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Reguleringsplanen for Heggedal sentrum

INNHOLD NR. 4/2009

I juni la Asker kommune ut et forslag til reguleringsplan for Heggedal
sentrum. Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 5.
oktober 2009. De fleste i Heggedalsområdet ønsker planforslaget velkommen. Det sies at det er sjelden at befolkningen i et område er så
positive til en fortetting av sitt nærområde som tilfellet er her.

24. - 28. august 2009

Vårt første inntrykk er at kommunen her har gjort en god jobb. Planen
dekker området rundt det nå ubebygde område i sentrum med kirken,
jernbanen og Heggeodden. Sentralt i planen er også løsning av den nåværende konflikten mellom vei og jernbane. Det foreslås at veien skal
krysse jernbanen planfritt i ei bru sør for stasjonen. Dette synes vi er en
bedre løsning enn de som har vært foreslått tidligere. Hvordan kryssingen av jernbanen best kan skje for gående og syklister er en utfordring
som kanskje trenger mer omtanke.
Jernbanen har vært av stor betydning for Heggedalsområdet siden den
kom i 1872. Tilbudet til togtransport var imidlertid langt bedre før Drammensbanen ble lagt i tunnel i 1973. Da passerte langt over dobbelt så
mange tog i døgnet som dagens 22 i hver retning. Det førte til at tilbudet
for kollektivtransport var bedre – spesielt i retning Drammen.
Vi oppfordrer alle våre lesere til å gå inn på Asker kommunes hjemmeside
og laste ned planforslaget med vedlegg. Studer det og send kommentarer
enten direkte til kommunen eller gjennom Heggedal Vel som er sterkt
engasjert. Og – ikke minst – engasjer deg for at de bevilgninger som er
nødvendig blir stilt til rådighet. Dette gjelder ikke minst den foreslåtte
kollektivterminalen. Her er både fylket, kommunen og Jernbaneverket
adressater. Vi som har levd i Heggedalsområdet en stund må erkjenne at
det ikke er planer som har manglet. Nå må vi omskrive med ”to do”!
Asker kommune: www.asker.kommune.no
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Pinsekirken Eben-Eser 80 år!
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En artikkel av
Ole-Herman Bjor

Eben-Eser har satt sitt preg på lokalmiljøet i Heggedal gjennom mange tiår.
Det startet 1. august 1929 hjemme
hos postbud Karl Olsen. Selv om det
hadde vært frie evangeliske møter i
hjemmene rundt om i Heggedal flere
år tidligere, er det på dette møtet at
det fattes et protokollert vedtak:
Stasjonsmester Gunnestad bemyndiges til å forestå oppførelsen av lokalet
Eben-Eser, samt ordne med alt vedrørende fullendelsen av lokalet. Foreta
nødvendig lån, så huset snarest kan
bli ferdig. Enstemmig vedtatt 50 øre
av hver pr uke til renter og avdrag,
hvis nødvendig opptas også kollekt.
Gunnestad gis dessuten fullmakt til
eventuelt å pantsette Eiendommen i
gr.nr 80, br.nr. 17, som sikkerhet for
lån.
Karenius Gunnestad , født 12. mai
1880, var stasjonsmester ved Heggedal stasjon og bodde i annen etasje i
stasjonsbygningen. Han må tydeligvis ha vært tilliten verdig for allerede
snaut seks måneder senere, 19. januar
1930, kunne lokalet i bakken like over
Heggedal stasjon innvies. En imponerende innsats – spesielt i de harde

Pinsekirken Eben-Eser i dag.

30-årene. Karenius Gunnestad var
forstander for menigheten fram til 11.
september 1949 da Erling Kobbervik
overtok og virket i to år. 26. oktober
1958 ble sønn av Karenius , Leif Gunnestad, innsatt som ny forstander.
Fra folketellingene ser vi at det på
1930-tallet var en sterk vekst av me-

Betjeningen ved Heggedal stasjon 1937. Stasjonsmeter Karenius Gunnestad, som
var Eben-Esers første forstander, er i midten foran. Fra venstre stasjonsbetjent Olaf
Solli, telegrafist Håkon Rustand, stasjonsmeter Karenius Gunnestad, telegrafist Alf
Johan Førland, og telegrafist Aksel A. Andersen.

3-4 Eben-Eser.indd 3

nigheter utenfor Statskirken. Fra 1920
til 1930 økte antallet personer i Norge
tilknyttet et trossamfunn med voksendåp fra ca 2000 til over 9000. I Asker sokn med Heggedal kapelldistrikt
er det i 1930 9886 personer – snaut en
femdel av dagens befolkning. Av disse
er 272 oppført som tilhørende utenfor
Statskirken. Pinsebevegelsen hadde
sitt utspring i store vekkelser i Wales og Los Angeles i begynnelsen av
1900-tallet. Den norske baptistpresten
Thomas Ball Barratt førte vekkelsen
til Norge og deretter til Sverige, Finland, Tyskland og Storbritannia. Den
første pinsemenigheten i Norge, Filadelfia i Oslo, ble grunnlagt i 1916. På
verdensbasis er pinsebevegelsen i dag
et av de sterkest voksende kirkesamfunn, og misjon har en sentral plass
i aktiviteten. Menigheten i Heggedal
ble en formell del av Pinsebevegelsen

Leif Gunnestad

2009-08-13 12:30:58
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Det første huset Eben-Eser ble innviet
i 1930 og sto tilnærmet uendret fram til
1970.

Musikkgruppe fra pinsemenigheten. Fra
venstre Eva Syversen, Ingrid Johansen
og Rangnild Underland.
Terje Martinsen omtaler i sin bok om
Heggedal (Asker og Bærum Historielag 2008) et intervju i Heggedal ungdomslags håndskrevne avis fra 1932:
Et lagsmedlem ble spurt om han kunne
komme på ungdomslagets møte onsdag
kveld. Da svarte den unge heggedølingen.” Tja jeg veit ikke, jeg. Er det noe
på Ebenezer, så tror jeg heller jeg går
dit, for der er det litt futt i folket. Men
jeg går nå helst den kvelden det er kaffe
og kake.”

Martinius Johansen var fyrbøter ved
Heggedal Uldvarefabrikk A/S.

3-4 Eben-Eser.indd 4

Lederskapet i Pinsekirken Heggedal i jubileumsåret 2009, fra venstre Svein-Arve
Johansen, Egil Johansen, Bengt Runar Holmsen (pastor) og Torill Lohne Eriksen.
Brødrene Svein-Arve og Egil er barnebarn av Martinius Johansen (eget bilde).

i 1949.
Aktiviteten i tilknyting til det lille
huset Eben-Eser satte sitt tydelige
preg på industrisamfunnet i Heggedal
i mange tiår. Langt flere enn de 40 –
50 som sto oppført som medlem eller
tilhørende, hadde kontakt med dette
miljøet. Søndagsskolen der ble startet
2. februar 1930. Hele 37 jenter og 25
gutter møtte opp på første samling og
mange som har vokst opp i Heggedal
har vært søndagsskoleelev her. I 1972
sier protokollene at det ble startet junior- og ungdomsarbeid. Da var rundt
førti barn og unge samlet til hobbyarbeid og bibelundervisning. Tenåringene hadde sine samlinger fredag
kveld.
Huset Eben-Eser ble innviet i 1930
og sto tilnærmet uendret fram til 1970
da det ble utvidet og ombygd både
innvendig og utvendig. Etter at Heggedalsveien ble lagt om i 1990 var
det nødvendig å endre adkomstvei og
parkeringsplass. Fjell måtte sprenges
vekk. Under dette arbeidet skjer det en
ulykke forårsaket av fjellets beskaffenhet som gjør at store steinmasser
raserte huset. Et nytt hus, litt fra det
gamle, ble bygget og kunne innvises
i 1992.
Navnet på huset, Eben-Eser, betyr
hjelpestein på hebraisk og betegner en
stein som profeten Samuel satte opp
til minne om en seier og er omtalt i
Bibelens gamle testamente. Dagens

lederskap ønsker imidlertid å fokusere mer på pinsenavnet til minne om
at Jesu disipler fikk Den Hellige Ånd
og har besluttet å fjerne navnet EbenEser framover.
Etter en periode preget av at de
opprinnelige ildsjelene dør ut er aktiviteten igjen i vekst og menigheten
har i dag 30 medlemmer. De samles
hver søndag og enkelte andre ukedager. Misjon er som tidligere en
sentral oppgave. En av menighetens
unge, Anne-Marie Johansen, har i to
år vært ferieavløser for en misjonær i
Sør-Afrika.
Vi gratulerer med 80-års jubileet
som feires 12. og 13. september!
ohb

Anne-Marie Johansen har i to somre
arbeidet i Sør-Afrika.
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Heggedal Hovedgårds venner

JAZZ-KAFÉ PÅ
HEGGEDAL HOVEDGÅRD
Tirsdag 8. september

Odeon Jazz Quintet

spiller fra kl. 19.30 (én pause)
Billetter og kaffesalg fra kl. 18.30
Entré kr. 200,- Billetter ved inngangen.
Nummererte plasser

Odeon Jazz Quintet fremfører New Orleans kammerjazz
og eksotiske rytmer fra Karibien, Latinamerika og Lousiana.
Stilsikkert levert av fem eminente musikere med ragtimevirtuosen Morten Gunnar
Larsen ved klaveret.
Odeon Jazz Quintet legger
vekt på den søramerikanske og
karibiske innﬂytelsen på musikken i New Orleans - og altså på
tidlig jazz. Her er det mye latinamerikansk rytmikk og særegne
stemninger og fraseringer.

ODEON JAZZ QUINTET
05 HHvenner.indd 3
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Tradisjonsrik kystkultur

I Vollen arrangeres i slutten av augus de tradisjonelle
Kystkulturdagene. Arrangementet stables på beina av
Matrosene, som er venneforeningen for det kommende
trebåtmuseet.
Tekst: Frode Th. Omdahl
Bilder: Lillan Wikerholmen
Søndag 30. august fra klokka 11 arrangerer Matrosene Kystkulturdag i
Vollen. Matrosene er venneforenin-

06-07 Kystkultur - Helselaget og pensjonistfor.indd 2

gen til det planlagte trebåtmuseet i
Vollen.
Arrangementet skjer hovedsaklig i og omkring Kystkultursenteret
i Selvikvillaen og i Maudbukta, der
museet skal ligge, men alle butikkene
og serveringsstedene i Vollen forøvrig holder også åpent denne dagen.
Her lokkes med besøk av det
gamle, ærverdige dampskipet Børøysund. Det blir anledning til å bli med
en tur på fjorden med den staselige
veteranbåten, og om alt blir som det
var i fjor, så går den fra hurtigbåtbrygga ca. klokken 13.15. Turen tar

omkring halvannen time, og koster
kr. 150 for voksne og 50 for barn.
(Heggedalsposten tar forbehold om
både tider og priser.)
Ellers stiller redningsselskapet
med Eliasbåter for barna, og det blir
krabbefiske og ro- og seileaktiviteter.
I Selvikvillaen blir det servering
av vafler og fiskesuppe, demonstrasjon og salg av tauverksarbeider, Det
blir ymse musikalsk underholdning,
med blant andre “Styggen på låven”.
Den faste utstillingen i Selvik-villaen
er selvfølgelig også åpen.

2009-08-14 09:24:12
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Heggedal
Heggedal Helselag Pensjonistforening
Handlingsplan høsten 2009
Tirsdag 1. sept.
Onsdag 23. sept.
Onsdag 25. nov.
Onsdag 9. des.

kl.10.00
kl.17.30
kl.17.30
kl.17.30

”Gjellumlekene”
Medlemsmøte
Medlemsmøte
Julebord

Medlemsmøtene holdes på Helselagshuset, mens
julebordet er på Seniorsenteret.

Aktiviteter høsten 2009

Møtene holdes på Seniorsenteret
Tirsdag 1. september kl.10.00 ”Gjellumlekene”
Onsdag 2. september kl.17.00 Medlemsmøte:
Johan Naterstad: Eldgammel historie
langs vei og sti i Heggedal”
6.-10.sept.: høsttur til Hindseter
Onsdag 7. oktober
kl. 17:00 Medlemsmøte:
Asker Seniorkor underholder
Onsdag 4. november kl.17:00
Medlemsmøte:
Firmaet ”Enklere hverdag” viser
praktiske hjelpemidler for eldre.
Onsdag 2.desember kl.17:00 Medlemsmøte:
”På reisefot med Odd Lars” (Vanberg)
Tirsdag 15.des. kl.17 Julebord (påmelding)
Musikk: Odd og Gennek
OBS: nye møtedager og tider!

Arbeidsstua er en fast inntektskilde, og er samtidig et viktig
aktivitetstilbud.

Heggedal Helselags medlemmer står på hele året for å
skaffe inntekter til de mange aktivitetene laget driver, alene eller sammen med andre.
Mandag 14. september er det valgdag. Helselaget har
tradisjon for å selge lodd ved valglokalet på Heggedal
skole til sin høstbasar. Vi oppfordrer heggedølene til å
støtte arbeidet vårt ved å slutte opp om basaren – det
er mange sambygdinger som nyter godt av de midlene vi klarer å samle inn! Trekningen på basaren er
1.desember.

Nasjonalforeningen for Folkehelsen, som
Helselaget er tilsluttet, er 100 år i 2010. Nasjonalforeningen driver et omfattende informasjonsarbeid for å skolere
sine tillits- valgte. Foreningen har særlig fokus på hjerteog karsykdommer, samt demens. I dagene 2.-4.oktober
deltar to fra lagets styre på et seminar for medarbeidere i
Akershus/Vestfold/Buskerud, på Borge Hotell i Tønsberg.
Seminaret vil også omhandle fysiske aktiviteter, bl.a. presenteres ”Petter Puls” (Nasjonalforeningens trimprogram
som tilbys skolene i hele Norge) – og en stortingsrepresentant vil ta for seg temaet frivillig arbeid.

06-07 Kystkultur - Helselaget og pensjonistfor.indd 3

Medlemsmøtene blir heretter første onsdag i måneden –
og møtene starter kl.17.00. Unntaket er julebordet, som
blir på tirsdag også i år. Styret har ellers prøvd å følge opp
medlemmenes ønske om innslag på møtene.
Vi åpner sterkt, med professor Johan Naterstad som guide
på jakt etter eldgammel historie i vår nære og kjære natur!
– Dette møtet er åpent også for pensjonister som ikke er
medlemmer!
Vel møtt til moro, hygge og nytte!

”Gjellumlekene”

Idrettsdag for seniorer

arrangeres
TIRSDAG 1. september kl. 10.00.

Arrangører: Seniorsenteret, Helselaget og
Pensjonistforeningen.

2009-08-14 09:24:14
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HEGGEDAL MENIGHET

Ny medarbeider på Heggetun
Alle trapper ned og skjærer ned og legger ned
– men ikke Heggedal menighed!
Litt anstrengt rim, kanskje, men faktum er faktum. For i
disse trange tider er det viktig å ikke miste fokus og driv
og visjon og pågangsmot. Så i stedet for å kutte i bemanningen har en ny medarbeider funnet sin plass på Heggetun fra august i år.
Marianne Solheim, født i Drammen, vokst opp i Oslo
og Asker, bosatt i Heggedal. Utdannet lærer fra Høyskolen i Vestfold. Spesialfelt: musikk(klarinett) og engelsk.
Mann: Morten, barn: Mathilde og Markus. Begynte som
lærer i Paradis, men ville heller til Asker.
– Og her skal du..?
Drive barnearbeid, være med i Heggetroll, ha konfirmanter. Men arbeidsområdet er først og fremst aldersgruppen opp til 13 år. Og jeg gleder meg veldig!
– Du sitter i menighetsrådet og er allerede aktiv i det
frivillige, blir det noen forskjell?
I flere år har jeg vært lærer på Blakstad skole der jeg
trivdes veldig bra, men nå får jeg mye mer fleksitid og får
til og med betalt for en del av det jeg gjorde før!
– Det er trangt på Heggetun og staben er liten..
Jeg har fått et eget hjørne med egen stol (det er mer enn
sognepresten har..) men det er en flott stab med driv og
kreativitet, og snaaart skal Heggetun bygges ut.
– Du var med på konfirmantleir og 2 døgns vandring i
svensk villmark i sommer, du overlevde?
Så vidt! Neida, det var sommerens store opplevelse i 30
svært varme grader, lite vann og tung oppakning. Men vi
kom i mål!
– Skal du gjenta det med Heggetroll?
Mnei. Ikke akkurat sånn, men en litt lengre tur er under planlegging. Og mot jul skal vi skal ha ”Lys våken”
med overnatting i kirken, og ellers blir det samarbeid med
barnehagene og skolene og kanskje middag på Heggetun
for travle foreldre og kanskje en klubb og..
– Uunngåelig spørsmål: hva ser du på TV?
Legeserier og krim.
– Og om deg selv kan du si:
Jeg er lettrørt, stort sett blid, har temperament, har litt
(for) lett for å si ja.
– Noe vi bør vite som du ikke vil vi skal vite?
Nei. Eh, jeg har en tendens til å ta andres matbokser.
Men det må du vel ikke ta med..?
– Det er klart vi ikke tar med sånt.
Toralf Dehli

8-9 Menighet.indd 8

Marianne Solheim

Country-messe
Tradisjonen tro blir det country-messe i Heggedal kirke
søndag 11. oktober kl. 11.00. Denne gangen får vi med
oss Jan Groth og Hans Erik Groth, i tillegg til Little Country Church band. Jan Groth og Hans Erik Groth vil
spille både under selve messen og etterpå på kirkekaffen
hvor det blir salg av diverse mat og drikke og andre aktiviteter. Ta på deg cowboy-hatten og kom! Dette blir moro
for både liten og stor.
Heggetroll
Heggetroll starter opp igjen onsdag 9. september kl.
16.00-17.00. Heggetroll er et barnegospelkor for barn fra
5 år og oppover (ingen øvre aldersgrense) for både gutter
og jenter. Vi har øvelse hver uke på Heggetun (menighetshuset ved siden av kirken). Vi jobber med å få til en
kor-tur til våren. Det blir veldig spennende og kjempe
morsomt! Ellers synger vi på barnegudstjenestene i kirken vår og i år skal vi synge på julaften kl. 12.00. Korets
motto er ”Her er det plass for alle”. Vi ønsker gamle og
nye medlemmer velkommen. Semesteravgiften for Heggetroll er på kr. 300,- (søskenmoderasjon). For mer informasjon, ta kontakt med Marianne Solheim, menighetspedagog i Heggedal kirke marianne.heggedal@asker.
kirken.no eller på tlf. 66907187.
Salig blanding
Salig blanding starter opp igjen torsdag 27. august kl.
19.00. Salig blanding er et blanda kor med medlemmer
fra 30-70 år. Vi har øvelse annen hver uke (ulike uker) på
Heggetun og dirigeres av Heggedal kirkes kantor Grethe
Laugerud. Vi er en salig blanding av menn og damer i
ulik alder og vi synger mye forskjellig. Vi trenger flere
medlemmer, særlig menn. Har du lyst til å begynne å
synge, men er litt usikker, så ta deg en tur innom. For
mer informasjon, ta kontakt med Marianne Solheim, menighetspedagog i Heggedal kirke på tlf. 66907187 eller
marianne.heggedal@asker.kirken.no
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Program Heggedal menighet
Dag

Dato

Kl

Aktivitet

Sted

Opplysninger

AUGUST
Sønd

30
19:30
SEPTEMBER

Kveldsmesse

Kirken

Team Heggedal

Lørd
Lørd
Lørd
Sønd
Sønd
Sønd
Sønd

12
12
12
13
13
20
27
OKTOBER

11:00
13:00
15:00
11:00
13:00
11:00
19:30

Konfirmasjonsg.tj.
Konfirmasjonsg.tj.
Konfirmasjonsg.tj.
Konfirmasjonsg.tj.
Konfirmasjonsg.tj.
Gudstjeneste
Kveldsmesse

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Dehli
Dehli
Dehli
Dehli
Dehli
Vikar/ Dåp og nattverd / Kirkekaffe
Team Heggedal / Kirkekaffe

Sønd
Sønd
Sønd
Sønd

4
11:00
11
12:00
18
11:00
30
19:30
NOVEMBER

22
Countrymesse
Barnegudstjeneste
Kveldsmesse

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Vikar/ Dåp
Dehli / Kirkekaffe
Dehli, Speidere, Heggetroll/ Dåp / Kirkekaffe
Team Heggedal / Kirkekaffe

Sønd
Sønd
Sønd
Sønd
Sønd

1
8
15
22
29

Minnegudstjeneste
Gudstjeneste
Barnegudstjeneste
Kveldsmesse
Gudstjeneste/Julemarked

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Dehli, Klungrehaug (Allehelgensøndag)
Jor, Larsen (Feltarbeidet) / Nattverd/ Kirkekaffe
Dehli, Speidere, Heggetroll/ Dåp / 4-års bok, Kirkek.
Team Heggedal / Kirkekaffe
Dehli / Dåp / Marked ute etter gudstjenesten

19:00
11:00
11:00
19:30
13:00

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: Søndager etter egen plan
Babysang: starter 16. september kl 10:30
Menighetsråd (møtene er åpne):
Husk kirkevalget 14 september
Alle stemmeberettigede medlemmer av Den norske kirke
skal nå ha fått valgkort. Stemmestedet er i nærheten av stortingsvalget (samme skole). Det er valg av både menighetsråd og bispedømmeråd. Hjelp oss å øke valgdeltakelsen.
Konﬁrmasjon
Konfirmasjonen for årets konfirmanter står for døren, lørdag 12. september
kl. 11, 13 og 15 og søndag 13. august kl. 11 og 13. Før dette skal konfirmantene sammen med Team Heggedal sette opp musikalen Dangerous Journey.
Premieren er torsdag 3. september kl. 19.00 i Heggedal kirke. Andre forestillinger blir fredag 4. september kl. 19.00 og lørdag 5. september kl. 15.00.
Dette blir flotte forestillinger med kor, 10-manns band og flinke skuespillere.
Billettene koster kr. 70,- for voksne og kr. 50,- for barn under 16 år. Billettene
kan kjøpes i døren før forestillingene

8-9 Menighet.indd 9

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

Rekord for Lions
kulturdager!
Med rundt 1500 mennesker innenfor portene og et overskudd på
80.000 kroner ble de 29. kulturdager i regi av Lions Club Heggedal
de beste noensinne

Ordfører Lene Conradi åpner Kulturdagene 2009. Til høyre
Lionspresident Helge Eliassen.

10-11 Lions og Stiftelse HH.indd 2

- Vi tror at årsaken til det gode resultatet blant annet er
at barnefamilier kommer til oss i stadig større grad, ettersom vi de siste årene har satset en god del på aktiviteter
for barna. Dessuten har vi, i all beskjedenhet, hatt et godt
PR-arbeid som har gitt god mediedekning i forkant, sier
kulturdagsansvarlig i LC Heggedal, Svein Mathiassen.
Den store tilstrømningen til Heggedal Hovedgård i år
ga seg også utslag i et veldig godt kiosksalg. Det var også
satset på forbedrede café-fasiliteter.
Kulturdagene har mange ben å stå på. Kunstsalget inne
på hovedgården er et fast og populært innslag. Det samme
er salg av kunsthåndverksprodukter ute, blomstertombola,
bruktboksalg og mange underholdningsinnslag begge dagene.
De siste årene har aktivitetene for barn blir stadig mer
omfattende. Også i år var Elias-båtene på Gjellumvannet
en stor suksess, det samme var hesteridning og demonstrasjon av modellfly.
- Kulturdagene er Lions Club Heggedals desidert største aktivitet. Det skal ikke legges skjul på at det er en aktivitet som krever mye av medlemmene og deres ektefeller,
og jeg synes det er grunn til å berømme alle som deltok
både i forberedelsene og på de to dagene for flott innsats.
Og en stor takk til alle heggedøler som besøkte oss og
gjorde årets dager så vellykkede. Nå kan vi bare se frem
til neste års 30-årsjubileum for Kulturdagene, sier Svein
Mathiassen.

2009-08-14 09:27:27
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Nytt fra Stiftelsen Heggedal Hovedgård
Sommeren er nå snart over og dørene åpnes
igjen for å motta gjester, enten det er til festlige
lag, møter eller andre arrangementer. En del nytt
er skjedd i første halvår og nytt vil skje i det kommende.

Vi har fått ny hjemmeside.
Vi har overtatt driftsansvaret for Helselagshuset samt
for låven (uthuset) fra Asker Kommune, Eiendomsforvaltningen. Dette vil si at Stiftelsen nå har driftsansvaret for alle bygninger og hele uteområdet.

Dette medfører selvsagt en del mer arbeide, men vi
ser frem til et godt samarbeide med Helselaget og
regner med at alle blir fornøyd med overtagelsen.

Foto: Øyvind Fjellang Sæther/Heggedalsposten

I eiendomsmassen er det et stabbur.

Dette byr på en del problemer, i og med at grunnen under ikke er så godt drenert
som man kunne ønske. På grunn av tilsig er vi nødt til å gjøre større arbeider her, noe som vi håper kan bli utført før
snøen kommer.

Det er en del utfordringer i vente, men vi tar fatt på en ny sesong og håper at publikum støtter opp om gården, enten
som besøkende ved arrangementer eller som leietager.
Per Sandbrekke.

Heggedal Barne- og Ungdomskor 65 år

Jubileet feiret med konsert i Asker Kulturhus lørdag 13. juni
var det tid for blomster til pianister,
Etter mye planlegging og stor inn- spirituals og ”Barbershop Blues”.
satsvilje, var vi alle veldig spente på
Etter pausen ble det fremført ny- dirigenter og sangere. Alle jentene

hvordan dette skulle gå…...
Forestillingen ble åpnet av ungdomskorets medlemmer, som tok oss
gjennom noen av høydepunktene til
barnekoret igjennom 65 år. Hver sang
ble introdusert av medlemmene i
barnekoret. Og til hvert punkt i programmet hadde en av jentene i ungdomskoret laget en flott bilde-presentasjon som passet til sangene som ble
sunget.
Vi var så heldige å ha med oss
Coreliakoret og operasanger Ragnhild Motzfeldt som gjester på denne
konserten. Ved pianoet satt Kim Sigernes. Dirigent for Heggedal Barne
og Ungdomskor var som vanlig Adele
M. Guttormsen Moe, og for Coreliakoret Astrid M. Guttormsen. Dessverre ﬁkk vi ikke til noe ”veterankor”
da det var for få påmeldte denne gangen. Konsertens tema var sommer og
drømmer og ble kalt ”Sommerdrømmen”, noe som gikk igjen i sangene
som ble fremført. Publikum ﬁkk høre
et variert utvalg av sanger, fra ”Mamma Mia”, ”Sommernatt ved fjorden”,
”Vårvise”, ”Tears in Heaven” og
”Summernigt” fra ”Grease”, til negro
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delig sang av operasanger Ragnhild
Motzfeldt fra Asker. Hun fortalte
også om vennskapsbånd som knyttes og alle gledene man får ved å gå i
kor. Både hun, Kim og Adele har gått
i samme kor i mange år, og sammen
med noen flere gamle kormedlemmer
har de fortsatt ” korjente kvelder”.

Barne- og ungdomskoret på scenen

Kveldens sangerlige program ble
avsluttet med både Heggedal Barnekor, Heggedal Ungdomskor og Coreliakoret som først fremførte ”Bekken
går i engen”, og en medley fra ”Les
Miserables”.
Etter at programmet var ferdig,

i barnekoret og ungdomskoret ﬁkk
også hver sin lille blomst i potte, samt
et personlig diplom fra konserten
som takk for innsatsen. Det ble også
delt ut veteranmedalje til Amalie M.
Guttormsen Moe (Heggedal Ungdomskor). Adele M. Guttormsen Moe
ﬁkk NOBU’s medalje for mer enn 10
års aktivt innsats i kormiljøet.
Taler ble også holdt for jubilantene
av Coreliakoret, og av et av barnekorets æresmedlemmer, Ruth Øverbye,
fortalte litt fra korets historie. Vi hadde også til stede 7 av de som hadde
vært med da barnekoret ble stiftet.
Morsomt var det også at barnekorets
første fane, som nylig ble gjenfunnet
på et gammelt loft, var med på konserten.
Alt i alt var konserten veldig vellykket, og vi takker alle involverte for
kjempeinnsats.
Takk også til vår hovedsponsor
Fokus Bank, som gjorde drømmen
vår til mulighet, samt alle andre støttespillere.
Referat: Adele M.G. Moe
(litt forkortet, red.anm.)
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Travle junidager i H

12 Heggedals posten

8. juni: Kinodag på Gjellum. Over: Chaplin på fortauskanten med ”Småen”. Under: Kinomaskinist Jan Morten
Havstein fra Norsk Bygdekino spoler tilbake.

5. juni: Quiz på puben. Det seirende laget med fra v.: Jan
Fossheim, ”Quizmaster” Tom Gunnersrud, Erik Tøgersen,
Terje Valin, Odd-Lars Vanberg og Kjersti Gjerdrum.

9.juni: Kunst og jazz på fabrikken. Snille værguder lot
Skitthegga Swing spille utendørs.
10. juni: Utbyggingsdagen - med folkemøte på Gjellum. Over: Kommunearkitekt Tor Arne Midtbø
forklarer ideen bak forslaget til reguleringsplan. Under til venstre: Tandberg Eiendoms arkitekt,
Håkon Vigsnæs. Under til høyre: Stor interesse for modellen av det nye Heggedal sentrum.

12-13 Bildekavalkade Heggedalsdagene 2009.indd 2
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11. juni: Biblioteksdagen. Over: Trond Brænne
med publikum fra Heggedal skole. Under: Filealsjef Frid Feyling takker Terje Martinsen for
kåseriet om ”Dagliglivet i gamle Heggedal”.

12. juni: Barnehagedagen. Puben inviterte til
pølsefest og grilling av Marsmellows da 8. klasse
ved Hovedgården Ungdomsskole spilte dukketeater for barnehagene.

11.-12. juni: Seniorsenterets utstilling av husﬂidsarbeider
og gamle ting. Rundt bordet fra v.: Anny Tangen, Ella Jensen, Ragnhild Førland og Aslaug Halfdansen.
14. juni: Vinnerlagene i fortidsminneløpet: Fra venstre: Britt
Roger Danielsen, Britt Tove Danielsen, Øistein Andresen,
Eli Margrete Andresen, Anette Mahle Gisle, Pål Gisle. Eirik
Mahle Gisle var med på laget, men er ikke på bildet.

13. juni: Museumsdagen. Det var ikke mange som fant veien til
Heggedal sentrum denne dagen. Det foregikk noe overalt i Asker.
Men de som kom, koste seg. Noen prøvde kanopadling (over) og
andre ﬁkk luftet seg i ”mini-tivoli” (under). Se også side 25.

Foto: Frid Feyling, Mona Gjerdrum, Ole-Herman Bjor og Dag Henning Sæther
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Turveier i Heggedal og Asker syd

							

Ny serie i Heggedalsposten; turveier i Ask

Turveien; Fra ”fjell” til fjord i Heggedal - en times tur
For et års tid siden oppdaget jeg
noen blåmerkede trær ved postkassa mi, (Heggedalsbakken 43).
Blåmerkingen fortsatte nedover en
sti i skogen bak Hovedgården mot
Kistefossdammen, og i den andre
retningen over Røykenveien og
oppover mot Stokkerskogen.

Bilde 4

stier ned mot kysten, for å få folk
til å benytte seg av de stiene som
finnes - og således utvide sine turmuligheter.

Min nysgjerrighet ble vekket:

Det er også et langsiktig mål om å
bevare grøntområder. Der innbyggerne har sine rekreasjonsområder,
blir det vanskeligere å fortette med
bebyggelse.

En telefon til Turistforeningen gav
følgende informasjon: På initiativ fra Sveinung Bleikvin i Asker
turlag, ble det etablert et samarbeid mellom Asker kommune og
Turlaget. Hensikten var å knytte
sammen tursti-nettet i marka og

Skal du gå turen, kan du starte ved
stasjonen eller Vikingjordet barnehave (se forklaring under kartet),

Hvem hadde merket stien, og hvor
gikk den? Der stien kom ut nede
ved demningen ved Kistefossdammen, sto det et DNT-skilt ( Den
Norske Turistforening).

Stien forbi postkassa mi var altså
en av 4 nymerkede ruter ned mot
sjøen (fra Holmen i nord til Sjøstrand i sør). Stien følger stort sett
ruta til den gamle Dalveien som
gikk fra Yggeset og ned til kysten.
Det er en flott tur som absolutt kan
anbefales.

Dette partiet av ”grønn katedral” finner du på nedstigningen mot Bjerkås.

Bilde 1

Bilde 3

Her er du på skogsveien inn fra Rustadveien. Det er
akkurat den tiden på dagen hvor skyggene blir så fine.

Bilde 2

Bilde 2

Bilde 1

Vikingjordet
barnehage

Turstien er endret fra Heggedal stasjon til demningen i Kistefossdammen.

Her går stien langs marka til forsøksgården.

Ta Åmotveien fra stasjonen - forbi blokkene på Vikingjordet - og veien ned til venstre
for Vikingjordet barnehage. Tvers overfor barnehagen går den nye stien ned til venstre,
gjennom skogen til demningen i sydenden av Kistefossdammen. Videre går stien forbi
Hovedgården og opp til blindveien, til høyre i Heggedalsbakken (ved Torils postkasse!).

Bestem deg for å ta denne turen - riv ut disse midtsidene og bruk de som ve
14-15 Dalveien turvei.indd 2
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Asker syd, med utgangspunkt i Heggedal

mes tur fra Heggedal til Sjøstrand
eller hvor som helst ellers langs løypa,
før den tar av fra Rustadveien.

Her går løypa inn den grusveien

som er første vei til venstre etter
Forsøksgården. Over blindveiskilet
står det ”Gårdsvei”. En snau kilometer
innover i veien, rett før du kommer til
eiendommen der inne, tar stien av til
venstre.

Stien følger gjerdet inn mot jordene

til forsøksgården, og er tydelig og lett
å gå. Det er bare å følge blåmerkinga
rett fram helt til du MÅ foreta et veivalg, da går det en sti til høyre bort til
bebyggelsen på Torp-Høymyr, mens
du skal følge stien opp til venstre.

Etter 100-200 meter tar den av til
høyre igjen og du kommer opp til det
som er løypas høyeste punkt. Det er
mye løvskog, men etter å ha gått noen

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

meter til, aner man utsikten over fjorden. Nå bærer det nedover, og Høymyrmarka kan skimtes ned til høyre.

Dalveien nede i bebyggelsen.

Blåmerkingen fortsetter ned mot Rimi

Undertegnede tok turen helt i begynnelsen av juni, og vandret i et hav av
liljekonvall med en intens duft!!

Plutselig kommer du ut på et lite tun,her ligger en hytte! 1976 står det på
trappa,- altså ikke veldig gammel, men
noen har en gang tenkt å pusse opp
eller bygge på, for det ligger masse
materialer under presenninger rundt
omkring. Men det ble nok med tanken... Synd. Det er et nydelig sted, og
med litt hogst ville man hatt panoramautsikt. Men fuglekassene i trærne
er nye!
Nå er stien svært bred og fin å gå på,
og løfter du blikket, ser du lyktene - .
en lysløype, altså! Og brått står du i

på Bjerkås, gjennom undergangen og
ut på grusbanen. I banens sydøstlige
hjørne fortsetter stien, og her lønner
det seg å følge litt ekstra med, for stien
tar litt brått av til høyre, forbi ”Naturreservat”-skiltet.

Nå går du langs en isdam til høyre, og
stien går deretter bratt ned til venstre.
Følg blåmerkingen hele veien,.- her er
det tett skog, stien går liksom på en
smal kolle, men så går det nedover og
plutselig er du på ......Sjøstrand!!
Nå er det jo bare å ta seg et bad,- hvis
temperaturen tillater det - før man
begir seg hjemover igjen. Turen tar ca
1 time å gå fra Heggedal - èn vei og i
rolig tempo.
			
God tur!!

Bilde 5

Bilde 4

Bilde 5

Hytta med den flotte beliggenheten og utsikten. Noen
hadde planer om å pusse opp - og kanskje bygge på.
Det kunne bli et flott sted.

Bilde 3

Bilde 3

Kartet er en modifisert kopi av et
turkart som er laget av Asker turlag
i samarbeid med Turistforeningen.
Et parti av stien - med Torils hund i forgrunnen.

Turstien ned til Sjøstrand vises ved fiolette prikker.

Stien krysser noen veier - og på korte strekninger må du gå langs disse. Dette gjelder
kryssing av Røykenveien, langs Rustadveien forbi Forsøksgården, langs småveiene på
Bjerkås - og kryssing av Slemmestadveien, før du tar den siste etappen ned til den flotte
badestranda på Sjøstrand.

Kontakt med Asker turlag:
Jan Martin Larsen - tlf: 975 34 669
Mail: janmlars@hotmail.com

de som veiviser - og gi oss gjerne dine opplevelser og betraktninger på mail!
14-15 Dalveien turvei.indd 3
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et lokalt kurstilbud til barn og voksne i alle aldre

Høst 2009

KVELDSSONEN

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

MEKKING / MC - TREFF

Motorklubben er åpen hver MANDAG fra kl 18 - 21
Oppstart mandag 24. august

Kveldssonen

Hovedgården kulturaktiviteter

Tilbudet er gratis for alle opptil 20 år! Ta med deg noe du trenger å fikse! Du får låne
verktøy og får råd og veiledning. Vi planlegger tema/teori-kvelder, besøk på bilverksted, andre motorsentre, ulike bilarrangement og biltreff, gokart-kjøring mm. På disse
turene vil det eventuelt bli en egenandel for reise osv.
Følg med på www.hovedgarden.com og oppslag ved Motorklubben.

16-17 Kurs kveldssonen høst-2009.indd 2

Kontakter.: Dagfinn Brekstad, tlf: 900 89 387 og Tom Erik Fredriksen, tlf: 917 61 464, tomef@online.no

Heggedal Bibliotek

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

Spill på biblioteket

Mandager fra kl. 16.00 til 19.00 kan du spille X-box, Nintendo Wii og Guitar
Hero på Heggedal bibliotek. Passer for 10 - 15 år.

Tilrettelagt musikkundervisning for alle!
Gitar • Bass • Trommesett i grupper og Band
Tirsdager 14.00-21.00 på bandrommet/klubben
Oppstart tirsdag 25. august - 12 ukers kurs
Individuell/ gruppe undervisning kr. 2.850,- pr.semester
30 minutter pr. time.

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

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

FILTING MED ULL OG SILKE

Gammelt kulturhåndverk i moderne uttrykksform.
I løpet av 3 ettermiddager får du lage 2 fine bruksting: Silkeskjerf
eller bordløper og konvoluttveske / mappe til laptop eller putetrekk.
Det benyttes merinoull og ulike typer silke i mange farger. Kurset
krever ingen forkunnskaper, og du trenger bare å ta med et par
store håndklær.
Kurs 1: Mandagene 31. aug, 7. og 14. sept. (17.00 - 21.30)
Kurs 2: Tirsdagene 8., 15. og 22. sept (17.00 - 21.30)
Kurs 3: Onsdagene 16., 23. og 30. sept. (17.00 - 21.30)
Meld din interesse nå. Flere kurs kan evt. tilrettelegges.
Pris: Kr 950,-/pers. ved 5-6 deltakere, kr 850,-/pers. ved 7-8 deltakere. + materialer.
Kursleder: Ellen Holtermann - mob.: 412 11 670 - ellehol@online.no

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

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

Tai chi er en ’myk’ kinesisk kampsport som består av en serie flytende, sammenhengende
bevegelser. Nybegynnerkurs passer for kvinner og menn i alle aldre. Torsdager i trimrommet

Tai Chi I (nybegynnere) kl 19.00 – kl 20.15 Kursstart 3. september. Pris kr. 1500,- (14 ganger)
Tai Chi II kl 20.15 – kl 21.45 Kursstart 27. august Pris kr. 1800,- (15 ganger)

Kurset ledes av Ann Danaiya Usher, som har praktisert tai chi siden 1983.
Påmelding: ann_danaiyausher@hotmail.com For informasjon: 47450549

Taekwondo - HWA Rang Asker

Lær selvforsvar i trygge omgivelser - av profesjonelle instruktører! Master Tommy Kamp, Sort belte 5. Dan WTF
Onsdager og fredager 17.00-20.00 i trimrommet
17.00-17.45
Barn 5-8 år
17.45-18.45
Junior 9-12 år
18.45-20.00
Senior - over 13 år
Priser: 2 ukers startkurs kr. 490,- inkl. Taekwondo-drakt! Deretter fra kr. 350/400/450 pr. mnd.

Oppvisning - informasjon - bevertning onsdag 26. august kl. 18.00

Taekwondo er en koreansk selvforsvarsform med røtter ﬂere tusen år tilbake. Taekwondo har utviklet
seg til å bli en moderne, internasjonal kampsport. Les mer på våre hjemmesider www.hwarang.no

Tlf.: 93 05 54 39
asker@hwarang.no

DANSESONEN

Morsomme danseklasser ledet av dyktige pedagoger!
Mandag - oppstart 24. august
Tid
16:00 -16:45
16:45 -17:30
17:30 -18:15
18:15 -19:00
19:00 -20:00
20:00 -21:00

Klasse
Minidans
Minidans
Barnedans
Barnedans
Pilates nivå 2,
Pilates nivå 1

Gruppe
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
voksne
voksne

Pedagog
Tiril
Tiril
Tiril
Tiril
Heidi
Heidi

Tirsdag - oppstart 25. august
Tid
16:15 -17:00
17:00 -17:45
17:45 -18:45
18:45 -19:45
19:45 -20:45

Klasse
Gruppe
Pedagog
Jazzdans
1. klasse
Louise
Jazzdans
2. klasse
Louise
Jazzdans
3.-4. klasse Louise
Jazzdans/hip hop 5.-7. klasse Louise
Jazzdans/bodywork nivå 1, voksne Louise

Torsdag - oppstart 27. august
Tid
16:15 -17:15
17:15 -18:00
18:00 -19.00

Klasse
Hip Hop
Hip Hop
Hip Hop

Gruppe
Pedagog
10-14 år Thomas
5-7 år gutter Thomas
2.-4. klasse Thomas

Jazzdans er en fantastisk danseform og gir gode grunnleggende danseferdigheter. Jazzdansen er stadig i utvikling. Nå er det High School
Musikal, Camp Rock og Hanna Montana for de unge danserne.
Hip hop har en røff og ledig dansestil Til tross for sin korte fartstid er
hip hop dominerende i kulturlivet over hele verden. Både musikken og
livsstilen er godt representert i urbane miljøer, og over hele verden har
lokalvarianter av hip hop kulturen vokst frem - nå også i Heggedal!
Barnedans 4-6 år. Med fokus på danseglede til fengende og variert musikk! Barna lærer både grunnleggende posisjoner i klassisk ballett og ulike
kombinasjoner fra jazzdans. Vi legger vekt på at barna skal ha det artig og
føle seg trygge i gruppen.
Minidans 2-4 år. Morsom danseklasse for de aller yngste! Barnet danser
sammen med mor, far eller annen voksen. Nærhet til sin voksne dansepartner gjør denne timen til en verdifull felles opplevelse for liten og stor.

Priser: 13 ukers kurs pris kr:1290.
Familierabatt. Gratis prøvetime!
Dansekortet: Dans så mye du vil i Vollen,
Heggedal og Slemmestad. Pris 2.300 kr
Påmelding: www.dansesonen.no

TEATER FOR BARN/ungdom 10-16 år

Gjennom lek, øvelser og samhandling vil barna/ungdommene få innblikk i drama- og teaterverdenen. De vil arbeide med lek, bevegelse, improvisasjon, ord, tekst, sang og dans.
På slutten av kurset har vi som mål å vise frem en liten oppsetning.
Instruktør: Christine Underland. Christine har faglærerutdanning i musikk, dans, drama fra universitetet i Agder. Hun har erfaring fra arbeid i SFO og har skuespillererfaring fra ﬂere oppsetninger.
10-13 år onsdager kl. 17:30 - 19:00 (i kantina)
14-16 år onsdager kl. 19:00 - 20:30 (i kantina)
Kursstart onsdag 23. september Pris: kr. 1200,- pr. semester (10 ganger á 90 minutter)
Påmelding: www.asker.kulturskole.no

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

Liv og røre på Gjellum

Framtidas fotballhelter i Heggedal? Bak fra venstre: Colin McAlpine, Jonatan Bjørgerud, Sofia Wolden Hoel, Ida
Walstad, Julius Salterød og Adrian Berg (som er skolegutt, og bare på besøk i barnehagen). Foran fra venstre: Sebastian Olsrud, Ragnhild Salterød, Julian Brattbakk Uldalen, Eirik Mahle Gisle, Richard Grønlund, Thea Hvesser
og lengst til høyre barnehagehunden Tara. Andreas Walstad var litt sliten da bildet ble tatt, og lå og hvilte et sted bak
fotografen. Og seks spreke unger var fortsatt på sommerferie.
I massemedia kan vi se og høre om
forskere som er bekymret for dagens
unge, som fryktes å få kortere levetid
på grunn av for lite fysisk aktivitet. I
så måte kommer nok atten glade un-

ger i Heggedal til å bli veldig gamle,
om de fortsetter som de stevner. De
er nemlig så heldige at de har fått
plass på Idrettsbarnehagen på Gjellum. Det er viktigere enn noen gang

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
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tidligere å fokusere på fysisk aktivitet. Foreldrene spiller en viktig rolle,
og mange har allerede innsett det.
De tre siste årene har vi fått flere nye
idrettsbarnehager her i landet.
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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- populær idrettsbarnehage

Vikingjordet Barnehage har opprettet en egen idrettsavdeling på Gjellum. Barnehageavdelingen utvides nå fra høsten fra tolv til 18 barn. Pedagogisk leder Vigdis Lorentzen holder sammen med Ellen Rygh og Cecilie Berg ungene engasjert med ulike idrettsrelaterte
aktiviteter fra morgen til kveld. De løper og hopper, de kaster og tar imot, de driver med
fotball, turn og dans, og om vinteren er det ski, skøyter og truger som gjelder.
Idrettsbarnehagen i Heggedal ligger
i grendehuset på Gjellum, like ved
idrettsanlegget. Her får ungene, som
er mellom tre og seks år, boltre seg
både i et stort og lyst lokale, og ute på
kunstgressbanen. At Heggedalsposten er her og fotograferer, ser ikke ut
til å forstyrre konsentrasjonen.
- De elsker dette. De er så klare for
å være i aktivitet at de nesten bobler
over, sier pedagogisk leder Vigdis
Lorentzen.
Barnehagen ble startet for to år
siden og er en avdeling under Vikingjordet barnehage. Vigdis og assistentene Ellen Rygh og Cecilie Berg
har ansvaret for idrettsavdelingen.
Den har så langt hatt plass til tolv
barn, men utvides fra skolestart med
plass til ytterligere seks plasser.
Nytt i Norge
Idrettsbarnehager er et relativt nytt
fenomen i Norge. Den første kom på
Ekeberg i Oslo høsten 2006. Siden
har det dukket opp flere idrettsbarnehager- og avdelinger, blant annet
i Kristiansund, i Stavanger og flere
rundt Oslo og i Asker og Bærum. De
ligger gjerne i tilknytning til idrettsanlegg.
Som en følge av denne utviklingen, kom i fjor den første utdannelsen myntet på personalet i idrettsbarnehager. Den skal gi et felles faglig
ståsted med vekt på bevegelse og
kosthold. Kurset har i dag 31 studenter, og ledes av høgskolelektor Heid
Osnes ved Høgskolen i Oslo.
Ikke eliteidrett
Idrettsbarnehagene vil ikke ha noe
elitestempel.
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- Vi bruker begrepet idrett for å
bryte ned fordommen om at idrett er
synonymt med toppidrett. I idrettsbarnehagene skal vi langt fra dyrke
fram den neste Bjørn Dæhlie, sier
Osnes.
På Gjellum er ungene i gang med
danseleken. Ungene danser rundt i
det store lokalet, og bråstopper når
musikken dør ut.
- Neste gang musikken stopper,
skal dere stå på ett ben, roper Ellen.
Ungene er dypt konsentrert om
oppgaven.
- Her lærer de å følge med og vente
på tur, sier Vigdis Lorentzen.
- Samme hva vi gjør, så konsentrerer vi oss om balansetrening fordi
god balanse er basis for all fysisk
aktivitet, forklarer Vigdis.
- Ute i skogen balanserer vi på
stubber og greiner, vi hopper og hinker. Vi balanserer på linjer og streker
og fortauskanter. Det finnes egentlig
ingen grenser for trening, fortsetter hun. - Vi vil at ungene skal få et
godt grunnlag til å bli glad i fysísk
aktivitet. Vi vil at de skal få lyst til å
bevege kroppen mer enn å sitte foran
pc-en eller tv-en.
På Gjellum har de lekt hinderløype, danset, rullet, hinket og hoppet.
På tide med en pause. Da står Vigdis
og Ellen klar med vannmugga. De
slår samtidig av en prat om mat og
sånn.
- Hva er det viktig å spise etter en
har trent da, spør Vigdis.
- Proteiner, roper kompisene Julius
og Jonathan i kor.
- Og i hvilken mat er det proteiner?
- Egg!
- Kjøtt!

- Vi baker inn lærdom i aktivitetene, for eksempel preposisjonene
– gjennom tunnelen, over bordet,
hoppe på tjukkasen. Vi har ikke så
mange regler. Når vi er i skogen, sier
vi at de ikke må gå så langt at de ikke
ser oss. Vi er også opptatt av å fokusere på det positive. Vi sier ikke at det
ikke er lov å løpe, men heller at det er
fint om dere går, sier Ellen.
Vigdis, Ellen og Cecilie er først og
fremst pedagoger. Idretten kommer i
andre rekke.
- Vi er ikke idrettsutdannet, men
har våre år bak oss fra håndballbanen
og annen organisert idrett. Det viktige her er å holde ungene i bevegelse
og ha et bevisst forhold til kosthold
og matvaner.
- Er foreldrene til disse barna aktive idrettsfolk selv?
- Nei, men foreldrene har ønsket
seg til vår avdeling, sier Ellen Rygh.
Heid Osnes mener idrettsbarnehagene har en stor oppgave i å rekruttere unger i familier som er mindre
aktive.
- Så langt er det foreldre som er
opptatt av fysisk aktivitet som har
barna sine i idrettsbarnehager, men
målet vårt er at de som kanskje ikke
er så aktive, vil velge en idrettsbarnehage til barna sine – for eksempel minoritetsspråklige familier og
familier som ikke er tilknyttet noe
idrettsmiljø, sier hun.
- Kartleggingen av barn og unges
fysiske aktivitet viste jo at gapet mellom de fysisk aktive og de inaktive
bare øker. Vi vil at idrettsbarnehagene skal bidra til å bryte ned det
skillet, sier Heid Osnes.
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Kriminelt på Blåfjellhytta
Styret for Blåfjellhytta melder om
uregelmessigheter i uke 30. Saken
ble fort oppklart.

Blåfjellhytta var utleid til en ungdomsfest. Kort
tid etter ble det oppdaget at uvedkommende hadde listet ut vinduet på nordveggen i kjøkkenet i
kioskavdelingen. Vinduet og listene var pent lagt
ned på disken, og deretter var hele vinduet blitt
åpnet og tyvene hadde krabbet inn.
Fra Hallenstua (tv-stua) hadde de tatt med seg
vår nye 50 ” Samsung plasmaskjerm, for så å gå
ut gjennom inngansdøra på langveggen. Etter all
sannsynlighet stod bilen tyvene brukte nede ved
bommen.
Styret satte straks igang intern etterforskning,
og tyveriet ble anmeldt til politiet i Søndre Buskerud Politiddistrikt. Etter å ha sjekket gjestelistene fra ungdomsfesten og gjennomført videre
intern granskning, ble flatskjermen tilbakelevert
Frode Stenberg i hyttestyret etter noen få dager.

Bildet er fra et tidligere arrangemednt i Hallenstua.
					
(Foto: Frode Th. Omdahl)
Styret har skrudd opp flatskjermen igjen, og forhåpentligvis får
man ha den i fred for ettertiden.
Heldigvis var det svært lite skade i forbindelse med tyveriet, så
totalt sett har vi vært meget heldige.

Landskamp
mellom Norge
og Makedonia
på Gjellum!
Det ble en kjempesuksess med Champions
league finale på storskjerm på Gjellum i mai,
så nå følger vi opp med landskampen mellom
Norge og Makedonia onsdag 9. september kl.
19.00. Det vil bli kiosksalg på Gjellum denne
dagen. Arrangementet er for alle fotballinteresserte fra 6. klasse og oppover.
Håper mange setter av dagen!

Fotballens dag
og supporterfest!
Lørdag 10. oktober arrangeres det først fotballens
dag på Gjellum hvor alle aktive HIL spillere få
prøve seg på forskjellige tekniske øvelser og
utfordringer.
Dagen avsluttes med supporterfest for de voksne.
Alle HIL-supportere ønskes velkommen!

Blåfjellhytta gjenåpner
for søndagsbesøk
6.september 2009 åpner Blåfjellhytta for søndagsbesøk igjen! Blåfjellhytta vil være åpen for søndagsgjester igjen fra kl. 1200 - 1600 og videre hver
eneste søndag frem til våren 2010.
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Det planlegges en fellestur fra stasjonen til Blåfjellhytta kl. 1100 den 6. september. Kle deg etter været,
og bli med på tur!
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KB RECORD & POCKET
Åmotvn. 2, 3. etg. (fabrikken)
1389 Heggedal

SALG AV VINYL
OG POCKETBØKER
ÅPENT SØNDAGER 14.00 - 18.00

v/ KI
W

I i He

gg ed

al

Bondemøbler/
hyttemøbler
av kjente
merker som:
Krognes
Sk jåk
Lom

Disse kvalitetsmøblene selges til
sterkt redusete
priser - enten fordi
de er tidligere
modeller ell er med
ubetydel ige feil.
Laila ønsker deg velkommen til
butikken i Heggedal v/ KIWI park;

Mandag + fredag kl 13 - 19
eller du kan kontakte henne hele
uka på tlf: 915 66 932 eller pr
mail: Lssamuel@online.no
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Heggedal Vel informerer

Engasjer deg i Heggedal - bli medlem i Heggedal Vel (HV)
Støtt HV ved å sende kr 200,- til kontonr; 0533.02.25086 - husk å skrive navn og adresse
Heggedalsprosjektet og farten på lokalveiene:

Det er ikke nok med humper mm, her må vi snu fokus 180 grader!

Det begynner å bli pinlig for alle oss/de sløve
sjåførene, som kjører langt over fartsgrensen
- også innenfor eget lokalområde. Overingeniør
Tom Linderud slår dette fast i Budstikka (se
venstre side), og han - sammen med politiet - er
ikke alene om å komme med denne påstanden.
Gang på gang kommer det ﬂammende innlegg

i Budstikka om at vi må ha alle typer fartshindringer, (se side 3 i Budtikka 6. aug; ”Trygler om
fartshindringer”) - og kravene om bedre veier og
politikontroller følger som ”salt og pepper”.

Budstikka 6. aug. 2009

Men dette er ikke nok - og det vil aldri bli nok
humper. Hver enkelt av oss må våkne opp, snu
180 grader og bestemme oss til å holde fartsgrensene. Dette er den løsningen som vil monne!!!
Dette er den andre artikkelen (fra 6. august 2009) vi gjengir i
HP om råkjøring på lokalveier i Asker og Bærum, (den første
var fra 6. mai). Nå er det overingeniør Tom Linderud i Bærum
kommune som uttaler seg; Det er et paradoks at de som bor i
veien, faktisk ofte er dem som kjører fortest. I veldig mange
av veiene hvor vi legger humper, ﬁnnes det knapt nok fremmedtraﬁkk. Likevel kan fartsnivået være veldig høyt. Da er
det de som bor i veien som kjører for fort. .....

Mer og mer blir jeg over-

bevist om at løsningen på
den høye farten - spesielt på
lokalveiene - er at vi lærer
oss til å holde fartsgrenene.
Etter å ha prøvd dette i snart
2 år, er jeg overrasket over
hvor greit det går. Ja, av og
til tar jeg meg i å synes at det
går sakte! - men det er jo en
illusjon - jeg kommer ikke
fortere frem til bestemmelsesstedet!

S

om de fleste lesere vet, har
vi i Heggedal igang et trafikksikkerhets-prosjekt i samarbeid mellom TU (Trafikkut-

valget) ved Heggedal
barneskole og Heggedal Vel.
Og TU-utvalgert fra siste
skoleåret har i høst planer om
å involvere foreldre og elever
til virkelig å våkne opp og ta i
bruk klistremerket.

V

idere skal det i høst 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 politi- og
vegmyndigheter.
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 barneskole for kr 50.

Det er noe besnærende når

jeg forteller slekt, venner og
andre om trafikk-sikkehetsprosjektet i Heggedal;
Alle begynner å snakke om at
vi må ha langt flere humper,
politi-kontroller og bedre
veier. Når jeg presiserer at
nå gjelder det at vi - oss alle
- skal holde fartsgrensene, da
påstår mange at det gjør de.
Men etter at jeg har begynt
å holde fartsgrensene, følger
jeg ikke bare med på eget
speedometer! Og jeg ser at
fartsgrensene blir ikke holdt!

Det er 2 andre i TU-utvalget

fra siste år; Hallvar Hognestad
og Torstein Kvaale. Jeg har
spurt dem om deres erfaringer
så langt. Torstein sier at det
er greit - og det hender at han

glemmer seg, og senker farten
til gjeldende grense. Merket
hjelper han til dette!
Hallvar opplever at noen som
kjører bak han synes å bli
provosert, - og kjører kjapt
forbi. Mens andre ser ut til å
respektere fartsgrensene.

Pr idag er det solgt nærmere

100 klistremerket, men alle
har nok ikke satt disse på
bilene sine - hvorfor?
De som blir med på aksjonen
kjøper merket på bibioteket
eller på Heggedal barneskole.
Disse kan kontaktes:

* TU-leder fra siste skoleår:
Hallvar Hognestad
gihognes@online.no
* HV-leder Stein D Berge
stein.berge@c2i.net

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
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Heggedal Vel informerer

Nå skal folk i Heggedal si sin mening om AK’s forslag til regulerinsplan
for Heggedal sentrum. Det skal holdes et folkemøte torsdag 17. sept. kl
19 - 21 og et ekstraordinært årsmåte i HV mandag 21. sept. kl 19 - 21.30

V

i i Heggedal Vel (HV) har jobbet i mer enn 3 år med planene
for Heggedal sentrum. Og som de fleste har fått med seg, så
ble forslaget fra administrasjonen i Asker kommune (AK)
lagt frem på folkemøte onsdag 10. juni under Heggedalsdagene. Det møtte nærmere 100 personer med representanter for
utbyggere og AK, og det kom tildels frem noe nytt.

Det siste året har vi ventet på at første utgave av planen skulle

gjøres ferdig. Og med alle de utbyggerne og instansene som
skulle uttale seg, har det gått beverkesverdig raskt. Men nå
foreligger planen med alle vedlegg (en anseelig mengde dokumenter), på AK’s hjemmsider - klar til å studeres og kopieres
av alle interesserte, (www.asker.kommune.no - se leder side 2).

Det er også kjent at HV fikk opprettet et Brukerforum høsten Nå har Brukerforumet og HV-styret gått sammen om å lage

forslag til uttalelse. Dette gjøres ved flere forberende møter.
Årsaken til først å ha et folkemøte (17. sept), er at alle i Heggedal skal kunne uttale seg. Dernest vil HV-styret avholde et
ekstraordinært årsmøte hvor medlemmene i HV skal bestemme. Men målet er å lage en samlet uttalelse fra Heggedal.

Th
ont
om
ta

2007, med representanter for HV-styret og for de foreninger og
etater som var interessert, til å være en uformell diskusjonspartner med administrasjonen i AK. Det første året var svært
fruktbart ved at AK etterhvert kom med sine delplaner, og
Brukerforumet responderte fortløpende (referater ble skrevet).

Dette kartet viser tilnærmet grensene (Thon-tomta kommer i tillegg), over det området som nå
skal reguleres. Enkelt kan vi dele området i 4 hvoveddeler; 1) Ny heggedal stasjon med nytt
veisystem, 2) Ny bebyggelse i sentrum 1 (Kværnatomta og Odden), sentrum 2 (Fabrikktomta og
bebyggelsen sydvest for fabrikken) og Thontomta, 3) Elveløp og strandbredder i Kistefossdammen og Gjellumvannet og 4) Resten av området inkludert U-skolen, kirken og Nærmiljøsenteret.
Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum
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Vil du bli historisk? Bli med på å starte en

LOKALHISTORISK FORENING I HEGGEDAL!

Det er en økende interesse for vår lokalhistorie. Heggedalsposten har hatt mye historisk stoff, Terje Martinsen har gitt ut bok, og på årets Heggedalsdager ble det arrangert ”Museumsdag” på fabrikken. Men jo mer vi leser og lærer, jo tydeligere ser
vi alt det som ikke er dokumentert. Og vi ser at vår historie forsvinner hvis den ikke
blir tatt vare på. På mange områder haster det! Historieinteresserte fra Heggedal og
omegn inviteres til møte på

HEGGEDAL BIBLIOTEK
TORSDAG 3. SEPTEMBER kl. 19.00
Per Olav Berg og Terje Martinsen forteller om opprettelsen av Røyken Historielag, og hvordan laget i dag arbeider og er organisert (www.historielaget.no).

Vi lar dette bli en innledning til diskusjon bl.a. om:
behovet for en lokal forening
arbeidsoppgaver/arbeidgrupper - hva har vi lyst til å gjøre?
forholdet til Asker Museum, Asker og Bærum Historielag, Heggedal Bibliotek
og andre som arbeider med lokalhistorie
valg av interimstyre
Terje Martinsen og Dag Henning Sæther

Human-Etisk forbund i Asker
Human-Etisk forbund i Norge har ca. 74000 medlemmer, og av dem hører
ca. 1250 til lokallaget i Asker. I Akershus deltok 22,3% av ungdommene i
Humanistisk konﬁrmasjon i 2009. Humanistisk konﬁrmasjon og navnefest
er et tilbud både til medlemmers og ikke-medlemmers barn.

Humanistisk navnefest i Asker 2009 og 2010

Høstens navnefest i Asker er på Venskaben lørdag 10. oktober, med seremonier kl. 12.00 og 14.00. Påmeldingsfrist 10. september. Påmelding til
Human-Etisk Forbund Akershus (tlf. 23 15 60 80 eller www.human.no)
eller til lokallaget i Asker v/Marit Røgeberg, 66 79 78 95 / 975 75 821.
Våren 2010 blir det navnefest tidlig i mars.

Humanistisk konﬁrmasjon 2010

Kursene går på onsdager og torsdager i perioden fra 26./27. januar fram
til sermoniene i Asker Kulturhus 24. og 25. april. I tillegg til kurskveldene kommer rollespillet ”Camp Refugee” 6. - 7. februar. Da får konﬁrmantene et innblikk i ﬂyktningers tilværelse. Se mer informasjon på
www.refugee.no.
Påmeldingsfrist 31. oktober. Alle
potensielle konﬁrmanter og foreldre
inviteres til informasjonsmøte torsdag 8. oktober i Asker kulturhus.
Påmelding til Human-Etisk Forbund
Akershus, tlf. 23 15 60 80 eller på

www.human.no.
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Høstens stortingsvalg og
valg til lokale menighetsråd.

Det er nå sendt ut valgkort til alle
som står registrert i kirkens medlemsregister. Valgkortet kan brukes til å
bli strøket fra dette registeret. Kortet
signeres og dateres, og sendes tilbake i
svarkonvolutten. Det er tilstrekkelig å
bruke kortet for de som ikke er innmeldt i kirken.
Personer som er døpt (og ikke seinere
utmeldt av kirken), står i tillegg i kirkebøkene. For å bli strøket derfra, må
det også sendes inn utmeldingsskjema.
Dette skal du få tilsendt hvis du står i
kirkeboka og nå ber om å bli strøket av
kirkens medlemsregister. Men skjemaet
ﬁnnes også på www.human.no eller
www.kirken.no.
Human-Etisk forbund i Asker oppfordrer alle til å ta denne saken alvorlig. Hvis du ikke føler at du hører til
i kirken, send inn valgkoret og eventuelt skjema. Det høye medlemstallet
gir idag kirken uforholdsmessig stor
innflytelse, og betyr mye for fordelingen
av tilskudd mellom livssynsorganisasjonene.
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”Museumsdag” på fabrikken lørdag 13. juni

Målet med dagen var blant annet å få registrert gamle ting fra Heggedal. Mange lokalhistoriske gjenstander ble vist fram og fotografert, men aller viktigst var kanskje diskusjonene om hva som kan finnes rundt omkring, og hva som bør gjøres ”før det er for seint”. Her er noen av
gjenstandene som ble vist fram. (Eier/giver i paranteser)
Tekst: Dag Henning Sæther
Foto: Ole-Herman Bjor og Øyvind Fjellang Sæther

Halfdan Halfdansen var en
av Heggedals steinhoggere.
Han var med og la golvene i
Oslo Rådhus. Der jobbet også
maleren Henrik Sørensen, med
utsmykningen av Rådhussalen.
Sørensen tegnet Halfdan flere
ganger, i arbeid og i spisepauser. Halfdan fikk skissene, og
gikk med dem i bukselommene.
Dessverre er de fleste ødelagt,
men den best bevarte er vist her.
Under tegningen står: ”Halfdan
drikker kaffe i Rådhuset. Tegnet
af hans ven Henrik Sørensen”.
Det var ikke uvanlig å drikke
kaffe av flasker dengang.
(Aslaug Halfdansen)

Da Heggedal Bakeri skulle levere kringler på 40-50-tallet,
ble bakervarene transportert i spesielle esker. Esken har
inskripsjonen ”Karsten Larsen - Heggedal”.
(Heggedal Bakeri).

Originaler av ”Arbeidsreglementet ved Heggedals Trævarefabrik” fra 1918 og ”Ordensregler” for leieboere på Heggedal Hovedgård fra 1948 ble vist fram. (Terje Martinsen).

Asker og Bærum ble opprettet
som eget politikammer i 1949. Før
dette hadde området vært en del
av Aker politimesterembete. Espen
Tandberg hadde fått lånt dette
politiskiltet, som har inskripsjonen
”Kristiania - Politi - Heggedal”.
Det er brukt av NSB-konduktør
Simen O. Berger. Konduktørene
hadde dengang politimyndighet.

Heggedal Barnekors første fane fra 1944 er funnet på loftet i
”Kværna” (bygget med bl.a. Heggedal Elektro i sentrum), og ble
innlevert på museumsdagen. Tilfeldigvis hadde Heggedal Barnekor sitt 65-års jubileumsarrangement i Asker Kulturhus samme
kveld. Fanen ble med til jubileumsarrangementet, og gjorde stor
lykke. (Innlevert av Anette Mahle Gisle)
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Gammel parafinlykt fra NSB.
Det er lov å anta at den har
passert Heggedal stasjon på
sin ferd før elektrifiseringen
gjorde den overflødig. (Hans
Haugen)

Sverre Solberg drev bakeri i
kjelleren på ”Kværna” fram
til 1967. I følge Terje Martinsen ble det sagt at ”Solberg
har den beste loffen, men
Larsen har de beste kneippen”. På loftet i Kværna er
det funnet tomme kartonger
til pakking av kavringer fra
Solbergs bakeri.
(Innlevert av Anette Mahle
Gisle)
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Litt om noen av kursene denne høsten:
NYTT KURS: Filting med ull og silke

Når en liten ulldott kan bli til alt fra et florlett, porøst og mykt skjerf til kraftige, slitesterke
tøfler, bare ved hjelp av såpevann og gnikking, forteller det mye om ullens spesielle kvaliteter.
Intet annet naturmateriale har flere bruksområder, foruten at ullfibre har en vakker glans og
egner seg godt til farging. Derfor hører filting (eller toving) av ull til våre eldste håndverk.
2009 er FNs internasjonale år for naturlige fibre, og den første offisielle filtdagen på verdensbasis arrangeres 3.oktober.
Interessen for filting har spredt seg til alle verdensdeler, og det
benyttes ulike typer ull, alt etter formålet. Jo finere ullen er, desto
bedre filter den. Merinoull er bløt og langfibret, og derfor særlig
egnet til filting av klesplagg og tilbehør.
Høstens filtekurs på Hovedgården er tilrettelagt for alle som har
lyst til å bli kjent med filtingens muligheter i et moderne uttrykk. I
løpet av tre ettermiddager lager vi minst to vakre bruksting.
Kontakt kursleder Ellen Holtermann (bildet) på tlf. 412 11 670
for mer informasjon og påmelding.

Kveldssonen

Hovedgården kulturaktiviteter

NYTT KURS: Teater for barn og unge
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Asker Kulturskole er spent på interessen når de nå annonserer teaterkurs for aldersgruppene 10-13 år og 14-16 år. Instruktør er Christine Marie Aas Underland (bildet) fra Heggedal,
som er faglærer blant annet i dans og drama fra Universitetet i Agder. Christina var en av
”Grease-finalistene” på TVNorge i 2008. Hun har vært med på å framføre rocke-operaen
”Tommy”, og nå i høst spiller Christine en ballerinadokke i det romantiske stykket ”Rusalka”
i Operaen.
Christine kommer fra Heggedal, og bor nå på Hvalstad.
Heggedal skulle gjerne hatt en aktiv teatergruppe, og kanskje disse kursene kan bli en start!
Påmelding: www.asker.kulturskole.no

Tai chi

Tai chi er en flerehundrede-år gammel kinesisk bevegelses kunst. Tai chi er både en kamp
sport, en form for meditasjon, og samtidig en ypperlig fysisk treningsform. I dette kurset legges det vekt på det sistnevnte. I motsetning til mange treningsformer som bruker høy tempo
og mye fart, utøves tai chi langsomt og uten musikk.
Tai chi består av en serie flytende, sammenhengende bevelgeser. I nybegynnerkurset går
vi gjennom disse bevegelsene, en etter en. Vi trener koordinasjon, balanse og smidighet. Vi
styrker beina og hoftepartiet for å kunne slippe stresset og spenningen fra den øvredelen av
kroppen, dvs hodet, naken og skuldrene. Jo sterkere vi
blir, jo mer vi klarer å slippe. Man blir faktisk sterk og
svett i tai chi uten å hoppe.
Instruktøren er Ann Danaiya Usher, som har praktisert tai chi siden 1983. Nybegynnerkurset passer for
kvinner og menn i alle aldre, uansett treningsferdighet.
Velkommen alle som vil jobbe hardt og ha det gøy. Du
trenger bare flate innesko og behagelige klær.
Påmelding ann_danaiyausher@hotmail.com eller tlf. 474 50 549

Hele kurstilbudet: se side 16-17
2009-08-14 09:44:31
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Det skjer på

HEGGEDAL BIBLIOTEK
Torsdag 3. september kl. 16.00 – 19.00
Gjenbruk av klær
Denne torsdagen får
vi besøk av gjenbruksdesigneren Veronica
Glitsch. Ta med deg et
plagg fra garderoben og
få smarte tips om hvordan du med enkle grep
kan forvandle det til
høstens slager.

Rakner du?
Biblioteket har symaskin!

Torsdag 10. september kl. 18.00 – 20.00
Inghill Johansen og Marianne Mjaaland.
De to Heggedalsforfatterne leser og forteller fra sine
siste bøker.
Inghill Johansen (1958) debuterte i
1991 med romanen Hjertehvitt. Hennes
roman Klage ble nominert til Brageprisen. I år utga hun romanen Forsvinne
som har fått strålende kritikker.
Marianne Mjaaland har jobbet
som kirurg, anestesilege, psykiater og journalist. Hun debuterte
med romanen Unaturlig dødsfall
meldes. I 2008 skapte romanen 13.
uke, som tematiserer abort, stor
diskusjon i mediene.

Torsdag 24. september kl. 18.00
Kåre Valebrokk:
”Hva skal vi leve av etter oljen?”
Kåre Valebrokk har et utseende
som kan passe like godt til en
biskop som til en leiemorder.
Mange mener han er Norges
mektigste mann. Kåre Valebrokk
kommer til Heggedal bibliotek
for å snakke Norges fremtidsutsikter når det en dag
tar slutt på oljen.

Bruk Heggedal Bibliotek!
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LOPPEMARKED
i Heggedal Idrettshall

Lørdag 10. oktober kl. 10-16
søndag 11. oktober kl. 12-15
Auksjon og kafeteria
Velkommen til en hyggelig handel!
Heggedal og Blakstad skolekorps
loppetelefon 936 97 763
Lopper han leveres på lageret i
Kloppedalen torsdager 18.00-21.00.
Lopper tas også i mot direkte
på loppemarkedet.

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 10.
september.
Redaksjonen i Heggedalsposten
(kalenderavdelingen)

UNG KUNST

Kunstneren Kevin Parratt stilte staffeli og farger til rådighet for barn på
Heggedal bibliotek 23. mai.
Innsatsen var upåklagelig. Det kom
mye maling på lerretet, også.
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Stedet i Heggedal for Ismocca,
Caffe
Latte,
Smoothie,
I cafeen
serverer
vi
Bakervarer,
is
og
brus
espresso, ferske bakervarer,
Masse
interiør,
brus, spennede
is og småretter.
vintage,
dameklær,
I helgen
steker vi sko,
grovbrød -mens
du venter.
smykker
Container,
Vila,
Sassy mm.

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

Fra 20 – 28 april har vi
Vi gleder
osspåtil et
enstort
spennende
20%
rabatt
utvalg
høst
med
mange
nye
varer
og nye
klær og interiør – tilbudet gjelder
kun merker.
den uken.

Høst kolleksjonen fra Container
Nye
varer hver uke!
kommer
i begynnelsen
av august!

Åpningstider:
Midlertidige
åpningstider for i vår:
Mandag
07 - 14
Mandag
- Fredag:
07.00
– 15.00
Tirs - fredag
07 - 17
Langåpent
onsdag
07.00
– 18.00
Lørdag
10 - 16
Lørdag:
10.00
– 16.00
Søndag
11 - 16
Søndag:
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
28 Bakside Nellys og Hovdahl.indd 1
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