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Fredag 5. juni - Quiz på puben

Quizmaster Tom Gundersrud arrangerer quiz med lokale
spørsmål.

Lørdag 6. juni - Kunstutstilling

Kulturdager på Heggedal Hovedgård - salgsutstilling i Kunstfabrikken - Bøllen og Blondinen og The Teddy
Bears på Kulturpuben

Søndag 7. juni - Kunstutstilling
Heggedal
Menighet

Kulturdager på Heggedal Hovedgård - salgsutstilling i Kunstfabrikken.

Mandag 8. juni - Kinodagen

Norsk Bygdekino viser ﬁlmer for barn og voksne.

Tirsdag 9. juni - Kunst og jazz
Salgsutstilling i Kunstfabrikken med konsert ved Skitthegga
Swing.

Onsdag 10. juni - Utbyggingsdagen
Heggedal
Idrettslag

Folkemøte på Gjellum om utbyggingen av Heggedal sentrum,
med utbyggere, lokalpolitikere og kommunens administrasjon.

Torsdag 11. juni - Biblioteksdagen
Trond Brænne besøker Heggedal bibliotek - foredrag av Terje
Martinsen: ”Dagliglivet i gamle Heggedal” - Utstilling på
Heggedal Seniorsenter - Mini-maxi tivoli på fabrikktomta.

Fredag 12. juni - Barnehagedagen
Heggedal
Vel

Lions Club
Heggedal

8. klasse ved Hovedgården Ungdomsskole viser dokketeater utstilling på Heggedal Seniorsenter - Mini-maxi tivoli The Festival Boys og Asker Blues Band på puben.

Lørdag 13. juni - Antikvitetsdagen
Utstilling og registrering av gammelt i og utenfor Kunstfabrikken. - salgsutstilling i Kunstfabrikken - padling med kanoer
- salg fra boder - Mini-maxi tivoli - rekebuffet på puben karaoke med Hilde ”Badehette” fra ”Charter-feber”

Søndag 14. juni - Fortidsminnedagen
Rebusløp med oppgaver om fortidsminner med start på
Gjellum, for gående, syklister (og biler).

God sommer!

Kulturdagene på Hovedgården: Se side 12-13
Øvrig program: Se side 14-15
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Heggedalsposten
Dette nummeret av Hedggedalsposten markerer et bitte lite jubileum. Bladet har nå eksistert i to og et halvt år, omtrent to år
mer enn de dystreste spådommer forutsa - for to og et halvt år
siden. Heggedalsposten er et bevis på at dugnadsånden fortsatt
lever her til lands.
Vi møter så og si bare positive reaksjoner på bladet.
Annonsørene - som vi er avhengige av for å kunne betale for
trykkingen av bladet - kommer nesten av seg selv. I en finanskrisetid hvor de store avisene - uten sammenligning for øvrig
- må innskrenke på alle plan fordi annonsørene uteblir, så
oppleves det som noe godt. Det lokale næringslivet hegner om
bladet.
Heggedalsposten er unik. Vi vet ikke om noen andre bygder i Norge hvor så mange organisasjoner, av så ulik
karakter, over så lang tid har klart å gjennomføre et så tett
samarbeid omkring kommunikasjon med sine medlemmer og
innbyggere.
Det er tatt initiativ til å starte en nærmiljøsentral i
Heggedal, og Heggedalksposten søkes lagt inn under denne.
Det vil gi redaksjonen ytterligere ressurser, på alle plan, og
Heggedalsposten vil kunne gå de nærmeste årene i møte i
trygg forvissning om at bladet vil fortsette å være den fremste
kommunikasjonskanalen mellom bygdas organisasjoner og
innbyggerne.
FTO
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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 i Polen via PoliNor AS i Drammen, og
distribueres i Heggedal, Hallenskog, Askerbørskogen,
Gullhella, og deler av Blakstad og Vollen.
Opplag: 5000 eks.
Adresse:
		

Heggedalsposten
Postboks 96, 1380 Heggedal

Mail sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller
til: post@heggedalsposten.no
Heggedalsposten på nett: www.heggedalsposten.no
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Gamle ting forteller historie

Kanskje du er litt som meg - som samler på gamle ting som egentlig ikke har
noe bruksverdi lenger, men som har
en fin form eller har affeksjonsverdi.
Her hjemme flyter det over av gamle
gjenstander som noen mener for lengst
burde vært sendt på søppeldynga på
Yggeset. Men jeg klarer ikke å kvitte
meg med skrotet. Skjønt skrot – alt har
en gang hatt en bruksverdi, og det er
kanskje i respekt for forfedrenes slit at
de har blitt liggende, og at jeg dessuten
har samlet og etter hvert supplert med
gjenstander fra både loppemarkeder
og auksjoner. Låven er full, kjelleren
er full, stabburet er fullt, og i møkkakjelleren ligger gammelt dekketøy og
norgesglass og krukker. Ja, til og med
i ”furtebua” står ei hundre og tredve
år gammel seng og ei skarve kiste fra
1738. Jeg kunne saktens trenge en
Hilde Hummelvold på besøk.
Men så er det slik da at hver av
gjenstandene tross alt forteller en
historie. Og disse historiene koser jeg
meg med fra tid til annen.
Noe er selvfølgelig av større verdi
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enn andre ting. Når gulvklokka fra
1700-tallet slår sine presise slag, tenker
jeg på generasjonene før som har hørt
akkurat disse slagene. Hvilket liv levde
de? Vaskebrettet og stampen får meg
til å tenke på både mor og bestemor
som sto i vanndampen i byggerhuset
og vasket tøy etter å ha fyrt opp under
bryggerpanna grytidlig om morgenen.
Den nærmere to hundre år gamle veven, rokken og kardeutstyret forteller
historie om sjølberging. På vevskjeene
står årstallet 1828 og initialer.
Noen av oss er kanskje mer skrudde
enn andre. Ungene våre sa en gang litt
anklagende og skamfulle: ”I stua vår
finnes ikke en eneste ting som ikke er
under hundre år – bortsett fra sofaene,
et bord og et par stoler!”
Nå regner jeg ikke med at alle er
like gale som meg. Men i vår oppjagede og motebevisste bruk-og-kast
tid tror jeg at rotløsheten har fått litt
for godt fotfeste. Derfor er kanskje de
gamle gjenstandene en påminnelse om
at enkelte ting har verdi utover vår tids
motebilde. De forteller en historie ut-

over her og nå. Og tenker vi etter, så er
vi siste ledd i ei utviklingsrekke, men
samtidig begynnelsen på fortsettelsen..
Med andre ord: vi har vår tilmålte tid
mellom våre forgjengere og våre etterfølgere.
Men hva var det jeg ville med dette
innlegget? Jo, tenk deg om før du kvitter deg med ”gammelt skrot”. For det
første kan det ha en affeksjonsverdi.
Gjenstandene kan ha tilhørt foreldre
eller besteforeldre. For det andre kan
de - for de som er opptatt av penger
- ha en ikke ubetydelig økonomisk
verdi i disse samlertider. For å illustrere dette nevner jeg at vi ved et par
anledninger har gjort ”røverkjøp” på
loppemarkeder og hos brukthandlere:
En Nora Gulbrandsen-vase ble for
eksempel kjøpt for kr. 10 på loppemarked, mens auksjonspris på samme vase
var kr. 1500. Kjøp av en pappeske med
diverse gammelt spisebestikk til hytta
hos en brukthandler i Telemark for et
par tiere viste seg å inneholde ei flott
sølvskje fra tidlig 1800-tall. Og da blir
jo denne manien unektelig litt spennende, synes jeg.
Men det er ikke det som egentlig
er poenget. Poenget er å ta vare på
historien og føre den videre til neste
slektsledd.
Tekst:: Terje Martinsen
Bilder: Frode Th. Omdahl
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Fabrikken
Asker Kuns
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Det som begynte som et kurs i
maling arrangert av Asker Malerklubb for mer enn 40 år siden, er i
dag et aktivt og levende studietilbud på tertiærnivå (høyere utdanning, lavere grad), midt i Heggedal. Omkring 40 heltidsstudenter
frekventerer daglig Fabrikken
Asker Kunstfagskole - FAKS fordelt på første og annet studieår.
Gjennomsnittsalderen på studentene ligger på 22 - 23 år, men her
ﬁnner du studenter i alle aldere,
og fra hele landet.
Rektor Bjørn Lien, som har
ledet skolen de siste to årene, sier
til Heggedalsposten at de har et
godt faglig og sosialt miljø på
skolen, hvor alle lærere også er
utøvende kunstnere.
Det er god plass på skolen,
bedre enn på de ﬂeste andre
tilsvarende skoler. Lien sier at
visse fortrinn må de ha for å
kunne møte konkurransen fra
skolene i Oslo. Alle studentene i
2. klasse har egen atelierplass, og
undervisningen er lagt opp etter et
rotasjonsprinsipp hvor man arbeider med forskjellige teknikker i
kortere eller lengre perioder. Alle
uttrykksformer skal prøves ut.
Toårig fagutdannelse
Utdannelsen ved kunstfagskolen
er toårig. Studentene tas opp på
arbeidsprøver. Man må ha fullKunstfagstudent Fredrik Gude fra Heggedal trives med musikk til arbeidet.
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Tekst og bilder:
Frode Th. Omdahl
Bakgrunnsbilde:
Tobias H. Omdahl

nstfagskole
ført videregående opplæring eller
tilsvarende realkompetanse for
å søke på skolen. Som de ﬂeste
andre utdanningsinstitusjoner har
FAKS første søknadsfrist den 15.
april, men skolen tar inn studenter
så lenge det er plass
Undervisningen er sterkt individrettet, for at hver enkelt students
personlige uttrykk skal få utvikle
seg. Rektor Lien ønsker at søkningen til skolen var bedre, men
dette gjelder alle kunstfagskolene
i Norge.
I skrivende stund er andreklassingene opptatt med å ferdigstille
avslutningsutstillingen, som åpnet
på Freia i Oslo den 15. mai. I fjor
var den samme avslutningsutstillingen på selve fabrikken, i forbindelse med åpningen av den.
Døgnåpen skole
Studentene på FAKS har faktisk
tilgang på atelierplassene sine
hele døgnet, et tilbud mange av
dem benytter seg av. Studentene
arrangerer rett som det er sosiale
samlinger, ﬁlmkvelder og annet.
Kunstfagskolen i Heggedal er
vel ansett, og kanskje bedre kjent
i hovedstaden og landet for øvrig
enn i lokalmiljøet. Det er ﬂere eksempler på at studenter fra FAKS
har etablert seg som kunstnere
etter to år på skolen, eller de går
videre på kunsthøyskoler. Du kan
lese mer om skolen på dens hjemmesider: www.asker-kunstskole.no.
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Heggedal Vel informerer

Engasjer deg i Heggedal - bli med i Heggedal Vel (HV)
Støtt HV ved å sende kr 200,- til kontonr; 0533.02.25086 - Husk å skrive navn og adresse

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

Trafikk-sikkerhets-prosjektet i Heggedal (TU på barneskolen) er godt
igang med salget av klistremerkene.
Det ble bl. a. solgt ca 50 merker
utenfor KIWI lørdag 18. april - og
folks reaksjoner kan deles i 6:
* Ja, dette støtter jeg og jeg kjøper et
merke - og setter det på bilen.
* Ja, dette støtter jeg med kr 50, men
jeg vil ikke ha noe merke!
* Jeg føler meg for bundet av å ha
dette merket på bilen.
* Tror ikke dette merket har noen
betydning for traﬁkkerheten?
* Jeg har alltid kjørt lovlig, så jeg
trenger ikke noe merke.

Planen til TU er å ha en

trafikksikkerhetsdag på Heggedal barneskole i aug./sept,
hvor også denne aksjonen
fortsetter. Målet er å involvere foreldre og elever til å
bruke klistremerket.

V

idere skal det tas målinger
på 5 bestemte steder i Heggedal, av Asker og Bærum
Trafikkerhetsforening - og så
sammenligne med målingene
fra høsten 2007, for å se om
vi får noen forbedringer.
Disse målingene annerkjennes av myndighetene.

TU

fortsetter aksjonen
frem til sommeren 2010, med
2-3 målinger. Målet er at 90
% av alle kjørende i Heggedal
(målt på de 5 faste stedene),
skal holde fartsgrensen, og at
ingen skal kjøre mer enn 10
km over fartsgrensen. Har du
noen spørsmål om aksjonen
så kontakt:
* TU-leder Hallvar Hognestad
gihognes@online.no
* HV-leder Stein D Berge
stein.berge@c2i.net

TU (Trafi kk-Utvalget) på Heggedal skole har trykket opp
1.000 stk av dette klistremerket - og det skal være nok til
de fleste bilene i Heggedal!
Kjøpes på biblioteket og på
Heggedal barenskole for kr 50

Denne artikkelen sto i Budstikka 6. mai 2009, og det er en
beboer (tobarnsmoren Elisabeth Litleré Nylenna), i Snoveien
på Høvik i Bærum, som er skremt av 120 km/t i en 50 sone, (vi
har tilsvarende erfaringer i Heggedal). Noen dager tidligere
sto denne saken på Budstikka’s hjemmesider, og en del lesere
hadde gitt sine reaksjoner. Flere innlegg gjorde narr av de
som de var sjokkert - og de kunne gjerne komme tilbake for å
gjøre nye ”oppvisninger”!!!
Elisabeth på bildet ønsket seg fartshomper og fotoboks.

Ja, vi i Heggedal jobber også for fartshomper, fotobokser, fotgjenger-overganger, nye fortau, underganger, Ny Røykenvei mm. Men vi kan også gjøre noe
meget effektivt, som kan gjennomføres straks og med
minimale kostnader; hver enkelt av oss bestemmer
seg for å holde fartsgrensen - og dette er lettere med
et klistremerke på bilen. Når de fleste av oss holder
fartsgrensen, kan vi gjennomføre aksjoner for å presse
fartsbøllene til å bli lovlydige - bare vi står samlet!
Men det er en holdning som bremser denne aksjonen;
mange vil ikke forplikte seg ved å ha klistremerke på
bilen - de vil ha frihet til å overskride fartsgrensene
når det passer dem - eller hvordan tenker du som
vender ryggen til denne aksjonen? Hvilke forslag har
du til å få trafikksikkerhet i et lokalområde som Heggedal - i tillegg til fartshomper, foto-bokser osv.
Det finnes faktisk også mange i Heggedal som hele
livet har kjørt lovlig - kan ikke dere også sette på et
klistremerke, så vi kan bli en majoritet!

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

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

06 - 07 HV i nr 3-2009.indd 2

2009-05-15 09:42:42

							

S

Heggedals
Heggedals posten

Heggedal Vel informerer

77

Heggedal Vel hadde årsmøte 2. april, hvor det ble valgt inn 3 nye
medlemmer i styret. I tillegg drøftet vi nabosoner i Heggedal
HV’s nye styre er:

* Stein D Berge - leder - stein.berge@c2i.net

* Åsmund Sutterud - nestleder
asmund.sutterud@emesto.no
		
* Irene Johansen - kasser Toril Hennig (51)

Toril er gift, og hun
flyttet fra Drengsrud til
et gammelt hus i Heggedalsbakken 43 i 1983,
som familien har bygget
om til en hyggelig bolig.
Hun har jobbet som ergoterapeut i AK i Gullhella
distrikt - også som tilltsvalgt - og hun ble kjent
med hver krik og krok i
Heggedal/Vollen. Hun
har siden 1998 jobbet på
Martina Hansens Hospital, hvor hun også satt 4
år i styret.

Hun var dirigent for
Heggetroll i 6 år. Nå er
hun er trofast i Vollenkoret, med faste øvelser
hver onsdag (også vært
med i styret).
Toril liker seg i Heggedal, hvor det er et
”avgrenset” lokalmiljø,
med skoler, idrett, kirke,
butikk m.m. - alt på ett
sted. Det er oversiktlig
om så ikke alle kjenner
alle, men ”alle” møtes i
butikken, på skolen, i et
felles 17.mai arrangement
osv. ”Alle” er glade når
Heggedal stasjon blir
pusset opp og det kan
drives butikk og kafe der.
Positivt er nærheten til
Kjekstadmarka med fantastiske turmuligheter!!!

Hvis noe er negativt,
er det kollektivtilbudet,
spesielt bussen til Asker
som ikke går på kvelden!
Det er selvgølgelig også
ganske dødt i det såkalte
”sentrum”, som i mange
år har vært preget av at
etableringer har kommet
og gått - det har nok vært
vanskelig å drive her.
Dette blir det forhåpentligvis bedring på med de
nye planene for Heggedal,- som jeg håper og
tror vil gjøre Heggedal
til et svært populært sted
å bo!

Per Roar Eek (67)

Per flyttet til Åmotlia 3 i

Heggedal i 2001, som er
en av de nye blokkene vis
a vis Vikingjordet. Han
bodde tidligere 30 år på
Nesbru, hvor 25 av disse
brukte han til diverse
verv i Holmen IF. Han
startet tennisgruppen i
1975, var leder av denne,
var styremedlem i hovedstyret i 20 år - og leder av
hovedstyret i 7 år.

Per har jobbet i legemiddelindustrien i 35 år.
De siste 25 i Nycomed i
Asker med salg og marketing. Høsten 2008 ble
han pensjonist.

Per fremhever at Heg-

gedal er et lite og nært
samfunn som har det
meste. Det har nærhet til
naturen, det har
kunstsenter på Heggedal
fabrikker. Det er kort
vei kort vei til Asker
sentrum. Men togene må
gå hyppigere med større
regularitet.

Med den planlagte
utbyggingen av sentrum
vil Heggedal fremstå som
et av de fineste sentrene
i Asker kommune. Og
Per er opptatt av å gi
ungdommen i Heggedal
gode fritidstilbud.
Presentasjonen av
Toril fortsetter

Vi må bare klare å ta
vare på det særegne vi
har her. Heggedalsfolk
er befriende usnobbete,
og sånn håper jeg det vil
fortsette å være! Målet
må være å få alle til å bli
skikkelige Heggedalspatrioter, som vil ta vare på
stedet. Ønsket er å sette
seg ned på en kafe ved
Skitheggas bredd en lørdags formiddag - istedet
for å dra til Asker.

Anette Mahle
Gisle (43)

Anette er gift og er

mamma til Eirik på fire
år. Navnet Gisle kommer
fra Gisle gård, hvor hennes mann kommer fra. I
1987 kjøpte hun leilighet
i Heggedalsbakken 3
(Heggedal Elektro), og
denne leiligheten kjøpte
AK nylig, da huset skal
rives og området bli det
nye torget i Heggedal
sentrum. Hun bor nå i
enebolig i Øvre Gjellum
vei 21 B.

Hun har hatt ansvaret
for AK’s 17. maitog rundt
Skaugum i ni år på rad.
Hun har vært med i Asker
Røde Kors Hjelpekorps
i mange år, hatt mange
verv og stillinger - også
i andre sammenehnger.
Hun var sekretær i HV i
2006 – 2007.

* Anette Mahle Gisle - sekretær
		
anette.mahle@online.no
* Toril Hennig - styremedlem
		
toril_hennig@msn.com
* Henry Meyer - styremedl. - hmeyer@mil.no
* Per-Ola Bålerud - styremedlem
		
pob@akeroilfield.co
* Per Roar Eek - styre-varamedlem
			
perroar@spray.no

PÅ vegne av lokalsamfunnet i
Heggedal - tusen takk for innsats.
Følgende går ut av HV-styret:
* Stein Arne Bakken - har vært aktiv siden 1990tallet - gjorde en god jobb med Yggeseth fyllplass.

* Nils Petter Abrahamsen - var også aktiv på
1990-tallet - sist periode som sekreær.

* Jan Pettersson - har også vært aktiv i HV-styret
siden 1990-tallet.

Leder for Sætre beboerforening - og medlem
Henry Meyer - vil ta et
initiativ for å imlementere NABO inn i dagens
nettverk. De har et så
godt nettverk fra tidligere
at det skal ikke mye til.

Anette har jobbet med

livsforsikring og IT i
Storebrand i 11 år og så
11 år i SuperOffice. Er nå
på utkikk etter ny jobb
etter å ha byttet jobb før
jul i fjor - på feil tidspunkt. Hun er rammet
av finanskrisen og måtte
slutte som salgskoordinator i Falkenberg etter
bare et halvt år.

Heggedal er et flott sted,
litt for seg selv i Asker.
Det er mange flotte bomiljøer i Heggedal og vi
har en spennende og god
barnehage på Vikingjordet. En underavdeling
av denne er ”idrettsavdelingen” på Gjellum, der
Eirik går.
Heggedal har flott natur,
badeplass, kulturtilbud,
idrettsanlegg og alle de
viktigste servicetilbudene
og butikkene. Kort vei til
Kjekstadmarka, med de
muligheter for friluftsliv
som finnes der.

ire-j2@online.no

Det er opp til hvert enkelt
naboskap (5 - 500 husstander) hvordan et slikt
nettverk organiseres.

Torp Høymyr Vel tenker
også å starte opp NABO.
Velet har et godt utbygget
nettverk fra før.

Presentasjonen av
Anette fortsetter

1/2-times avganger. Det
siste vil gjøre det så mye
lettere å bo her.

Det negative er Spikkestadbanen! Jeg har
ikke ord som egner seg
på trykk for å beskrive
mitt forhold til NSB og
Jernbaneverket. Jeg ser
frem til at reguleringsplanen
blir ferdig og at
det nye sentrumet tar form,
og at Spikkestadbanen får

Anette

vil oppfordre
folk til å engasjere seg
i nærmiljøet og i de lag
og foreninger som finnes
her; i Heggedal vel som i
omkringliggende vel.

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum
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Perlefiske i Heggedal

En artikkel av

Terje Martinsen

Gjennom årene er det funnet ferskvannsperler i både Skitthegga og
Grodalselva. Men de som måtte finnes nå, er fredet!

selv om de var ganske ørsmå. Det
fantes tilslutt nesten ikke skjell i hele
vassdraget. Det gikk både menner og
kjerringer og bar i både sekker og
kørjer. Jeg ljuger inte om jeg sier at
de folka bar tor elva 10 tønner skjell
på en sommer.”
Magnus Perlefisker var nok mer
profesjonell. Det er jo slik at ikke
alle muslinger inneholder perler. Han
lagde derfor ei spesiell tang som han
brukte til å åpne skjellene. På den
måten kunne han se om det var perler
i dem uten at de ble avlivet. Folk
ellers åpnet skjellene slik at muslingene døde.

Ikke mange er klar over at vassdraget som renner gjennom Heggedal
har perleførende muslinger, eller
svartskjell som de også ble kalt. La
det med en gang være sagt at de er
utrydningstruet og derfor fredet. Det
offisielle latinske navnet på disse
skjellene er unio margaritifera.
I dag er de sjeldne, og det skyldes
forurensning. Tilveksten er liten,
men de kan bli nærmere hundre år
gamle, så derfor finnes fortsatt enkelte eksemplarer.
Jeg husker fra min egen barndom at
muslingene lå spredt på elvebunnen.
Særlig mange var å se når Fabrikkdammen en sjelden gang ble tømt.
Allerede under kong Christian den 4.
på 1600-tallet kom flere forordninger
om perlefiske i Norge. Og da Christian den 5 var konge i Danmark-Norge
hadde faktisk dronning Charlotte
Amalie eiendomsretten til perlefisket
i elvene. Og retten ble strengt håndhevet. I 1691 kom en forordning hvor
det blant annet het:
”Ingen må fiske uten med dronningens overinspektørs eller hans underinspektørs tillatelse og nærvær. Ved
fiskeplassene skal beskikkes redelige
menn der kan annamme perlene og
straks betale fiskerne, hvorfor de bør
være så velhavende at inspektøren
kan gi dem kreditt på et par hundre
riksdaler.” Enkelte lot seg nok likevel friste til ulovlig perlefangst, som
Thomas Aasgaard litt lenger nede i

En perle i Grodalselva
– eller Grodalselva en perle?
På begynnelsen av 1970-tallet rodde
datteren min og jeg oppover Grodalselva fra mølla i Grodalen. Hun var
i førskolealder og vi skulle studere
livet i og langs vassdraget – og fiske
litt. Jeg var ikke oppmerksom den
gangen på at svartskjellene er fredet
så jeg plukket med noen langs elvebunnen. Det er nemlig svært grunt
her nede. Da vi – etter at jeg hadde
fortalt om disse perleskjellene – åpnet dem, fant vi faktisk ei perle blant
de 8-10 skjellene. Den var slettes
ikke fin, bare en uregelmessig liten
sak, men dog ei perle. For en seksåring var dette naturligvis spennende.
Da jeg senere ble oppmerksom på
at de var fredet, ble jeg en smule
skamfull, for dette burde jeg ha visst.
Hvor perla er blitt av aner jeg ikke.
Vi glemte den kanskje fordi vi litt
senere fikk en stor ål på kroken og
dessuten så fossekallen dukke i stryket ved ”Kjerringhøl’n”.
Ifølge lokalt kjente skal det fremdeles finnes svartskjell i vassdragene,
senest observert ved bredden av Gjellumvannet. Men la deg ikke friste
til å lete etter perler. Det er tross
alt svært langt mellom skjell som
inneholder perler – og dessuten er
det ikke sikkert at de er noe verdt. La
dem derfor ligge i fred og gled deg
heller over at vi fremdeles har slike
sjeldenheter i vassdragene våre.
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Grodalselva. Sommeren 1696 hadde
han nemlig plukket opp ikke mindre
enn 170 perler. Han ble tatt for ulovlig fiske. Under rettsaken tre bbbb
år senere bedyret han at han hadde
tenkt å gi dem til dronningen – i håp
om å få slippe skatt på eiendommen
sin.
Så innbringende var denne virksomheten at det på begynnelsen
av 1700-tallet var nærmest tomt i
elvene. Derfor bestemte dronning
Anna Sophie i 1733 at de skulle
fredes. Men på 1800-tallet var man
igjen på jakt etter perlene.
Magnus Perlefisker
Ved Skithegga i Røyken bodde en
kar som het Magnus Veiby, eller
”Magnus Perlefisker” som han ble
kalt. Han var født i Sverige i 1831
og var kommet til Norge midt på
1800-tallet. I et intervju på begynnelsen av 1900-tallet forteller han
om fangstene sine. Han hadde lært
kunsten i sine barndomstrakter i
Värmland. Han leverte perler til både
sogneprestens kone og til Tostrup i
Oslo og til gullsmeder i Drammen.
Da folk langs vassdraget fikk høre
om fortjenestene til Magnus, gikk de
nærmest mann av huse for å plukke
skjell. Magnus forteller: ”Da de hørte at jeg fant perleskjell, begynte de
å ransake elva opp og ned. De pella
skjell i massevis. Og alleslags unger
fløi der nede og tok dem tor elva,
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Bedriftspresentasjon: Ida Idé Lysthus og Hytter
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Lykken er
et lysthus!
Ida Idé Lysthus og Hytter har
gjennom de siste ti årene solgt
mer enn 300 lysthus i Norge. De
tilbyr fire modeller; Emma, Mona,
Linnea og Lisa for salg fra sin
svenske produsent, og har enerett
i Norge for to av dem.
Det var Petter Dahlgrens
mor som startet firmaet for ti år siden, og Petter og hans kone Lotta
overtok driften og flyttet den til
Heggedal for to år siden.

Foto: Petter Kaas Dahlgren

Av lysthusene er det Linnea som er toppmodellen, et hus
på 8,2 kvadratmeter med gjennomsprossede vinduer.
Som de sier på sin hjemmeside www.ida-ide.no: ”Lysthuset er det perfekte sted å koble av
en sval sommerdag (...) Kose seg
med en god bok, lytte til musikk
eller invitere til reker og hvitvin...”

Petter Kaas Dahlgren i Ida Idé Lysthus
og Hytter.
Foto: Frode Th. Omdahl

Fakta: Ida Idé Lysthus og Hytter ble etablert i
1999, og har så langt solgt mer enn 300 lysthus i
Norge. De har fire standardmodeller, to på 5,2 og
to på 8.2 kvadratmeter. Prisene på lysthusene starter på 32.000,-.
I Røykenveien 230 A i Heggedal, ved innkjørselen til Østliveien, er det fast salgsutstilling, hvor du
kan se de forskjellige utgavene. Kontakt gjerne
Petter på 99 22 50 06 for å avtale visning.
Lysthusmodellen Lisa på 8,2 m2 .

Foto: Frode Th. Omdahl

Denne presentasjonen er laget av Frode Th. Omdahl for Heggedalsposten, og betalt av bedriften.
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HEGGEDAL MENIGHET

Vårslepp 2009

Sommertur for eldre
Mandag 31. august blir den årlige sommerturen i regi av Menighetspleien i Heggedal og Østenstad. I år reiser vi til
Søsterkirkene på Gran på Hadeland hvor vi får omvisning og hvor det blir en kort gudstjeneste. Disse steinkirkene fra
1100-tallet er av de eldste i distriktet.
Deretter går turen videre til Hadeland Gjestegård, hvor det
blir middag, hjemmelagde kaker, åresalg og underholdning.
Mange av deltakerne får bare med seg denne ene turen i året og
gode hjelpere gjør at også eldre som er dårlige til beins kan være
med. Turen er også en fin anledning til å bli kjent med nye og
treffe ”gamle” kjente. Vi regner med å få med rundt 100 deltakere denne gang. Bli med du også!
Frist for påmelding er onsdag 19. august. Vil du melde deg
på eller har spørsmål, ring diakonen på tlf 913 68 803. Egen påmeldingslapp vil også ligge i kirken fra 10. juni.
Jarle Klungrehaug
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Program Heggedal menighet
Dag

Dato

Kl

Aktivitet

Sted

Opplysninger
Menighetspleien

MAI
Mand
Sønd

25
31
JUNI

11:30
11:00

Kirkefrokost
Høytidsgudstjen.

Heggetun
Kirken

Sønd
Sønd
Sønd

7
14
21
JULI

11:00
11:00
11:00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Kirken
Kirken
Kirken

Ingen gudstjenest
AUGUST
Sønd
Sønd
Sønd

16
23
30
SEPT

11:00
11:00
19:30

Gudstjeneste.
Gudstjeneste.
Kveldsmesse

Kirken
Kirken
Kirken

Torsd
Fred
Lørd
Lørd
Lørd
Lørd
Sønd
Sønd

3
4
5
12
12
12
13
13

19:00
19:00
15:00
11:00
13:00
15:00
11:00
13:00

Musikal
Musikal
Musikal
Konf. gudstjeneste
Konf. gudstjeneste
Konf. gudstjeneste
Konf. gudstjeneste.
Konf. gudstjeneste.

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Team heggedal og konfirmantene: Dangerous Journey
Team heggedal og konfirmantene: Dangerous Journey
Team heggedal og konfirmantene: Dangerous Journey

Faste aktiviteter:
Speidere mandag kl. 18:00, Heggetroll tirsdag kl. 17:30, Salig Blanding torsdag ulike uker kl 19:00,
HK tirsdag like uker kl. 19:30.
Søndagsskole:
Menighetsråd:
11/6 kl. 19:30 Heggetun (møtene er åpne)

Bli giver!
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Leder av Heggedal menighetsråd, OleHerman Bjor, oppfordrer flere til å bli fast
giver til menigheten. Heggedal menighet har
øket aktiviteten knyttet til trosopplæring og
ungdomsarbeid – og trenger din hjelp for å
viderføre dette arbeidet. Det arbeides også
med utvidelse av menighetshuset Heggetun.
Dette vil også kreve bidrag fra menigheten.
Midler samlet inn gjennom givertjesten går til generell drift inkludert barne- og
ungdomsarbeid, men det er også mulig å
øremerke midlene spesielt til dette eller til
menighetssenteret. Husk at om du gir mer
enn kr. 500 per år er det muligheter for skattefradrag. Ta kontakt 90942454!

Givertjenestens konto:

1644 15 39499
Heggedal menighet
Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf: 66 90 71 80
e-post:

dagligleder.heggedal@asker.kirken.no
www.heggedalkirke.no
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Lions Club Heggedal

Lions kulturdager
for 29. gang!
Lørdag 6. juni braker det løs igjen på Heggedal Hovedgård når Lions
Club Heggedal igjen inviterer til de tradisjonsrike kulturdagene

Kulturdager
Som vanlig er det salgsutstilling med bildene kunstnere inne. Her er det både originaler og trykk, og Lionsklubben garanterer at alle kan finne noe som passer på veggen
hjemme. Ute på tunet er det som vanlig topp underholdning og et koselig miljø mellom scenen på tunet og utecaféen som serverer mat og drikke.
- I flere år har Kulturdagene presentert kortreist mat i
bodene langs tunet, i tillegg til brukskunstnerne. En utfordring har vært at Kulturdagene arrangeres tidlig i juni,
mens sesongen for matpresentasjoner helst er i august da
årets grøde høstes inn. Vi har derfor tatt konsekvensen av
dette, og satser i år på å presentere hobbyaktiviteter, både
for store og små, sier leder for kulturdagene, Svein Mathiassen.

Eliasbåter på Gjellumvannet
I fjor startet Lions Club Heggedal samarbeidet med
Redningsselskapet som stilte med Elias-båtene sine på
Gjellum-vannet. Dette blir gjentatt i år. I tillegg prøver
klubben å arrangere riding for barna og å få til et samarbeide med trekkhundklubber for kjøring i hundesleder
med sommerhjul.
- Videre ser det ut som vi skal få til et samarbeide med
Norsk Modell Jernbane Forening, slik at vi kan få et par
mobile modelljernbane-anlegg som små og store kan beskue, og kanskje prøvekjøre. Likeledes ser vi på et samarbeide med Norsk Luftsports Forbund (tidligere Norsk
Aero Klubb) for å se om vi kan få aktiviteter med radiostyrte både motorfly og seilfly, sier Mathiassen.
Lions Club Heggedal samarbeider også med andre Lionsklubber i Drammen og Røyken om å hente pasienter
fra barneavdelingen ved Drammen Sentralsykehus, slik at
de kan få en hyggelig opplevelse på Kulturdagene, og tilsvarende med eldre fra Bråset.

med deg noen som ikke har vært det. Husk at jo flere som
kommer, jo bedre attraksjoner kan vi få med, sier Svein
Mathiassen.

Blåfjellhytta fikk jubileums
gave fra Lions Club Heggedal
Lions Club Heggedal kan i år se tilbake på 35 års virksomhet. Det ble forleden markert med en flott jubileumsfest på Heggedal Hovedgård, der klubbens jubileumsgave
ble overrakt Blåfjellhytta.
Lionsklubben veldedige arbeid kommer så vel internasjonale som nasjonale og lokale tiltak til gode. Denne gang
hadde klubbens medlemmer ønsket å gi en tusenlapp for
hvert av de årene klubben har eksistert til et lokalt formål.
Blåfjellhytta har de siste årene vært gjennom et omfattende restaureringsarbeide, og fremstår nå som et flott
turmål for alle som er glade i å ferdes i marka. De 35.000
kronene kommer sikkert godt med i arbeidet.
Lions Club Heggedals største inntektsgivende tiltak er
Lions Kulturdager på Heggedal Hovedgård. I år finner de
sted 6. og 7. juni. Det er 29. år på rad dagene arrangeres.

30-årsjubileum neste år
- Vi bygger Kulturdagene sten for sten for hvert år, og
planlegger allerede aktivitetene for 30-års jubileet i 2010.
Jo flere besøkende som kommer, jo mer kan vi utvide
neste år. Du som har vært på Kulturdagene tidligere; ta
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President i Lions Club Heggedal, Helge Eliassen, overrekker sjekken til lederen for aktiviteten på Blåfjellhytta, Frode
Stenberg.
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Lions Club Heggedal

Kulturdagene
6 – 7 juni
På Heggedal Hovedgård
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Malere og Musikere i skjønn forening!
I tillegg til malerne som stiller ut inne og musikerne som underholder på Tunet,
satser vi i år ennå mer på barna. Samarbeidet med Redningsselskapet om
Elias-båtene på Gjellum-vannet fortsetter, og vi supplerer med
modelljernbane på loftet på Låven, og vil se modellfly over Hovedgården.

Lørdag 6 juni

Kl. 12:00 Heggedal og Blakstad skolekorps
Kl. 13:00 Gammeldansen på Gjellum
Kl. 14:00 Dansesonen - dans
Kl. 15:00 Røyken Kammerkor
Kl. 16:00 Sangkoret Tonleik
Kl. 17:00 Trekning Lotteriet

Søndag 7 juni

Gladjazz hele dagen !
Kl. 13:00 Gennek med jazzvenner
Kl. 14:00 SwingIT
Kl. 15:00 Oslo Telefonikerne
Kl. 16:00 Skitthegga Swing
Kl. 17:00 Trekning Lotteriet

LIONS CLUB inviterer til en trivelig opplevelse på
Heggedal Hovedgård 6 – 7 juni. Ta med familie,
venner og naboer og opplev ”kulturdagene”.

Entré kr. 30,-. Barn under 12 år gratis.
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Sommerfest i Heggedal fr

Fredag 5. juni - Quiz på Kulturpuben

20.00 Quizmaster Tom Gundersrud arrangerer quiz på kulturpuben med lokale
spørsmål. Passende lagstørrelse 5-6 personer - alle typer lag: Vennelag,
familielag, sportslag m.m.

Lørdag 6. juni - Kunstutstilling og pubkveld
12 -17 Kulturdagene på Heggedal Hovedgård - se program s.13
13-17 Åpen salgsutstilling i Kunstfabrikken, med kunstnerne
Ingeborg Breder, Benthe Grønvold, Morten Reigstad,
May Gunn Riis, Sissel Nuth Davidsson og Vibeke Fongen.
18.00 Kulturpuben: Oppvarming ved Bøllen og Blondinen.
20.00 The Teddy Bears.
23:00 Bøllen og Blondinen fortsetter inne etter kl 23.
Inngang kr. 200,- fra kl 18.

Søndag 7. juni - Kunstutstilling

13 -17 Kulturdagene på Heggedal Hovedgård - se program s.13
13-17 Åpen salgsutstilling i Kunstfabrikken (se 6. juni).

Mandag 8. juni - Heggedal Kino gjenoppstår!
19.00 Den tradisjonsrike kinoen vekkes til live med filmer
som passer både for barn og voksne.
Norsk Bygdekino kommer og rigger opp fullt utstyr!
Barn kr. 30,- Voksne kr. 50,-

Kinoannonse fra 1959

Tirsdag 9. juni - Kunst og jazz på fabrikken
18-20 Åpen salgsutstilling i Kunstfabrikken (se 6. juni).
19:00 Konsert i Kunstfabrikken ved Skitthegga Swing.
Gratis adgang.

Onsdag 10. juni - Utbyggingsdagen

19 - 21.30 Folkemøte på Gjellum om utbyggingen av Heggedal sentrum, med:
- Alle utbyggerne: Tandberg, Byggholt og Thon-gruppen.
- Sentrale lokalpolitikere
- Tor Arne Midtbø og Per Øystein Funderud fra kommunens administrasjon.
Det blir anledning til å stille spørsmål.
I juni skal reguleringsplanen for Heggedal sentrum være klar for politisk
behandling.
Enkel servering - gratis inngang.
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2009-05-15 11:34:31

l fredag 5. - søndag 14. juni
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Torsdag 11. juni - Biblioteksdagen

9:30 Forfatteren Trond Brænne fra Heggedal besøker Heggedal
bibliotek. Trond har skrevet mange morsomme og
spennende bøker for barn og unge - som barneboka
”Gnul”, bøkene ”Venner og Uvenner” og serien om detektivhunden Bob som rydder opp i Oslos kriminelle verden.

3 klasser fra Heggedal barneskole er invitert til å høre på forfatteren.

17:00 Foredrag av Terje Martinsen på Heggedal biblioteket:
”Dagliglivet i gamle Heggedal”
			
Åpent for alle - gratis
11 -15 Utstilling av husflidsarbeider og gamle ting på Heggedal Seniorsenter.
14-20 Mini-maxi tivoli på fabrikktomta.

Fredag 12. juni - Barnehagedagen
10-14

8. klasse ved Hovedgården Ungdomsskole viser dokketeater for barnehagene
i Heggedal på Kulturpuben.
11-15 Utstilling av husflidsarbeider og gamle ting på Heggedal
Seniorsenter.
14-20 Mini-maxi tivoli på fabrikktomta.
18:00 The Festival Boys på Kulturpuben.
20:00 Asker Blues Band
The Festival Boys
Inngang kr 150,- fra 20.00.

Lørdag 13. juni - Museums- og antikvitetsdagen

12 -16 Utstilling av gammelt i og utenfor Kunstfabrikken.
Fotografering og registrering av gamle gjenstander, med tanke på et
fremtidig lokalmuseum.
Ta med deg antikviteter, gamle ting, bilder, traktorer - alt som kan ha
lokalhistorisk interesse, få det registrert, og vis det fram!
(Det er bordplass til disposisjon).

12-16 Åpen salgsutstilling i Kunstfabrikken (se 6. juni).
12-16 Padling med kanoer fra Kistefossdammen (gratis).
12-20 Salg fra boder ved puben og på fabrikktomta.
12-20 Mini-maxi tivoli på fabrikktomta.
12:00 Kulturpuben er åpen. Fra 14:00 rekebuffet - spis det du vil for 100,-.
20:00 Hilde ”Badehette” fra ”Charterfeber” drar igang karaoke på puben.
		
Inngang kr. 100,- fra 20:00.

Søndag 14. juni - Fortidsminnedagen

12 -15: Rebusløp med oppgaver om fortidsminner med start og innkomst på Gjellum.
Kort løype for gående og lang løype for syklister (og biler).
15:00 Premieutdeling.
Kafeteria
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Se de nye selveierleilighetene i Heggedal, Asker.
Se utsikten. Se de praktiske løsningene. Se hvordan du kan få det.

Velkommen til fellesvisning:
Tirsdag 26.05 kl. 18 − 19
BYGGETRINN 1 kun 2 innflyttingsklare leiligheter igjen

BYGGETRINN 2 kun 7 leiligheter igjen med innflytting fra 30 juni

Av i alt 39 moderne selveierleiligheter, er nå kun 9 ledige. Areal fra ca 75 m2 BRA til 130 m² BRA og balkong
eller terrasse fra 32,5 m2 til 60 m2. Alle leiligheter har åpne arealeffektive planløsninger. Egen garasjeplass. Heis.
Priser fra kr. 2.290.000 ,– (+ lave omk.) Velkommen til Nyhuskollen 16, 1389 Heggedal.

www.nyhuskollen.no
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Heggedal Idrettslag informerer

Årsmøte i idrettslaget
31. mars var drøyt tjue mennesker
samlet på Gjellum for å avholde årsmøte i idrettslaget. Blant sakene som
ble drøftet, var lagets lover, som til
nå ikke har vært godkjent av Norges
Idrettsforbund. Dette skal nå være
ordnet. Et annet punkt gjaldt driftsstyret på Gjellum, som heretter skal
være sidestilt med de øvrige idrettsgruppene. Driftsstyret skal utnevnes
av hovedstyret, og dette skal være på
plass innen 1. juni, med fire medlemmer.
Heggedal idrettslag hadde i 2008
970 registrerte medlemmer. Det er
nesten en tredjedel av alle som bor i
bygda, det.
Økonomisk står HIL seg godt, og
hadde et lite overskudd i regnskapet.
Det ble tilløp til diskusjon om hvordan eventuelle framtidige reklameinntekter fra kunstgressbanen skal
fordeles. Det er bare to aktiviteter på
kunstgressbanen: Fotball og snøbrøyting. I følge Tom Hermansen sier det

Nytt styre: Ikke så mye nytt; tre av fire er gjenvalgt. Terje Bøe (t.h.) ønsket avløsning,
men ingen stilte. Forøvrig er styret (f.v.) Øystein Hvesser, Frode Stenberg og Gry Garlie.

seg selv hvilken av disse aktivitetene
som trekker reklameinntekter, selv
om fotballgruppa ikke ”gidder” å
selge reklameplass på stadion. Man
ble imidlertid enige her også.
Støtte fra Asker kommune er gjort
behovsprøvd, og søknadsfristen er
svært kort. Det ble vedtatt en moderat økning i medlemskontingentene
for 2010.
Ingen revolusjonerende endringer:
Frode Stenberg ble valgt inn som nytt

medlem i hovedstyret, som ellers består av Terje Bøe, Øystein Hvesser og
Gry Garlie. Ingen frivillige har meldt
seg til å sitte i valgkomiteen, så det
blir hovedstyrets jobb å stable en slik
komité på beina før neste årsmøte.
Det samme gjelder revisorer. Leder
Terje Bøe hadde bedt om avløsning
også, men det kan virke som om
idrettslaget har litt problemer med å
mønstre nok frivillige, og det sliter
på ildsjelene.

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

16 - 19 HIL etc.indd 3

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

Bildene er fra Gjellum,
Jenter 94/95.
Fotograf er
Kyrre Solvang.

Tradisjonsrik påske på Blåfjellhytta

Illustrasjonsfoto.

Tekst: Morten Eriksson.

Ca. 100 små og store stilte i god tradisjon opp under arrangementet på Blåfjellhytta i Kjekstadmarka.
Omkring 75 mennesker stilte opp i konkurransen
som bestod av en tur på beina fra hytteveggen og opp på
selve Blåfjellet og retur.
Deltakerne skulle løse en kjendiquiz og svare på
enkle spørsmål, samt komme nærmest en tid som hyttekomiteen hadde satt opp. Etter dette var det å kjenne på en
pose m/innhold og tippe vekta, før de avsluttet med en lokal
øvelse Bøtte & Presisjon.
Etter en opptelling gikk familien Høghaug/Øverbye
av med seieren, tett fulgt av familien. Sylvia og Petter Iversen og Tim og Jeanett Stenberg på en ﬂott tredjeplass.
Flotte premier til de tre beste lagene ble utdelt i strålende sol.
Mange av deltakerne har vært på Blåfjellhytta skjærtorsdag
jevnlig siden 1950-60 årene, og syntes fortsatt at det er like
moro nå, dog sammen med barn og barnebarn.
Her følger de yngste generasjoner en god tradisjon
etter foreldre og besteforeldre og sågar tippoldeforeldre.
Hyttekomiteen ønsker velkommen igjen i 2010.

Heggedal Idrettslag - klubben der alle lykkes!

16 - 19 HIL etc.indd 4
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Fra Heggedal til Addis Abeba
På vegne av Heggedal
I.L kunne ambassadør
Jens-Petter Kjemprud
overrekke et ﬂott
draktsett til fotballaget
Silk Anbessa (Lions) i
Etiopia mars i år.
Under en seremoni på fotballbanen
ble gaven fra Heggedal Idrettslag
overrakt, og de nye grønne draktene
ble raskt tatt på. Spillerne i Silk
Anbessa, et av Addis Abebas beste
fotballag, takket så mye for det nye
draktsettet fra Norge.
- Dette setter vi utrolig stor
pris på, tusen takk for denne generøse gaven, uttrykte en svært glad
trener på vegne av laget. Journalister
fra både tv og aviser var til stede
under overrekkelsen.
Tom Hermansen i HIL, som
selv jobbet for den norske ambassa-

16 - 19 HIL etc.indd 5

den i Addis Abeba for en tid tilbake,
har sørget for at draktgaven fra Heggedal I.L har kommet til fotballklubben i Addis Abeba.
- Visjonen til Heggedal
fotball er ”der alle lykkes” - det viktigste er antall spillere og ikke antall
mål eller seiere, vi satser på å være

en lokal breddeklubb hvor alle skal
kunne være med, forteller Hermansen. Fotballaget i Addis Abeba som
har fått en vennskapsklubb i Heggedal I.L vil nå holde klubben i Norge
orientert om utviklingen i sub city
førstedivisjon, hvor laget spiller.

2009-05-15 07:12:05
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Ny gravemaskin-entreprenør i Kloppedalen: Martin Rønning AS
Martin Rønning (30 år) leder en bedrift med 8 ansatte
med en stor maskinpark, med en omsetning fra 2007 på
kr 14,6 mill og med et overskudd på kr 1,6 mill.

Ungdomsskolen var vanskelig, så noe eksamen ble det
Tlf: 66 90 61 36 - Mob: 901 01 875
Org.nr: 985 868 506 MVA
www.marinronning.no

Fra venstre: Mor Rønning, Far Rønning,
Martin Rønning, Magnus Rønning, Kathrine
Nerstad med hunden Tassen på armen, Bror
av Kathrine; Svein Erik Ryen - og hundene
fra venstre; Mikky og Timmi.
Det mangler 3 som også er ansatt hos MR:
* Kjell Hølås fra Dikemark, har vært ansatt
i MR i 10 år, (grave-maskinkjører,
”feiemes” mm).
* Kristian Pedersen - Billingstad - ansatt i
2 år, (mest gravemaskinkjører).
* Hans Erik Sveum (lærling) - Snertingdal
og uke-pendler, brakkeboer i Klop
pedalen, (kjører container-bilen. Han
er fetter av Kathrine og Svein Erik.
Martin koser
vettet av seg ved
å jobbe som
maskinentreprenør og å lede
sitt eget firma.
Martin er en
ledertype, snakker med alle, og
han er åpen for
de meste.
Historien om Martin Rønning

Martin er født høsten 1978 (snart 31 år). På
ungdomsskolen ble han skikkelig skolelei,
og det ble laget en avtale med skolen om at
han kunne være 4 dager i uken på Stenseth
Ridesenter som hjelpemann, og 1 dag i uken
på skolen. Men han ville heller jobbe, så han
fullførte ikke ungdomsskolen - og foreldrene
tok ansvaret og skrev han ut av skolen.

Men Martin lå ikke på latsida om det så

butta på skolen. 13 år gammel var han i full
gang med å produsere ved - med en gammel,
utslitt traktor-kløyver - og faren hjalp han
med reperasjoner. Denne veden solgte han
med god fortjeneste.
Teksten fortsetter på neste side - 2

ikke, men jobba gjorde han fra han var 13 år (les mer
om han under). Så det går ann å få det til allikevel!

Martin Rønning (MR) AS utfører:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Graving og transport av masser
Utskifting av olje- og parafintanker
Alt med fyllmasser, sand, pukk mm.
Salg av matjord og bark
Container-utleie
Mor (Hilde) RønMR samarbeider med dyktig anleggsgsartner ning er en drivende
kraft i familien. Hun
Trefelling - sikkert og profesjonelt
er stolt over hva
Snøbrøyting, strøing, vårfeiing etc.
gutta hennes har
utrettet. Mor jobber
Alle oppdrag utføres - lite eller stort. Ring
på kontoret.
og spør om tilbud på tlf 66 90 61 36.

Martin Rønning AS (MR)

Som det fortelles om i

Brønnøysund-registrene
har også regnskapene til alle
fortak som er registrert. MR
AS viser meget gode tall fra
opprettelsen i 2003 til 2007.
Tallene for driftsinntekter
viser en økning fra 3,4 mill i
2003 til nesten 15 mill i 2007.
Tabellen under viser tallene.
MR har også driftet Vardåsen
skisenter i 2 sesonger (2007
- 2009).

Martin har - på MR’s nye
eiendom i Kloppedalen - fått
et godt forhold til de 2 naboene på sørsiden. Han er også
opptatt av å holde tomta i
orden, så han har allerede
gravd opp og renset rundt
de gamle tankene etter Kåre

ble stiftet i 2003. Og som
nevnt andre steder i teksten
var forløperen et EMF (Enkelt-Manns-Foretak) opprettet
når Martin var 16 år i 1994.

historien om Martin, har han
vært svært flink til å handle
utstyr, og spesielt eiendommer. Disse kjøp og salg har
innbrakt MR en god slump
penger, og i 2008 kjøpte han
anleggstomta i Kloppedalen;
Myra AS på 3,4 mål, (tidligere eiet av Kåre M Haug).

REGNSKAPSTALL I MILL KR

1
Far (Jan Kåre
- ”Janko”) Rønning
er utdannet bilmekaniker - og han
mekka det meste for
gutta sine i de første
årene.
Han har ingen problemer med å være
ansatt hos sin eldste
sønn.
Mer om far og mor
Rønning på neste
side - under felles
bilde.

2

fortsetter neste side - 1

År Driftsinnt. - Overskudd - Egenkap.
2003
3,4
0,6
0,5
2004
8,0
0,1
0,5
2005
9,2
0,4
0,8
2006
10,4
0,1
0,8
2007
14,6
1,6
2.0

MR og RE har alle
aktuelle sertifikater og godkjenninger.

Kathrine Nerstad
MR og RE har
bl.a. et samarbeid
med Tom Yggeseth og Jon Tore
Sand i Heggedal.

Svein Erik er kompis, og han har vært an-

satt hos Martin fra 1997. Den flotte kvinnen
på bildet til høyre er søster av Svein Erik.
Hun heter Kathrine Nerstad - også hun har
vært hos Martin i 2 år - og det er henne eller
Mor R du møter når du ringer til kontoret.

Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Stein Berge. Den betales av bedriften.
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Lillebroren heter Magnus, også han har sitt entreprenør-firma; Rønning ENTREPREØR (RE) AS

Magnus Rønning (28 år) leder en bedrift med 2 ansatte (Frode
Olsen og han selv), og han overførte sitt EMF til AS i 2007 - med
sprengning som spesialitet.
Etter ungdomsskolen

tok Magnus et jobbeår,
og så prøvde han seg på
”filern”, (1. år på Bleiker
vidergående). Men det
var nok skolegang for en
stund. Så var det igjen
tilbake til full jobb.

Magnus liker å

fjerne fjell - så
han har spesialisert seg på
sprengning. Han
har 2 gravemaskiner, en varebil
til folk og verktøy, en lastebil til
kjøring - og sin
kjære borerigg.

Borerig-

gen har
han gitt
et kvinnenavn;
Susanne!
Spør han
hvorfor?

1

Haug - tanker som ble lagt ned når det
ble bygget bensinstasjon her på 60-tallet
- og som ble lagt ned på 80-tallet.

MR har også leiet tomta på 6 mål på
nordsiden, av Asker kommune. Her skal
det også ryddes. Martin tenker også på
friområdet over veien, og han vil bidra
med noe - f.eks. å legge ny sand på Volleyballbanen. Han er også positiv til å
bidra med noe i strand-området.
Martin er også opptatt av skoletrette
ungdommer, som er ivrige etter å jobbe
praktisk. Han har hatt flere ungdommer
hos seg, men med vekslende resultat.

En sak er tydelig; Magnus

trives svært godt med det han
gjør - og det han kjører i.

I militære fikk Magnus
utdanning som Brannmann, og han var i en
periode vikar hos brannvesenet i Asker - mens
han jobbet med graving.
Men for 4 år siden gikk
han helt over til sprengning - og det har han holdt
på med siden. Han har
skaffet seg alle nødvendige fagbrev og sertifikater

Når Martin var 17 år møtte han Svein Erik

Ryen, som hadde samme interesse som
Martin - og de ble kompiser. Han hadde/har
den uvanen at han påstår å være flinkere til å
grave enn Martin. Men i 12 år har han jobba
for fullt for Martin - fortsatt for å overbevise
Martin om at han er flinkere til å grave.

Etter opprettelsen av
AS’et i 2007 fikk han en
ansatt (Frode Olsen).
Magnus har få problemer
med å få oppdrag, til tross
for de dårlige tidene i
byggebransjen.
Det er en person han vil

fortelle om når vi kommer inn på familien hans;
mormor på 77 år; Liv Irene (Knutsmoen) Bakke.
Hun fikset fakturane i de
første årene.
Hun startet sin yrkeskarriere på gamle telefonsentralen i Heggedal.

De skoletrette som heller ikke orker/vil
jobbe, har et virkelig problem.

MR’s siste erhverelse og stolthet er en

tippbil med henger, og en krokbil som
det kjøres containere med. I tillegg har
MR noen flere kjøretøyer - og 7 ulike
gravemaskiner fra 1,6 tonn til 21 tonn.
MR har også 2 hjullaster og 4 traktorer,
som for det meste blir brukt til brøyting.

2 Når Martin fyllte 16 år kjøpte han sin første, Et annet lønnsomt trekk ved Martin er at
brukte gravemaskin - og det ble flere etter
hvert flere maskiner. Nå har han 7 stk.
En historie forteller Mor, fra de første åra.
Martin kjørte snøbrøyting - og maskinen
gikk i stykker sent på kvelden. Martin dro
hjem, så han kunne sove noen timer, mens
mor og far reiste til Hønefoss for å hente
deler - og far mekka til kl halv 4 om natta, så
gutten fikk kjørt brøyteroden ferdig.

- så han kan ta alle typer
oppdrag.

han er flink til å handle. 17 år gammel var
han på anleggsmesse på Sjølyst hvor han like
godt kjøpte 2 traktorhengere som var utstilt.
Gutten gikk bort til utstilleren og eieren, og
spurte hva han skulle ha for hengerne? Men
eiern tok ikke denne gutten alvorlig. Men
Martin ga seg ikke, og det ende med at han
solgte Martin disse 2 hengerne for kr 64.000
pr stk - kontant, godt under listepris.
Eieren, Trygve Bøle glemte aldri denne
handelen med den unge gutten - og når de
møtes minnes han alltid denne historien.

I samtalen kommer det fram at Martin trives
med alle slags jobber - og alle slags folk.
Men han innrømmer at det er greiere å jobbe
for vanlige folk enn for ”direktører”!

Mor (Hilde) og far (Jan Kåre Janko) Rønning

Far Rønning ser litt beundrende på sin
kone, og det har han god grunn for. Mor
Rønning har nok hatt og har stor betydning for gutta sine - både når det gjelder
oppmuntring og alle typer praktisk hjelp.
Hun sto bl.a. ansvarlig for begge guttas
registrering av foretak i Brønnøysund
(EMF - Enkeltmannsforetak), når gutta
bare var 16-17 år gamle. Nå jobber hun
for fullt med administrasjon for begge
gutta.
Far Rønning er i dag en viktig rådgiver
for begge gutta, både når det gjelder det
tekniske og det forretningsmessige.
En sak står klart når det gjelder hele dette ”Rønning-dynastiet”; det er samholdet
og engasjementet som lager suksessen.

Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Stein Berge. Den betales av bedriften.
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Heggedal Hovedgårds venner

Grafisk blad - litografi av Dag Hol:

Heggedal Hovedgård

Kunstneren Dag Hol har laget et grafisk blad av den vakre
bygningen Heggedal Hovedgård.
Ved kjøp av litografiet går deler av salget til Heggedal
Hovedgårds Venner. Slik støtter man opp om det unike arbeidet som hele tiden pågår for å holde høy standard og
riktig tidsmessig interiør på gården. Alt arbeid som Heg-

gedal Hovedgårds Venner gjør foregår på frivillig basis. I
tillegg får man et kunstnerisk minne om denne vakre bygningen og hva den har betydd for fokuseringen på lokalmiljøet i Heggedal. I dag brukes bygningen som konserthus, selskapslokaler og utstillingslokaler, og betyr mye for
Heggedals egen identitet.

Litografiet er trykket i et begrenset antall på 170 ex og
selges fortløpende.
Billedformatet er 48 x 64 cm, med ramme ca. 73 x 87 cm
Litografiet er trykket i 9 farger.
Signert og nummerert med blyant og tommelfingersignatur i rødt på høyre side, unikt for hvert blad.

5% avgift til BKH (Bildende kunstneres hjelpefond) i tillegg er pålagt av myndighetene.

Litografiet koster kr 3500,- uten ramme.
30% går til Heggedal Hovedgårds Venner.
Med foreslått ramme er prisen kr 4700,Dette er sterkt rabattert, kr 1200,- for rammen.
Bilde av rammen vist i lite bilde på baksiden.
Man bør ikke vente for lenge med å bestille litografiet
hvis man vil være sikker på å sikre seg bildet. Det er et
begrenset opplag og det er mange potensielt interesserte.

22 - 23 Hovedgården vennene og stiftelsen.indd 2

Bestilling:
Litografiet uten eller med vist ramme kan bestilles ved
direkte betaling til Galleri 27 as, Nils Lauritssøns vei 26,
0854 Oslo,
Bankkontonr: 1645.01.69408.
Oppgi tydelig navn og adresse med telefonnummer og
e-postadresse. Eller bestill på e-post: post@galleri27.no
eller pr tlf 992 99 992

Pris med avgift uten ramme: kr 3675,Pris med avgift med vist ramme: kr 4875,-
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Litografi er en gammel grafisk trykkteknikk som i dag
utelukkende brukes av kunstnere. Man bruker en slipt
sandsten som tegne og trykkflate og bruker spesielle
fettblyanter eller fetttusj som tegnemateriale. Det er en av
de mest brukte grafiske teknikker i dag.

Ønskes annen ramme kan man henvende seg til Lille
Rammeriet ved Bjørg Stensvold, Otto Ruges vei 51 B,
1361 Østerås, tlf 67 14 66 42 eller 90 55 03 12 . Ved alle
besøk må avtale gjøres over telefon da dette er en privatadresse. Vår rammemaker leverer svært rimelige rammer
hele året og leverer til kjente gallerier og privatpersoner,
med høy kvalitet på innramming.
Bildene kan sendes eller leveres kostnadsfritt uten ramme
eller hentes hos rammemaker innrammet.

22 - 23 Hovedgården vennene og stiftelsen.indd 3

Dag Hol (født 1951) er kjent som en av
landets fremste landskapsmalere og arbeider med
olje og litografi. Han har sin utdannelse fra Statens Kunstakademi i Oslo (1980-84) og har markert seg gjennom årene med sine svært detaljrike
og til tider dramatiske landskaper.
Hol er en svært ettertraktet kunstner som også
har gjort seg kjent gjennom kronikker og artikler
i pressen og gjennom flere presentasjoner i Dagsrevyen NRK og TV2 nyhetene. Han ble veldig kjent
da han i 1994 presenterte Norges største figurative
maleri på 3x6 meter av Olav den Hellige og hans
menn på Stiklestad. I 2002 hadde han utstillingen
«Norge» i Oslo Rådhus med 26 store malerier fra
hele landet. Mer enn 6000 mennesker så utstillingen og det var stor dekning i presse, radio og TV.
Han har også malt Norges største landskapsmaleri
(212x460cm) fra Reine i Lofoten som han presenterte i 2006 i Galleri 27.
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Lokale veinavn

Gudolf Blakstads vei. Gudolf Blakstad
(1861-1922) var eier av Blakstad gård fra 1897, og
nr. 4 av 15 søsken. Mangeårig medlem av formannskapet og ordfører 1917-22. Blakstad fikk i 1912
med stor dyktighet og arbeidsinnsats drevet gjennom elektrisk kraft til bygda.
Ellefs vei - etter gårdbruker Ellef Erlandsen
Blakstad (1677-1751), eier av Blakstad 1726-1748,
og bygdelensmann 1731-1745.
Eriks vei – etter gårdbruker Erik Jørgensen Blakstad (1827-90) på Blakstad gård, ordfører 1886-89.
Erlands vei – etter en av de eldre oppsittere på
Blakstad gård (1720-80).
Jørgens vei – Jørgen Eriksen Blakstad (17871849) var eier av gården Blakstad fra 1817.
Tords vei – Veien er oppkalt etter en oppsitter,
Tord, på Blakstad i middelalderen. Bl.a. fines han
nevnt i en rettssak i 1347 som Nonneseter kloster
og Hovedøen kloster førte vedrørende fiskeretten i
Sandvikselva (Lakså) og i Engervannet (Folangr).
Ulfs vei. Veien er oppkalt etter ”Ulfvær Blakær a
Blakkastadum” (Østre Blakstad). Han nevnes som
en av de fire lagrettemenn i Gudinehvarfen (Gui)
som var innkalt som vitne da kongens ombudsmann Andreas Fingardssøn gikk opp grensen mellom Kjekstad gård i Myrahvarfen (Røyken) og gårdene Sigbjørnsrud, Budavell og Dikemark i 1408.

Rettelse:

Til artikkelen ”Hvorfor heter det
Heggedal Hovedgård” i forrige nummer har vi mottatt
følgende:
”På side 4 er det et fint vinterbilde av boligen vår i Homannsbyveien 23 A, men der bor Mai-Britt Lien og Tor
Vikhamar. Vi har bodd her siden 1985, og vi er ikke tredje
generasjon Pedersen. Tredje generasjon Pedersen, Jan
Pedersen bor i nr 23 B, og Per Pedersen bor i Kloppedalen.
Dette til orientering.
Det var forøvrig kjekt å få vite at vi har kontraktsfestet båtplassrett til Gjellumvannet!
mvh Tor Vikhamar”

Hvem vil bare gi oss penger?

Heggedalsposten har fått flere betalinger for abonnement der avsender mangler. Hvis noen savner
bladet, og mener de har betalt, kan manglende navn
på innbetalingen være årsaken. Ta kontakt!
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Møte med våren.
Jeg møtte våren i dag!
Møtte den i røde, svette og blide ansikter
som smilte mot solen.
Møtte den i bare fingre
i godt grep rundt skistavene.
Møtte den i muntre ”Hei”
under passeringer i skiløypene.
Jeg så våren i dag!
Så den i en vakker iskoloss
som solen hadde født av smeltet sne.
Sneen hadde tint i solens varme,
dryppet og rent
nedover en bergknatt
og kreert dette kunstverk
som nå levde sitt liv
- i stadig forandring.
Jeg luktet våren i dag!
Lukten fra bål
nørt opp i sneen
av familier på søndagstur
i godværet.
Lukt av kvae fra store grantrær,
hugget og stablet i lunner,
-klare for siste reise.
Lukt søt som honning.
Jeg hørte våren i dag
Hørte den i glade drypp
fra hyttetaket.
Solsmeltet sne
forvandlet til blanke, levende vanndråper.
Hørte den i en fugls lystige sang
fra sin bare gren;
Bekreftende sine urinstinkter
om en gryende vår.
Jeg følte våren i dag!
Følte den i blodet.
I hjertet som banket
glad,
fylt av forventning
mot en ny,
livgivende VÅR!
A.N.
Heggedal
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Norgesrekord?
50 loppemarkeder
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Ydmyk Stålsett
En liten, men usedvanlig lydhør forsamling fikk et
innblikk i det internasjonale ”religionsdiplomatiet” da
Gunnar Stålsett gjestet Heggedal bibliotek 23. april.
Stålsett ser, som tidligere leder av Kirkenes Verdensråd, hvor viktig det er at religiøse ledere bidrar til fred
ved å ha en åpen dialog seg imellom. ”All religion er
tolket religion” sa han, og advarte mot skråsikkerhet
og bokstavtro tolking av skrifter.

Møbelavdelingen med de to jubilantene markert.

En familie med to barn i skolekorpset vil normalt
delta på 15-20 loppemarkeder mens barna er i korpset. Audhild og Per Hvesser har hatt alle sine 6 barn
i Heggedal og Blakstad skolekorps. De passet på å
”drøye” to siste barna litt, slik at de fikk inn en ny
aspirant akkurat da eldstemann (nr. 4) gikk av for
aldersgrensen. Med denne taktikken kunne de 24.-26.
april i år delta på sitt loppemarked nr. 50!
Skolekorpset hadde for øvrig et av sine beste vår-markeder, med en omsetning på ca. 250.000,-.

Filialsjef Frid Feyling takker Gunnar Stålsett for et
interessant foredrag.

DHS

DHS

Slik så Nyhuskollen-prosjektet ut første gangen det ble tegnet ut, i 1983. Fra Irene Johansens utklippsarkiv fra Budstikka.
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”Spikkestadkorridoren”
Ad hoc-komiteen for ”Spikkestadkorridoren” møtte
Brukerrådet for utbygginga av Heggedal sentrum og
styret i Heggedal Vel på Gjellum onsdag 13.mai.
Komiteen skal finne bedre løsninger for kommunikasjonen i ”Spikkestadkorridoren” - området Asker
- Røyken – Spikkestad. Det gjelder både tog, buss,
bil, båt og sykkel, men komiteen har et sterkt fokus
på jernbanen. Ad hoc-komiteen er oppnevnt av kommunestyret, og skal fungere ut denne perioden (til
2011).
I komiteen sitter politikerne Stein Annexstad (H – leder), Ivar Kristensen (A) og Hildur Horn Øien (KrF)
fra Asker, og ordfører Rune Skjølstad (H), samt Siv
Anita Bagås (Frp) og Birger Blomkvist (A) fra Røyken. Plan- og bygningsavdelingen i Asker er sekretariat.
Ny kollektivterminal med planfri kryssing er en viktig del av planene for Heggedal sentrum. Det ligger
fremdeles noen midler i ”Oslopakke 2”, og vi kan
håpe på drahjelp fra Jernbaneverket fordi en forbedring av Heggedal stasjon er nøkkelen til økt frekvens og bedre regularitet på Spikkestadbanen.
Komiteen presenterte sine tanker om arbeidet, og
har satt opp en foreløpig prioriteringsliste:

1. Høyere frekvens og bedre regularitet på Spikkestadbanen, med utvikling av kollektivterminalene i Heggedal, Røyken og Spikkestad.
2. Tilførsel til kollektivknutepunktene: Matebusser, innfartsparkering, sykkelveier.
3. Miljø- og trafikksikkerhetstiltak langs Røykenveien, og på sikt en ny Røykenvei.
4. Gang- og sykkelvei langs jernbanen fra Røyken
til Asker.
5. Slemmestadveien. Bedre sykkeltrasé, bussforbindelser og båtforbindelse.
6. Forlengelse av Spikkestadbanen til Drammen.
Det pågår en spørreundersøkelse som skal kartlegge
dagens situasjon for reiser i ”Spikkestadkorridoren”,
med reisetider, reiseruter og folks ønsker. 2500 skjemaer er delt ut, og rapport med fakta og forslag til
nye satsinger og endringer skal foreligge i slutten av
mai.
Rapporten skal brukes i dialog med fylkesordførerne, fylkets samferdselsutvalg og Akershusbenken på
Stortinget.
Komiteen oppfordret lokalbefolkningen til å si fra:
Avisinnlegg når toget svikter, lage pendleraksjon
osv. Vi er for snille!

Administrasjon og politikere var representert ved (bak fra venstre): Kommunearkitekt Tor-Arne Midtbø,
utvalgets sekretær Toril Skovli og leder Stein Annexstad.
Dag Henning Sæther
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SMÅNYTT
Nærmiljøsentral i Heggedal?

JA fra Formannskapet nå venter vi på
departementet

31. mars ga Asker formannskap sin enstemmige tilslutning til å opprette nærmiljøsentral i Heggedal. Interimstyret stiftet ”Andelslaget Heggedal
Nærmiljøsentral” dagen etter, og andelslaget blir
nå registrert i Brønnøysund.
Søknad om statstilskudd er sendt Kultur- og kirkedepartementet (KKD). Vi venter svar i månedsskiftet august/september. Departementet har fått
inn 34 søknader, og det er satt av midler til 25 nye
sentraler i 2009.
Får vi innvilget statstilskuddet, vil interimstyret innkalle til nytt møte med organisasjoner
og andre interesserte i september, og presentere
planer for ansettelse av daglig leder og oppstart
av sentralen. Da vil vi også starte med verving av
andelshavere. Sentralen vil kunne være i effektiv
drift fra nyttår, og vi vil avholde første ordinære
årsmøte i januar/februar.
Hvis sentralen blir en realitet fra høsten av,
håper vi foreningene og andre frivillige vil investerer tid og resurser i en felles møteplass. Det vil
gi et kraftig løft for lokalmiljøet – hvis vi vil.
For interimstyret
Dag Henning Sæther

Kveldssonen

Hovedgården kulturaktiviteter

Kursaktivitetene ved
Hovedgården Ungdomsskole
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Ny høst – nye muligheter - meld deg på
et kurs!
Det har vært jevnt økende deltakelse
på kveldskursene på Hovedgården
ungdomsskole. De fleste kursene videreføres fra høsten, og enkelte nye vil
komme til. Kursprogrammet vil bli delt
ut på skolene i området ved skolestart,
og vil også komme i Heggedalsposten
nr. 4-2009 (deles ut fra 24. august).
Oppdatert program finner du også på
skolens hjemmesider:
www.hovedgarden.com
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Selg Heggedalskalenderen 2010
– og tjen gode penger!
Heggedalsposten vil gi ut en lokal kalender også
for 2010. Vi ønsker at salget av kalenderen skal gi
inntekter både til bladet og til foreningene. Kalenderen vil koste 100,- i salg.
Som tidligere tilbyr vi foreninger å selge kalendere med 50% av salgssummen som fortjeneste –
dvs. 50 kroner. I Heggedalsområdet kan det selges
ca. 1100 kalendere.
Foreninger (eller skoleklasser) som ønsker å
selge kalendere kan melde fra til Irene Johansen
tlf. 66797438 / 472 53 792 eller mail ire-j2@online.
no. Irene må ha beskjed med ca. antall innen 30.
august.
Redaksjonen i Heggedalsposten
(kalenderavdelingen)

Stemningsfull jazz-café
på Gjellum

Slemmestad har fostret mange gode musikere. En av
dem lokket til og med Jens Stoltenberg til dette ”stedet Gud glemte” på 1. mai. Til Gjellum 10. mai kom
en annen profesjonell Slemmestad-artist, visesangeren
Steen-Vidar Larsen. Han presenterte blant annet velkjente klassikere fra Taube og Prøysen, sammen med
egne viser i rein Øystein Sunde-stil.
Etter møtet med Steen-Vidars sang og lune humor,
var det flere publikummere som undret seg over at han
ikke er mer kjent som artist.
Skitthegga stilte med litt ny besetning, og både banjoist/gitarist Knut Bergodd og vokalist Beate Løvås
Olsen fikk vist seg fram. Jazzcaféen var godt besøkt,
og etter to timer med jazz og viser var det et godt fornøyd publikum som ruslet hjem fra Gjellum.

Årets jazzcafe-solist Steen-Vidar Larsen og Skittheggas
vokalist Beate Olsen Løvås tok publikum med storm.
DHS
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I cafeen serverer vi

I caféen
espresso,
ferskeserverer
bakervarer,
brus, is og småretter.
vi ferske
bakervarer,
I helgen steker vi
grovbrød
mens du venter.
espresso,
Fra 20iskaffe,
– 28 april har vi
20% rabatt på et stort utvalg
brus og is.
klær og interiør – tilbudet gjelder
den uken.
Stortkunsommersalg!

Vi fører bl.a.
det danske klesmerket
Container
i str. S – XXL.

Nye varer hver uke!

Midlertidige åpningstider for i vår:
Mandag - Fredag:
Langåpent onsdag
Lørdag:
Søndag:

07.00 – 15.00
07.00 – 18.00
10.00 – 16.00
11.00 – 16.00

Heggedalsveien 293, tel 954 54 414
epost: grete.mol@c2i.net

Cafe - gaver - antikk - vintage - dameklær
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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