”Flanagans” startet. Så
kom ”Heggeodden stasjon” - inntil
Gaute kjøpte stedet i 2003, og
startet en omfattende og dyr restaurering, samtidig som de drev
frem sin kulturpub.

Litt om puben.

Mona og Gaute hadde klare mål
med dette stedet. Her skulle det
satses på kultur; opera, barne teater og ulike typer musikksjangre
som blues og country.

Mye om kultur på puben.

Mona gløder når hun forteller. Hun
vil satse mest på lokale krefter,
men hun hyrer inn en kar i Norgeseliten som Steinar Albrigtsen.
Det er et arrangement hun snakker mye om; Nissefesten i begynnelsen av desember. Da stiller
alle de lokale bandene som ”Pål
sine haner”, ”Arme riddere”, ”Generators” og Anders Offerbergs
band. Og her er det mange av de
samme 40+ som er Tordenskjolds
musikale soldater; Bjørn Iversen
(key-board), Petter Johansen
(trommer), Simon Johansen (vokal-rytmer), Elisabeth Thonsberg
(vokal), Henrik Schau (gitar), Ditlef
Kristiansen (gitar), Line Offerbro
(vokal), Hans Ola Sønsterød (gitar)
og ikke minst; Anders Offerberg
(gitar og vokal).

Utleie Her leies det ut til alle

typer selskaper - og Mona er helt
åpen for at du kan ta med deg
maten. Prisen avtales.

Gaute Grosvold (47 år)

Gaute jobber nå som håndverker og
entrepenør - men han er utdannet i
bilmekanikk. Han gikk på Bleiker
- faktisk sammen med Geir og Santokh
(Singh) på REAL BIL. I 1982 tok han
fagbrev og jobbet hos Isberg i 5 år. Så
var han i Falken i 2 år - videre til Birger
N Haug hvor han skudde i nye 2 år. Da
var han lei - og han prøvde seg som postmann i 1/2 år, men det var heller ikke
det store. Da fant han på noe helt annet;
nemlig å seile en båt fra Hellas til USA.
Gaute begynte å jobbe for Tandberg
Eiendom før turen til USA, (de hadde
ﬂere bygårder i Oslo og et antall butikker). Det var da han ble kjent med
Espen Tandberg. Og tilsammen har han
jobbet 11 år for Tandberg - inntil han i
2003 kjøpte Rustad Meieri, og startet sin
karriere med Kulturpuben.
Idag er Espen og Gaute nære venner - og
de deler åpenbart interessen for ﬂotte,
gamle hus og spenstig arkitektur.

Det eldste bilde av huset fra 1886
Dette huset er en av de eldste i Heggedal og det inneholder mye historie.

Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Stein D Berge. Presentasjoen betales av bedriften.
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VÅRE VELSIGNEDE VASSDRAG
Terje Martinsen tar for seg vassdragene i Heggedalsområdet og den gamle kulturen knyttet til disse.
Vannet – elvene våre – har alltid
vært selve hovedpulsåra i Heggedal.
Det gjelder Skithegga, det gjelder
Verkenselva og det gjelder de små
bekkene som småningom havner i
Gjellumvannet før reisen fortsetter
mot Åros (=elveoset) ved Oslofjorden. Det er frodig langs vassdragene,
og fossene har gitt drivkraft til både
oppgangssager, møller og stamper.
Ja, selv navnet Heggedal kan vi
takke elva for. Fra gammelt het nemlig elva ”Hegga”. Den starter sitt løp
fra ”Heggsjø” som ligger midt inne i
Kjekstadmarka, og renner mot Spikkestad før den dreier nordøstover mot
Røyken. Der passerer den Heggumgårdene. De har også fått navn etter
elva. For tusen år siden het gården
Heggheim, som betyr ”Heimen ved
Hegga”.
”Mange bekker små gir en stor
å”, heter det. Slik er det også med
Skithegga. I ”vårt” område peker

Hengefoss i Hallenskog seg ut. Særlig vinterstid kan den være vakker,
rene isslottet ut over granittberget.
Rødbekk utgjør kommunegrensen
mellom Asker og Røyken. Den tiltar
i styrke fra sitt spede utgangspunkt
oppe ved Eikestubben. Denne bekken er faktisk nevnt allerede i år
1408, i en delegang mellom Kjekstad
gård i Røyken og gårdene på Askersiden.
I Heggedal sentrum møtes vannet
fra Gjellumvann og Skithegga før
det renner videre som Grodalselva.
I gamle dager het elva ”Groa”, dvs
elva som gror – ﬂommer over. Før
Kistefossdemningen ble bygd under
første verdenskrig, var det et ganske stort fossefall ved Åmotbrua
(Åmot = elvemøte). Det var denne
fossen, sammen med jernbanen, som
la grunnlaget for industrireisingen i
Heggedal midt på 1870-tallet. Men
fossen hadde gitt kraft tidligere også.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

’Mettaberget’
Heggeodden
’Thunehytta’
’Grustaket’
Vibaland
Kistefossdammen
Gjellumvannet
Stasjonsdammen
Eggedammen
Bondivann
Høymyrdammen

Hengefossen ligger i Hallenskog i Røyen og leverer vann til Skithegga
(Foto O-H Bjor)
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Her lå nemlig både mølle, oppgangssag og stampe (til stamping av vadmel). Kunsten å skjære tømmer ved
hjelp av vannkraft ble tatt i bruk på
slutten av 1500-tallet, mens kunsten
å male korn ved hjelp av kvernsteiner
var kjent allerede i vikingtida. Det
siste året det ble skåret på oppgangssaga, var i 1905. Da var mølla
allerede nedlagt. I Grodalen var det
imidlertid to møller og ett sagbruk.

Side 17
Grodal Mølle og Sagbruk ble lagt
ned i 1976. ”Fossumbråten Aktiemølle” var nedlagt ca 50 år før. Et par år
før Grodal Mølle ble lagt ned sa den
gamle mølleren, Kristian Stokker (f.
1891): ”Da jeg var guttunge, var de 5
møller i vassdraget. Det var ei på Dikemark, ei i Heggedal, to i Grodalen
og ei ved Vear. Nå er det ei igjen – og
det er ei for mye!” Bøndene hadde
ikke lenger behov for mølla. Det var

Terje Martinsen
nærmest slutt på kjøtt- og melkeproduksjon.
Kistefossdemningen ble bygd
under første verdenskrig Rett nedenfor ble det bygd en kraftstasjon som
nå er revet. Den ga kraft til Heggedal
Ullvarefabrikk som var i drift fra
1921 til 1958.
Verkenselva renner fra Dikemark
ned gjennom Askerbørskogen og
Sætrefossen før den munner ut i
Gjellumvannet. Også her har det vært
ei oppgangssag i tidligere tider, eid
av gårdene Skjellestad og Vinnulstad. Den ble nedlagt på 1600-tallet.
Da Sætre Kjeksfabrikk startet i 1883,
hentet fabrikkeier H. O. Røhr kraft
fra Sætrefossen hvor det også ble
bygd en granittdemning. Han hadde
sikret seg rettighetene til kraft fra
elva allerede i 1870. Etter at fabrikken på Sætre brant i 1907, har det
ikke vært hentet kraft fra Sætrefossen. Men turbinrøret derfra kom til
nytte. Da ny turbin ble installert i
mølla i Grodalen i 1918, kjøpte nemlig Christoffer Stokker det gamle
røret fra Sætreanlegget.
Terje Martinsen

Kartet er laget av O-H Bjor basert på kart fra Asker og Bærum
kartverk ved Leif Staver
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VA N N E N E I H E G G E D A L
Odd Lars Vanberg beskriver vannene i Heggedalsområdet. Her har det vært badet og
ﬁsket og mange muntre historier er knyttet til Gjellumvannet, Kistefossdammen og Høymyrdammen – og de litt spesille dammene med navn Eggedammen og Stasjonsdammen
VANNENE
Heggedal er rikt på vann, ikke bare
Gjellumvannet (97 m.o.h.) og Kistefossdammen(92 m.o.h.)- Fabrikkdammen på folkemunne-,men også
Stasjonsdammen (100 m.o.h.) og
Eggedammen (97 m.o.h.). Tøyer vi
grensene litt, kan vi ta med Bondivannet (98 m.o.h.) og Høymyrdammen (114 m.o.h.).
Men la oss konsentrere oss om
Gjellumvannet , ta med litt om
Kistefossdammen og nevne et par
særegenheter om Stasjonsdammen
og Heggedammen.
Gjellumvannet har fått navn etter
gården Gjellum som på 1600-tallet
ble skrevet Gylen og Gillum og som
er det gamle Gilheimr.
Vannet får tilsig fra Verkenselva
som kommer fra Verkenvannet på
Dikemark, men også litt fra Bondivannet. Gjellumvannet er ca. 20
meter på det dypeste, 1800 meter
langt og 700 meter på det bredeste.
Gjellumvannet regnes som det mest
ﬁskerike vannet i Asker Kommune.

Fra Gjellumvannet 1952
FISKE.
Lions og Asker Jeger- og Sportsﬁskerforbund har arrangert uttallige
ﬁskekonkurranser her, men den
største konkurransen fant sted høsten 1958. Heggedal Ungdomskorps
under ledelse av den driftige Knut
Løken satset stort med kjøleskap,
frysere, radioer og ﬁskeutstyr som
premier. Fiskere fra hele Østlandet
deltok og det fantes knapt en ledig
ﬁskeplass langs vannet
I begynnelsen av 1930-tallet får
7 år gamle Sverre Vik se ”Is-Guin”
komme med ei gjedde som rakk fra

Kistefossdammen eller ’Fabrikkdammen’ mars 2007. ’Danmark’ vises i
forgrunnen (Foto O L Vanberg).
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halsen hans og ned til bakken-sikkert over 15 kg.
I 1950-årene forteller Trygve
Vik at Olaf Solli ﬁkk ei tilsvarende
gjedde og i slutten av 1980-årene
satte Kai Westengen rekord med en
rugg på 18 kg.!
At det enda går stor gjedde i Gjellumvannet, kan dykkerne bekrefte
som var med på å legge rør på bunnen av vannet fram til pumpehuset
i Trans’mator’n. De så ﬂere sugger
svømme rundt dem da de saumfor
bunnen. Det er ikke utenkelig at det
står noen store hunnbeist der på både
20 og ﬂere kg.
Det hører med til ﬁskehistoriene
og nevne da folk fra den russiske
ambassade invaderte Gjellumvannet i 1950-årene. Det var under den
”Kalde Krigen” og Heggedølene var
svært skeptiske til hva som foregikk
. De ﬁsket fra lånte robåter og brukte
lange stenger. Antenner sa noen, de
spionerer på NIKE-batteriet i Vestmarka! Men det viste seg at alt var
svært så uskyldig. De ville bare ha
litt ﬁskemat i gryta.
Av de 14 karpeﬁskene som ﬁnnes
i Norge, har du 5 i Gjellumvannet;
suter opp til 4 kg, mort, brase, laue
og ørekyte. Dessuten er det rikelig
med abbor, ﬂere har fått dem opptil
2 kg.
Lineﬁske etter ål var populært,
Trygve Vik og Jon Gjellum fanget

11.04.2007 14:36:22
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Odd Lars Vanberg

kilovis for røking på 50 og 60-tallet.
Men gjevest er det å få ørret. En 5
kg’s ble tatt i garn like før krigen,
men rekorden har nok Jon Gjellum
som i 1960 ﬁkk en på 6 kg.
Fisket har foregått med garn, ruse,
bakke, line, stang, pilk og lyster.
Interessant var det å høre Kåre
Underland fortelle at han hadde sett
et skjøte hvor det sto at tjenestefolkene på Underlandsgårdene ikke skulle
få laksemiddag mer enn 3 dager i
uka.
Før Mølledammen i Grodalen og
Kistefossdammen ble bygget, fant
altså laksen helt fram til Skithegga i
Hallenskog! Årsaken til den rike ﬁskebestanden i vannene, skyldes nok
de gunstige gyteplassene, grunne
viker med siv, kvist og plantevekster.

Side 19

VANNENE

BADEPLASSER
Det er vel knapt en Heggedøl som
ikke har tatt seg en dukkert i Gjellumvannet og/eller Kistefossdammen. I dag bader de ﬂeste i nærheten
av ”Grustaket” og de som er glade i å
stupe liker seg best på ”Mettaberget”.
Brødrene Paul og Knut Wiencke
bygde før krigen stupebrett i eika
som fortsatt står på berget. Det ga en
passende høyde ( 8 meter) for dem
som skulle bestå ”Manndomsprøven”. Ellers var ”Thunehytta” et samlingssted for gutta på varme sommerkvelder. Her var ei lita stupebrygge
og et gunstig sted for å lage sivﬂåter.
Vibaland nedenfor Eidgården var
også en badeplass, likedan Heggeodden.
MANGT OG MYE ER SKJEDD
PÅ GJELLUMVANNET.
Meg bekjent også minst 4 tragiske
drukningsulykker. Hester er også
tapt i forbindelse med isskjæringen
og overfart på svak is. Men også
tragikomiske hendelser, så som da en
overbevist pinsevenn mente at han
var så sterk i troen at han kunne gå
på vannet. Han ble rodd utpå og satt
på vannet. Dessverre for han gikk
han under, men han hadde ingen
forklaring på at det mislyktes da han
ble dratt om bord.

Kistefossen (Foto O L Vanberg)
Isskjæring foregikk på Gjellumvannet i mange år fra 1870-tallet til
like etter krigen. Isen ble skåret i
blokker på 60 x 60 cm.. Issagene var
ca. 2 meter med 5-6 cm.lange tenner.
Isprisen varierte fra 2 til 30 kr. per.
tonn. Næringen ga en kjærkommen
ekstrainntekt for mange i den kalde
årstida. Dagslønnen på slutten av
1800-tallet var den samme som prisen på en ﬂaske god konjakk !
I alle tider har ungdommen hatt
stor glede av vannet om vinteren.
Straks isen hadde lagt seg var det
fram med skøytene. Mål og stol-

Gjellumvannet, mars 2007. Kloppedalen og’Thunehytta’ i bakgrunnen (Foto O L Vanberg).
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Side 20
Strømmen inn i dammen gjorde
at isen løste seg fortest opp i Kistefossdammen. Isﬂak drev fra brua og
nedover. Gjett om ikke det innbød
til vågestykker. Å hoppe fra ﬂak til
ﬂak var populært blant gutta. Mang
en søkkvåt guttekropp kom hutrende
hjem etter et feilskjær.

Stasjonsdammen i begynnelsen av 1900 tallet.
per med lys ble snekret og frosset
fast i isen. Det ble spilt Bandy med
hjemmelagde rognetrekøller og små
hermetikkbokser som baller. Det ble
også arrangert lengdeløpskonkurranser. I dag har aktivitetene forﬂyttet
seg tillands.
Om vinteren da isen var sikker,
var det noen som brukte vannet som
racerbane. Rallykjørerne Gudem og
Wiik-Hansen vakte oppsikt med sine
bilkunster inntil ”Herren på Trollhaugen” satte en stopper for det.. Fly
har også landet og tatt av på isen.
Passasjerer ble tatt med på rundturer.
Dette var populært under Olympiaden i Oslo i 1952. Mange ﬁkk se
folkemassene i Holmenkollen fra
lufta for en rimelig penge.

Utslippene førte til at vannet ﬁkk alle
regnbuens farger. Men dette forhindret ikke at dammen var en yndet
badeplass for mange. Stuping fra
dammtårnene var populært.
Det så heller ikke ut til at ﬁskebestanden tok skade av det. For hver
gang dammen ble tømt, kunne en lett
fange både mort, abbor og ikke minst
ål i kulpene som ble igjen.
Harry Sønsterød forteller at en
gang fanget Torleif Gudem en kjempeål. Den var så sleip at han likegodt
beit over hodet på ålen for at han
kunne få den med hjem. Tøffe gutter!
Det ikke mange vet, er forekomsten av perlemuslinger i dammen.
Jakten på ﬁne perler var like populært som jakten på ål.

KISTEFOSSDAMMEN er kunstig
og ﬁkk form da demningen ble bygget i 1916. Fargeriet på Uld’var’n lå i
Utstikkeren, og fargeblandingen ble
etter bruk sluppet rett ut i dammen.

Nedenfor Kistefossdemningen sto
det tidligere et lite kraftverk. Maleri av Mathias Vanberg 1935.
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STASJONSDAMMEN har dannet
seg på grunn av oversvømmelser fra
Skithegga. Før elva ble rettet ut og
Kistefossdemningen ble senket var
det rett som det var oversvømmelser i
Heggedal. Vannet ﬂøt til begge sider
og særlig var området øst for stasjon
utsatt. Her var det grunt og vannet
frøs fort til. Dette var til stor glede
for dem som var glade i å gå på skøyter og ikke minst de som hadde dårlig
tid til toget. Det gikk nemlig an å
skjære tvers gjennom fabrikkområdet
,over Skithegga og dammen og rett
på toget!
EGGEDAMMEN er den lille ”kulpen” som den strie vannføringen fra
Sætrefossen har gravet ut før den roer
seg ut i Gjellumvannet. Mang en stor
abbor har blitt tatt her. Og for dem
som er glad i stekt, ﬁletert abbor er
det bare å sette garnet i utløpet og
trekke det før det lysner av dag og
ﬁskeoppsynet kommer!
Ikke alle Heggedøler ser med velvilje
på at mange av vikene i vannene skal
fylles ut og at det skal lages vandreveier på fyllingene. Husk at disse
grunne vikene og våtmarkene er
gyteplasser for ﬁskene. Dessuten er
den rike sivﬂoraen med de dekorative
brune stilkblomstene et særsyn. Og
er ikke grunnene ﬁne om sommeren
med sine hvite og rosa vannliljeblad
og gule nøkkeroser ?
Glem ikke at Heggedal Vel i 1932
søkte om å frede fuglelivet og de
spesielle endene i Gjellumvannet!
Lokale jegere hadde vel blitt litt for
virksomme.
La nå disse vakre små vannene
våre forbli som de er til glede for oss
og kommende generasjoner.
Odd Lars Vanberg
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Heggedal seniorsenter:
Onsdag formiddag 7. februar møtte 50 av den eldre
garde i Heggedal opp på Heggedal seniorsenter for å
høre Arne Larsen, bygdas egen verdensmester i kombinert, fortelle muntre og alvorlige minner fra sine
barne- og ungdomsår.
Og han fornektet seg ikke – han er fortsatt ”Den glade baker”. Selv om han ikke la skjul på at han nok hadde vært litt
av en ”villbasse” i ung alder, var de ﬂeste minnene lyse og
varme. Han trakk fram opplevelser helt fra han var liten, fra
skoletiden og fra ungdomsårene.
Vi ﬁkk høre om bygdas ”informasjonssenter”, telefonsentralen, om farlige eksperimenter med selvlagde skytevåpen (og
som nær hadde skadet Arne for livet) og mange episoder fra
skolen. Han fortalte at han stred med lesing, og at han øvde
og øvde på leksene. Men fag som regning, gymnastikk m.ﬂ.
likte han godt.
Arne Larsen understreket gang på gang hvor takknemlig
han var som hadde fått være med voksne og jobbe helt fra
småguttdagene, og at han på den måten lærte, og opplevde,

Populært møte med ”Den glade baker”
mange ting som barn i dag bare kan
drømme om. Han nevnte slakting.
kjøring med hest, jobbing i treindustri m.m., og selvsagt ﬁkk vi høre om
brødbakingen.
Som barn snek han seg forresten
bort til baker Solberg, for han bakte
gode kaker, og de kostet 15 øre! Én
gang stjal han 15 øre fra farens kasse
i bakeriet. Han fortalte om læretiden som baker, og at han etter hvert
overtok bakeriet. Han ramset også
opp de 8 (!) kolonialbutikkene som
fantes i Heggedal mens han var ung.
Og så ﬁkk vi høre hvordan han traff

sin Britt!
En rekke skolekamerater, venner
og sambygdinger i salen nikket
gjenkjennende, og humret og lo, til
episoder han fortalte, og supplerte
villig når han henvendte seg til dem.
Larsen ﬁkk liten tid til å snakke om
skibravadene, men vi ﬁkk bl.a. høre
hvordan han opplevde langrennet
under VM i kombinert i Zakopane
i 1962, og som endte med gull. Vi
ﬁkk også et godt innblikk i hva som
hadde gitt ham motivasjon til å trene
og konkurrere på nasjonalt og - etter
hvert - internasjonalt nivå.

Han ble takket med blomster og
– ikke minst – hele salen sang med
på Ruth Øverbyes ”Innbydelse til
Heggedal”, en sang hun skrev i 2003
som en hyllest til hjembygda, og hvor
siste verset begynner slik:
”Så har vi hele bygdas glade baker,
som baker brød ved Gjellumvannets
strand”
Arne Larsen ga sine sambygdinger en
svært populær mimrestund!
Arne Sæther én av de mange i salen

Arne Larsen vinner NM i kombinert i 1965
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Presentasjon av bedrifter i Heggedal

Et verksted de er stolte av og som mange av oss kundene er meget godt fornøyd med.
Tlf: 6690.3051 - post@realbil.com - www.realbil.com
Åpningstider: mandag - fredag kl 08.00 - 17.00

Priser - ex mva

Leveringstider

¤ Timepris: kr 500,-

¤ Alvorlige feil

¤ EU-kontroll:

- Diesel kr 650,- Bensin kr 500,-

1-2 dager

¤ Bestillinger
1-2 uker

Tar alle nyere, kurante merker
Geir Kirkhorn - 44 år
Han møtte Singh 16 år
gammel på Bleiker yrkesskole i 1978, og de
var klassekamerater til
Geir ﬁ kk lærligeplass
hos Finstad Autoco i
1980.Han tok fagbrev
i 1981, og var hos
Finstad i 10 år. Dernest
jobbet han hos Ford i
Asker, og så i 1992-93
mekket han med Saab
og BMW i Skien. Men
han dro tilbake til Ford
i Asker, og var der til
de la ned i 1999. Så til
Ford i Drammen - og
endte opp som leder
for hele verkstedet. Så
begynte han hos REAL
BIL i 2003. Geir og
Singh møtes igjen som
kolleger - og det trives
det åpenbart med.
Geir er kjent som kartleseren til den kjente
Bruno Arntzen.

Neelam Singh
Sjefens kone som ”ordner alt” på kontoret.
Hun er åpenbart en
viktig person i dette
manns-miljøet.

Santokh Singh - 46 år (Singh er ikke noe etternavn - men et
religiøst navn, som alle har felles som tilhører folkgruppen Sikh-ene.

Singh (de ﬂeste kaller han det) kom fra India (Punjab)
til Norge i mars 1976 - 16 år gammel sammen med en
av sine onkler. Den største overgangen han opplevde var
kulda - forteller han. Han begynte på Risenga ungdomsskole - som eneste ”ot-lending” - med Tore Ødegård
som klasseforstander, og som ”mentor”. Fortsatt har de
kontakt - og Tore er kunde hos REAL BIL.
Denne karen var ikke snauere enn at han sto opp kl 02.30
og jobbet på et garneri på Landeøya gartneri fra kl 04.00.
Så på skolen - og etter skolen til Bergvang gartneriet. I
tillegg lærte han seg et meget godt norsk på 2 år - og når
Geir traff han i 1978 var han imponert over hvor godt
han snakket norsk. Denne gutten har guts - som noen og
enhver av oss kan misunne han.
Singh forteller at i Punjab - India - gikk
han på skole - ikke ulikt skolen i Norge.
Og når han kom til Norge kastet han
seg på - og brukte all sin tid på skole og
gartneri-jobbene. Han opplevde å bli tatt
meget godt imot på Risenga ungdomsskole - spesielt hos lærerne. Han ble litt
som en maskott.
I 1978 begynte han som på Bleiker
yrkesskole på ”maskin og mek” - bl.a.
sammen med Geir, hvor han var ferdig i
1980. Så ble han lærling på AUTO E18
(AUDI og VW). Etter 1 1/2 år reiste han
med en annen onkel til Danmark og drev
et gatekjøkken i 1 1/2 år. Så tilbake til
Norge - og denne gangen til Ullern Bil
(Mazda), hvor han ble i 12 år (19841996). Så ble det igjen AUTO E18 frem
til 2001, som var det året han besluttet å
starte REAL BIL. Og han begynte i det
små, som mange av oss husker.
Hele hans tenkning i oppbyggingen av
REAL BIL er forsiktighet - uten gjeld.

Nå sitter han med et fullt utstyrt verksted med alt han trenger for EU-kontroll
og rep av alle kurnate bilmerker (helst
ikke veteranbiler!!!).
Singh satser på at kundene får klar beskjed og gode forklaringer. Men hvorfor
tar han bare kr 500 pr time når de ﬂeste
merkeverkstedene tar opp mot kr 1.000.
Nei, han driver enkelt og rasjonelt - og
det er hans store konkurransefortrinn.
Mange av oss er heller ikke klar over at
det er han som driver med kjøp og salg
av bruktbiler. Er det noe å tenke på?
Men, kan han tenke seg å starte med
bilvask - f.eks manuell innvendig vask
(mange av oss har et klart behov for det).
Da svarer han at han har en plan om å
sette opp en vaskehall. Fint - sier jeg - da
må du også tilby oss innvendig proffvask. Og jeg legger til - at gjør han det
- så får han straks sin første kunde.

Ole Sverre Fjeld - 29
Denne karen har også
opplevd mye før han
kom til REAL BIL i
fjor. Han er den ferskeste på laget - men
åpenbart en dreven
bilmekaniker.
Han har gått på Rud
Videregående - og ﬁ kk
så lærligekontrakt hos
Bertil O Steen - og han
jobbet med Mercedes
i 5 år. Så gikk han
over til båter for et år
- og så tilbake tilbake
til bil. Denne gang
hos La Strada, som
drev med Maserati og
Ferrari. Etter 1 år var
La Strada konkurs
- og han fortsatte hos
etterfølgeren som het
Maranello Motor. Etter 2 år ble verkstedet
solgt til Tronerud bil,
som sluttet med disse
eksotiske bilmerkene
- og satset på BMW,
som Ole Sverre så
skrudde på.
Etter dette begynte
han som teknisk leder
hos Jan Aage Grønnern, som drev med de
ﬂeste bilmerker. Der
opplevde han en ny
konkurs.
I 2006 startet han hos
REAL BIL - og der
vil han ikke oppleve
noe konkurs - med en
så nøktern, dyktig og
sindag kar som Singh.

Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Stein D Berge. Presentasjoen betales av bedriften.
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17.mai 2007

Program for dagen i Heggedal
07.00 Heggedal Gran Reserva spiller til frokost
på Hovedgården Ungdomskole
07.00 Salutt fra Heggedal Hovedgård
08.00 Flaggheising på Heggedal Skole
10.15 Togoppstilling Heggedal Skole
10.30 Avgang 17. mai-toget fra Heggedal skole
Vollenvn. – Røykenvn. – Heggedalsbakken
Serveringen åpner når toget har gått
11.00 17. mai-toget ankommer Heggedal Hovedgård
Friluftsgudstjeneste v/Res.kap Toralf Dehli
Sang ved Heggetroll
11.30 Togavgang fra Heggedal Hovedgård
Heggedalsbakken – Vollenveien

12.00 Ankomst Heggedal Skole
Mens alle står oppstilt klassevis – felles sang.
Korpset spiller ”Ja vi elsker” og
”Norge i rødt, hvitt og blått”
12.30 Utdeling av drikke og boller ved SFO-huset
Leker og aktiviteter for barna
Salg av kaffe, kaker, pølse, lapskaus, is og brus
13.00 Tale for dagen
13.15 Musikkinnslag av elevene ved Hovedgården Ungdomsskole
13.30 Årets 17. mai appell ved elevrådsleder
13.40 Heggedal Barnekor
13.50 Dans av 6. klasse – Dovregubbens hall
14.00 Gammeldansen på Gjellum m/spillemann Arne Kjepso
Tegneﬁlmfremvisning for barna
14.30 Ungdomsband fra Heggedal
15.00 Finale luftgeværskyting
15.15 Opptreden av 7. klasse
15.30 Slutt for dagen
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Nytt fra FAU ved
Hovedgården
Ungdomsskole
90.000 kr til oppussing av Hovedgården Fritidssenter.
Elever ved Hovedgården Ungdomsskole og
Heggedal Skole hadde forberedt seg godt, og
sørget for nok stemmer til oppussingen i Ungdommens kommunestyre 27.mars. Møtet ble ledet av ordfører Morten Strand. Elevene er svært
opptatt av nærmiljøet sitt, og ønsker steder der
de kan samles til positive aktiviteter. Beløpet er
en god start på arbeidet, og det ryktes at Tandberg Eiendom også vil bidra. Espen Tandberg
sier som alltid: Alt for Heggedal!
Ungdom mot Narkotika i Asker.
Endelig har vi fått startet lokallag! UMN er en
organisasjon som forebygger narkotika i nærmiljøet. Leder er Heggedals-jenta Nina Ørbech, tlf.:
938 13 390, lillefestus@hotmail.com
Natteravn
Har du lyst til å engasjere deg i nærmiljøet
vårt, er opptatt av ungom, og liker å gå tur? Vi
foreldre arrangerer natteravn-gåing alle helger
gjennom hele året i Heggedals/Dikemark-området, og vi kan ikke bli for mange!
Det er trygt å gå natteravn. Natteravnere er helt
alminnelige voksne med sunn fornuft. Vi ferdes
utendørs og er synlige i gatebildet, vi observerer
og vi helper. Natteravnere lytter og gir veiledning når barn og unge tar initiativ til det. Vi går
sammen i lag - minimum to personer sammen
– og møter mye ﬁn ungdom som ønsker natteravnenes tilstedeværelse!
Vil du hjelpe oss med dette, evt. stå på reserveliste – kontakt: Kristin Kvaalen, tlf.: 952 69 293,
epost: kristin.kvaalen@c2i.net.
Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Hovedgården Ungdomsskole:
Kontaktperson er Liv Lunder,
tlf. 66 78 00 82, 905 70 680,
lilunder@online.no.

Tidsangivelsene for innslagen etter tale for
dagen kl 13.00 er ca. angivelser og det tas
forbehold om at endringer kan forekomme under
avviklingen av programmet. Endringer vil bli
annonsert fra scenen
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Ny reguleringsplan for Heggedal
sentrum
Asker kommune arbeider med ny
reguleringsplan for Heggedal sentrum.
Den nye reguleringsplanen omfatter
de sentrale delene av helhetsplanen for
Heggedal og vil være en videreføring
av denne. Det ble utarbeidet
reguleringsplan for Heggedal
sentrum m/veisystem på 80-tallet.
Hovedendringene som det arbeides
med i den nye planen er følgende:

•

Heggedal stasjon med veisystem endres

•

Heggedal kirke med nytt menighetssenter/
nærmiljøsenter tas inn i planen sammen med deler
av uteområdene ved Hovedgården ungdomsskole.

•

Utbygging av Heggeodden tas med i planen

•

Heggedal sentrum med sentrumstomta får en mer
detaljert regulering

Forslagene til endringer som så langt foreligger er vist i en den reviderte utgavene av helhetsplanen for
sentrum ( se under). Der er også reguleringsplanens forløpige avgrensning vist.

Revidert helhetsplan for Heggedal sentrum. Stiplet strek angir den nye
reguleringsplanens foreløpige avgrensning.

AK bidrag 3-2007.indd 2
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Heggedal stasjon med veisystem
I den gamle reguleringsplanen var
det lagt mest vekt på et effektivt
veisystem. I den nye planen er det
prioritert å ﬁnne god løsninger for
Heggedal stasjon som
kollektivknutepunkt. Samtidig
skal stasjonsområdet være en
viktig del av sentrumsutviklingen.

stoppe for av og påstigning (”kiss
and ride”). Gangbrua vil være en
viktig del av gangaksen fra Gamle
Heggedalsvei, gjennom sentrum
og videre opp Heggedalsbakken.
Gangbrua vil samtidig betjene
stasjonsområdet både via trapper
og ramper ned på perrongene.

Hovedgrepet som foreslås er
å ﬂytte hovedadkomsten til
stasjonen over på østsiden
av sporet. Her planlegges
det at bussene skal stoppe
langs perrongen for å gi god
korrespondanse med toget. I
tillegg til dagen parkeringsplasser
på vestsiden av sporet legges
det opp til ca 50 nye plasser på
østsiden. Det planlegges ﬂere
sykkelparkeringer i tilknytning til
gangbrua over stasjonsområdet og
det settes av plass slik at biler kan

Det er viktig å knytte det nye
kollektivknutepunktet sammen
med sentrum. Det vektlegges
derfor god visuell kontakt og
enkel og tilrettelagt gang- og
sykkelforbindelse. Dette oppnås
først og fremt gjennom en bred
adkomstgate mellom Fyrhuset og
den nye gangbrua.
Veisystem rundt stasjonen vil
i den nye reguleringsplanen
tilpasses terrenget og omgivelsen
i mye større grad enn den
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gamle planen. Den delen av
Heggedalsveien som går gjennom
sentrum og langs østsiden av
stasjonsområdet vil få karakter
som bygate eller miljøgate.
Hele den nye strekningen av
Heggedalsveien og avkjørselen
mot Halleskog planlegges med
gang-/sykkelvei eller fortau.
Sentrum og området rundt
Heggedal kirke
Som det framgår av den reviderte
helhetsplanen har det også
skjedd en utvikling i planene
for selve sentrum. Strukturen
for sentrumstomta (Tandberg
Eiendom) begynner å falle
på plass. På Heggeodden er
grunneierne gått sammen og tatt
initiativet til en samlet utbygging
av eiendommene. Planarbeidet
for begge disse store områdene
skjer i dialog med kommunen
og det legges vekt på å se disse
områdene i sammenheng. Dette
gjelder både utbyggingsstruktur
og fordeling mellom boliger og
forretninger. Det er for eksempel
ønskelig at det i gateplan blir
forretningsvirksomhet på begge
sider av Heggedalsveien slik at
denne ikke blir en ”bakgate”, men
en hyggelig handlegate.
Det er utarbeidet et forprosjekt for
nytt menighetssenter ved kirken.
Dette ble presentert i første
utgave av Heggedalsposten. Det
er ennå ikke tatt endelig stilling
til hvilke kommunale funksjoner
som skal nyttiggjøre seg det nye
senteret og i hvilken grad det skal
fungere som et nærmiljøsenter.
Det utarbeidede forprosjektet
for nytt menighetssenter vil
foreløpig legges til grunn i
reguleringsprosessen.
Per Øystein Funderud
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Heggedal Vel informerer

Bli medlem

Medlemmer

Send kr 150,- i dag
til konto; 0533.02.25086
Husk å skrive navn og
adresse

Send oss din mailadresse
til: heggedal_vel@jahoo.no
Vi vil bruke den til relevant info
om Heggedal - ingen reklame.

Dette er vår nye mann i Heggedal

Vel. Han er født i Heggedal i 1967.
Hans mor Åshild var fra Heggedal
- og faren Finn var fra Kragerø.

Han synes Heggedal er et ﬂott sted
å bo - Gjellumvannet er topp, det er
kort vei til marka og til sjøen - og
Heggedal er ﬁnt beliggende mellom
Oslo og Drammen. Han opplevde
et ﬂott skolemiljø i Heggedal. Han
spilte fotball i Asker skiklubb!

Han er bedriftsøkonom fra BI, og
Nils P Abrahamsen (40 år)

Hvor er dette?
Konkurranse med premier

han var butikksjef under Gravelidtiden - og senere når RIMI kom. I
dag er han prosjektleder i ICA Norge

hvor han jobber med rutiner og systemer i alle RIMI- og ICA-butikker
i hele Norge. Han er singel - og han
hygger seg i sin nyoppussede leilighet i Kloppedalen.

Heggedal har lenge stått stille

- svært lenge, men nå har han tro for
at noe skal skje. Han brenner for et
godt lokalmiljø - og han synes det
er ﬂott med Heggedalsposten. Han
ønsker seg litt tilbake til Heggedalsdagene - da butikkene gikk sammen
om grilling - og med frukt og grønt.
Han husker spesielt en jente som satt
på trappa og gråt, da det var en som
imiterte Michial Jackson på en av
disse Heggedals-dagene.

Kari Orderud og Ingvill Fundrud blir premiert for svar på den siste konkurransen med 8 foto, mens det ikke kom inn svar på oppgaven i HP nr 1 (se
www.heggedalsposten.no). Send inn ﬂere svar - det er 3 premier for hver
konkurranse og premiene er Ice-Crust produkter til en verdi av kr 50-350,
(kan også brukes om sommeren; året rundt anvendelser). Nå er det foto av
dører/ inngangspartier for butikker og skoler i Heggedal. Fristen er 1. juli.
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Nytt folkemøte om utbyggingen av Heggedal sentrum
Møtet ble holdt på Gjellum onsdag 21. mars koplet til årsmøte for Heggedal Vel. Tilsvarende møte
ble holdt for et år siden på fabrikken. Denne gang inviterte vi våre nye 2 ”byggmestere” i Heggedal;
Per Øystein Funderud (Asker kommunes mann) og Espen Tandberg (Tandberg Eiendom sin mann).
Det hadde samlet seg nærmere 70 personer på Gjellum
denne onsdags kvelden - og blandt gjestene var det 4
politikerne, (Steinar Fjærvoll, Tor Kristian Østeby, Erik
Wiik Hansen og Torbjørn Løvås) som interesserer seg
for området. Stein var møteleder - og Per Øystein startet
med sitt innlegg som hadde en ramme på 15 minutter.
Opplegget var at både Per Øystein og Espen skulle holde
korte innlegg - og at diskusjonene skulle komme etter
pausen. Men mange greide ikke å vente, så kommentarene og diskusjonen kom umiddelbart i gang. Først
spørsmålene som berørte Per Øysteins område.
Gangbrua over jernbanen, ny bussholdeplass og elva.
Hvorfor kunne ikke denne nye gangveien legges under
togskinnene? Det ble henvist til hva som har skjedd med
Asker stasjon, hvor de opprinnelige brokonstruksjene
nærmest var en ﬁasko - og det ble etterhvert bygget en
elegant, praktisk og hensiktsmessig undergang. Hvorfor
ikke gjøre det samme i Heggedal.
Per Øystein presiserte at forholdene i Heggedal er langt
annerledes enn i Asker. En undergang må også under

elva. Det er 40 meter til fast grunn i dette området - så
en undergang vil antagelig bli mange ganger så dyr som
en gangbru. Gangbrua er stipulert til 15 mill kr, som
skal deles mellom Asker kommune, Jernbaneverket og
Akerhus fylke. Gangbrua vil få kjøreramper i tillegg til
trapper. Per Øystein opplyste også at den nye veien med
bro over togskinnene og elva også skal ha fortau - så det
blir et alternativ for de gående og syklende fra vestsiden
til østsiden av Heggdal sentrum. Se ellers Per Øystein’s
egen beskrivelse av disse anleggene på Asker kommune
sine sider i dette nr av HP.
Hvorfor ikke tømme Kistefossdammen, slik at dette
området blir brakt tilbake til det opprinnelige.
En i salen brakte dette spørsmålet på banen. Mange
tenker ikke over at Kistefossdammen er et menneskeskapt vann. Dammen ble bygget engang i 1920 årene for
å skaffe kraft til fabrikken - og før det gikk det en foss
nedenfor fabrikken, hvor det var både mølle og kværn
- og en fotballplass!!!. Men mannen som kom med forslaget ﬁkk ingen tilslutning fra andre i salen.

Innlegget til Espen kom inn på gravingen på
sentrumstomta - og han erkjente at de ikke
hadde gjort grunnundersøkelser da de anntok at
tomta kunne inneholde 100.000 m3 fjell og 1015.000 m3 jord og leire. Idag synes det å være
omvendt. Jord og leire er mange ganger så dyrt
å bli kvitt - speseilt fordi det koster så mye å deponere det. Derfor oppfordrer han oss alle å
tenke gjennom om vi trenger noen lass til en
eller annen utfylling på egen eller ”andres”
Espen Tandberg
Per Øystein Funderud
Per Øystein så også på
andre saker i sitt innlegg. Et spørsmål som
reiser seg - etter at det er
konstatert at ”haugen til
Espen” (sentrumstomta),
ikke inneholder de mengdene av steinmasse som
vi alle trodde - er hvor vi
nå skal få gratis stenmasser fra. Nei det er ikke
noe problem - det ﬁnnes
ﬂere anlegg som vil bli
kvitt steinmasse, (et eks
er den nye togtunnelen;
Sandvika - Lysaker.

HV i HP nr 3 - 2 sider.indd 3

Bildet viser Per Øystein foran et nytt plankart over Heggedal sentrum. Han startet møtet med å gi oss en oppdatering av hvor langt de hadde kommet. Se egen beskrivelse som han gir på AK sine sider i dette nr av HP.

tomt (husk at utfylling av
mer enn en 1/2 meter må
det søkes om).
Men når det gjelder utbyggingen av sentrumstomta,
går den etter planene - og
han presiserte at samarbeidet med Asker kommune,
og de som planlegger
utbygging av Heggeodden
er utmerket.
Han gledet seg til den nye
handlegaten i Heggedal den veien som idag er uten
fortau, og som skjærer
gjennom Kværnahaugen
på vei til Heggedal stasjon.

Skrevet av Stein D Berge
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GODE NYHETER FOR GÅRDEN !
På styremøtet torsdag 29. mars
kunne Tor Kristian Østeby fortelle
at Asker Kommune hadde bevilget 1 Mill.Kr. ekstra i 2007 for
oppgradering av sidebygningene
og utarealet. Bruken av beløpet
vil basere seg på anbefalinger
fra Riksantikvaren, Arkitekt Egil
Christiansen og Daglig Leder
Svein I. Sivertsen.

SIDEBYGNING ( Lager, Verksted ) blir påbygd en svalgang mot
plassen. Sementtaksteinene byttes
ut med samme gamle teglstein
som på hovedhuset. Videre blir
bygningen malt. Heggedal Lions
står for arbeidet.

SIDEBYGNING ( Leies ut til
Heggedal Helseråd ) blir malt av
et profesjonelt ﬁrma etter krav fra
Riksantikvaren.
STABBURET blir rehabilitert
etter økonomisk evne, ny tretrapp
og utskifting av råtne bjelker.
PARKERINGSPLASS. Inn- og
utkjøringsveiene frigjøres for
parkering. Ny parkeringsplass blir
bygget på baksiden av sidebygningen.
UTAREALET. Det vil bli ryddet
opp på baksiden av hovedhuset.

Frukttrær beskjæres, en del av linnehekken fjernes og krattskogen
tynnes ut.
HEGGEDAL LIONS I SVING !!
Inngangspartiet i hovedhuset ,
det vil si vegger og tak, trapper,
gelendere og dører er forbehandlet
og malt av Lions, se bildene.

Styret i Stiftelsen Heggedal Hovedgård:
Tor Kristian Østeby
Per Sandbrekke
Wenche Ødegård
Birger Kvarteig
Odd Lars Vanberg
Svein Ivar Sivertsen

Leder
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Daglig Leder

En solid fagmann innen elektroinnstallasjon - som omfatter alt med el-nettet, og det som er koplet til nettet.
Kom til butikken: mandag - fredag 10-16/17 - lørdag 10-13. Heggedalsbakken 3 - midt i Heggedal sentrum.
Eller ring oss på tlf: 6679.6818 - 901.24.432 - rask levering - tilbud gis - referanser kan skaffes.
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HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER
Venneforeningen - som nå er 38 år - hadde årsmøte
på Hovedgården onsdag 28.mars, og det nye styret
ﬁkk følgende sammensetning:
Odd Lars Vanberg
Per Sandbrekke
Mona Andresen
Lykke Schøyen
Eldar Atterås
Svein E. Wilhelmsen
Sten Jensrud
Marit Vik Andresen

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Foreningen har dessuten to dugnadskomitèer: 8 ﬂittige damer under ledelse av Marit V. Andresen
som trår til ved arrangementer
og som står for baking og servering, og 4 sterke menn som står
for tunge løft av bord og stoler,
forﬂytter møbler og henger opp
bilder ved kunstutstillinger.
På årsmøtet ble Ruth Øverbye
overrakt en erkjentlighetsgave
etter solid innsats som sekretær i
foreningen. Hun trekker seg nå et-

Heggedal Hovedgård 3-2007.indd 3

ter 20 års samvittighetsfullt arbeid
for foreningen og gården. Vel
blåst, Ruth !
Familien Seliman sa også takk
for seg etter mangeårig dugnad
på kjøkkenet og bistand ved ulike
arrangementer.
Venneforeningen arrangerer kunstutstilling, jazzkonsert, Luciafest, ulike foredrag og bidrar med
innkjøp av utstyr for innvendig
bruk ( møbler, gardiner, tepper,
gardiner, høytalere, forsterkere,

lamper, etc. )
Venneforeningen har opparbeidet
en kapital på ca. 180.000. Kr.
Største bidrag kommer fra de ca.
250 medlemmene som i øyeblikket betaler en årskontingent på
Kr. 100.
Vi hadde gjerne sett at ﬂere fra
Heggedal hadde tegnet seg som
medlem, derfor :
Ring Kasserer Lykke Schøyen
– tlf. 66 79 75 79 !!!!
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Alle næringsdrivende i Heggedal
Møte på Gjellum for alle næringsdrivende onsdag 6. juni kl 19.00 - 21.30
Kontakter med næringsdrivende i Heggedal koplet til
Heggedalsposten (HP) har økt - og spesielt når de 3
bedrifts-presentasjonene ble laget i dette nr av
HP. Flere har nå ytret ønske om å få til et uavhengig næringsforum for Heggedal - et nettverk hvor
alle næringsdrivende kan ta opp næringsrelaterte
spørsmål, som tjenester for felles sentralbord,
sekretærtjenester, kjøp og salg av varer og tjenester
lokalt (B2B-kjøp og salg), lagertjenester og annonsering (hvor interessant er HP for dere?). Og hva med de

nye lokalene til Tandberg Eiendom, (Espen Tandberg
kommer på møtet). Det kan også være aktuelt at noen
av dere slår dere sammen i uformelle grupper - ut fra
felles interesser. Etter en tid kan dette utvikle seg til
å bli et næringsråd for Heggedal - anhengig av din interesse og innsats. Intet er fastlagt - du vil være med å
bestemme. HP vil kun ta initiativ til dette første møte
- deretter må en arbeidsgruppe trekke dette videre.
Det koster kr 100 for å være med på møtet 6. juni - og
dette inkluderer enkel servering.

Påmelding til Stein; sdb@crust.no før mandag 21. mai
Påmeldingen blir ikke registrert før det er innbetalalt kr 100,- til kto 2220.16.01332 (merkes med: 6. juni)
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Flere medarbeidere!
Vi er nå 7 personer i redaksjonen - alle frivillige. På sikt ønsker vi oss en dobling for å håndtere både bladet og
Web’en, og ﬂere personer vil gi en større spredning og individuell tilpasning av innsatsen.
Vi kan tilby topp moderene utstyr i ﬂotte lokaler - og all nødvendig opplæring gis. Vi er en ﬁn gjeng, som har
ambisjoner for Heggedalsposten (bladet og Web’en), og for den bygda vi bor i; med sin kultur og sine foreninger,
utbyggingen, miljøet, samarbeidet mm.
Vi er spesielt interessert i medarbeidere som vil bidra til vår nye serie; bedriftspresentasjonene.
Eksempel på slike i dette nummer på side 15, 22 og 31.

Kontakt Stein (66 79 70 75 - sdb@crust.no) - eller en annen i redaksjonen.

Vi utfører alt av beskjæring, hageanlegg,
plener og beplanting.
Heller og belegningssten (også for salg)

Anleggsgartner
TROND TORGUNRUD

Torpveien 30 C, 1389 Heggedal
Telefon: 66 79 84 67
Mobil: 97 16 56 61
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Heggedals posten

Side 31

HEGGEDAL SERVICESENTER AS
En privateid bensinstasjon med et mål; å bry seg om sine ansatte og
sine kunder. Resultatet krones med de fremste prisene i Norge.
Men hva betyr det å bry seg om sine ansatte og kunder?

Vollenveien 133
”Guibekken”

Tlf.: 66 78 50 20

Lisbeth - eier og daglig leder - forklarer intenst og ivrig:
- Jeg følger opp alle mine ansatte både faglig og personlig, ved å sende
dem på kurs, vi går ut sammen, reiser på tur sammen og jeg følger opp
ved sykdom og andre vansker.
- Butikken skal være ren og pen, matvarene skal være ferske og de
øvrige varene skal være det kundene spør etter. Vi er jo kjent for våre
for gode vaﬂer, et bra utvalg av bilrelaterte produkter og hyller med
blader som kundene spør etter.

Det er åpenbart at Lisbeth har omsorg

for Heggedals besinsinstasjon, som det
skulle være hennes eget barn. Men hun
har også 4 av kjøtt og blod; Mats 19, Pernille 16, Celine 11 1/2 og Tine 7 1/2 år.

Vinner av HMSprisen i 2006 for
alle bensinstasjoner i Norge

Vinner av HMSprisen i 2006 for
alle SHELL-stasjoner i Norge

De forskjellige tekstblokkene rundt om

Lisbeth Skovholt (43)
er utdannet økonom, gift med Tomm,
(han driver 8 andre SHELL-stasjoner
i Asker og Bærum), og hun er overbevisende i sitt engasjement for denne
bedriften - og alt som har med kundene,
de ansatte og stasjonen å gjøre.
Vaﬂene

Brit Anne Wiker (51)
er en ankerkvinne på
Lisbeth sitt lag. Det er
hun som åpner stasjonen om morgen. Hun
er en representant for
den generasjonen som
omtrent aldri er borte
fra jobben - sikkert
også fordi hun har en
god helse.
Hun ga klart yttrykk
for at hun ikke likte å
bli fotografert - enda
hun selv fotograferer
mye. Men fotogen er
hun.

Denne stasjonen er
kjent for sine nydelige
vaﬂer. Her spares
det hverken på ﬂøten
eller meirismøret.
Det er tydelig at de er
populære; 40 liter røre
går med pr dag.

på denne siden viser hennes engasjement
i denne bensinstasjonen - og ikke minst
resultatene. Hun sier at det er både rett
og riktig å tjene penger - men dette skal
ikke være det eneste målet. Egentlig er
det viktigere å fokusere på de ansatte,
vareurvalget, utseendet og atmosfæren.
Kundene skal trives - og de skal oppleve
at Heggedal Servicesenter AS bryr seg.
Og kundene utfordres til å teste ut dette.

Lisbeth og Tomm driver tilsammen 9

bensinstasjoner. Tomm startet som daglig leder på Mortensrud SHELL (ansatt).
Sin første stasjon kjøpte han i 1994 på
Vindern - og så fortsatte det inntil han
idag driver 8 stasjoner i Asker og Bærum ved franchising (f.f. for leie).
Men Lisbeth ville også ha sin stasjon
uavhengig av Tomm, så hun kjøpte stasjonen i Heggedal - og overtok denne på
St. Hansaften i 2003. Fra dag 1 hadde
hun klare mål - slik denne presentasjonen viser -. og hun har nådd sine mål.
Men som hun sier; dette kan bli bedre.

Hva betyr HMS?
HMS står for HELSE, MILJØ og SIKKERHET på en arbeidsplass. For stasjonen i
Heggedal betyr dette renslighet og ryddighet, gode arbeidsforhold, sikkerhet knyttet
til butikken inkludert stasjons-anlegget og
opplæring av personalet i sikkerhet (alle ansatte har f.eks gjennomgått ranskurs). Alle
- også de deltidsansatte - skal gå 2-3 kurs i
året, akkurat som de heltidsansatte.

Historien til Heggedal bensinstasjon

skal vi komme tilbake til ved en senere
anledning. Det har vært mange eiere av
denne stasjonen - men den nårværende
eieren kan vi være stolte av.
Line Grinden (26)

er som regel å treffe på
dagen. Hun er blid og
hyggelig - og hun er
også en god representant for Lisbeth sin
gjeng.

Et ønske har Lisbeth til slutt;

Hun savner en møteplass for de næringsdrivende i Heggedal. Og dette ønske
skal hun få oppfylt ved at Heggedalsposten tar et initiativ og inviterer alle
næringsdrivende til et møte på Gjellum
onsdag 6. juni kl 19.00.

Line, Lisbeth og Brit Anne i røde jakker
Det var disse 3 som var tilstede da jeg var på
besøk. Andre som jobber på stasjonen er:
*
*
*
*
*
*

Linda Lobben
Stig Svalesen
Silje Arnesen
Christian Heffermel
Nicolay Rønbeck
Susanne Tangen

Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Stein D Berge. Presentasjoen betales av bedriften.
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Gjellum senter, Heggedal. Tlf.: 66 79 61 64 e-mail.: lillanw@online.no
Dine tenner skal vare i mange år.
Er det lenge siden du var hos
tannlegen?
La oss ta vare på dine tenner.
Vi har moderne utstyr i trivelige, lyse
lokaler i GELLUM SENTER.
Vårt mål er at du blir fornøyd. For oss er
det like viktig at tennene dine blir pene,
som at de blir hele og holdbare.
Om du er engstlig for å gå til tannlegen,
tar vi spesiellt godt hånd om deg, med
LYSTGASS om du ønsker.

Mer informasjon finner du på vår webside: www.w-tannklinikk.no

2ÌDGIVNING
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0LASSERING AV PENGER SOM
SKAL STÌ EN STUND
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