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Borgerkrig?

– Har det blitt borgerkrig i Heggedal? Jeg fikk spørsmålet av en kollega på jobben like før 17. mai. Nei, heldigvis har det ikke det, men
temperaturen har vært høy i diskusjonen om hvordan feiringen av nasjonaldagen bør gjennomføres. Høyere enn hva mange av oss, som
mente vi kjente Heggedal og heggedølingene godt, trodde. Selv om
målsettingen om å arrangere et trosnøytralt arrangement kan synes å
være et godt mål, er det mange som har følt at de har blitt fratatt en del
av et arrangement som har betydd mye for dem når det kirkelige innslaget på Heggedal hovedgård kuttes ut. Kanskje kan reaksjonen også
leses som en protest mot raske endringer i samfunnet generelt.
Noen har etterlyst Heggedalspostens engasjement i saken. Vi har fått
noen henvendelser, men har gitt råd om å bruke andre organer. Med
seks nummer i året er Heggedalsposten dårlig egnet til debatt. Orienteringen fra FAU var en kjøpt side på linje med det stoffet vi trykker
for andre organisasjoner. Redaksjonen er bredt sammensatt – også når
det gjelder livssyn. Vi har valgt å satse på det som forener oss – og som
redaksjon – tone ned de områdene hvor vi er uenige. Samtidig gir vi
rom til de organisasjoner som vil ha egne sider. Både Heggedal menighet og Humanetisk forbund har fått plass.
Når dette nummer av Heggedalsposten kommer ut er feiringen av nasjonaldagen over. Da vil det være tid til ettertanke og drøfting av hvordan neste års feiring skal gjennomføres. Heggedal Vel gjorde nylig et
vedtak hvor de anbefalte at FAU og det nyopprettede Heggedal nærmiljøsentral sammen kunne vurdere om det er grunnlag for en bredere
forankring av 17-mai feiringen. Selv om det er vanskelig å forene ulike
syn, håper vi at en bred debatt – hvor alle grupper kan delta – vil bidra
til å dempe motsetningene, og at vi kan ha et trivelig og godt nærmiljø
i Heggedalsområdet – også på 17. mai!
Ole-Herman Bjor
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Heggedal og Blakstad Skolekorps
for første gang i NM!

Hei, vil du spille i korps?

Heggedal og Blakstad skolekorps
er et musikkorps for barn fra ca. syv
til 18 år.

Når man er med i korps, lærer man
å spille et instrument. Det er øvelse
med egen spillelærer via Asker Kulturskole en gang i uka, og en felles
korpsøvelse med de andre i samme
aldersgruppe. Vi lærer å spille morsomme sanger og har det gøy med
musikken!
17. mai går korpset foran i toget og
marsjerer med fine uniformer. Hver
sommer har vi korpstur – noen ganger også til utlandet. Vi har det fint
sammen i korpset. Vi er gutter og
jenter fra forskjellige skoler og i forskjellige aldre. Vi har det morsomt
sammen!
Hver vår kan alle 1., 2. og 3. klassinger melde seg inn i korpset, og så
begynner de etter sommerferien. Nye
musikanter kan fortelle oss hvilket instrument de har lyst til å spille, om de
ønsker seg noe spesielt. Hvis ønsket
passer med hva som trengs i korpset
og hvilke instrumenter som er ledige,
prøver vi å oppfylle det! Det er over ti
forskjellige instrumenter i et korps, og
alle er like fine å lage musikk med!
Vil du være med i korpset? Send
oss en søknad med navn, fødelsdato,
adresse, telefon og e-post samt opplysninger om hvilken skole og klassetrinn du vil gå i fra høsten 2010. Skriv
gjerrne inntil 3 ønsker for hvilket instrument du vil spille.
Send søknaden til:
Øyvind Fjugstad, Ulfs vei 17, 1386
Asker eller pr. e-post til:
oyvind.fjugstad@no.mcd.com
innen 5. juni.
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Hovedkorpset teller ca. 40 medlemmer, og i tillegg har vi 35 juniorer og
aspiranter. Hovedkorpset har en god aldersfordeling, fra 11-17 år. I de senere
årene har det vært satset mye på heving av den musikalske kvaliteten. I Akershusmesterskapet
har
korpset på tre år avansert fra 3. divisjon til
en svært fortjent femte
plass i 1. divisjon i år.
Vårsesongen 2010 avsluttes med NM i Larvik hvor korpset stiller
i 1. divisjon samt NM i
gatemarsjering.
Et bra sosialt miljø.
Heggedal og Blakstad
Skolekorps bruker mye
tid og ressurser på å tilOppmarsj i Asker sentrum - 5. mai 2010 by et godt sosialt tilbud
til sine musikanter. Det arrangeres sosiale aktiviteter som bowling, seminarer
og sammenkomster hvor musikantene selv står for underholdning.
Stevne i Asker lørdag 5. juni. Skolekorpsene arrangerer stevne i Asker hvor
også ”Gardemusikken” kommer. Her blir det oppmarsjer og konsertering. Heggedal og Blakstad Skolekorps vil igjen bruke anledningen til å vise seg frem
for et våkent, engasjert og entusiastisk publikum! Korpset holder samme dag
konsert på Heggedal Hovedgård kl 12.15.

Loppelevering i Vollenveien 162 hver torsdag
I Heggedal og Blakstad skolekorps
sitt store loppelager i Kloppedalen
(vis-a-vis sandvolleybanen ved Gjellumvannet) har vi åpent alle torsdager kl. 18-21 utenom helligdager og
skoleferie. Her tar vi i mot alle typer
lopper så lenge de er i god stand.
Ring Loppetelefonen 936 97 763 i
åpningstiden om du trenger ytterligere veibeskrivelse eller har andre
spørsmål.

Loppis er gøy!

Vi vil ha flere
Grasrot-givere!

Vi oppfordrer alle som spiller via
Norsk Tipping til å registrere Heggedal og Blakstad skolekorps som
mottaker av 5 % av din spilleinnsats på www.grasrotandelen.no.
Dette kan også gjøres ved å ta med
strekkoden nedenfor til butikken
og registrere deg der.

HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS
Organisasjonsnummer:

993809349

32774993809349
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Lions Club Heggedal

HEGGEDAL HOVEDGÅRD
KULTURDAGENE 5 – 6 JUNI

Hovedutstiller
er den kjente
naturmaler
Peter Nilsson
fra Øland.

Ta med familie, naboer og venner
til en hyggelig lørdag eller søndag
på nydelige Heggedal Hovedgård.
Inne finner du spennende billedkunstnere. Ute
har brukskunstnerne sine boder, det er scene
med underholdning hele dagen, og en utecafé.

For barna; Riding, kjøring med
trekkhund, modellfly og –biler, og skyting
med luftgevær. Dyrenes Hus kommer
med kaniner. Utstilling fra barna i
Heggedal på loftet til Låven.
Program Lørdag 5 juni
1200 Åpning ved ordfører Lene Conradi
1205 Heggedal og Blakstad skolekorps
1240 Jørgen Gudbrandsen med gitar
1300 Gammeldansen på Gjellum
1400 Dansesonen - dans
1500 Entrepriaden 2010 Prisutdeling
1600 Sangkoret Tonleik
1700 Trekning Lotteriene
Program Søndag 6 juni
Gladjazz og Linedance
1300 Skitthegga Swing
1400 LineDance
1500 Entrepriaden 2010 Prisutdelinger
1600 SwingIT
1700 Trekning Lotteriene
Trekningsliste; www.lions.no/heggedal

Inngang kr 30
Barn under 12 år, gratis

Arr. LIONS CLUB HEGGEDAL
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30-årsjubileum for Kulturdagene
Lions Club Heggedal har hvert år siden 1980 arrangert ”Kulturdagene i
Heggedal”, med base på Heggedal Hovedgård. 30-årsjubileet 5. og 6. juni
i år markeres blant annet med en ”Entrepriade” for ungdomsskoleelever i
Asker og med den anerkjente svenske naturmaleren Peter Nilsson som hovedutstiller.

Organisasjonene Tekna, Ungt Entreprenørskap og Lions Club Heggedal
ønsker med ”Entrepriaden” å stimulere til satsing på realfag og entreprenørskap i skolene. Elevteam fra
åttende trinn på syv ungdomsskoler
skal gjennomføre en gründercamp
som ender opp med delfinaler på de
enkelte skolene, og hvor vinnerlagene
går til finalepresentasjoner på kulturdagene.
Oppgaven består i å bygge en kran
uten bevegelige deler, av organiske
materialer, som kan løfte høy vekt i
forhold til sin egenvekt. Elevene vil
konkurrere om 3 vinnerpriser; beste
presentasjon av oppgaven, løsningsmetoden og teamets løsningsforslag,
beste design og største løfteevne i
forhold til egenvekt.

fra skolene og barnehagene i bygda
vår, på loftet på Låven. Dette blir
spennende, det er lagt ned mye arbeide og omtanke i det som stilles ut. Ta
turen opp på Loftet du og, det er kanskje noe der fra barna i din familie?

Hyggelig på tunet

På tunet kan Kulturdagene by på
kunsthåndtverkere og hobbyvirksomhet og ikke minst den trivelige utecaféen ”Løvebakken”, med ”løveburgere” og lapskaus. Moro for barna skal
det også bli, med ridning, hundekjøring, luftgeværskyting og modellfly
og kanskje modellbiler. Og Heggedal
og Blakstad Skolekorps, Jørgen Gul-

Av SVEIN AURMARK

brandsen, Gammeldansen på Gjellum, Dansesonen, sangkoret Tonleik,
Skitthegga Swing, LineDance og
SwingIT bidrar til et variert underholdningsprogram.
I den populære Blomstertombolaen er det alltid store vinnersjanser, og mange fornøyde vinnere. Det
trekkes også en gave fra utstillerne
på inngangsbilletten, både lørdag og
søndag. Kunstlotteriet har også trekninger begge dager kl 1700.
Jubileumsarrangementet åpnes av
Askers ordfører Lene Conradi. Alle
inntekter går uavkortet til Lionsbevegelsens humanitære arbeid.
SA

Gode kunstnernavn

Lions Club Heggedal har gjennom
30 år klart å tiltrekke seg mange
gode kunstnernavn. I jubileumsåret
er det altså naturmaleren Peter Nilsson fra Øland, som er hovedutstiller.
Han har høstet særlig stor anerkjennelse for sin akvareller av fugler. I
tillegg til Nilsson deltar kunstnerne
Bjørn Wiese, Michael Hillkirk, Tove
Jensen, Kristin Irén Dijkman, Anne
Merete Hillestad og Ragnhild Gisle,
alle med malerier, samt Kai Hoffstad
med glass og Alf E. Nordli med foto/
bildekunst.

Loftet på Låven

I år blir det utstilling av elevarbeider
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Jarle Byggjordet og Odd Magne Bakken er to av lionsgutta fra Heggedal som
ønsker velkommen til Kulturdagene på Hovedgården 5. og 6. juni.
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Nasjonalforeningens 100-årige historie er
historien om oppbyggingen av store deler av
norsk helsevesen. I likhet med Sanitetsforeningen (NKS) og Røde Kors startet og drev Nasjonalforeningen en rekke tiltak som seinere
er blitt en selvfølgelig del av vårt helsetilbud.
Som regel ble nye tiltak satt i gang for egen
regning, ﬁkk så offentlig støtte, og ble til slutt

overtatt av det offentlige. For Nasjonalforeningen betydde det at den stadig måtte ﬁnne nye
oppgaver. For oppgavene var og er der. Alle
perioder har sine helseutfordringer, selv om
tuberkulose og sykdommer som skyldes fattigdom og dårlig hygiene stort sett er utryddet.

Nasjonalforeningen for Folkehelsen 100 år
Heggedal Helselag markerer jubileet
Tuberkulosen
Tæringen, ”den hvite pest”, var
forbundet med redsler og angst, med
skam og skyld. Medisinalberetningene fra slutten av 1860-tallet forteller
at sykdommen økte fram mot århundreskiftet. Den nådde en topp i 1900
og nærmere 7000 døde dette året på
landsbasis. Etter 1900 sank dødeligheten gradvis i landsgjennomsnitt.
Tuberkulosen hadde en sosial tilknytning; den rammet hardest der fattigdom og nød rådet.
Allerede i 1874 hevdet professor
Ernst F. Lochmann at sykdommen ble

Klar til Hjertemarsj!

overført gjennom smitte, men fikk
ikke gehør for sine synspunkter. 8
år seinere oppdaget Robert Koch tuberkelbasillen. Tuberkulosen var vårt
største helseproblem, og i 1900 var
dødeligheten av tuberkulose 30,1 pr
10.000.

Klaus Hansen
Under Vestlandske lægemøte i
1885 reiste overlege Klaus Hansen
kampen mot tuberkulosen i Norge. Til
tross for betydelig motstand, fikk han
gjennomslag for sine synspunkter.
Hans motstandere hevdet at tuberkulosen var arvelig i 70% av tilfellene.
I 1887 ble «Den norske lægeforenings tuberkuloseplakat» utarbeidet
som det første forsøk på organisert
tuberkulosearbeid i vårt land. Etter
at Klaus Hansen i 1900 hadde holdt
foredrag i Stortinget om tuberkulosesituasjonen, ble «Tuberkuloseloven av
1900» vedtatt.
I 1903 ble Lægeforeningens tuberkulosekomité opprettet, men arbeidet

Heggedal Helselag 3-2010.indd 2

synes å ha gått trått. Det ble klart at
det var nødvendig med et mer slagkraftig organ enn Tuberkulosekomitéen, og Klaus Hansen samlet i 1910
en representativ gruppe leger og legmenn som stiftet «Nasjonalforeningen
mot tuberkulosen», som i år feirer sitt
100 årsjubileum under navnet «Nasjonalforeningen for folkehelsen». Klaus
Hansen var leder i foreningen de første 4 årene.

Tuberkulosen presset
fram et helsevesen
I ettertid ser vi at sykdommen var
den store institusjonsbyggeren. Ingen
annen sykdom mobiliserte så stor innsats i sykdomsbekjempelsen. Dette
gjaldt innenfor de fleste felt av helsevesenet: innen vitenskap, administrasjon, lovgivning, utbygging av helseog utdanningsinstitusjoner, etablering
av private og offentlige hjelpeorganisasjoner, folkeopplysning og forebyggende helsearbeid.

2010-05-19 11:56:26
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Hjerteinfarkt er den hyppigste dødsårsaken før 70 års alderen.
35 prosent av alle dødsfall i Norge skyldes hjerte- og karsykdommer.
Nasjonalforeningen er den største humanitære bidragsyter til hjerte- og karforskningen i Norge, og har i løpet av
de siste 50 årene bidratt med over 1,7
milliarder kroner.
Nasjonalforeningen har pasientinformasjon via Hjertelinjen, tlf 23 12 00 50, brosjyrer og www.nasjonalforeningen.no
Nasjonalforeningen har tilbud innen fysisk aktivitet, hjertesunt kosthold og røykeslutt.

Heggedal:
Det startet i 1947
I september 1947 inviterte Ragnhild Mercoll en gruppe av interesserte
kvinner til et møte på Gui gård. Interessen for et lokalt helselag var stor,
og det ble bestemt et stiftelsesmøte i
gymsalen på Heggedal skole 17. oktober 1947. På møtet deltok sognepresten, generalsekretær dr. Gjedde-Dahl
i ”Nationalforeningen mot tuberkulose for folkehelse”, og foreningens
sekretær Risan. Gjedde-Dahl holdt
foredrag om Nasjonalforeningen, og
Risan viste film om tuberkulosen.
”Et foreløpig styre ble efter forslag
av Soknepresten opnevnt, bestående
av Fruene Marie Henriksen, Ester
Petterson, Helene Bjørndal-Riis og
Frk. Martha Yggeseth. Baker Sverre
Solberg skulde spørres om han vilde
bli med i dette foreløbige styre….
…..Så var Heggedal Helselag et
faktum. Aftenens utlodning innbragte
kr. 65,-. ”
”Asker sykepleie og tuberkuloseforening” støttet opprettelsen av helselaget. Denne foreningen hadde allerede
opprettet et tilbud om spebarnskontroll, som flere mødre fra Heggedal

Heggedal Helselag 3-2010.indd 3
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brukte.
19. januar 1948 ble første
ordinære årsmøte avholdt, og
styre valgt: Helene BjørndalRiis (formann), Førland (nestformann), Gudrun Gjellum
(sekretær), Marie Henriksen
(kasserer), Ester Petterson (styremedlem), Marie Henriksen
(1. suppleant) og Ella Johnsen
(2. suppleant).
Den første sommerturen for eldre i 1958, til
”Det forelå tilbud fra Asker Sundvolden Hotel
Trygdekasse om anlegg av høyfjellsol og varmelampe. Lokale kan mebakte ferske rundstykker om morfåes ved tillatelse av skoleinspektøren genen for å ha til kaffekosen på turen.
på Heggedal skole”.
Det var om å gjøre å lage turen sa bilMedlemskontingent ble satt til kr. lig som mulig. Kommunen ga et tilskudd på kr. 20,-pr deltaker.
2,- pr. år.
1948: Spebarnskontrollen
Allerede i 1948 ga foreningen støtte
til spebarnskontroll - en barnelege.
Helselaget søkte Asker kommune om
tilskudd, men fikk avslag i første omgang. Spebarnvekter ble innkjøpt og
utleid for den nette sum av kr. 8,- pr.
måned. Fra 1949 fikk Helselaget støtte fra Asker kommune til sitt arbeid.

Spebarnskontrollen ble drevet i Helselagets regi fram til 1973, da ble den
overtatt av Asker kommune.
1949: Julegran på Heggedal stasjon
Fra jula 1949 gikk Helselaget
sammen med Idrettslaget og satte
opp en julegran på Heggedal stasjon.
Heggedal barne- og ungdomskor og
Tonleik bidro med sang. Dette var så
populært at femtoget ble holdt igjen til
sangen var over og lysene tent.
1954: Brystkreftundersøkelser
Frykten for kreft var stor. Saken ble
tatt opp av helselaget i 1954 og samme
år ble det igangsatt en effektiv brystkreftundersøkelse.
1958: Sommerturer for eldre.
Fra 1958 har helselaget arrangert
sommertur for eldre i bygda. På de
første turene stilte damene med hjem-

1971: Hjem for senil demente.
I 1966 ble det på et fylkesmøte vedtatt at helselagene i Akershus skulle
gå inn for en felles oppgave – å bygge
et hjem for senil demente i Akershus.
Fylkets sju Helselag i Hakadal, Heggedal, Hurdal, Enebakk, Lillestrøm,
Nesodden og Vollen forpliktet seg
til å samle inn 100 000 kroner hver i
løpet av 3 år, og i 1971 ble Mohagen
Sykehjem på Kløfta åpnet.
– Kassa er bunnskrapt, men vi har
aldri følt oss så rike, sa en av helselagsrepresentantene den gangen. Ferdig oppført og innredet kostet det 4,3
millioner kroner, hadde 42 plasser
og var en underavdeling av Blakstad
psykiatriske sykehus. Asker kommune sikret seg disposisjonsrett for 3
senger.
Knappe 20 år senere førte endringer i lov om psykisk helsevern til at
det ikke lenger var samme behov for
slike institusjoner på fylkesnivå. Mohagen sykehjem ble besluttet solgt
til Akershus fylkeskommune i 1990.
Salgssummen på 425 000 – ”Mohagenfondet” - ble i 2009 gitt til Nasjonalforeningens demensforskning.
1972: Fysikalsk institutt
Høsten 1972 fikk Helselaget tilbud
om å kjøpe den nedlagte Kafé Breidablikk i sentrum. Helselaget avtalte
å leie lokalene, og 1. november 1972
åpnet fysikalsk institutt, med to ansatte. I 1975 ble instituttet utvidet med
en fysioterapeut.
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ter i lagets lokaler. Arbeidsstue for eldre ble åpnet i september 1977.

vilget kr. 150.000, fra dette fondet til
innkjøp av møbler, kopper og kar - og
alt av bestikk og glass. Gardiner ble
innkjøpt og sydd på dugnad av helselagets damer. Ellers var det mye frivillig innsats fra forskjellige foreninger
i bygda. l. februar 1994 ble Servicesenteret åpnet for brukere over 60 år.
I de 16 åra Seniorsenteret har vært i
drift, har Helselaget bidratt med flere
ganger startbeløpet på kr. 150.000 til innbo, utstyr, drift og aktiviteter.
1995: Nistepakker til flommen
Under flomkatastrofen på Østlandet
i 1995 ble det 2. pinsedag smurt 250
matpakker og levert til de som arbeidet i Lillestrømområdet. Her fikk
vi hjelp av Lions samt at den lokale
kjøpmann åpnet dørene og fant fram
det som var av frosset brød. Dette var
til stor jubel for mottakerne. Mange

1978: Medisinutsalg i Heggedal
Nasjonalforeningens Helselag i
Heggedal jobbet lenge for å få et
medisinutsalg i Heggedal. Den første
søknaden til Asker Apotek ble sendt
i 1965. I 1978 fikk kolonialforretningen Gunnar Gravalid medisinutsalg
(der Rustad Meieri er idag). Utsalget
fulgte med Gravalid da butikken flyttet til Gjellum Senter.
1994: Heggedal Seniorsenter
I 1992 startet arbeidet med et servicesenter for eldre i Heggedalsenteret. Mulighetene for lokaler var der
og mange ildsjeler gikk iherdig inn
for saken. Heggedal Helselag hadde
gjennom mange år satt av penger til
et fond til eldresenter. Det ble nå be-

Fysioterapeut Mette Brøyn etter åpningen av ”Velferdshuset” i 1976

Basar på Kafe
Breidablikk i 1972

1977: ”Velferdshuset”
I 1975 fikk helselaget rede på at
Asker Kommune muligens kunne
stille laget i utsikt å få disponere en
sidebygning på Heggedal Hovedgård,
som var under restaurering. Helselaget var lynraskt ute med søknad. Like
raskt kom svaret - JA! Nå startet en
hektisk tid. Kommunen lovet å sette
i stand huset utvendig mens helselaget skaffet penger til det innvendige. I
juni 1977 ble det fysikalske instituttet
flyttet til de nye lokalene, og 27. september kunne Helselaget ha sitt første
medlemsmøte i eget hus – ”Velferdshuset”. Tanken var også at huset skulle bli Heggedals møtested for eldre.
Så kom en henvendelse fra Asker
Kommune om Helselaget kunne ha
voksenopplæringskurs for pensjonis-

av dem hadde ikke hatt annet enn
Kvikklunsj å spise på et helt døgn.
90-tallet: Sunn kost på ungdomsklubben
Flere sesonger var helselagets damer på Ungdomsklubben i Heggedal
og laget sunn ”kosemat” og drikke.
Det var meget populært blant de unge.
Det ble laget mat til støyende diskomusikk, men det var artig. Helselaget
fikk midler fra Statens Ernæringsråd
til arbeidet.

Arbeidsstua etter åpningen i 1976. Bak på høyre side: Aktivitør Agnes Schau
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Hjerteaksjon og ”Hjertemarsj”
Under Nasjonalforeningens ”hjerteuke” i februar selger foreningen Hjertelodd. Laget har flere ganger fått ros
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Heggedals posten
fra Nasjonalforeningen for innsatsen.
I 1973 skriver sekretær Glåmseter at
”…..Heggedal burde vært egen kommune, da ville den plassert seg i våre
toppklasser….”. ”Hjertemasjen” var
også en del av Hjerteuka, men det
viste seg at det kunne være vanskelig
å finne egnede turveier på denne årstida. Marsjen ble flyttet til april/mai
måned. Da er det både en lang løype
for de sprekeste og en kortere løype.
Etter innkomst er det havregrøt m/rød
saft, grove vafler og kaffe.
Inntekter gis til gode formål
Helt fra oppstarten har innsamling
av penger stått sentralt i Helselagets
arbeid. De første årene ble det arrangert basarer, og fra 1962 har det
vært julemessene som har vært lagets
viktigste inntektskilde. Også salg av

”maiblomster” og ”hjertelodd” har
gitt Helselaget store inntekter som
igjen er gitt videre til lokale og nasjonale helsetiltak. Men det var ikke
bare organiserte helsetiltak som fikk
tilskudd. I en styreprotokoll i 1949
kan vi lese: ”Etter kaffepausen kom
det opp en sak til. Det var en familie
på Sætre som trengte hjelp, og dit ble
det enstemmig vedtatt 100 kroner”.
I det stille har helselaget gitt penger,
blomster og hjelp til mennesker som
trengte det i lokalmiljøet, helt til ut
på 1980-tallet. I januar 1968 er det
protokollert: ”……Styret har bevilget
et par støvletter til en liten gutt som
trengte det…..”
Hyggelig møteplass
I tillegg til å støtte et godt formål,
har Helselaget vært en møteplass der

Fra salgsmesse i 1983

Nasjonalforeningens doble kors er det
internasjonale tuberkulosemerket.

AKTIVITETER I JUBILEUMSÅRET:

folk hygger seg sammen. Om julemøtet 6. januar 1953 skriver referenten:
”…Vertinnen (Helene BjørndalRiis) satte seg så ved orgelet og underholdt med vakker musikk. Om en
stund blev vi traktert med noe som
ikke er så vanlig her i Norge, nøtter
og juleknask helt fra Kalifornia og
Danmark. Ja, dette var sjeldne saker
som smakte fortreffelig…”
Styremøte hos Gullbjørg Skaar, 9.
juni 1966:
..Helselaget har fått overført Heggedal Tekstilarbeiderforenings andel i A/L Samfundshuset, Heggedal, stort kr. 1179,32… ….Laget
har også fått Nissedrakt av Heggedal Tekstilarbeiderforening…”

Styret i jubileumsåret. Bak fra venstre: Åse Britt Atterås - Ruth
Sæther - Else Marie Poverud. Foran fra venstre: Jorunn Ingebretsen - Anni Tangen - Aslaug Halfdansen - Unny Meinicke

Dagens aktiviteteR:
Arbeidsstue

4. mai: Jubileumsmarsj med foredrag om
hjerteinfarkt – framført av fylkesleder i
Akershus, Karin Carlson

Treskjæring

5. juni: Foredrag av fylkessekretær
Bjørn Lofstad om Nasjonalforeningen

Frivillig kjøkkentjeneste (etter behov)

18. - 20. juni: Deltakelse ved Nasjonalforeningens landsmøte og festmiddag
i Oslo

9

Allsang
Dametrim (ledet av fysioterapeut)
Salgsmesse og basar
Stand under Kulturdagene på Hovedgården
”Den gylne spaserstokk”
”Gjellumlekene” – i august

Artikkelen er utarbeidet av Dag Henning Sæther for Heggedal Helselag. Kilder: Historikk skrevet til Helselagets 50-årsjubileum
(1997), styre- og møteprotokoller og Nasjonalforeningens nettsider. Bildene er hentet fra Helselagets arkiver.
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Birøkt i Heggedal
Visste du at det i Asker er 37 birøktere som produserer flere tusen kilo
honning hvert år? Visste du at sju av
disse holder til i Heggedalsområdet?
Én driver birøkt som næring, mens
de seks andre er hobbybirøktere. På det meste
hadde Asker Birøkterlag
over 100 medlemmer og
høyskolen på Sem var
hovedsete for birøkt i
Norge. I Heggedal var
det i mange år stor aktivitet på dette området, og
på Heggedal stasjon ble
bikubene fra Asker lesset
på jernbanevogner og
fraktet til Meheia der
biene sanket lynghonning.

innsamling av honning og pollen står
på programmet.

Bier – naturens flittige arbeidere
I en bikube er det opp til 50-60.000
bier om sommeren. De fleste er
arbeidsbier, noen hundre er droner
(hannbier), men kun én er dronning.
Alle biene har sine spesielle oppgaver i dette fascinerende samfunnet.
Dronningens hovedoppgave er å
legge egg, mens dronene tar seg av
befruktningen av ungdronningene.
Arbeidsbiene har mange og varierende oppgaver, avhengig av alder og
behov i kuben. Renhold, fôring av
yngel, voksproduksjon, vakthold og

naturens spiskammers. Biene flyr
flittig fra blomst til blomst og sikrer seg tilstrekkelige forsyninger til
vinteren.

10 Birøkt.indd 2

I sommerhalvåret er det full aktivitet
i kubene. Da står dørene vidåpne i

Slynging av honning er spennende å
følge med på for store og små.

i villastrøk kan du drive med birøkt.
Mange grunneiere er glade for å låne
ut plass til noen kuber, på den måten
får de selv glede av økt pollinering i
sine vekster.
Som birøkter kommer man
i nærkontakt med naturens
elementer, og ingen år er
like. Man oppdager stadig
nye ting, og ønsket om å
tilegne seg ny kunnskap
øker om kapp med høstingen av ”de gylne dråper”.

Oppdag et av naturens små mirakler
Birøkt er en interessant og morsom
hobby eller næring, og hvem som
helst med interesse for naturen kan
bli birøkter. Det er spennende å produsere sin egen honning, og bienes
pollinering av kulturvekster og ville
vekster i nærmiljøet gir et rikt og
produktivt planteliv Selv om du bor

Lyst til å prøve deg som
birøkter?
Asker Birøkterlag er årlig
med på diverse messer/
utstillinger og arrangerer hver høst
”Bienes Dag” på Sem og har medlemsmøter ca annenhver måned. Vi ønsker
og har plass til flere medlemmer og
kan tilby en fascinerende hobby som
passer for de fleste og som du ikke slutter med når du først har begynt.
For å komme i gang som birøkter
hjelper Asker Birøkterlag deg med
utstyr, kurs, fadderordning og litt
økonomisk støtte. For mer informasjon kan du ringe 66 78 00 23 eller
954 22 126.

2010-05-17 23:30:03
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Stiftelsen
Heggedal Hovedgård

En ny sommer står for døren og det
er mye å ta fatt i på gården. Lions har
allerede hatt dugnad og pyntet/rakt
utearealet. En stor takk til Lions.
Ellers har vi hatt besøk av brannvesenet som stengte 2. etasje i Helselagshuset, av brannsikringsmessige
årsaker. Vi jobber med å få gjort noe
med dette, slik at rommet igjen kan
kunne tas i bruk. Som vi nevnte ifjor
hadde vi problemer med stabburet,
som hadde seget litt pga av dreneringsproblemer. Dette er nå rettet
på og stabburet står nå sikkert på
nye pillarer. Det gjenstår imidlertid
å reparere/legge om taket, hvilket vi
regner med å få gjort i nær fremtid.
I vinter startet vi med å få satt istand

11 etc.indd 3

det eneste rommet på gården det
ikke var gjort noe med da gården ble
restaurert, dvs rommet i 2. etasje som
vender mot stabburet. Til dette arbeidet har vi hatt inne fagfolk som har
satt rommet i en slik stand at vi om
mulig kan gjøre resten, eller ihvertfall
noe på dugnad. Alt koster imidlertid
penger, og vi takker Venneforeningen
for store bidrag til denne istandsettelsen. Vi får håpe at vi får råd til å
fortsette, slik at også dette rommet
kan bli til glede for publikum.
Av større arrangementer har vi, når
dette leses, allerede hatt besøk av 17.
maitoget. Arrangementet ble jo iår
noe anderledes enn hva majoriteten
av heggedøler ønsket, etter hva som
fremgår av mediene. Også Stiftelsen

tilkjennega sitt syn, ved å innby Toralf
Dehli til å si noen ord for dagen,
samt at vi ønsket 17. maitoget hjertelig
velkommen. Vi alle kjenner resultatet
av hvordan det ble, men ønsker for
fremtiden at arrangementet blir slik de
ﬂeste i Heggedal ønsker.
Ellers kan det nevnes at Lions har sine
kulturdager på gården den 5. - 6. juni
og Venneforeningen sin tradisjonelle
kunstutstilling til høsten og Luciaarrangementet i desember. Muligens
blir det julemarked på gården også
iår?
Vi ønsker alle en GOD SOMMER!
og minner om at hvis du ønsker å leie
gården til selskap/sammekomst/møte
så ta gjerne en titt på vår hjemmeside:
http://heggedalhovedgaard.no.

2010-05-18 00:09:33
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Vårslepp

Konfirmantene
Burning Questions
Årets konfirmantkull er godt i gang med undervisning og
øving til musikalen vi skal sette opp i september. Musikalen i år heter ”Burning Questions” eller ”Brennende spørsmål”. I Heggedal kirke er det i år 46 konfirmanter, og vi
møtes hver tirsdag i kirken og på Heggetun. Vi er 4 voksne
ledere i tillegg til 30 av fjorårets konfirmanter (Milkere)
og andre tidligere konfirmanter i Heggedal sammen med
konfirmantene. Det er ikke alltid at alle de 30 milkerne er
der samtidig, men det er nesten alltid mellom 10 og 15 av
dem som stiller. Nå gleder vi oss veldig til sommeren hvor
vi skal på leir sammen i Sverige. Vi reiser fra Heggedal
lørdag 3. juli og er tilbake lørdag 10. juli. Søndag 25. april
deltok Team Heggedal (konfirmanter og andre ungdommer knyttet til Heggedal menighet) på Gospelnight i Østenstad kirke. Her fremførte vi to låter alene, i tillegg til at
vi var med i et felleskor sammen med andre tensing-kor
og ungdomsgrupper fra de andre 4 menighetene i Asker
prosti. Dette var spennende, litt skummelt og veldig morsomt.

Søndag 9. mai var det det tradisjonelle vårsleppet i Heggedal kirke. Nær 70 var møtt opp til friluftsgudstjenesten.
Denne gangen plassert ved flaggstangen, siden Heggetun
er i ferd med å bli påbygd. I gudstjenesten var koret ”Salig blanding” og barnekoret ”Heggetroll” med, i tillegg til
tre blåsere og Grethe Laugerud. Etter gudstjenesten holdt
”Heggetroll” en flott konsert med bandet Lyriaka. To av
medlemmene fra ”Heggetroll” hadde for anledningen fått
skrevet melodi til selv-lagede tekster, og det var stor stas.

Menigheten besøker Oscarsborg festning

Sett av 30. august!
Den årlige sommerturen for eldre går i år til Oscarsborg festning. Det er i år 70 år siden de dramatiske aprildagene
i 1940 der festningen fikk avgjørende betydning for at Kong Haakon og regjeringen fikk tid til å komme seg unna
de tyske invasjonstroppene. Det blir en felles orientering om stedet og satt av tid til å kunne rusle rundt på museumsområdet.
Tradisjonen tro er turen siste mandag i august, det vil si 30. august. Turen innledes med besøk i en lokal kirke,
denne gang Drøbak kirke, hvor vi har en kort gudstjeneste og får litt kaffe kombinert med orientering om kirken
og menighetens liv. Deretter må vi ta båt over til festningsøya. Middag og medbrakte kaker avslutter oppholdet
på Oscarsborg. Siden det blir mye historieformidling, blir det mindre av tradisjonell underholdning under middagen, men litt allsang og åresalg rekker vi.
Tidligere deltakere vil få tilsendt invitasjon i posten og det vil ligge påmeldingslapper i kirkene i Heggedal og Østenstad fra 1. august. For nærmere informasjon – kontakt diakon Jarle Klungrehaug på tlf 91 36 88 03 etter 1. august.
Påmeldingsfrist er fredag 20. august.
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Program Heggedal menighet
Dag

Kl

Aktivitet

Sted

Opplysninger

Foreldremøte - konfirmanter
Klubb 10-13
Gudstjeneste
Kveldsmesse

Kirken
Tema: Leir
Kirken/Heggetun
Kirken
Dehli/Dåp/Misjonsoppdraget
Kirken
Team Heggedal/Kirkekaffe

MAi
Onsdag
Fredag
Søndag
Søndag

19
21
23
30
JUNI

19:00
18:00
11:00
19:30

Søndag
Mandag

6
7

11:00 Gudstjeneste
11:30 Kirkefrokost

Kirken
Heggetun

Dehli/Nattverd

Søndag

13

11:00 Gudstjeneste

Kirken

Dehli/Dåp

Søndag

11
11:00 Gudstjeneste
JULI

Kirken

Dehli/Dåp

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Vikar
Dehli/Dåp
Dehli/Dåp
Team Heggedal/Dåp/Kirkekaffe

Kirken holder stengt hele juli
AUGUST
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

8
15
22
29

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

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Kveldsmesse

Faste aktiviteter
Team Heggedal/MILK tirsdag kl. 19-21.30 (Siste før sommeren 15. juni), Heggetroll onsdag kl. 16-17 (Siste før
sommeren 12. mai) (Middagsservering én gang i mnd for hele familien - se egen plan), Salig blanding torsdag
ulike uker kl. 19.00 (Siste før sommeren 10.juni), HK tirsdag like uker kl. 19.30
Babysang
Nytt baby-sang kurs starter i uke 36
Menighetsråd
2. juni kl. 19.30-22.00 på Heggetun

Menighetspleien skifter navn
Heggedal / Østenstad Menighets Seniorarbeid
Heggedal / Østenstad menighetspleie ble stiftet i 1972. Ved årsmøtet 27.
april i år ble det enstemmig vedtatt å endre navn til Heggedal / Østenstad
Menighets Seniorarbeid. Bakgrunnen for navnebyttet er at det er mange år
siden det har vært bedrevet tradisjonell pleie ut fra Menighetspleien, og en
ønsket å finne et navn som bedre dekker det arbeidet som gjøres.
Det er kun navnet som nå endres. Menighetspleiens virksomhet med
fokus på omsorg og tjeneste blir videreført med vekt på fellesskapsbyggende arrangementer som nyttårsfester, fredagstreff, kirkefrokost og sommertur. I tillegg er oppsøkende arbeid i form av besøkstjeneste fortsatt
en prioritert oppgave. Jubilanter over 80 år får fortsatt en hilsen på sin
bursdag på runde dager.
Heggedal/Østenstad Menighets Seniorarbeid vil fortsatt være en selvstendig forening med eget årsmøte og egen økonomi.
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Støtt Heggedal menighet!

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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Turveier i Heggedal og Asker syd

							

Heggedalsposten med den 6. turveien
i Heggedal og Asker syd;
sommerløype fra Heggedal til Lier.
Kristi Himmelfartsdag (i 2010) var det duket for langtur gjennom Kjekstadmarka, fra Heggedal til Lier stasjon - ca 14 km lang, med en anslått gangtid på 4-5 timer. Turen, i regi av Asker
Turlag, markerte åpningen av det nye nettet av stier på tvers i marka, og den foreløpige avslutningen på 2 års arbeid med rydding og merking i denne delen av marka.

Turleder denne torsdagen, var Ole

Skogedal (tidl. skoletannlege i Heggedal!), som har Kjekstadmarka som sitt
ansvarsområde. Han fortalte at det meste
av det eksisterende stinettet går nordsyd, pga topografien med alle åsene som
ligger i den retningen. Det har derfor
vært vanskelig å komme seg «på tvers»
av disse. Når man nå har laget stier som
går på tvers av nord-syd-stiene, har man
tatt i bruk gamle stier og tråkk, men
også laget helt nye traseer. Det sier seg
selv at dette er mye arbeid. Det er mye
småskog som skal ryddes og mange trær
som skal merkes.

R

undt 100 turgåere (!) hadde møtt opp
på Heggedal stasjon. Været var betyde-

lig bedre enn varslet, og regnet holdt seg
helt unna på hele turen. Med på turen
var også Askers ordfører, Lene Conradi,
og Røykens ordfører, Rune Kjølstad,
mens Liers ordfører var forhindret.
Ruten går gjennom nettopp disse tre
kommunene.

Turen starter opp «kleiva» (v/ Gamle

Heggedalsvei), og tar inn til venstre rett
før det flater ut. Deretter bærer det en
del oppover,- gjennom «Trongkleiv» og
videre oppover til Breimåsan. Her går
stien til høyre rundt myra, og i vestenden er det stikryss og flott utsikt. Her
er det også en bok du kan skrive deg
inn i, som bevis for at du har vært der!

Nå

følger stien skiløypa ett stykke,

for deretter å gå over på en helt ny trasé
til venstre, skiltet mot «Småvannsbu».
Her er det bratt og urskogaktig, ned
«Ormehølskleiva» til en kølabonn nede
i «Brennadalen», for deretter å gå opp
igjen til Småvannsbu (som hadde 450
overnattingsgjester i 2009!).

Fra Småvannsbu går turen videre til

Småvann, tar her til høyre og følger
skiløypa ett stykke, før stien tar av til
venstre i helt ny trasé igjen opp mot
Torsbråten. Dvs. for å komme til Torsbråten må du ta en liten avstikker (100m)
fra ruta. På Torsbråten fikk vi besøk av
«Søstrene på Verket» som kunne fortelle
eventyr, og fikk alle med på «Jeg gikk
en tur på stien». Her møtte vi også de

Bilde 1

Bilde 9
Bilde 10

Bilde 8

Bilde 7

Bilde 6

Ole Skogedal var turleder, og han orienterte deltagerne
om denne nye turløypa mellom Heggedal st. og Lier st. Ole
Skogedal var i mange år skoletannlege i Heggedal.

Bilde 12
Bilde 11

Bilde 2
Trongkleiva
ligger noen
100-meter
opp fra Gl.
Heggedalsvei
(Kleiva) - ikke
langt fra Heggedal stasjon.
Dette er et
kjent landemerke for de
fleste små og
store turgåere
i Heggedal.

Bilde 13

Kartet er fremskaffet av ”Turgeneralen” (leder av Asler Turlag); Jan Martin Larsen - ogs

Ta denne turen - riv ut disse midtsidene og bruk de som veiviser - og
Toril turveier 6.indd 2
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Ny sommerløype på tvers gjennom
Kjekstadmarka - fra Heggedal til Lier
som hadde valgt «familietur»-varianten
direkte fra Dikemark.

til «Klunken»,- en nydelig beliggende
speiderhytte med flott utsikt, bl.a. mot
Skapertjern.

fra ordførerne og fra Oslo og omegn friluftsråd,- med gratulasjoner og takk for
all innsats som er lagt ned. Jan Martin
Larsen - leder av Asker Turlag - tok i
mot takken på vegne av alle involverte,
og fortalte litt om arbeidet som var gjort.
En drivkraft bak arbeidet, har vært å få
flere Askerbøringer til å bruke nettopp
Kjekstadmarka, som for mange er ukjent
terreng. Etter en matpause ble stien
videre høytidelig åpnet av de to ordførerne, ved bruk av tollekniv for å kutte
det tradisjonelle båndet.

t stykke etter dette kommer den flotte
nedstigningen fra marka nedover mot
Reistadlia!! Nydelig utsikt over Drammen hele veien, og etterhvert lett gange
i løvskog. Stien kommer så fram til den
gamle jernbanelinja fra Spikkestad, som
nå er turvei. Fortsett å følge skiltene ned
mot Lier stasjon. Du kommer etterhvert
over på asfaltvei nede i bebyggelsen, og
pass på!!: Noen hundre meter bortover
veien tar plutselig ruta bratt av til høyre,
ned en grusvei ved noen postkasser. Når
du så kommer ned på neste asfaltvei, ligger Lier stasjon bare noen 100 meter til
venstre, (og så kan du ta toget hjem).

Det var også tid for noen «hilsener»

Stien fortsetter så nedover mot

Fuglemyr, krysser skiløypa, og går via
«Krokodilla» til Åstjernmyr, der turlaget
hadde lagt opp flott «planke-vei» over
myra. Turen videre sør-vestover var helt
ukjent terreng for undertegnede, men
den går i forholdsvis lett terreng, med
utsiktspunkter underveis, litt bratt ned
og opp til «Sagelva», for så å nå fram

Tekst og foto; Toril
Hennig,
mail: toril_hennig@
msn.com

E

Bilde 3

Dette skiltet finner du ved Breimåsan. Her
krysser du en nord-syd-løpe mellom
Dikemark og Blåfjellhytta.

Bilde 4

Turen er 14 km lang, beregn 4-5 timer

med noen pauser. Og pass nøye på å
følge blåmerkingen. Fordi løypa veksler
mellom opptråkkede stier og helt nye,
kan det være lett å gå feil enkelte steder.
Turen kan anbefales !
			
God tur!
Ved dette veikrysset er det også tilgjengelig en bok, hvor du
kan bevitne at du har vært på dette stedet.

Bilde 5

Bilde 8

Bilde 7

Bilde 4

Bilde 2

Bilde 5
Bilde 6

Bilde 3

Bilde 1

Rast ved Småvannsbu, som frivillige har brukt mer enn 1.000
timer på å restaurere. Den kan leies til overnatting.
Bilde 6

n Larsen - også kjent som lokalhistoriker, lokalpolitiker og en ledende kartograf i Norge.

Rast ved Torsbråtan.

eiviser - og gi oss gjerne dine opplevelser og betraktninger på mail!
Toril turveier 6.indd 3

Design og billedtekster; Stein D Berge
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Turveier i Heggedal og Asker syd

		

Ny sommerløype på tvers gjennom
Kjekstadmarka - fra Heggedal til Lier
Bilde 7

«Søstrene på Verket» overrasket turgåerne
med eventyr, og de fikk alle til å synge; «Jeg
gikk en tur på stien» - kjempeflott!

Bilde 10

Bilde 8
En høytidelig «snorskjæring» på grensen mellom Røyken og Asker - like ved Torsbråtan. Askers ordfører, Lene Conradi, og Røykens ordfører, Rune Kjølstad skjærer over bådet med en
tollekniv og erklærer den nye turstien for åpnet. To av de yngre deltagerne holder i båndet.

Bilde 9
Turgåerne over den nye «planke-veien» som
er lagt over Åstjernmyr.

Bilde 11
Utsikt fra «Klunken», en speiderhytte på
veien ned mot Lier.

Jan Martin Larsen på en nybygget bro. Han
er den virkelige «Turgeneralen» i Asker.

Bilde 13

Over denne stenbrua gikk den tidligere
Drammensbanen nedover mot Lier. Denne
steinbrua er et fantastisk ingeiør- og håndverksarbeid som det er en fryd å studere.

Bilde 12
Denne utsikten over Lier-bygdene med Drammen i bakgrunnen, er verdt hele turen.
Design og billedtekster; Stein D Berge

Toril turveier 6.indd 4
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Engasjer deg i Heggedal - bli medlem i Heggedal Vel (HV)
Støtt med kr 200 - til kontonr; 0533.02.25086. Skriv navn og adresse.

Presentasjon av det nye styret

Åsmund Sutterud 43 år
Jeg er en småbarnsfar
som startet å engasjere
meg lokalt når barna
begynte på skolen, og
siden den tid har det
blitt både assistenttrener jobb, taggeprosjekt,
brukergruppe for Heggedalsutbyggingen,
FAU-verv og velarbeid.
Jeg synes Heggedal,
med gode og oversiktlige oppvekstvilkår, er
akkurat passe stort for
barna og vokse opp i.
Jeg trives med stadig
å bli kjent med nye
mennesker i mange
ulike sammenhenger.
Jeg ﬂyttet hit i 1991,
så dette er stedet jeg
ha bodd lengst i mitt
liv, og jommen har jeg
ikke planer om å fortsette med det også – og
gjerne i det nye ﬂotte
Heggedal sentrum som
snart er en realitet!

Kjøpes på biblioteket for kr 50

Dette prosjektet vil
fortsette til høsten,
med et nytt Brukerråd,
underlagt Heggedal
Vel, og med bred
representasjon.

Petter Kaas Dahlgren
40 år
Jeg er med i velet for å
bidra for:
Nærmiljøet, Barnas interesser og ikke minst
ta del i utbygging /
veiplaner.
Har bodd her siden
2003 og trives godt,
og vil bo her i lang tid
fremover. Heggedal
har svært gode utsikter
for fremtiden med alt
vi har her!

Anette Mahle Gisle
44 år
Jeg er gift med Pål og
mamma til Eirik på
5 år.
Jeg ﬂyttet til Gjellum
i 2005, men har hatt
leilighet i Heggedal
sentrum fra 1987 og
bodde der til 1997.
Jeg var sekretær i

traﬁkksikkerhet, idrett,
Heggedal Vel fra 2006
natur og friluftsliv.
til 2007 og igjen fra
2009. I Heggedal er jeg Jeg er med i velstyret
for å bidra aktivt til
opptatt av barnehage
å utvikle Heggedal i
og regner med å bli
en positiv retning, og
opptatt av skole.
ønsker at Heggedal Vel
Nå følger jeg spent
skal være den foremed på arbeidet med
trukne samarbeids- og
sentrum og ikke minst
samtalepartner for
samferdsel og traﬁkk.
Asker Kommune og
I tillegg har jeg vært
andre sentrale aktører.
personlig engasjert i
reguleringsplanene,
først og fremst for å
bli kvitt leiligheten jeg
hadde i sentrum. Den
ﬁkk jeg ikke solgt fordi
reguleringsplanen fra
1996 sa at huset skulle
rives.
Jeg har sagt ja til å
være med i styret i
Heggedal Vel fordi jeg
er en engasjert person Leif-Arne Aarheim 49 år
og ønsker å bidra til å
Jeg er samboer og har
gjøre bygda vår enda
en. stesønn på snart
litt bedre.
20. Bodd i Heggedal i
10 år. Liker meg veldig
godt og har planer om
å bli boende her fremover. Startet med å engasjere meg i styret og
stell i huseierforeningen (Heggedalsmarka)
hvor jeg bor.
Å bli med i Heggedal
Vel-styret synes jeg er
en positiv inntreden i
Per-Ola Baalerud 36 år det lokale arbeidet, og
Jeg har bodd i Heggebli kjent med nye og
dal i snart ti år, og bor
interessant mennesker.
på Sætre. Jeg er spesiHar også fått Vellets
ellt opptatt av oppplass i styret i Nærmilvekstvilkår for barn,
jøsentralen.

Irene Johansen 69 år
Jeg har vært med i
Vel-styret fra 1982 (i
28 år), og for meste har
jeg vært kasserer.
I 2006 ble jeg utfordret
av Asker Velforbund til
å starte et nytt Velstyre, etter at dette lå
nede i et par år. Jeg
ﬁkk med meg 2 nye;
Stein og Anette.

Stein D Berge 66 år
Jeg ﬂyttet til Heggedal i 1973, og 3 barn
vokste opp her - men
foreløpig bor ingen av
mine i Heggedal.
Irene inviterte meg
med inn i Heggedal
Vel-styre tidlig i 2006,
og etter dette har det
gått slag i slag.

Du ﬁnner siste nytt fra Asker kommune og Byggholt
om utbyggingen i Heggedal sentrum på side 26.

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

HV i nr 3-2010.indd 2
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Innebandy halve uka i
Heggedalshallen

Nytt fra
styret
Nytt styre (Arbeidsutvalg) består av:
Leder:		
Tom Hermansen
Nestleder:
Gry E. Garlie
Styremedlem: Lars Ove Aurdal
Styremedlem: Janne E. Sund
Styremedlem: Normann Karlsen
Valgkomité:
Kjersti Kierulf
		
Svein Hillestad
Årsmøtet ble gjennomført 23. mars på
Gjellum. Leder Terje Bøe orienterte om
året som er gått og hovedstyrets samt
gruppenes årsberetning ble gjennomgått. Det ble protokollført usikkerhetsmomenter i forbindelse med ufullstendig regnskap fra driftsstyret, hvilket gir
effekter også på fotballgruppas regnskap. Heggedal Idrettslag har for øvrig
god økonomi og medlemskontingenten
ble vedtatt uendret. Til orientering har
HIL meget lave priser på medlemskap.
Nytt styre (se over) ble enstemmig vedtatt og Terje Bøe ble takket av
som leder av HIL siste to perioder. Som
innkommet forslag ble det vedtatt at
årsmøtet gir Hovedstyret (AU + ledere
av gruppene) tillatelse til å oppta lån
inntil kr 500 000 for å gjøre nødvendige
utbedringer på taket på Blåfjellhytta.
Det nye styret er for øvrig i
full aktivitet og jobber med mange
spennende saker. Blant annet er vår
bordtennisgruppe gjenoppstått, og
vil være å treffe på Kulturdagene
5./6. juni. Her stiller også store deler
av styret som ser frem til hyggelige
aktiviteter på egen HIL-stand og eget
aktivitetsområde.
For Styret
Gry E. Garlie

Asker IBKs gutter-02. Fra venstre: Ivo Kramer Lind, Vetle Korslund, Torjus
Meyer Hegre, Daniel Lislerud Bakken og Peter Meyer Vevatne (foran).
I hele høst og vinter har det vært stor
aktivitet i Heggedalshallen. Mandager, onsdager og torsdager er det
nemlig Asker Innebandyklubb som
trener. Treningene strekker seg fra
september til april. Blant de yngre er
det stort sett gutter og jenter fra Heggedal som spiller, men for de eldre
aldersklassene er det flere spillere fra
andre deler av Asker og fra Røyken.
I dag har Asker IBK et tilbud
for gutter i alle alderstrinn helt fra
førskoletrinnet og oppover. For jenter
er det noen færre lag. De senere årene har Asker IBK opplevd en sterk
økning i antallet utøvere, og klubben
er nå blitt en av de største i Akershus
for yngre årsklasser. Hele 180 aktive
innebandyspillere fordelt på 17 lag.
Aktivitetsnivået er høyt og
i sesongens turneringer og seriespill
har Asker IBK markert seg veldig

Leder:
Tom Hermansen
Nestleder:
Gry E. Garlie		
Fotball:
Hans P. Gundersen
Langrenn:
Terje K. Berntsen
Allidrett:
Truls N. Johansen
Trim & Trening: Laila Samuelsen
Blåfjellhytta: Morten Eriksson
Driftsstyret:
Vegar Kristoffersen
Banemester:
Simon Johansen
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bra. Asker IBK G96-lag nådde i år
helt til regionscupfinalen! Og begge
lagene til gutter 1999 har hatt en
eksepsjonell sesong. Begge lagene
gikk ubeseiret gjennom sesongen! 29
seire og hele 271 scorede mål og kun
77 baklengsmål. Rett og slett imponerende.
Asker Innebandyklubb ble
stiftet i 1990 av en guttegjeng på
Asker videregående skole. For noen
år tilbake spilte Asker IBK i eliteserien for herrer, men i år har klubbens
to seniorlag spilt i 2. divisjon - og det
blir det også i neste sesong.
Vi har stor tilvekst i de yngre
lagene, og har som mål å kunne tilby
et sportslig tilbud for alle i Asker
og omegn som har lyst til å spille
innebandy. Har du spilt før eller lyst
til å prøve innebandy? Ta kontakt via
www.askeribk.com.

906 89 574 Tom.Hermansen@forsvarsbygg.no
907 81 515
ggarlie@online.no
992 08 211
hans-pgu@online.no
994 36 459
t.k.berntsen@geo.uio.no
976 18 272
truls@friskmeldt.no
915 66 932
lssamuel@online.no
416 63 078
morten.mette@gmail.com
66 90 24 71
918 54 434
(Booking: Send SMS)
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Heggedals posten 19

Heggedal IL Gutter 97 til topps i Heggedalscupen
Bak f.v: Joakim Sletaune, Mikkel A. Remme, Jon Aleksander
Risnæs, Snorre Johanson, Fredrik Korslund, Håkon Stien. Foran:
Kjetil Fjærvoll, Haakon Fjærvoll, Henrik R. Meyer, Håkon Andresen, Henning Haaland, Thomas R. Småhaug og Remi Jensen.

Heggedal IL gutter 97 vant årets Heggedalscup for 97-årgangen. Nytt av året var at det i år ble arrangert 11-cup på
kunstgressbanen for årgang 95 og 97. Dette ble veldig vellykket. Flere lag så på dette som en fin oppkjøring til den
kommende seriestarten. Kampene gikk over 20 minutter.
Været var bra så alt gikk som planlagt, og stemningen var
god både på banen og på tribunen. Det var ikke bare lokale lag som hadde tatt turen til Gjellum stadion. Rindabu

og Klemetsrud stilte med gode lag. Heggedal tok seg til finalen
med å vinne sine innledene kamper alle med 1-0 over Jutul,
Svelvik og Klemetsrud. Finalen gikk over 2 x 20 minutter og
i denne leverte Heggedal sin klart beste kamp og vant fortjent
5-0 over Frisk Asker. Det stod 0-0 etter første omgang, men
etter at Thomas R. Småhaug scoret sitt første mål tidlig i andre
omgang etter en gjennomløping, så falt Frisk Asker av. 2-0
kom etter et bra skudd av Thomas R. Småhaug. Mikkel Røine
scoret 3-0 i en fin bue over keeper før Thomas R. Småhaug
scoret sitt tredje på en ny gjennomløping. Henrik R. Meyer
fastsatte sluttreseltat til 5-0 på et flott skudd. Heggedal gjennomførte en flott turnering uten å slippe inn mål - noe keeper
Håkon Andresen bidro sterkt til.
I 95-klassen som gikk helgen før, vant Sagene finalen
med 1-0 over Heggedal IL, som satser på at denne turneringen
vil bli en like god tradisjon som vår innendørsturnering er
for de yngste årsklassene. Neste år blir denne turneringen på
kunstgresset for 13-,14- og 15-årsklassene for både gutter og
jenter. 			
Tekst og foto: Terje Småhaug

Spillerutviklingsprogram
Fem spillere fra Heggedal Idrettslag ble tatt ut til å delta på
Oslo Fotballkrets sitt spillerutviklingsprosjekt 2010(SUP) i
sone Asker og Bærum.
Disse er fra Gutter 97: Thomas R. Småhaug, Haakon Fjærvoll og Håkon Andresen-keeper Sup i A/B/O, samt fra Jenter
97: Marie M. Skogdal og Tuva Kvarme.
Først ble spillere nominert fra egen klubb, og her
hadde Heggedal med flere spillere som fikk prøve seg. Spillerne nevnt over kom igjennom er trangt nåløye på både
gutte- og jentesiden, hvor det først var en uttakssprosess med
ca 70 gutter og 70 jenter. Det er spesielt artig at en liten klubb
som HIL fikk med hele fem spillere på SUP. På disse treningene var det et høyt ferdighetsnivå på spillerne. Det som i
tillegg er viktig er at disse spillerne tar med seg referanser på
både ferdigheter og nivå ned til sine medspillere i egen klubb.
Treningene ble avsluttet med en soneturnering mot fire andre
soner – Oslo Øst, Oslo Vest, Oslo Nord og Follo - for både
gutter og jenter. På guttesiden vant Asker og Bærum.
Vi hadde en meget jevn og bra gruppe med spillere
i 97-årgangen hvor Thomas Småhaug og Haakon Fjærvoll
begge gjorde en fin figur og var helt på høyden med de andre.
De var positive gutter, med gode tekniske ferdigheter og gode
holdninger.
Gudjon Thorvardarson, Sup-trener gutter 97

Fra venstre: Marie M. Skogdal, Thomas R.Småhaug, Haakon
Fjærvoll, Håkon Andresen og Tuva Kvarme.

Heggedal Idrettslag - klubben der alle lykkes!
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Skjærtorsdagsrennet

Langrennsnytt
18. mars ble det årlige klubbmesterskapet i Heggedal ILs skigruppe
avholdt. Etter en veldig god sesong
med mye nyrekruttering til skigruppa, var det en stor gjeng som fant
veien til Eid denne torsdagskvelden.
De mange frammøtte småsøsknene
fikk æren av å starte. Deretter fulgte
det på med skiløpere fra andre klasse
og oppover. Etter målgang vanket det
kake, boller og solbærtoddy.
Det ble mørkt etter hvert,
men ved hjelp av fakler langs løypa

fant alle veien til mål. Også fedrene
som deltok i foreldreklassen til slutt.
Denne sesongen har det
vært veldig gode forhold på Eid med
mye snø og nærmest til enhver tid
oppkjørte løyper. Det har nok bidratt
til at skigruppa har fått mange nye
utøvere denne vinteren, særlig i de
minste årsklassene. Påsken markerte
slutten på sesongen, men allerede i
september starter det opp igjen med
barmarkstrening.
Tekst: Marit Meyer
Foto: Erik M. Sundt

Blåfjellerennet
I samarbeid med Blåfjellhytta arrangerte Heggedal idrettslag Blåfjellrennet 2010 søndag 14.mars.
Langrennsgruppa i HIL kunne ikke
stille som medarrangør denne gangen.
Ca. 70 barn og 75 voksne
møtte opp på Blåfjellhytta til idrettslig dyst, langrenn og aking. Morten
Wear fra Røyken bistod velvillig med
å kjøre opp løype med snøscooter på
myra vest for hytta, etter godkjent
løyve av Røyken kommune. Barn i alderen 4-12 år gikk sløyfa rundt myra,
og samtlige fikk nye flotte premier.
Innsatsen i sporet var upåklagelig,
med foreldre, søsken og besteforeldre
med motiverende anrop langs løypa.
Umiddelbart etter langrennet forflyttet alle stor og små seg
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et lite stykke opp i skiløypa, mot
selve Blåfjellet. Her ble det akt med
varierende akebrett, også dette ble
svært vellykket. Enkelte fartsfantomer fikk ikke stoppet akebrettet før
de nesten ”kjørte inn i utedassen”.
Fire voksne hadde en hektisk
aktivitet på kjøkkenet; vafler, pølser og
kaffe gikk unna som varmt hvetebrød.
Loddsalg med flotte premier og premieutdeling til de beste akerne i forskjellige klasser. Inne på hytta var det
”stinn brakke”, køer i kiosken og stor
stemning. En familie var kommet helt
fra Østfold, så ryktene om Blåfjellrennet sprer seg som ild i tørt gress. Ny
omsetningsrekord på Blåfjellhytta nesten kr. 11.500,- i omsetning!
Morten Eriksson

Det tradisjonsrike Skjærtorsdagsarrangementet gikk av stabelen også
iår, til tross for noe dårlig vær. Om
det regnet i lavlandet, var det snø og
oppholdsvær på hytta, slik at det ble
mulig å gjennomføre et familiearrangement i god tradisjon. Familieløype
med start og mål ved utedassen, ialt
8 familier stilte til start.
Post 1 - her fikk deltakerne 30 sekunder på memorere 14 gjenstander.
Post 2 - avstandsbedømmelse
Post 3 - ringspill
Post 4 - Tippeligaspørsmål
Post 5 - tipp vekt
Post 6 - Bøtte & Presisjon
I tillegg innlagt ”idealtiden” dvs.
nærmest snittet av samtlige lag.
Avslutningsvis inne på hytta var
det kjendisquiz. Vinner av familieløypa ble fam. Terje Småhaug, som
ble premiert med gratis opphold på
Blåfjellhytta!
Denne gangen stilte det opp en familie fra Kr.sand, som dro avgårde med
førstepremien på utlodning, også et
opphold på hytta. Totalt ca. 40 mennesker stilte opp på konkurransen.
Nytt av året var ridning for små barn
under 12 år, 8-10 barn fikk prøve seg.
Dette var et tiltak som styret vil forsøke også senere. Som tidligere nevnt
i Heggedalsposten har Heidi Bjørklund og Magnar Helleren fra Vollen
(bildet over) holdt Blåfjellhytta åpen
hele påsken, disse stod for glimrende
servcie til heggedølene.
Tekst og foto: Morten Eriksson
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Santokh Singh

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

REAL BIL AS

- Bilverksted
- Godkjent EU-kontroll
- Bildeler og rekvisita
- Service
- Reparasjoner
Vollenveien 133, 1389 Heggedal
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Heggedal Nærmiljøsentral informerer
Vil du gjøre noe sammen Vil du hjelpe til med å drive
med andre?
Nærmiljøsentralen?

Vil du bruke noen timer
til beste for lokalmiljøet?
Mye gjøres og mer kan gjøres til beste
for lokalmiljøet. Mange uløste oppgaver ligger og venter på den som
ønsker å bidra. Kanskje du kan tenke
deg å hjelpe til noen timer på et arrangement, være med på en dugnad,
rydde en sti, male litt, eller noe annet
praktisk. Eller kanskje du har lyst til å
hjelpe noen som trenger en håndstrekning?

Ta kontakt med sentralen.

Savner du en aktivitet i nærmiljøet?
Nærmiljøsentralen hjelper deg til å
finne en eller flere som har samme
interessen. Forhåpentligvis blir dere
etter hvert en selvdrevet gruppe, som
kan rekruttere flere til aktiviteten. Og
aktivitetene kan være alt fra spaserturer og fugletitting til maratontrening
og gullgraving. Sentralen vil bruke en
oppslagstavle på biblioteket og legger
ut alle henvendelser på en egen side
på nettportalen. Nærmiljøsentralen vil
også kontakte de lokale foreningene.
Kanskje en av dem er interessert i å
organisere den aktuelle aktiviteten?

Ta kontakt med sentralen.

Vi håper på og regner med stor aktivitet for nærmiljøsentralen framover. Men sentralen har bare en ansatt, og arbeidskapasitet blir fort en
begrensning. Daglig leder tar gjerne imot hjelp, slik at han kan gå på
nye oppgaver. Vil du hjelpe til med
praktisk arbeid, driftsoppgaver,
økonomi, data, telefontjenester eller noe annet, er vi takknemlig for
alle timer du vil bidra med. Og du
møter helt sikkert noen andre over
en kaffekopp.
Ta kontakt med sentralen.

Sommerstengt - men ikke stengt!
Nærmiljøsentralen har kontor innerst på
Heggedal Bibliotek, og har inntil videre
åpne besøkstider som følger:
mandag 1500-1900
torsdag 1200-1400

tirsdag 0900-1100
fredag 1400-1600

Styret i Nærmiljøsentralen i 2010

I perioden 25. juni - 2. august vil
Nærmiljøsentralen være stengt, men Per
kan kontaktes på telefon 95 27 35 04
og på mail til post@iheggedal.no.
Fra 2. august til 16. august vil sentralen ha
vanlige besøkstider, selv om biblioteket
ikke er åpent.

Sankthansfeiring ved
Gjellumvannet!
Onsdag 23. juni kl. 19.00 - ca. 24.00
inviterer vi alle til
felles Sankthansfeiring
ved Gjellumvannet - i Kloppedalen!

Bak fra venstre: Åsmund Sutterud (Heggedal Vel), Tom
Sletner (Heggedal Lions), Anna Ekberg (Hovedgården
Fritidssenter), Live Gulsrud (Asker/Heggedal bibliotek),
Morten Eriksson (Heggedal idrettslag), Arne Sæther (Seniormiljøet), Ole-Herman Bjor (Heggedal menighet). Foran
fra venstre: Sverre Aae (Heggedal og Blakstad skolekorps
og nestleder), Dag Henning Sæther (styreleder) og daglig
leder Per Sletaune.
Åsmund Sutterud representerte Heggedal Vel på møtet,
men i ettertid har vellet valgt Leif-Arne Aarheim som sin
representant.
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Stort bål og varme tønnegriller.
Det blir litt underholdning, og leker og
aktiviteter både for barn og voksne
God anledning til en hyggelig prat med folk du
kanskje ikke snakker så ofte med.
Ta med bord og stoler, og egen mat og
drikke. Gratis adgang.
Nærmere program kommer på
www.iheggedal.no
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I dialog med kommunens ledelse...
Ordfører Lene Conradi, kommunaldirektør Ragnar Sand
Fuglum og rådmann Lars Bjerke har vært på rundreise
til alle Frivilligsentralene i Asker, og var senest 4. mai
på besøk i Nærmiljøsentralen i Heggedal. Daglig leder
Tre ulike sentraler i Asker
Kommunens representanter var
opptatt av best mulig å sette seg inn
i de tre ”sentralenes” noe forskjellige
innretning, samtidig som forskjellen
nettopp gjør at samarbeidet og læringen sentralene i mellom er viktig. Og
kommunen er naturlig nok opptatt av
at en viss koordinering finner sted.
Heggedalsposten
Det blir selvfølgelig helt feil å sette det på trykk, men når kommunens
øverste ledelse helt og aldeles ubedt
forteller at ”Heggedalsposten er et
fantastisk løft” – kan man vel gjøre
et unntak?
Oppfølging av Frivillighetsmeldingen
Asker kommune skrev i 2007 sin
Frivillighetsmelding, hvor frivillig arbeid og innsats i Asker ble kartlagt,
samt at meldingen forsøker å vise nåværende og fremtidig samhandling
mellom kommunen og det frivillige.
Formannskapet var forøvrig klare
på at organisasjonene selv skulle være
den drivende kraften i arbeidet med
meldingen og hadde dermed også lederskapet i styringsgruppa for arbeidet.
Organisasjonslivet ble bredt involvert i arbeidet, og frivillighetsmeldingen ble, etter en omfattende
høringsrunde, endelig vedtatt i kommunestyret i september 2007.
Nå har Frivillighetsmeldingen
“vært virksom” siden september
2007, og det var bestemt at den skulle
evalueres i mai 2010. En av de utestående punktene var etableringen av
et Frivillighetsutvalg. Dette har fått
en utforming som er litt annerledes
enn skissert i Frivillighetsmeldingen.
Men Nærmiljøsentralen er tilfreds
med ordlyden i vedtaket i Kommunestyret den 4. mai, som ble slik:
“1. Frivillighetsmeldingen 2007 følges opp gjennom det ordinære styrings-
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og styreleder kunne bare by på tørre kjeks og sterk kaffe,
men gjestene virket fornøyde. Og samtalen var både givende og innholdsrik.

systemet hvor kommunens tiltak vurderes i forbindelse med temameldings- og
handlingsprogramprosessen.
2. Asker kommunes frivillighetsutvalg
opprettes bestående av styreledere og
daglig ledere av frivilligsentralene i kommunen, en representant for Asker Idrettsråd, samt en representant fra administrasjonen/rådmannen. Det forutsettes at
rådmannen/administrasjonens representant påtar seg det koordinerende ansvaret som nevnt i frivillighetsmeldingen.
3. Rådmannen samarbeider med frivilligheten om en evaluering etter to år.”

Vi tror at dette kan gi et godt
grunnlag for utveksling av erfaringer
og ikke minst for samordning av aktiviteter – slik at ikke alle de gode arrangementer kommer samme helg..
Utbyggingen i Heggedal sentrum
Det er liten tvil hos politisk ledelse
og administrasjon i kommunen om at
utbygginga av eller i Heggedal blir et
stort løft. Det er heller ikke tvil om at
informasjon underveis er viktig – slik
at alle vi som bor her vet noenlunde
hva som skjer når. Og det har vi lovt
kommunen at vi skal hjelpe hverandre
med - ikke minst sammen med Heggedal Vel!
Samlokalisering og flerbruk av lokaler
Nærmiljøsentralen har allerede
startet en dialog blant annet med Seniorsenteret for å utnytte hverandres
kompetanse og ikke minst lokaler
på en god måte. Og både ordfører
og rådmann hadde mange gode innspill i forhold til deling av lokaler,
”multibruk” med deling på dagtid og
kveldstid etc.
Forsamlingslokalet som ble borte
Nærmiljøsentralen ”advarte” gjestene om at det var planer om å ta opp
arbeidet med forsamlingslokalet som
var planlagt på oversiden av Heggedal
Kirke. Dette ”falt ut” av budsjettene
ved budsjettkrisen i 2008, men ordføreren kunne bekrefte at prosjektet
bare var utsatt.

www.iheggedal.no
Som stolte operatører av et nytt
nettsted og en elektronisk møteplass
for folk i Heggedal måtte Nærmiljøsentralen demonstrere den nye nettportalen. Og kommunens representanter var opptatt av hvilken informasjon

de kunne hente ut om lokalmiljøet –
men også hva de kunne bidra med for
nettstedet. Bra! Rådmannen påtalte
forøvrig at det er vanskelig å finne
sentralen - for dårlig skilting.
Nærmiljøkonferansene kommer!
Vi ser nå for oss den første nærmiljøkonferansen i november 2010. Kommunen er opptatt av en god innbyggerdialog – og vi har som ambisjon å
være en god samtalepartner for kommunen – basert på gode nærmiljøkonferanser med de rette tema. Styret i
Nærmiljøsentralen har gjort følgende
vedtak: ”Heggedal Nærmiljøsentral vil
ta et ansvar for gjennomføring av nærmiljøkonferanser i sentralens arbeidsområde. Tema og metodikk må velges ut
fra behov og ønsker i lokalmiljøet, og må
over tid favne flere forskjellige grupper.
Opplegget må tilpasses de ressursene
som er til disposisjon til oppfølging. I en
slik overordnet sammenheng kan gjerne
oppvekst være det første tema”.

Folkehelse er satsingsområde
Folkehelsa (en bedre helse for oss
alle) er et prioritert område både for
stat og kommune – og det finnes både
støtte og midler til de rette tiltakene
som kan benyttes, gitt at vi i fellesskap finner de rette aktivitetene og
prosjektene. Idrettslaget, helselaget og
vi andre med bevegelsesmotivasjon
kan kanskje finne på noe sammen?
Og vi har lovet å huske at Heggedal fortsatt er en del av Asker!
Per Sletaune
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Nytt nærmiljøsenter/forsamlingslokale - saken tas opp igjen!

9HONRPPHQWLO1)8.VODQGVXWVWLOOLQJ
Brukernes
behov skal kartlegges9HONRPPHQWLO1)8.VODQGVXWVWLOOLQJ
9HONRPPHQWLO1)8.VODQGVXWVWLOOLQJ
Hovedgården skole har et udekket
Som
mange husker, vedtok Asker opprinnelig Heggedal menighets og
.XQVWIDEULNNHQ+HJJHGDOL$VNHU
.XQVWIDEULNNHQ+HJJHGDOL$VNHU
.XQVWIDEULNNHQ+HJJHGDOL$VNHU
for lokaler. behov for et større forsamlingslokale
kommune i 2007 å bygge et nærmil- Hovedgården skoles behov
PDL±MXQL
jøsenter
i området øst for Heggedal I ettertid har det vist seg at også andre for allmøter og foreldremøter samt
PDL±MXQL
PDL±MXQL
undervisning og øvelser til kulturelle
kirke og vis-à-vis Hovedgården skole. grupperinger har behov for lokaler.
og faglige aktiviteter.
Prosjektet var opprinnelig tenkt som
Heggedal Nærmiljøsentral har siget menighetssenter, men etter disku- nalisert overfor Asker kommune at
Foreningene i området har behov
8WVWLOOLQJDYnUHWVXWYDOJWH
sjoner
mellom menigheten og interes- en ønsker saken tatt opp igjen. Nær- for et større lokale til konserter, fore8WVWLOOLQJDYnUHWVXWYDOJWH
8WVWLOOLQJDYnUHWVXWYDOJWH
serte organisasjoner, ble det enighet miljøsentralen vil kartlegge behovet stillinger, møter og andre aktiviteter.
om
at det skulle bygges et nøytralt for lokaler/tilleggsrom. Det er viktig Asker mangler også et livssynsnøy/RNDOHQHHJQHUVHJ\SSHUOLJIRUSUHVHQWDVMRQ
/RNDOHQHHJQHUVHJ\SSHUOLJIRUSUHVHQWDVMRQ
/RNDOHQHHJQHUVHJ\SSHUOLJIRUSUHVHQWDVMRQ
forsamlingslokale.
DYDUEHLGHQHLEnGHXWVWLOOLQJVKDOORJIRDMp
å kjenne bruksbehovet for å gi bygget tralt sermonilokale.
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DYDUEHLGHQHLEnGHXWVWLOOLQJVKDOORJIRDMp
DYDUEHLGHQHLEnGHXWVWLOOLQJVKDOORJIRDMp
AktuelMidler
til bygging var ført
opp i en hensiktsmessig utforming.
,WLOOHJJKDUYLNM¡NNHQ
NDIpHURPJLWWDY
,WLOOHJJKDUYLNM¡NNHQ
NDIpHURPJLWWDY
I de foreløpige
planene ligger et for,WLOOHJJKDUYLNM¡NNHQ
NDIpHURPJLWWDY
le
brukere
vil
bli
kontaktet,
men
meld samlingslokale
kommunens
handlingsplan.
Endrede
NXQVWQHUDWHOLHUHURJHWWHUnSHQWIRURVV
med
plass til ca. 300
NXQVWQHUDWHOLHUHURJHWWHUnSHQWIRURVV
til Nærmiljøsen- personer. Det er en forutsetning at lorammebetingelser
for kommunens gjerne din interesse NXQVWQHUDWHOLHUHURJHWWHUnSHQWIRURVV
'HWEOLUNXQVWQHUGXHOORJDXNVMRQ
'HWEOLUNXQVWQHUGXHOORJDXNVMRQ
økonomi
førte til at prosjektet ble ut- tralen.
'HWEOLUNXQVWQHUGXHOORJDXNVMRQ
kalet holder en standard som gjør det
9HUQLVVDJHO¡UGDJPDLNO
)RULQIRVHHJHQLQYLWDVMRQ
9HUQLVVDJHO¡UGDJPDLNO
)RULQIRVHHJHQLQYLWDVMRQ
satt
og midler til investering i nye proHeggedal menighet9HUQLVVDJHO¡UGDJPDLNO
har behov
for et egnet også ved høytidelige anlednin-
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sjekter ble kraftig redusert. Bygget er stort lokale når kirken blir for liten, ger og sermonier.
tatt6RPPHUIHVWIRUPHGOHPPHQH
med i den nye reguleringsplanen og for undervisningsrom. Tidligere
6RPPHUIHVWIRUPHGOHPPHQH
1256.)25(1,1*)258$9+(1*,*(.81671(5(
6RPPHUIHVWIRUPHGOHPPHQH
for
Heggedal sentrum som nylig ble var det også et prekært
behov for konOle-Herman Bjor og
vedtatt.
torlokaler,
men
dette
blir
nå avhjulpet
1256.)25(1,1*)258$9+(1*,*(.81671(5(
(QGHOLJNDQYL¡QVNHYHONRPPHQWLOHQVNLNNHOLJ
Dag
Henning Sæther
(QGHOLJNDQYL¡QVNHYHONRPPHQWLOHQVNLNNHOLJ
Hovedbegrunnelsen
for bygget var ved påbygging av Heggetun.
(QGHOLJNDQYL¡QVNHYHONRPPHQWLOHQVNLNNHOLJ

9HONRPPHQWLO1)8.VODQGVXWVWLOOLQJ
NXQVWQHUIHVWIRUDOOHPHGOHPPHQHRJORNDOHQH
HJQHUVHJWLOOLYOLJDGVSUHGHOVHPHGJRGSODVV
9HONRPPHQWLO1)8.VODQGVXWVWLOOLQJ
.XQVWIDEULNNHQ+HJJHGDOL$VNHU
EnGHLQQHRJXWH0LQJOLQJRJDUWLVWWDONL
.XQVWIDEULNNHQ+HJJHGDOL$VNHU 0D\*XQQVHJHWDWHOLHU
PDL±MXQL
)RULQIRVHHJHQLQYLWDVMRQ
)RULQIRVHHJHQLQYLWDVMRQ
6RPPHUIHVWO¡UGDJPDLNO
PDL±MXQL
:RUNVKRSLGDJHU
:RUNVKRSLGDJHU
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8WVWLOOLQJDYnUHWVXWYDOJWH
:RUNVKRSLGDJHU
0DUNXV%UHQGPRHIELOOHGNXQVWQHUPHG
8WVWLOOLQJDYnUHWVXWYDOJWH
0DUNXV%UHQGPRHIELOOHGNXQVWQHUPHG
/RNDOHQHHJQHUVHJ\SSHUOLJIRUSUHVHQWDVMRQ
0DUNXV%UHQGPRHIELOOHGNXQVWQHUPHG
/RNDOHQHHJQHUVHJ\SSHUOLJIRUSUHVHQWDVMRQ
GHEXWK¡VWXWVWLOOLQJHQRJVLGHQXWGDQQHOVH
GHEXWK¡VWXWVWLOOLQJHQRJVLGHQXWGDQQHOVH
9HONRPPHQWLO1)8.VODQGVXWVWLOOLQJ
DYDUEHLGHQHLEnGHXWVWLOOLQJVKDOORJIRDMp
GHEXWK¡VWXWVWLOOLQJHQRJVLGHQXWGDQQHOVH
DYDUEHLGHQHLEnGHXWVWLOOLQJVKDOORJIRDMp
6WDWHQV.XQVWDNDGHPLGHUHWWHUHQUHNNHNROOHN
/RNDOHQHHJQHUVHJ\SSHUOLJIRUSUHVHQWDVMRQ
6WDWHQV.XQVWDNDGHPLGHUHWWHUHQUHNNHNROOHN
,WLOOHJJKDUYLNM¡NNHQ
NDIpHURPJLWWDY
6WDWHQV.XQVWDNDGHPLGHUHWWHUHQUHNNHNROOHN
,WLOOHJJKDUYLNM¡NNHQ
NDIpHURPJLWWDY
.XQVWIDEULNNHQ+HJJHGDOL$VNHU
WLYHRJVHSDUDWHXWVWLOOLQJHULLQQRJXWODQG
DYDUEHLGHQHLEnGHXWVWLOOLQJVKDOORJIRDMp
WLYHRJVHSDUDWHXWVWLOOLQJHULLQQRJXWODQG
NXQVWQHUDWHOLHUHURJHWWHUnSHQWIRURVV
WLYHRJVHSDUDWHXWVWLOOLQJHULLQQRJXWODQG
NXQVWQHUDWHOLHUHURJHWWHUnSHQWIRURVV
$UEHLGHQHEOLUHQGHODYXWVWLOOLQJHQ
,WLOOHJJKDUYLNM¡NNHQ
NDIpHURPJLWWDY
$UEHLGHQHEOLUHQGHODYXWVWLOOLQJHQ
PDL±MXQL
'HWEOLUNXQVWQHUGXHOORJDXNVMRQ
$UEHLGHQHEOLUHQGHODYXWVWLOOLQJHQ
'HWEOLUNXQVWQHUGXHOORJDXNVMRQ
NXQVWQHUIHVWIRUDOOHPHGOHPPHQHRJORNDOHQH
NXQVWQHUIHVWIRUDOOHPHGOHPPHQHRJORNDOHQH
HJQHUVHJWLOOLYOLJDGVSUHGHOVHPHGJRGSODVV
HJQHUVHJWLOOLYOLJDGVSUHGHOVHPHGJRGSODVV
EnGHLQQHRJXWH0LQJOLQJRJDUWLVWWDONL
EnGHLQQHRJXWH0LQJOLQJRJDUWLVWWDONL
0D\*XQQVHJHWDWHOLHU
0D\*XQQVHJHWDWHOLHU
6RPPHUIHVWO¡UGDJPDLNO
6RPPHUIHVWO¡UGDJPDLNO
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/¡UGDJV¡QGDJRJMXQLNO
NXQVWQHUDWHOLHUHURJHWWHUnSHQWIRURVV
/¡UGDJV¡QGDJRJMXQLNO
9HUQLVVDJHO¡UGDJPDLNO
9HUQLVVDJHO¡UGDJPDLNO
'HWEOLUNXQVWQHUGXHOORJDXNVMRQ
9HUQLVVDJHO¡UGDJPDLNO
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)RULQIRVHHJHQLQYLWDVMRQ
%DUQHYHUNVWHG
%DUQHYHUNVWHG
8WVWLOOLQJDYnUHWVXWYDOJWH
%DUQHYHUNVWHG
6RPPHUIHVWIRUPHGOHPPHQH
%DUQLDOGHUHQnUInUSU¡YHNXQVWQHUXWVW\U
6RPPHUIHVWIRUPHGOHPPHQH
%DUQLDOGHUHQnUInUSU¡YHNXQVWQHUXWVW\U
(QGHOLJNDQYL¡QVNHYHONRPPHQWLOHQVNLNNHOLJ
/RNDOHQHHJQHUVHJ\SSHUOLJIRUSUHVHQWDVMRQ
%DUQLDOGHUHQnUInUSU¡YHNXQVWQHUXWVW\U
(QGHOLJNDQYL¡QVNHYHONRPPHQWLOHQVNLNNHOLJ

RJPDOHEODSnHWIHOOHVELOGHVRP1)8.JLUERUW
RJPDOHEODSnHWIHOOHVELOGHVRP1)8.JLUERUW
NXQVWQHUIHVWIRUDOOHPHGOHPPHQHRJORNDOHQH
DYDUEHLGHQHLEnGHXWVWLOOLQJVKDOORJIRDMp
NXQVWQHUIHVWIRUDOOHPHGOHPPHQHRJORNDOHQH
WLOHQDYEDUQHVNROHQHLNRPPXQHQ
(QGHOLJNDQYL¡QVNHYHONRPPHQWLOHQVNLNNHOLJ
WLOHQDYEDUQHVNROHQHLNRPPXQHQ
HJQHUVHJWLOOLYOLJDGVSUHGHOVHPHGJRGSODVV
,WLOOHJJKDUYLNM¡NNHQ NDIpHURPJLWWDY
HJQHUVHJWLOOLYOLJDGVSUHGHOVHPHGJRGSODVV
cSHQWIRUDOOH
NXQVWQHUIHVWIRUDOOHPHGOHPPHQHRJORNDOHQH
cSHQWIRUDOOH
EnGHLQQHRJXWH0LQJOLQJRJDUWLVWWDONL
NXQVWQHUDWHOLHUHURJHWWHUnSHQWIRURVV
EnGHLQQHRJXWH0LQJOLQJRJDUWLVWWDONL
+YHUGDJNO
HJQHUVHJWLOOLYOLJDGVSUHGHOVHPHGJRGSODVV
+YHUGDJNO
0D\*XQQVHJHWDWHOLHU
'HWEOLUNXQVWQHUGXHOORJDXNVMRQ 6W¡WWHVDY
0D\*XQQVHJHWDWHOLHU
6W¡WWHVDY
EnGHLQQHRJXWH0LQJOLQJRJDUWLVWWDONL
6RPPHUIHVWO¡UGDJPDLNO
9HUQLVVDJHO¡UGDJPDLNO
6RPPHUIHVWO¡UGDJPDLNO
0D\*XQQVHJHWDWHOLHU
NFUK (Norsk Forening for Uavhengige på Rådhusgalleriet i
6RPPHUIHVWO¡UGDJPDLNO

RJPDOHEODSnHWIHOOHVELOGHVRP1)8.JLUERUW
WLOHQDYEDUQHVNROHQHLNRPPXQHQ
cSHQWIRUDOOH
+YHUGDJNO
6W¡WWHVDY
)RULQIRVHHJHQLQYLWDVMRQ

Oslo og hvert annet Utstillingen støttes av Asker kommune.
8WVWLOOLQJVRJDUUDQJHPHQWVNRPLWpHQEHVWnUDY
8WVWLOOLQJVRJDUUDQJHPHQWVNRPLWpHQEHVWnUDY
Kunstnere)
har i år valgt Kunstfabrikken i år på et sentralt galleri8WVWLOOLQJVRJDUUDQJHPHQWVNRPLWpHQEHV
i landet)RULQIRVHHJHQLQYLWDVMRQ
for øvrig. For ytterligere informasjon, ta kontakt med
:RUNVKRSLGDJHU
6RPPHUIHVWIRUPHGOHPPHQH
Heggedal som arena for å presentere bil- I år er Kunstfabrikken Heggedal valgt. undertegnede.
0D\*XQQ5LLV
OHGHUIRUNRPLWpHQ .MHUVWL+YDPE(OOHQ(LNHQHVRJ%M¡UJ$VWULG+HUPR
0D\*XQQ5LLV
OHGHUIRUNRPLWpHQ
:RUNVKRSLGDJHU
ledkunst
og skulpturer
fra mer enn 50 av .MHUVWL+YDPE(OOHQ(LNHQHVRJ%M¡UJ$VWULG+HUPR
Kunstfabrikken og Heggedal
settes med OHGHUIRUNRPLWpHQ
0D\*XQQ5LLV
.MHUVWL+YDPE(OOHQ(LNHQHV
0DUNXV%UHQGPRHIELOOHGNXQVWQHUPHG
(QGHOLJNDQYL¡QVNHYHONRPPHQWLOHQVNLNNHOLJ
Se også: www.nfuk.no/utstillinger
0DUNXV%UHQGPRHIELOOHGNXQVWQHUPHG
sine
medlemmer
fra
hele
landet.
dette
ettertrykkelig
på
kartet
over
landets
GHEXWK¡VWXWVWLOOLQJHQRJVLGHQXWGDQQHOVH
Med vennlig hilsen
NXQVWQHUIHVWIRUDOOHPHGOHPPHQHRJORNDOHQH
GHEXWK¡VWXWVWLOOLQJHQRJVLGHQXWGDQQHOVH
.RQWDNWLQIR
(SRVWPJU#PD\JXQQQR
0RELO
.RQWDNWLQIR
(SRVWPJU#PD\JXQQQR
0RELO
Blant
disse er to fra Asker,
ﬁre fra Bærum, kunstarenaer!
0DUNXV%UHQGPRHIELOOHGNXQVWQHUPHG
.RQWDNWLQIR
(SRVWPJU#PD\JXQQQR
0RELO
MayGunn Riis
6WDWHQV.XQVWDNDGHPLGHUHWWHUHQUHNNHNROOHN
HJQHUVHJWLOOLYOLJDGVSUHGHOVHPHGJRGSODVV
6WDWHQV.XQVWDNDGHPLGHUHWWHUHQUHNNHNROOHN
 Lier og to fra Drammen.
1)8.Y0D\*XQQ5LLV
3RVWERNV/LHUVNRJHQ
GHEXWK¡VWXWVWLOOLQJHQRJVLGHQXWGDQQHOVH
1)8.Y0D\*XQQ5LLV
3RVWERNV/LHUVNRJHQ
en
fra
Billedkunstner/Cand.scient.
 barn og voksne 1)8.Y0D\*XQQ5LLV
3RVWERNV
WLYHRJVHSDUDWHXWVWLOOLQJHULLQQRJXWODQG
Det blir aktiviteter for både
EnGHLQQHRJXWH0LQJOLQJRJDUWLVWWDONL
WLYHRJVHSDUDWHXWVWLOOLQJHULLQQRJXWODQG
*UD¿VNGHVLJQZZZLGXQVQR
*UD¿VNGHVLJQZZZLGXQVQR
6WDWHQV.XQVWDNDGHPLGHUHWWHUHQUHNNHNROOHN
Telefon:
922
39
309
under
utstillingen
og
kaféen
er
åpen.
Hvert
annet
år
arrangeres
”Årets
utvalgte”
$UEHLGHQHEOLUHQGHODYXWVWLOOLQJHQ
0D\*XQQVHJHWDWHOLHU
$UEHLGHQHEOLUHQGHODYXWVWLOOLQJHQ
WLYHRJVHSDUDWHXWVWLOOLQJHULLQQRJXWODQG
/¡UGDJV¡QGDJRJMXQLNO
6RPPHUIHVWO¡UGDJPDLNO
/¡UGDJV¡QGDJRJMXQLNO
$UEHLGHQHEOLUHQGHODYXWVWLOOLQJHQ
/¡UGDJV¡QGDJRJMXQLNO
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)RULQIRVHHJHQLQYLWDVMRQ
Informasjon om utstillingen ﬁnner du
også på www.nfuk.no
)RULQIRVHHJHQLQYLWDVMRQ
:RUNVKRSLGDJHU
%DUQHYHUNVWHG
%DUQHYHUNVWHG
%DUQLDOGHUHQnUInUSU¡YHNXQVWQHUXWVW\U
0DUNXV%UHQGPRHIELOOHGNXQVWQHUPHG
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Heggedal og
omegn Historielag
O

70 deltakere pa lokalhistorisk vandring!
Heggedal og omegn Historielag var veldig fornøyd med
oppslutningen om den lokalhistoriske vandringen i området Sætre-Skjellestad søndag 2. mai. (Vandringen har vært
referert i Budstikka). Turledere Terje Martinsen og Johan
Naterstad sammen med ca. 70 historieinteresserte fulgte
Gamle Heggedalsvei opp fra stasjonen (”Ingers klev”),
Start ved fabrikken i kjølig og klart vårvær.
stoppet ved det gamle Schaulunds steinhoggeri, og gikk
gjennom Blåveisskogen bort til Søndre binen som drev maskinene på Sætre
Skjellestad. Der har Johan Skjellestad Kjeksfabrikk via et vaiertrekk. Fafremdeles en gammel hestevandring brikken ble anlagt i 1883, men etter to
montert på gårdsplassen. Den vakte stor branner ble den ﬂyttet til Oslo i 1907.
interesse, og Johan fant også fram en del Bare logoen er igjen av dette stykket
av en gammel håndkvern. Den er sann- norsk industrihistorie. Kjeksen prosynligvis ”importvare” fra brudd i Vågå duseres nå i Sverige.
i Gudbrandsdalen. Turen gikk videre Turen belyste på en ﬁn måte den lomot Sætredemningen. Demningen lar kale handelen: Granitt og kjeks ut,
seg ikke krysse til fots, dessverre. (Her kvernstein inn. Naturvilkår og kulburde det vært en bro med turstier videre turvekst i samspill.
mot Gullhella og Vinnulstad). Nedenfor
demningen ligger fundamentene for turTekst og foto: Dag Henning Sæther

Johan Skjellestad
med del fra en håndkvern.

Har du forslag til veinavn i det nye Heggedal sentrum?
Veier og plasser i det nye Heggedal
sentrum skal få nye navn. Navnerådet har kommet med et forslag som
er lagt ut på høring, med høringsfrist 1. september.
Heggedal og omegn Historielag vil
komme med høringsforslag, men ønsker i den anledning å be om innspill
fra lokalmiljøet. På Kulturdagene 5.

Hjelp oss å ta vare på
vår lokalhistorie
– bli medlem!

Medlemsskap koster
kr. 100.- pr. år
Innbetaling med
navn og adresse til:
Heggedal og Omegn Historielag,
Boks 96, 1380 Heggedal
Kontonr.: 1503.13.55653
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og 6. juni vil Historielaget ha stand,
der det blir mulig å legge inn forslag.
Kartet viser forslagene fra navnerådet. I tillegg til veiene og plassene i

sentrum er det lagt fram forslag til
navn på en stikkvei til Åmotveien
(”Vikingjordet”), og en stikkvei til
Rødsåsen (”Rødsgrenda”).

Meierigangen
eller
Melkeveien
Heggeodden
Kalosjen
Trevaren
Fyrstikken
Ullvaren
Fabrikkplassen
Heggedal torg
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Nytt om utbyggingen i
Heggedal sentrum
Per Øystein Funderud i mail til Heggedalsposten:
Asker kommune er i ferd med å sluttføre et forprosjektarbeidet på infrastruktur og vassdrag. Forprosjektet omfatter vann og avløp, kabelanlegg og fjernvarme og i forhold
til vassdragene avventer kommunen nye flomberegninger
fra NVE før forprosjektet kan sluttføres. Formålet med
forprosjektet er å ha etablert en samlet plan for infrastruktur som grunnlag for detaljprosjektering i de forskjellige
byggeprosjektene som kommer i gang etterhvert.
Kommunen har også begynt å se på hvilke kommunale
funksjoner og aktiviteter som skal inngå i det nye Heggedal sentrum.
Det forligger nå finansiering for ombygging av Heggedal
stasjon og veisystemet rundt stasjonen. I den forbindelse
er det satt sammen en koordineringsgruppe som i første
omgang skal arbeide med organiseringen og bemanningen av disse arbeidene og sørge for koordinering både av
finansiering og gjennomføring. Gruppen består av Per
Øystein Funderud (leder) fra Asker kommune, Peder Hagen fra Jernbaneverket og Egil Svee fra Statens vegvesen.

Cathrine Heneide JM Byggholt AS:

Nå som reguleringsplanen er på plass er JM Byggholt as
i full gang med forberedelsene til innsendelse av rammesøknad for 1. byggetrinn på Heggeodden. Vi starter
med et forprosjekt som legger grunnlaget for utarbeidelsen av hele tomteområdet på bakgrunn av vedtatt plan,
og vil så konkretisere den delen som vi ser som hensiktsmessig å kalle første byggetrinn. Vi regner med å få rammesøknaden for første trinn i løpet av høsten, og vil starte markedsføringen av prosjektet utover høsten og mot
årsskiftet. De som ønsker informasjon om prosjektet kan
kontakte vår markedsansvarlig Lise Wiik (67 17 60 00 /
90 58 22 58). Hun vil da sende ut løpende informasjon om
prosessen fremover.
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Ta gjerne kontakt med Erlend på biblioteket når
du vil vite mer eller bare for å melde deg inn med
en gang!
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Vi starter så snart som mulig!
Klubben skal være åpen for gutter og jenter med interesse
for brettspill og strategispill, spesielt Warhammer. Klubben
skal arrangere brettspilldager/kvelder og vil invitere kjente
brettspillere til opplæring, introduksjon og til å spille med
oss.
Warhammer er et spill med miniatyrfigurer (tabletop miniature wargame) hvor spillet foregår som et virkelig slag
(som i krig) med et ”spillebrett” som er en mer eller mindre
virkelighetstro modell av virkeligheten for det opprinnelig
slaget eller krigen. Terrenget lager vi selv – og miniatyrfigurene skal males i de rette fargene – ellers blir alle like!
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Asker og Heggedal Warhammer og
Brettspillklubb – ny forening under stiftelse.
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Biblioteket anbefaler
Aung San Suu Kyi:
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Aung San Suu Kyi, født 1945 i Rangoon, Burma mottok
i 1991 nobels fredspris for sitt arbeid med å skape fred og
forsoning i Burma. For å si det slik så er det svært vanskelig. Hun gikk inn i politikken i 1988 for å bekjempe
militærregimets makt, men dette har ikke vært lett.
Hun opprettet partiet NLD-Den Nasjonale Liga For Demokrati og i 1990 vant dette partiet valget med 80 % av
stemmene, men juntaen ignorerte valgresultatet. Hennes
politiske ideér og valg av livsfilosofi er påvirket av blant
annet Mahatma Gandhi og Martin Luther King.
Ikkevold er hennes budskap og hun støtter seg også mye
til Buddhismen som er Burmas dominerende trosretning
og som har mye av ikke-vold budskapet i seg. Hun arbeider for at Burma skal bli et samfunn hvor menneskerettighetene og demokratiske prosesser skal ligge grunn for
alt som skjer i samfunnet. Hun vil at valgene skal respekteres og overholdes.
I denne boken får en vite om Burmas nære historie, en
del om Aung San’s far som var og er en folkehelt i landet
og mye om hennes livsbetraktninger i forhold til sitt land
og sitt folk. Dette er en bok skrevet av en klok kvinne.
Les den. Boken finnes i Heggedal
GOD BOK!
med hilsen
Erlend Eik,
bibliotekar,
Asker (og Heggedal) bibliotek

Det blir stort boksalg på Heggedal
bibliotek fra og med den 25. mai. Kom
innom, kanskje finner du en godbit.
Bruk biblioteket!
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Åpningstider:
Mandag
7 - 14
Tirsdag langåpent 7 - 19
Onsdag
7 - 17
Torsdag
7 - 17
Fredag
7 - 17
Lørdag
10 - 16
Søndag
11 - 16

Tel. 95 45 44 14

Stedet i Heggedal for
kaffe latte, økologisk
kaffe og scones.

Lekre dameklær fra Tina
Wodstrup, Kjederqvist,
Container, Vila m.m.
Antikk, gaver og interiør.
Nye varer hver uke.

Nå også på Spikkestad stasjon! Egen brukt-/antikkavdeling - tirsd. - fred. 12-20, lør.-sønd. 11.30-16.

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

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

PC Doktoren i Heggedal

• Flytting av data mellom
gammel og ny PC

TREIG PC? Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

• ISDN, ADSL og IP telefoni
• Oppgradering

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

• Salg av ny PC

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV
28 Nellys siste og Teknoserv.indd 1

2010-05-17 23:58:52

