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INNHOLD NR. 5/2009

Vi har en plan

12. - 18. oktober 2009

Reguleringsplanen for Heggedal sentrum er nå til politisk behandling, med høringsfrist 1. oktober. Hvis ingen overraskelser dukker
opp, vil planen bli vedtatt en gang over nyttår. Rådmannen rydder
plass i budsjettene til kommunens andel av prosjektet. Jernbaneverket har – sammen med fylket – satt av midler til første byggetrinn
av ny jernbanestasjon, med Heggedalsveien i bro over jernbanen.
De offentlige midlene begynner å komme på plass. Mye tyder på at
denne reguleringsplanen blir mer enn en plan.
Med positivt svar fra departementet er det nå klart bane for å starte
opp Heggedal nærmiljøsentral. Heggedalsposten vil gå inn som en
naturlig del av nærmiljøsentralen, og blir i praksis sentralens organ.
Vi ønsker å være en støtte for alle aktiviteter og foreninger, men vi
ser i dag at vi ikke når fram til alle. Vi håper at sentralen med sitt
kontaktnett etter hvert også blir en støtte for Heggedalsposten.
Heggedal får sitt eget historielag – og det er på høy tid. Heggedal
har en spennende historie, men det er mye som ikke er dokumentert. Vi håper historielaget vil lykkes like godt som i Røyken, der
Historielaget har stor oppslutning. Asker og Bærum Historielag
dekker et område med 160000 innbyggere, og klarer ikke å skape
det nødvendige engasjement i hvert enkelt lokalmiljø.
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Utgivelsesplan for 2009:
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Vi må ha stoff seinest 4. november.
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Bruk biblioteket!
Heggedal bibliotek ligger vakkert til
i hjertet av Heggedal. Den siste tiden
har biblioteket blitt pusset opp og
fremstår i lysere drakt og med nye
møbler. Vi har kjøpt inn spill til barn
og unge og masse nye medier. I hele
vår og høst har vi med støtte fra foreningen Fritt Ord arrangert foredrag
og arrangementer for voksne og barn.
Vi har til og med kjøpt inn en symaskin som kan disponeres av våre lånere. Mandager har vi spill-ettermiddag
i biblioteket, hver torsdag tilbyr vi
leksehjelp for barn i alle aldere, og
Kiwi butikken sponser frukt til sultne
skolebarn.
”Vi har til og med kjøpt

inn en symaskin”

Mange i Heggedal gir uttrykk for at
de setter stor pris på biblioteket. Støtte
og oppslutning fra lokalbefolkningen
er viktig for oss, men vi trenger mer
enn bare ord. Vi trenger ﬂere lånere,

mer besøk, rett og slett en mer aktiv
bruk av biblioteket. Lånere i alle aldere ønskes, vi har media som passer
til alle. Vi har gode åpningstider med
langåpent to kvelder i uken.
”Send

alle du kjenner
til biblioteket”

Heggedal biblioteks oppfordring til
lokalbefolkningen er derfor: Bruk oss,
benytt biblioteket aktivt. Send alle
du kjenner til biblioteket. Lån bøker,
tidsskrifter, ﬁlmer og musikk. Send
barna på leksehjelp. Kom innom for
å lese avisen. Møt opp på våre arrangementer. Bare slik kan vi være det vi
ønsker å være, et aktivt og levedyktig
bibliotek. Vi ønsker deg velkommen
til Heggedal bibliotek og hører gjerne
dine meninger om hva slags bibliotek
du ønsker deg.
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Barneteater

Det arrangeres to barneteaterforestillinger på Heggedal
bibliotek i løpet av høsten.
Forestillingene holdes lørdager
kl. 15.00.
Biblioteket åpner kl. 14.30 disse
to lørdagene.
Billetter kr. 40,- kan kjøpes på
Heggedal bibliotek eller bestilles på
telefon 66 79 77 81.

Lørdag 14. november kl. 15.00
LUFT OG KJÆRLIGHET
av og med Giert Werring - Baldrian sitter oppe hele natta og
leser kjærlighetsdikt, han savner
så veldig en kjæreste. Musa ønsker
seg bare en anledning til å spise
bløtkake. Teaterstykket handler om
hva man skal gjøre for å få det en
ønsker seg. Passer for barn fra 3 år.

Hilsen Frid Feyling,
Heggedal bibliotek

Lørdag 5. desember kl. 15.00
Juleforestilling:
NOEN DALER NED I SKJUL
Forestillingen handler om tanta til
Beate som har gått seg vill blant
alle julegledene. Sammen med
bjørnen Obstfelder må hun ta turen
helt til Betlehem der de ﬁnner en
stall og møter Josef og Maria. Passer for barn fra 3 år.
Over: 24. september. Fullt hus
da Kåre Valebrokk ga sin versjon av Norgeshistorien.
Til venstre: 10. september.
Lokalt forfattertreff med
Marianne Mjaaland (t.v.) og
Inghill Johansen (t.h.). I midten
bibliotekets ﬁlialsjef Frid
Feyling.
Foto: F.Feyling og D.H.Sæther

Bibliotekets åpningstider er:
Mandag 12.00 – 19.00 Tirsdag 09.00 – 16.00
Torsdag 12.00 – 19.00
Fredag 14.00 – 18.00
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Bruk Heggedal Bibliotek!

2009-10-02 10:12:45

4 Heggedals posten

Dikemark

med minnerik jernverk- og sykehuskultur – del 1

Foto: O.-H. Bjor

Tore Gude

Dikemarknavnet har en spesiell klang i Askerbøringenes ører på grunn av stedets
betydning i bygdas historie gjennom flere hundre år.
Det er delte meninger om navnet Dikemarks etymologiske opprinnelse.
Betegnelsen Dikia-morkene (i dag
Askerbørskogen) bygger på sammensetning av de to ordene:
Dikia – som betyr grøft, renne og
Morkr – som kan bety skog, skogsterreng, innmark.
En fortolkning kan være at det
henspeiler på de mange forsenkninger , ”renner” som gjennomskjærer
dalsidene. En annen mulighet er betegnelsen på grøfting i det fuktige
sumpområdet fra der det oppdemte
Verkensvannet nå ligger og nedover
langs Verkenselva på Askerbørskogen.
Dikemarks Jernverk ble anlagt helt
på slutten av 1600-tallet, en tid med
mye politisk uro i Norden og opprustning til den Store nordiske krig
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(1700-1721). I Sverige kom den unge,
krigslystne Karl 12. på tronen i 1697,
i Danmark ble den aldrende Christian
5 avløst av Fredrik 4. i 1699. Behovet
for jern til rustningsindustrien var påtrengende, derfor fikk generaldirektør
Frantz Heinrich Schade konsesjon til
å drive Dikemarks Jernverk i 1698.
Verket ble anlagt på Kongsskogen
gårds grunn, som fra å være et relativt
isolert gårdsbruk, plutselig ble satt
på kartet med industrivirksomhet og
mange mennesker i sving slik at det
snart ble det mest folkerike område i
Asker-bygda.
Lokaliseringen av et jernverk var
avhenigig av tre faktorer: trekull,
vannkraft og malm.
Dikemarkområdet hadde tilstrekkelig av de to første, men manglet den
siste faktoren. Malmen måtte derfor

hentes tildels langveisfra, noe som
skulle vise seg å bli et problem for driften. Historien dokumenterer at verket
fikk sin epoke over drøyt hundre år,
fra 1698 til 1811, en periode med både
oppgangs og nedgangstider.
Da verket rundt 1720 ble kjøpt opp
av Krefting/Walleur-familien startet

Ovnsplate fra Dikemark Jernverk.
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Askers mest folkerike område
på midten av 1700 tallet: 141
personer – 36 ansatte. Området
hadde arbeidsplasser, skole og
sosialomsorg med fattighus.
en storhetstid som skulle vare rundt
60 år, til ca. 1780. Anna Krefting,
som var blitt enke åtte år tidligere,
drev Bærums Verk og da hun overtok
Dikemarks Jernverk satte hun sin svigersønn Hermann Walleur til å drive
det. Da han døde i 1745, drev hans
ektefelle og Anna Kreftings datter,
Anna, dette videre.
Krefting/Walleur familien var
dyktige industriledere og sosialt bevisste personer, noe som ble avspeilet
i deres engasjement for bedring av arbeidernes kår. Samtidig med at loven
om folkeskole kom i 1739, anla de en
fast skole på området. Med 36 ansatte
var det nok barn til å fylle opp en skolestue. De etablerte også et sosialvesen i form av en ”fattigkasse” til hjelp
for familier uten forsørger.
Tidligere eier hadde erhvervet
noen av de omkringliggende gårder i
tillegg til Kongskogen. Krefting/Walleur foretok flere oppkjøp bl.a. for å
spare ”vanndemselspenger”, en avgift
verket måtte betale til grunneiere som
hadde sine gårder inntil vassdraget
som dannet vannkraftforsyningen.

Dikemark jernverk ble anlagt p\å Kongsskogen gårds grunn. Kart fra 1787

På denne måten ble Dikemark et
begrep og et kraftsentrum. For de
kondisjonerte bidro Krefting/Walleur
til selskapelighet med pust fra den
store verden gjennom kunst og litteratur. For almuen ble arbeidsplassene
samt nevnte skole og sosialvesen avgjørende trygghetsfaktorer.
Samarbeid med Bærums Jernverk
om malmleveranser bidro til sikkerhet
for driften og godt utbytte for eierne.
Da Anna Krefting døde i 1766, ble
samdriften mellom de to verk formelt
skilt og derved avtalen om malmleveranse noe mindre gunstig for Dikemarks del. Den var imidlertid fortsatt

Bilde fra Næs jernverk Tvedestrand. Masovnbygning med vannhjul er restaurert og
satt i drift. Jernverket på Dikemark, med den 13 meter høye masovnen, lå i området
nedenfor fossen og brandt i 1804 (Foto Friman).
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god nok til lønnsom drift. Da Anna
Walleur døde i 1778, ble verket solgt
og siste rest av avtalen med Bærums
Verk opphørte.
I tilbakeblikk kan dette eierskiftet
se ut til å ha innledet nedgangstiden
for Dikemark Jernverk. Bygningenes
tilstand og mer kostbare malmleveranser avdekket øket behov for reinvesteringer som sammen med hardere
kokurranse fra Bærum Verk ble vanskelige utfordringer for den nye eier,
Justisråd Hans Heirich Scheel. Han
ga seg etter 12 års drift og senere eiere fikk ikke verket vedvarende på
fote igjen. En brann i masovnhytta i
1804 forverret situasjonen ytterligere
og i 1811 ble verket solgt på auksjon
med det resultat at driften ble avviklet
og Dikemark Jernverk strøket av listen over norske jernverk.
I neste nummer skal vi ta for oss
Dikemarks nyere historie gjennom
det siste århundret.
TG
Tore Gude er oppvokst på Dikemark
og har derfor interessert seg for stedets
historie. Han har skrevet en særoppgave om Dikemark Jernverk og har
arbeidet på sykehuset i forskjellige
funksjoner som visergutt på verkstedet,
som gårdsarbeider, sjåfør, laboratorieassistent og lege. Dette har tilsammen
bidratt til kunnskaper om stedet slik
det fremkommer i disse to artiklene.
Tore er professor dr. med, tilknyttet
Universitet i Oslo og seniorveileder
ved Modum Bads Forskningsinstitutt.
Faglig har har han fulgt i sporet av
sin far som var overlege ved Dikemark
sykehus.
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Fellesuttalelse om reguleringsplanen for Heggedal sentrum
fra Brukerforum og Heggedal Vel

Reguleringsplanen ønskes velkommen!

1. Omregulering av 50 % av Heggedals næReguleringsplanen imøtekommer et sterkt ønske i befolk- ringsarealer?

I Kommuneplanen for Asker 2007-2020 er det regulert ca.
30 da næringsarealer i Heggedal som ikke allerede er bebygd. Reguleringsplanen foreslår at ca. 50 % av disse arealene omreguleres til boligformål, samtidig som virksomheten
i Heggedal Fabrikker fortsatt dreies fra småbedrifter til kunstaktiviteter.
Vi konstaterer at det er en ambisiøs plan, som legger opp Til sammen bidrar dette til å forsterke stedets rolle som
til en tett utbygging av sentrumsområdet med en høy utnyt- pendlerområde. Dersom de aktuelle feltene (B2a, B2b og
telsesgrad.
B3) bygges ut som foreslått, må det reguleres inn alternative
Høsten 2007 inviterte Asker kommune Heggedal vel til næringsarealer i Heggedal. Bebyggelsesplanene gir rom for
dialog rundt utviklingen av reguleringsplanen, og vellet opp- kontorarbeidsplasser i sentrumsbebyggelsen, men det må
nevnte et bredt sammensatt Brukerforum. Prosessen har også finnes plass til næringsvirksomhet som ikke passer inn
vært positiv, selv om tempoet i avslutningen førte til at flere i et handelssentrum.
viktige endringer ikke ble presentert i Brukerforum.
ningen om utvikling av Heggedal sentrum til et handelssted,
med en blanding av butikker, kontor og boliger. I tillegg inneholder den en oppgradert kollektivterminal med planfri kryssing for Heggedalsveien, som er en viktig forbedring både
for sikkerhet, biltrafikk og kollektivtransport.

Ønsket om utbygging av sentrum er så sterk at det lokalt
vil være en viss tilbakeholdenhet når det gjelder kritikk. Men
planen vil bestemme hvilket Heggedal vi skal leve med – i
generasjoner framover.
Det bør vurderes om også gass fra Yggeset Avfallsplass
kan brukes som energikilde for en fremtidig varmesentral.

Brukerforum og Heggedal Vel anbefaler den
fremlagte reguleringsplanen for Heggedal
sentrum, med følgende kommentarer:
1. Ved omregulering av næringsarealer bør alternative arealer for næringsvirksomhet sikres i Heggedalsområdet.
2. Det må utarbeides en detaljplan for oppgradering
av vannveiene gjennom sentrum. Planen må definere finansiering og ansvar for opparbeidelse av elveløp og elvebreddene, og framdriften må sikres.
3. Det må legges inn muligheter for økning av antall
parkeringsplasser som overflateparkering i tilknytning til kollektivterminalen.
4. Vi er sterkt kritiske til gang- og sykkelbro som
eneste krysning av jernbanesporene. Den må kombineres med en undergang, som bes inkludert i reguleringsplanen.
5. Boligblokkene på felt B2a, slik de er skissert, vil
ødelegge fabrikkens særpreg, og må gis en plassering og utforming som bevarer fabrikkens rolle som
”signalbygg”.
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2. Vannveiene må bli et aktivum for sentrum

Skitthegga og utløpet fra Gjellumvannet vil - sammen med
Kistefossdammen - bli sentrale elementer i det nye sentrum.
Men det forutsetter at elveløpene og tilstøtende områder
oppgraderes og får et tiltalende utseende. Reguleringsplanen sier lite om gjennomføringen av dette arbeidet. Vi frykter at vannveiene vil bli nedprioritert og kun ende opp som
kommunens ansvar på et seinere tidspunkt.
• Det må utarbeides en samlet plan for opparbeiding av elveløp og elvebredder som ivaretar tilgangen til elvene, sikrer
vannspeil også ved lav vannføring, og at elveløpene om mulig gjøres farbare igjen.
• Planen må definere hvem som har ansvaret for finansiering og nødvendig opparbeiding, og sikre framdriften.

3. Økt behov for innfartsparkering

Kollektivterminalen inngår i en større opprusting av Spikkestadbanen, som skal gi bedre regularitet og muligheter
for økt togfrekvens. Økende press på E18, boligbygging på
Røyken-siden og et mer attraktivt togtilbud vil føre til større
behov for parkeringsplasser. Reguleringsplanen inneholder
150 plasser, mot dagens 120. Eventuell utvidelse skal skje
i form av parkeringshus eller fjellhall - som anses som lite
realistisk. Det må legges inn muligheter for utvidelse av parkeringsarealene som overflateparkering. Aktuelle områder
kan være mellom kollektivterminalen og den nye veibroa, og
nord for NUSB-bebyggelsen.

4. Gang- og sykkelbro som eneste kryssing av
jernbanesporene?

Planen inneholder en lang gang/sykkelbro som knytter Sætre/Skjellestadområdet til sentrum, men plandokumentene
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er uklare med hensyn til hvilke funksjoner den skal ha. Overfor Brukerforum er det sagt at broa også skal fungere som
eneste overgang mellom perrongene for trafikanter til og fra
kollektivterminalen. Vi er sterkt kritiske til bro som eneste
krysningsmulighet, og mener det i tillegg må bygges en undergang. Undergangen kan ha ramper, og være alternativet
for bevegelseshemmede. Saken er helt parallell til diskusjonen rundt Asker stasjon.
• Høydeforskjellen (trappehøydene) for undergang er mye
lavere enn for gangbru/overgang. Dette har stor betydning
både for ”vanlige” reisende og bevegelseshemmede.
• Rampene fra en gangbro blir store og dominerende, og
heiser er problematiske i drift.
• En løsning med gangbro alene vil isolere stasjonsområdet
(med den gamle stasjonsbygningen) fra resten av sentrum.
• På en kombinert gang- og sykkelbro med fall må syklende
og gående skilles fysisk, for å unngå kollisjoner.
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5. Fabrikken som det dominerende bygget i
sentrum?

Planen legger opp til en tett bebyggelse i sentrum og på
Heggeodden som til dels vil være høyere enn fabrikken.
Blokkene i felt B2a på oversida av fabrikken vil ødelegge
mye av preget bygningen har i dag, som frittliggende og
med tydelige konturer rundt de lave spinnerisalene. Bygging
på dette området må tilpasses fabrikken, og bør trekkes
unna - for å unngå at fabrikken helt mister sin posisjon som
”signalbygg”.
Forslag til uttalele ble utarbeidet av Brukerforumet for
utbygginga og Heggedal Vels styre i samarbeid. Den ble
diskutert på åpent møte på Gjellum 17. september, og vedtatt
med små endringer på Heggdal Vels ekstraordinære årsmøte
21. september.

Boligblokkene bak fabrikken, på felt B2a, som er kommentert under pkt. 5 i uttalelsen. Foto av modellen.

Heggedal menighetsråds høringsuttalelse til reguleringsplanen:
Heggedal menighetsråd har i møte
20. august 2009 behandlet Reguleringsplan for Heggedal sentrum datert
02.06.2009. Rådet ser positivt på planen generelt og mener at en utbygging
i henhold til planen vil være gunstig
for Heggedalsområdet. Rådet er også
tilfreds med at planen vil kunne føre
til en vesentlig forbedring av trafikken
gjennom området. Rådet har notert at
kommunal og annen offentlig finansiering er nødvendig for gjennomføringen i tillegg til at det foreligger
tilstrekkelig skolekapasitet. Rådet ber
kommunen arbeide for å sikre tilgang
på tilstrekkelige offentlige bevilgninger slik at takten i utbyggingen ikke
blir redusert.
Rådet har spesielt behandlet den delen
av planen som omhandler Heggedal
menighets eiendom (O1) og området
foreslått til menighetssenter/nærmiljøsenter (O2). Heggedal menighet er
vesentlig dårligere stilt når det gjelder
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tilgang på gode lokaler enn de øvrige menigheter av Den norske kirke
i kommunen. Et menighetssenter/
nærmiljøsenter plassert øst for Heggedal kirke vil derfor være viktig for
Heggedal menighet. Dette er spesielt
viktig siden planen forslår sterke begrensninger i en eventuell ombygging
av Heggedal kirke.
Vi vil bemerke at formålsgrensen vest
for støttemuren mot Vestlandsbygget
(Kiwi) ikke samsvarer med dagens
bruk som parkeringsareal, men har
ingen innsigelser mot dette. Byggegrensen vest for Heggetun er angitt
i samsvar med dagens bygning. Rådet ber om at det vurderes om byggegrensen kan flyttes til nåværende
støttemur for å gi rom for en tiltrengt
utvidelse av Heggetun.
Den angitte gang/sykkelvei nor/syd er
i planen plassert over dagens grøntareal langs østsiden av kirken. Vi er
enige i formålet om å skille G/S-area-

let fra trafikkert område, men ber om
at G/S-arealet plasseres lenger fra kirken slik at grøntarealet kan bevares.
I avgrensningen av O2 mot øst er det
foreslått at nåværende terreng og vegetasjon bevares. Vi mener det bør
vurderes om deler av planlagt menighetssenter/nærmiljøsenter bygges inn
i det skrånende terrenget, noe som kan
gjøre bygget mindre framtredende.
Vi har notert oss at det i forbindelse
med forslag om rekkefølge er foreslått at bygging av menighetssenter/
nærmiljøsenter forutsetter bygging
av miljøgate i Heggedalsbakken mellom senteret/kirken og Hovedgården
skole. Selv om vi er positive til en miljøgate her, ber vi om at bestemmelsen
fjernes for ikke å hindre at et hardt
tiltrengt menighetssenter/nærmiljøsenteret ikke blir bygget på grunn av
manglende finansiering av miljøgata.
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HEGGEDAL MENIGHET

Dangerous Journey

Helgen 3. – 5. september satte årets konfirmanter
og Team Heggedal opp Dangerous Journey, og det
ble stor suksess! Ungdommene tok med et begeistret
publikum på en reise gjennom livet med mye humor, litt alvor og masse sang, drama og musikk. Vi
er mektig stolte av ungdommene våre. Det har vært
mye jobb, men mye moro også. Oppsettingen fikk
også hederlig omtale i Budstikka både i papirutgaven og på nettutgaven. På Budstikkas nett-tv ligger
det også en liten videosnutt fra forestillingen.
(Foto Erna Dehli og Ole-Berman Bjor)

Nyvalgt menighetsråd

Samtidig med Stortingsvalget ble det
valgt nytt menighetsråd for Heggedal
sokn. Rådet skal konstituere seg i løpet av oktober og tiltrer 1. november.
Valgdeltakelsen av 13% og 69% av
stemmesedlene var endret. Følgende
ble valgt – i rekkefølge etter valgresultat (alder i parentes):
Medlemmer		
Per Øystein Funderud (48)
Erlend Marius Malme (20)
Finn Edvin Brøndal (58)
Brita Vethe (57)
Kjell Vidar Jørgensen (39)
May Lill Törnblom (31)
Ole Hakon Kolberg (45)
Hans Henrik Eriksen (38)
Varamedlemmer		
Turid Hansen Haaland (53)
Unni Fjeld Jensrud (70)
Gowry Thayalan (46)
Marianne Solheim (35)
Cathrine Skredderstuen Rolland
(36)

8-9 Menighet.indd 8

Konfirmantene som ikke ville slutte

Siste forestilling på musikalen vår, ”Dangerous Journey”,
er ferdig. En lang og veldig fin konfirmasjonstid er over, og
mange tenker: ”Hva nå? Er det slutt?” Nei, vi har så vidt
begynt vår ”Dangerous Journey” sammen. Vi har en fantastisk ungdomsgjeng i Heggedal menighet, og vi er så heldige
at 30 av 42 konfirmanter har meldt seg på til MILK (Minilederkurs) og er med videre i ungdomsgruppen vår ”Team
Heggedal”. MILK er et ledertreningskurs over fem kurskvelder, en weekend
på Nordmarkskapellet, praksis gjennom samlinger med neste års konfirmanter
og arbeide mot en ny musikal, og mulighet for å være med som leder på konfirmantleir neste sommer. Vi ønsker gjennom dette kurset å hjelpe den enkelte til
å bli trygg på sin egen identitet i forhold til seg selv, andre mennesker og Gud.
Livet er en farlig reise, men også utrolig spennende og givende når vi kan gå
den sammen i ”Team Heggedal”.
Torbjørn Brennum

Heggetroll-middag

Onsdag 23. september hadde Heggetroll sin første middagsservering etter
øvelsen for medlemmer, foreldre og søsken. Det ble servert grillede pølser og
hamburgere med tilbehør. Veldig vellykket og mange som kom! Neste middagsservering blir 21. oktober kl. 17.00. Øvelse for Heggetroll er onsdager kl.
16-17. Her er det plass for alle barn fra 5 år og oppover.
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Program Heggedal menighet
Dag

Dato

Kl

Aktivitet

Sted

Opplysninger

11:00
12:00

Gudstjeneste
Countrymesse

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Aud Sigurdson/ Dåp
Dehli/Little Country Church Band/
Jan og Hans Erik Groth
Dehli, Speidere, Heggetroll/ Dåp / Kirkekaffe
Team Heggedal / Kirkekaffe

OKTOBER
Sønd
Sønd

4
11

Sønd
Sønd

18
11:00
30
19:30
NOVEMBER

Barnegudstjeneste
Kveldsmesse

Sønd

1

19:00

Minnegudstjeneste Kirken

Sønd
Lørd

8
14

Gudstjeneste
4-års bok treff

Kirken
Heggetun

Sønd
Sønd
Sønd

15
22
29

11:00
12:00 –
14:00
11:00
19:30
13:00

Dehli/Klungrehaug/Salig blanding
(Allehelgenssøndag)
Jor, Larsen (Feltarbeidet) / Nattverd/ Kirkekaffe
Dehli/Solheim

Barnegudstjeneste
Kveldsmesse
Gudstjeneste/Julemarked

Kirken
Kirken
Kirken

Dehli, Speidere, Heggetroll/ Dåp / 4-års bok, Kirkek.
Team Heggedal / Kirkekaffe
Dehli / Dåp / Marked ute etter gudstjenesten

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Meditasjonsgudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Kirken
Kirken
Kirken

Vikar/Nattverd/Dåp
Dehli/Brennum/Solheim
Dehli/Salig blanding

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Brøndal/Heggetroll
Dehli
Dehli
Dehli

DESEMBER
Sønd
Sønd
Sønd

6
13
20

11:00
11:00
11:00

Torsd
Torsd
Torsd
Fred

24
24
24
25

12:00
14:00
16:00
11:00

Faste aktiviteter:
Speidere mandag kl. 18.00, Team Heggedal/MILK tirsdag kl. 19-21.30, Heggetroll onsdag kl. 16-17 (Middagsservering én gang i mnd for hele familien - se egen plan), Salig blanding torsdag ulike uker kl. 19.00, HK
tirsdag like uker kl. 19.30
Søndagsskole: 27. september, 4. oktober, 11. oktober, 25. oktober, 1. november, 8. november, 22. november, 6.
desember og 13. desember
Babysang: Hver onsdag kl. 10.30 frem til 18. november
Menighetsråd (møtene er åpne): Nytt råd tiltrer 1. november

Kirkeklubb
Torsdag 8. oktober starter menighetspedagog Marianne
Solheim opp kirkeklubb for 6-åringer. Kirkeklubben skal
gå over 5 torsdager på rad. Her skal vi bli kjent med historier fra Bibelen, se på kirkerommet, synge sanger, leke
og litt mer. Dette er første gang Heggedal Menighet har
et slikt tilbud, og dette blir veldig spennende. Dersom det
er noen som ikke har fått invitasjon eller av en eller annen grunn har glemt å melde seg på, så bare ta kontakt med Marianne Solheim
på marianne.heggedal@asker.kirken.no eller på tlf. 66907187/80.

8-9 Menighet.indd 9

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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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

Heggedal Vel er med
på å etablere Heggedal
Nærmiljøsenter - bl.a.
med kr 40.000
Heggedal Vel nyter stor tillitt på landsbasis:
Norges Velforbund har gjennom sitt Nærmiljøfond
bevilget kr 40.000 til Nærmiljøsentralen i Heggedal. Dette er den høyeste summen som ble bevilget i år blant flere tusen søkere - de fleste fikk kr
5-10.000 i støtte til sine prosjekter. Forklaringen
var at Heggedal har vist at de får det til, ref. snart
3 års utgivelser av Heggedalsposten (HP).

De fleste lesere av HP er

klar over at det er på gang
en etablering av Heggedal
Nærmiljøsentral (NMS).
Rett etter at den siste utgaven
av HP kom ut, fikk vi beskjed
fra departementet at de også
støtter opprettelsen av Heggedal NMS, og dermed er det
3. og siste tilskuddet sikret.
Det første var midler fra AK,
dernest ble vår egenandel på
kr 40.000 dekket av Nærmiljøfondet i Norges Velforbund
- og til sist støtten fra dept.

På side 23 i dette bladet

presenteres Heggedal NMS.
Her skal vi si noe om koplingen mellom Vel og denne
sentralen.
I Norges Velforbund sin
visjon eller formålsparagraf
står det i pkt 1.2 at Norges
Velforbund (gjennom sine
lokallag) skal bidra til å skape
bærekraftige, trygge og harmoniske nærmiljøer. Og formålsparagrafen for Heggedal
NMS er helt tilsvarende.

H

vordan kan Heggedal
NMS styrke arbeidet til HV?
Et eksempel er arbeidet med

reguleringsplanen for Heggedal sentrum. Dette angår
hele Heggedal, og i og med
at HV kun er en av 7 (9) Vel
i Heggedal, er dette typisk en
felles oppgave for et organ
som kan spenne over alle
organisasjoner i Heggedal.
Opprettelsen av NABO-soner
(Mini Vel?) vil også være en
større sak, hvor et samarbeid
med organisasjoner utenfor
HV, gi denne saken et større
løft.

Denne sentralen tar over

hovedansvaret for Heggedalsposten (HP), hvilket HV
er svært fornøyd med. Dette
vil gjøre HP mer robust for
både økonomiske svingninger
og tilgangen på frivillige i
redaksjonen.
Sentralen vil også styke felles
administrative funksjoner, og
det vil i stor grad ha kunnskaper om lovverk og alle krav
fra det offentlige, som heller
ikke frivillige organisasjoner
kommer unna.
I tillegg vil det være lettere
for en stor enhet som Heggedal NMS å skaffe penger til
prosjekter.
Denne siden er skrevet av:
stein.berge@c2i.net
mobil: 986 95 680

Som annonsert i forrige nr av HP (nr
4-2009), ble det avholdt et folkemøte
17. september, og et ekstraordinært
årsmåte i Heggedal Vel 21. september,
for at flest mulig i Heggedal skulle si
sin mening. Heggedal vels medlemmer fikk anledning til å stemme over
forslaget til reguleringsplan.

På Folkemøtet var det

nærmere 40 personer, og
vi fikk en grundig og bred
gjennomgang av det 2-siders
forslaget til høringsuttalelse
som Brukerforumet og styret
i Heggedal Vel (HV) la frem.
Den endelige uttalelsen er
gjengitt på side 6 og 7.

På det ekstraordinære års-

møtet var det kun 15 personer
(12 stemmebrettige og 3
andre). Årsaken til det svake
oppmøtet var nok at folk
fikk sine svar på Folkemøtet, og at det er stor enighet.
Forslaget til uttalelse var litt
endret i forhold til Folkemøtet
(vesentlig språklig). Mye av
tiden gikk med til å diskutere
nødvendigheten av å ha en
undergang under jernbanesporene - i tillegg til den
lange gangbrua over jernbanen og elva.

Hovedargumentet for både å

ha bro og undergang er
høydeforskjellene, og at en
bro krever store ramper (nærmere 100 meter på hver side
av sporet). Det ble henvist til
Asker stasjon som et skrekkeksempel, og kostandene med
å bygge dette om flere ganger
(noe av årsaken var flytoget
og det nye dobbeltsporet). Et
benkeforslag om at reguleringsplanen både skal ha med
gangbru og undergang ble
vedtatt med stort flertall.

M

øtet ble svært verdifullt
for alle oss som har jobbet så
grundig med denne reguleringsplanen, fordi plansjefen i AK, Tor Arne Midtbø
var med under hele møtet og
svarte grundig på våre
endringsforslag, spørsmål og
kommentarer.

Kartet viser grensene over reguleringsområdet (Thon-tomta kommer i tillegg). 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, kirke-området, Nærmiljøsenteret
og en ny miljøgate mellom U-skolen og kirke-området.

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

HV i nr 5-2009.indd 2
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”Åtte av ti kjører for fort. Om alle fulgte fartsgrensene, ville hver fjerde som mister livet i trafikken berget livet.”
Budstikka skriver 24. sept:

Undersøkelser gjort av Satens vegvesen:

Det er dokumentert at ulykkene er direkte forbundet
med for høy fart. I 2008 anslås det at høy fart resulterte i 60 trafikkdrepte og 154 fikk harde og varige
skader. Statens vegvesen vil ha en adfersendring.
Hvordan skal de få det til? Heggedal skal gjøre sitt!

64 % av sjåførene er opptatt av å holde fartsgrenene.
Men 8 av 10 innrømmer at de kjører 5-10 km/t for
fort, og 5 av 10 oppgir at de kjører minst 15 km/t for
fort i 80-sonen. Se oppslaget i Budstikka under.

N

år Stein har spurt folk i Heggedal om hvordan vi kan holde
fartsgrensene, peker alle - uten
unntak - på at det må det offentlige ordne opp i. Så kommer alle
forslagene om å bygge fartshumper, ta mange flere fartskontroller, flere overvåkings-kameraer,
bygging av GS-veier og alle typer
forbedring av veiene. En del
gjøres, og det er vel og bra.

Det er nærmere 70.000 km med

Vi

fylkes- og kommunale veier i
Norge - i tillegg kommer private
veier. Hvis alle disse utstyres med
fartshumper for hver 50. meter,
blir dette minst 1,4 mill humper!!!
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Budstikka 24. sept. 2009

N

oen av disse fartshumpene er bygget, GS-veier er
prioritert, og veiene bygges om. Men løsningen ligger
ikke her. Løsningen er - som Statens vegvesen sier - at
vi endrer adferd, og hvordan gjør vi det? Stein kjenner
flere i Heggedal som har gjort dette - med god hjelp av
et klistremerke. Det er 2 skritt som er nødvendige; 1)
Erkjenne at jeg er en av synderne, og 2) kjøpe klistremerket, og sette dette på bilen. Men nesten 1/3 del av
oss har kjørt lovlig i mange år (Stein kjenner faktisk
noen!). Dere utfordres også til å spandere kr 50 på et
klistremerke - og så sette dette på bilen deres.

Tankegangen i dette trafikk-sik-

kerhets-prosjektet i Heggedal, er
etterhvert å få de fleste som bor i
området, til å sette på klistremerket.
Pengene fra dette salget skal gå til
jevnlige farts-målinger over hele Heggedal, (hver måling koster kr 3.000).
Tankegangen er at jo flere av oss som
har merket på bilen, jo flere vil holde
fartsgrensen. Og dette vil registreres
og dokumenteres ved de jevnlige
fartsmålingene.

Målet

er at Heggedal skal bli det
første (?) lokalsamfunnet i Norge som
skal oppfylle myndighetenes standard
for hvor mange som holder fartsgrensen, (minst 90 %).
Noen spør da umiddelbart; Hvordan
skal vi ta de virkelige råkjørerne?
Det blir det neste prosjektet. Lykkes
vi med at mer enn 90 % av oss holder
fartsgrene, så skal vi finne aksjonsformer og opplegg som skal knekke
råkjørerne.

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

Skrevet av: Stein
stein.berge@c2i.net
mobil: 986 95 680

Kjøpes på biblioteket i
Heggedal og på Heggedal
barneskole for kr 50.

Prosjektet kjøres av TU (Trafi kkUtvalget) på Heggedal barneskole
i samarbeid med Heggedal Vel.

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum
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Lions Club Heggedal

2009

2009

Lions Club Heggedal inviterer til

Rakfisk
Heggedal Hovedgård
Onsdag 25. november kl 19:00
I tillegg til et gourmetmåltid og en smaksopplevelse
med rakørret fra Noraker Gard i Valdres, serverer vi
godt drikke og avslutter med kaffe i Bryggerstua, og
henter og bringer deg trygt hjem igjen i Asker,
Bærum, Hurum eller Røyken.
Alt dette for en kuvertpris på kr. 750,- pr. person.
Overskuddet går til Heggedal Hovedgård.
I tillegg til et hyggelig måltid sammen, er dette en
fin anledning til å støtte et godt formål.
Påmelding innen 11. november til Svein Mathiassen
tlf 454 15 412 eller e-post svein@bioprint.no

12 Lions.indd 12
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Ut på tur, aldri sur!

Turveier i nærområdet
I forrige utgave varslet vi en ny serie i Heggedalsposten. Den skulle handle om turveier
i vårt nærmiljø. Vi fulgte Toril Hennig på tur fra Heggedal stasjon til Sjøstrand. Også
denne gangen skal vi bevege oss ned mot fjorden, nærmere bestemt til Arnestad. Vollen Vel
har laget ei ﬁn løype med utgangspunkt i parkeringsplassen ved Arnestad. Løypa er ca 5
km og tar en times tid å gå.
Gutta på tur: Terje Martinsen (tekst) og Frode Th. Omdahl (bilder)

3
3: Utsikt mot gården Linlandet

Etter å ha krysset Slemmestadveien følger vi Linlandsveien
ganske bratt oppover til vi
kommer til jordet nedenfor tunet
på gården Linlandet. Stedsnavnet
tyder på at det har vært dyrket lin
her i eldre tider. Fra Linlandet tar
vi stien til høyre langs jordekanten
og kommer snart inn på en
eldgammel ferdselsvei som går
oppover skogen til venstre – mot
Gislegårdene.
Området fra Slemmestadveien
og oppover mot Linlandet er

Tursti Vollen.indd 1
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1

1: Linlandveien fører deg bratt oppover mot Linlandet og Gisle. Landskapet preges av store, gamle hager
2: Turstien er godt skiltet, nesten
hele veien

2009-10-02 10:20:04
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4
4: En gang en prektig frukthage, i
dag villmark
preget av store tomter og mer eller
mindre gjengrodde frukthager.
For et par generasjoner siden
var denne delen av bygda et
hagebrukets Mekka. Frukt og
bær, særlig bringebær – den
såkalte ”Askerbæra” - ble fraktet
i tonnevis med rutebåten fra
Vollen til Oslo. Jordsmonnet og
beliggenheten egner seg godt
for bringebær. Om dette kunne
Budstikka berette i 1899. I en
artikkel om hvor mye du kunne
tjene på ett mål jord het det at
dersom du sådde havre, fikk
du kr. 35,- til kr. 50,-. Plantet
du hodekål, kunne fortjenesten
bli kr. 375,-. Men plantet du
bringebær, kunne fortjenesten
komme opp i kr. 1000,-. Ikke rart
at hagebrukerne slo seg på bæra,
selv om det var arbeidskrevende.
Trosten var imidlertid en plagsom
konkurrent. Det var derfor ikke så
merkelig at ”Asker anti-trostelag”
ble stiftet for å desimere denne
fuglebestanden, og enkelte
hevet store skuddpremier etter
trostejakta.
Ved Gisle støter vi på Hans
Østenstads vei. Denne veien
har navnet etter lærer Hans
Østenstad på Linlandet skole.
Dette var den faste skolen før
Gisle skole ble bygd i 1902. I
dag ligger skolen på Arnestad.
På slutten av 1800-tallet måtte
barna i Heggedal, som bodde øst
for Skithegga og Gjellumvannet,

Tursti Vollen.indd 2

Kartet er utarbeidet for Vollen Vel av Sigurd
Sandtveit, og gjengis her med hans tillatelse.

5
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gå til Linlandet skole. Unntaket
var fyrstikkarbeidernes barn som
gikk på fabrikkens egen skole på
Hovedgården.
Vi krysser Vollenveien ved Gisle
og følger Vestengveien forbi
Lindås og Enga. Her kommer vi
inn på Marieroveien og følger
den et lite stykke. Ved et veikryss
ser vi at en sti tar av østover - til
høyre over åpent jorde. Herfra
kan vi ta en liten avstikker opp
til det høyeste punktet til venstre.
Der ligger en av Askers største
gravhauger fra før-kristen tid.
Århustoppen kalles den. En del
stein er fjernet fra toppen av
haugen. Det ser imidlertid ikke
ut til at den har vært utgravd.
Steinene skal visstnok ha vært
brukt til veifyll på den veien vi går
på nedover mot Vollen. Det finnes
også et stort gravfelt nærmere
Gui. På enkelte partier, både her
og på veien mellom Linlandet og
5: Mellom Gislegårdene krysser
turstien Vollenveien

6

6 og 7: Årostoppen, Århustoppen, Elnestoppen. Kjært barn har
mange navn, heter det. Uansett
hva man kaller den, her ligger
det som vel er Askers største
gravhaug, sannsynligvis fra bronsealderen.

7
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Gisle, framstår veien som såkalt
hulvei. Det vil si at den er slitt ned
i terrenget gjennom tusenårs bruk.
Gårdsnavnene Gisle og Gui tyder
på bosetting fra begynnelsen av
vår tidsregning.

8

Etter å ha gått det eldgamle veifaret gjennom skogen, kommer
vi ned på Heslebergveien. På
høyre side vil vi etter hvert skimte
Stålengdammen mellom trærne.
Dette var en av de mange kunstige
isdammene i Vollenområdet. Inntil
dammen lå forsamlingslokalet
”Glimt”, som i dag er privatbolig.
Som en kuriositet nevnes at et
av de tidlige 1.mai-togene her i
landet gikk her. Det var i 1899
at trevarearbeidere fra Heggedal
gikk for å holde demonstrasjon for
8-timers dag sammen med Asker
Isarbeiderforening og Slemmestad
Arbeiderforening på Stålengsletta.
Den 20 år gamle kokka på Store
Gui, Anna Slaatta, har fortalt at
hun traff han som senere skulle bli
mannen hennes denne dagen. Han
het Kristiansen, var isarbeider og
gikk i demonstrasjonstoget.
Vi følger Heslebergtoppen og
Heslebergveien itl vi krysser
Vollenveien og følger veien gjennom det nye byggefeltet til vi
kommer ned på Slemmestadveien
ved parkeringsplassen ved
Arnestad.

9

10

Tursti Vollen.indd 4

Vi er tilbake ved utgangspunktet.
Men startpunktet trenger selvsagt
ikke være her. Det kan være hvor
som helst langs turveien. På grunn
av stiens beskaffenhet enkelte
steder, så egner den seg dessverre
ikke for bevegelseshemmede eller
barnevogner.

8: Langs denne gamle ferdselsåren mellom Heggedal og Vollen gikk Askers første 1. mai-tog, for mer enn hundre år siden.
9: Her har det en gang ligget ei hytte - nå er bare gjerdet og
grunnmuren igjen.
10: Kunstneren Øivind Jorfalds atelier pynter opp på Heslebergtoppen.
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”Sølvkula” arrangert for 25. og siste gang
Av Arne Sæther

1985 - 2009

Starten i 1985

I 1970-åra ble det anlagt ring og sektor
for kulestøt på plenen i Torpveien 34.
Så kom vi på ideen å invitere et ”passende antall ”veteraner som vi visste
deltok i kulestøt, til en konkurranse i
hagen. Vi søkte friidrettskretsen om
godkjenning, og den ble gitt 28. august
1985. Navnet ”Sølvkula”var ren nostalgi, både Ruth og jeg er oppvokst
ved Sølvbyen Kongsberg. Selv om
konkurransen foregikk ”privat”, var
den formelt arrangert av klubben, og
alle formaliteter med approbasjon, autoriserte dommere m.v. var i orden.

Et uvanlig stevne, på ﬂere måter

”Sølvkula”-konkurransen er det eneste i sitt slag i verden som foregår i en
privat hage, med kulering og bane
godkjent etter internasjonale regler.
Stevnet er godkjent også i internasjonale veterankretser, bl.a. ble det
omtalt i et TV-show under VM for
veteraner i Eugene, Oregon (USA) i
1995. Showet ble sett av 11 millioner
amerikanere!
Stevnets eneste premie - ”Sølvkula” tilfaller den som støter lengst i forhold
til eget årsbeste. Alle konkurrerer
egentlig med seg selv. I alle de 25 åra
har vinneren måttet forbedre årsbeste
for å vinne.

Deltakerne på
stevnet i 1986

Diskos på programmet fra 1990

Da det nye anlegget på Gjellum ble
bygd i 1990, ble det lagt inn en diskoskonkurranse der, foran kulekonkurransen. Det ble prestert en serie
diskosresultater helt i verdenstoppen,
bl.a. var Stein Haugen bare ca 2 m bak
verdensrekorden da han kastet 54,20
m i klasse M 60-64 år, og enda var
Leif Gundersrud ikke langt etter!

Høydepunktet var likevel etter konkurransen(e), da deltakere og funksjonærer hygget seg med kaffe og vaﬂer ute på plenen. Det er satt til livs
2-3000 vaffelplater på 25 år!

Deltakerne gjennom 25 år

- 69 deltakere har gjort ca 4500 kulestøt på plenen! Det blir mange ”hull”
å fylle.
- 37 klubber har vært representert fra Hammerfest i nord til Stavanger i
sør-vest.
- 26 deltakere har fått ”Sølvstuffen” en utmerkelse for l0. gangs deltakelse!
Det er en plakett med en ekte sølvstuff fra gruvene på Kongsberg.

Jubileumsstevnet 29. august 2009

ble meget vellykket. Inger Schjøll og
Aage Møst (tidl. friidrettspresident)
var spesielt invitert som gjester. Det
ble ”Sølvkulesang”, taler, gave- og
blomsteroverrekkelser – og selvsagt
utdeling av ”Sølvkula” og ”Sølvstuffen”.

- tre deltakere har deltatt 20 ganger
- eldste deltaker er Torgeir Brandvold
(96 år).

Fra årets arrangement.
Til venstre: Værgudene holdt sin hånd
over det siste stevnet.
Under: Full innsats av Karl Jørgen Hoff.

Alle foto: priv./Knut H.Skramstad
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Salgsutstilling

HEGGEDAL HOVEDGÅRD

*****************************************************

Heggedal Hovedgårds Venner inviterer til kunstutstilling
31. oktober - 1. november 2009, begge dager: kl 11 - 16
Utstillere:

Arne Borring

Geir Børresen

Ulla Rødskog
Kristoffersen

Åse Schmidt

Tor Johansen

Tone Snarud

Gratisentré
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Heggedal
seniorsenter

- i Hegged
alse
inngang på nteret,
baksiden

Program oktober - desember 2009:

18. nov.

25. nov.

Ons. 14. okt. Brit Marie Edv. Sande viser stell og bruk av høreapparater kl. 11.00.
Tors. 22. okt. Moteoppvisning salg av høstens og vinterens dameklær v/ Liv og
Annes butikk.
Ons. 28. okt. Foredraget er ﬂyttet til 18.november
Tirs. 3. nov. Gla-jazzkveld m/Swing and Sweet . Vi inviterer til mat og vin kl. 18.00.
Dans for dem som ønsker det. Påmelding innen tirsdag 27. okt.
Ons. 11. nov. ”Hverdagsliv og ekte spenning. Krigen 1940–45. Spion i Hitlers Rike.”
Foredrag V/ Sønnøv Sem Borse kl. 11.00.
Ons. 18. nov. ”En reise på Vestbanen fra Kristiania til Bragernes med bråstopp
Heggedal.” Foredrag v/ Tor Kristian Østeby. kl. 11.00.
Årets Luteﬁsk middag kl. 13.00. Påmelding innen 11.nov.
Ons. 25. nov. ”Mattradisjoner – rundt julen” - foredrag v/ Wenche Andersen fra TV2’s
frokost program kl. 11.00
Fre. 27. nov. Askerkonsertene i Kulturhuset. Lill Lindfors og Ketil Bjørnstad kl. 19.30.
Bindende påmelding så raskt som mulig til senteret. Kr. 310.-.(A-kort 235.-).
Ons. 2. des. Frid Feyling - daglig leder v/Heggedal Bibliotek - forteller om bibliotekets arbeid og tilbudet til pensjonister, kl. 11.00
Fre. 18. des. Vi serverer julens pinnekjøtt middag, m/ riskrem. Kl.13.00.
Arne Sæther spiller til allsang. Påmelding innen 10.des
Åpningstider: Mandag - fredag 08.00 - 15.00
Kaféen er åpen fra 08.00.
Hjemmelaget middag serveres tirsdag-fredag 13.00-14.00

VELKOMMEN TIL HEGGEDAL SENIORSENTER
Hilsen Vigdis J. Hilleren (kjøkkenansvarlig)
Elisabeth Lystad (daglig ansvarlig)

27. nov.

FASTE KURS, GRUPPER OG AKTIVITETER:
Håndarbeidstradisjoner
Seniordans
Slektsforskning – start 16.sept
(litt bruk av PC kreves)
Treskjæring
Turgruppen (se oppslag på senteret)
Datakurs nybegynnere
Datakurs - internett voksne i
hverdagen
Allsang

mandag kl. 10.00 - 12.30
mandag kl. 13.00 - 14.30
tirsdag kl. 11.00 - 13.00
tirsdag kl. 10.00 - 13.00
tirsdag kl. 10.00 - 11.30
onsdag kl. 10.00 - 12.00
onsdag kl. 12.30 - 14.30
onsdag kl. 12.00 - 13.00

Bilfører 65+, start 14. oktober.
Påmelding - se programmet
Snekkerkurs, start 14. oktober.
Påmelding - se programmet
Dametrim
Datakurs - foto/bildebehandling
for viderekomne
Bridge
Treskjæring
Bingo
“Hurra meg rundt”, med Boccia,
pilkast, spørrekonkurranser m.m.

onsdag kl. 14.30 - 17.00
onsdag kl. 18.00 - 21.00
torsdag kl. 10.00 - 11.00
torsdag kl. 12.30 - 14.30
torsdag kl. 11.00 - 14.30
torsdag kl. 18.00 - 21.00
fredag kl. 12.00 - 13.00
fredag kl. 11.00 - 12.00
i ulike uker

Heggedal seniorsenter drives i samarbeid med Heggedal Pensjonistforening
og Nasjonalforeningen Heggedal helselag
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Blåfjellmarsjen 2009
Hyttestyret i HIL arrangerte søndag
6. september i år Blåfjellmarsjen
i et fantastisk høstvær. Omkring 70
barn og voksne stilte opp ved Heggedal stasjon og gikk merket løype
opp igjennom Underlandsåsen til
Eikestubben og videre nedover til
Blåfjellhytta.

Løypa, som går inn ved steinhogger
Schaulund i Gamle Heggedalsvei og
inn i Underlandsåsen, gir en fantastisk utsikt over hele Heggedal og
deler av Indre Oslofjord. Mange av
deltakerne ble overrasket over den
fantastiske utsikten, dersom man
bare tok seg tid til å stoppe opp litt
og skue utover.
Enda ﬂottere utsikt er det fra stien
som går fra Eikestubben og nedover
til Blåfjell, her har man på mange
steder en panoramautsikt over Asker,
Bærum, Oslo, Nesodden og Røyken.
Denne turen kan trygt anbefales alle
i Asker og Bærum, dette må være en
av de beste utsiktsløypene i kommunene!
Underveis skulle deltakerne identiﬁ-
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sere dyrearter og kjendiser, alt fra ku
til lemen og fra (uten sammenligning
forøvrig) Marit Bjørgen til Alexander
Os’ skytestilling.
På Blåfjellhytta ﬁkk alle deltakerne
medalje, og barna en ekstrapremie.
Her var det også kiosksalg, loddsalg
etter premieutdelingen. I tillegg til
deltakerne var det omtrent 40 besøkende innom hytta, disse kom opp
fra Røykenområdet via Øvre Hallenskog..
Mange brukte dagen til bær- og
soppturer, kombinert med deilige
vaﬂer inne på hytta.
Blåfjellhytta vil være søndagsåpen
fra 12.00 - 16.00 hver eneste søndag
framover, til mai 2010.
Styret i Blåfjellhytta takker alle som
bidro til en meget vellykket dag i det
ﬂotte søndagsværet, og spesielt Emilie Rakkestad, Cecilie Eriksson og
Ulla Vidvei som stod for kiosksalget.
Frode & Morten

Påsketilbud til
Heggedalspostens
lesere
Styret ønsker å tilby Blåfjellhytta
til en eller ﬂere familier i påsken
2010! Kos deg i påskesolen i og
rundt hytta!!!
Vi krever dog at du holder hytta
åpen for servering fra 1200 - 1600
skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1 påskedag og 2.påskedag.
Ikke nøl - ta kontakt!
Hvis dette virker interessant send en epost til

morten.mette@gmail.com

Vi minner også om at Blåfjellhytta
leies ut gjennom hele året - gå inn på
hjemmesiden

www.blaafjellhytta.no

her ﬁnner du oversikt over når hytta
er ledig for deg, priser og mye annet.
Blåfjellhytta er et glimrende alternativ ved feiring av bursdager,
vennefester, dåp, konﬁrmasjoner,
begravelser, seminarer, skoleturer og
mye, mye annet.
Morten Eriksson

2009-10-02 14:54:31
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A-laget
kommer
hjem

Tekst: Frode Th. Omdahl
Bilder: Dag Henning Sæther
og Frode Th. Omdahl

Folk som har bodd en tid i Heggedal
vil huske Transmatorrennet - og til og
med at hoppbakken var i bruk. Det er
noen år siden nå. Brakkene ved den
gamle hoppbakken har sett bedre dager, og for litt siden bestemte HIL seg
for å rive dem. I stedet for å sette dette
arbeidet bort til et ﬁrma, ﬁkk Heggedals A-lag i fotball jobben.
Spenning i hverdagen
Øivionds Borhaug i HIL forteller at
jobben gikk greitt, selv om de møtte
noen overraskelser underveis. Blant
annet hadde Hafslund glemt å koble
fra strømmen - noe gutta ﬁkk merke
da de kom til sikringsskapet. Men det
gikk av i likeste laget. Og nå er altså
brakkene historie.
A-laget
Men nok om brakker og hoppbakke
- her skulle det handle om A-laget i
fotball. For ti år siden led idrettslagnee i både Heggedal og Vollen av at
de ikke hadde nok spillere til å stille

A-lag for herrer i fotball.
Derfor ble det besluttet å slå
de to lagene sammen, og slik
klarte man å få nok spillere
til et 6.-divisjonslag. Etter
som årene har gått har dette
”nabolaget” jobbet seg oppover i divisjonene, og spiller
nå i 3. divisjon.
For tre år siden klarte
HIL å stable nok spillere på
beina til et 2. lag, og i praksis
har A-laget vært et Vollen
lag like lenge.
HIL/VULs 2. lag ﬂytter
nå hjem ikgjen, og blir et rent HIL A-lag.
Selv om de startet i 8. divisjon for tre år
siden, vil det nå altså bli 5. divisjonsspill på
Gjellum fra våren av.
Feiring
For å feire ”hjemkomsten” ble det i slutten
av september arrangert fest for fotballgutta
på Blåfjellhytta, med helgrillet lam og mye
annet godt. Arrangør og kokk var Øivind
Borhaug.
A-laget: Bakerst fra v : Petter Steinheim,
Jarle Nilsen, Zishan Abbas, Marino Kajic Piplica, Joakim Sivertsen. Foran fra
v : Sverre Vedeler,
Daniel Hylleberg
Christiansen,
Truls Irgens
Jensen, Terje
Vaaten
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Allidrett:

Nå er årets allidrettsgrupper i
gang i gymsalen på Heggedal
Skole.
4-6 åringer møtes hver tirsdag
klokken 17 - 18, kontaktperson er
Truls Nordby Johansen, som treffes på telefon 97 61 82 72
1.    klassegruppen møtes tirsdager klokken 18 - 19, kontaktperson
er Øystein Hvesser, telefon 91 62
77 93

Volleyball

:

Ellers kan det nevnes at volleyballsesongen er i full gang og at
HILs eminente 2. divisjonslag
trener tirsdager klokken 20.00
i Heggedalshallen og torsdager
klokken 21.00 i Askerhallen.
Kontaktperson er Borghild Istad
på telefon 91 35 35 12. Ellers kan
Heggedalsposten nevne, sånn i
forbifarten, at HIL-styremedlem
Gry er Norgesmester i veteranklassen i volleyball i år!
Forøvrig er nye talenter alltd velkomne! Kontakt gjerne Borghild for mer
informasjon.
￼

Langrennsgruppa
i gang igjen!
Velkommen til en ny sesong på
skitrening 2009-2010!
Langrennstreningen starter opp igjen
i uke 39 (etter samling på Vestlia
19-20/09), og vi trener fra Heggedal
skole på mandager og Blakstad skole
på torsdager.
Vi er delt inn i tre treningsgrupper:
Gruppe 1 (3.-4. trinn):
I denne gruppen er det lagt opp til
mye skileik, men fokus er rettet mot
det å forbedre skikunnskaper på
langrennski. Det forutsettes at barna
kan gå på ski, og at foreldrene til
tider kan være med på treningene.
Denne gruppen trener torsdager kl.
17.30-19.00 fra Blakstad skole.
Første trening var torsdag 24. september.
Gruppe 2 (5. - 7. trinn):
I denne gruppen er det mer fokus
på langrennstrening og teknikk.
Gruppen trener mandager kl. 18.30 20.00 fra Heggedal skole og torsdager kl. 18.00 - 19.30 fra Blakstad
skole.

Gruppe 3 (fra 8. trinn):
Denne gruppen har sterkt fokus
på langrennstrening, kondisjon og
teknikk. Gruppen trener mandager
kl. 19.00 - 21.00 fra Heggedal skole
og torsdager kl. 18.00 - 20.00 fra
Blakstad skole.
Denne gruppen vil også få tilbud om
langtur på søndager.
Treningen begynte mandag
29.august.
Så snart snøen legger seg, vil treningen på ski starte. Den vil foregå fra
Solli i Vestmarka. Hvis forholdene er
gode nok, vil skitreningen bli lagt til
Eidjordet eller lysløypa i Vardåsen.
Har du lyst til å være med på en av
de ovennevnte gruppene, er det bare
å møte opp på treningene.
Har du noen spørsmål – ta kontakt
med Inger Brit Bjerkreim Furnée,
leder av langrennsgruppa.
Tlf. 404 777 58
E-post: ingerbrit@live.no

Første trening var mandag 21. september.

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

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)

Heggedal Idrettslag - klubben der alle lykkes!

20 - 23 HIL 0509.indd 4

2009-10-02 14:54:38

Heggedals posten 23

Nærmiljøsentralen er i farta!
Departementet sa ja, og styret er nå
i gang med å etablere sentralen. Vi
håper å få ansatt daglig leder i løpet
av desember. Sentralen vil da kunne
være i drift på nyåret, litt avhengig av
når lederen kan tiltre stillingen. Sentralen får kontor og møterom innerst
på biblioteket. Kontorutstyr, datautstyr og bredbånd skal på plass, og
styret orienterer seg nå i rollen som
arbeidsgiver.
Stillingen som daglig leder lyses ut.
Vi er spesielt interessert i søkere fra
lokalmiljøet!
Når daglig leder er på plass, vil vi
samle foreninger og andre interesserte

og prioritere aktivitetene for sentralen
framover (sentralens årsmøte).
Styret har til nå tenkt at sentralen
skulle organiseres som et andelslag,
men andelslag kan ikke registreres i
Frivillighetsregisteret. Vi vurderer
I går – i dag – i morgen?
De første frivillighetssentralene i Norge ble opprettet i 1991, og var typiske
”hjelpesentraler”. Frivillige melder seg
til tjeneste, og gir en hjelpende hånd til
”brukere” med hagearbeid, handling,
transport osv. Neste trinn i utviklingen var ”møteplass-sentralene”, som
inviterer inn mennesker som trenger
en møteplass, et sted å treffe andre.
Departementet signaliserer nå et ønske
om at sentralene skal være nærmiljøsentraler – eller ”sektorovergripende
nærmiljøsentraler” som det står i
Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007) –
”Frivillighet for alle”:
”Regjeringens mål er å utvikle
sektorovergripende nærmiljøsentraler……………..

Fra regionkonferansen for frivillighetssentraler på Hafjell 14.-15.september.

……….. Et hvert lokalsamfunn har
mange lag og foreninger som arbeider ut fra sine mål og verdier, men de

derfor å registrere den som en forening. Dette er bare en formalitet, og vil
ikke få betydning for den daglige drift
eller medlemmenes innﬂytelse.
Dag Henning Sæther
ﬂeste har samme overordnede målsettingen om å skape gode samfunn hvor
innbyggerne kan være aktive og ha
innﬂytelse. Frivillighetssentralene bør
her se sin rolle som et koordinerende
ledd mellom frivillige lag og organisasjoner og mellom det frivillige og det
offentlige. En slik koordinerende rolle
innebærer ikke at frivillighetssentralene skal overta ordinære administrative oppgaver for lag og foreninger,
men ivareta rollen som pådriver og
samarbeidspartner for lokalt frivillig
engasjement og samspill mellom frivillig og offentlig virke.”
Heggedal Nærmiljøsentral er ”heldig”,
som helt fra starten av har en proﬁl
som går rett inn i departementets
beskrivelse. Mange etablerte sentraler
føler nå et krav om å dreie aktivitetene
og tilpasse seg nye ønsker. Sentralene
driver innenfor et område i stadig
endring.

Heggedal Nærmiljøsentral er under etablering, og søker etter daglig leder. Sentralen vil bli samlokalisert med biblioteket.
Nærmiljøsentralen skal bidra til å videreutvikle den frivillige innsatsen fra organisasjoner og privatpersoner, ved å:
• utvikle fellestiltak og arenaer i samarbeid med lokale organisasjoner og frivillige.
• etablere møteplasser for samarbeid og kontakt mellom frivillige, næringsliv og offentlige organer.
• initialisere nye nærmiljøtiltak – spesielt rettet mot grupper som faller utenfor det eksisterende tilbudet.

Daglig leder av Heggedal Nærmiljøsentral
(heltid/deltid)

Vi søker en ildsjel som kan bidra til å utvikle sentralen til en aktiv møteplass. Daglig leder har ansvar for drift og ledelse
av sentralen, med økonomistyring, saksbehandling og rapportering. Leder vil samarbeide med et aktivt styre.
Stillingen er i utgangspunktet en 100% stilling, men kan også deles i to deltidsstillinger.
Ønskede kvaliﬁkasjoner:
• høyskole eller annen relevant utdanning
• relevant arbeids- eller ledelseserfaring
• gode datakunnskaper

• noe erfaring med regnskapsoppfølging
• evne til å samarbeide, engasjere og motivere
• evne til å jobbe selvstendig, målrettet, og løsningsorientert.

Referanser bes oppgitt. Lønn etter avtale. Søknadsfrist: 19. november.
Spørsmål rettes til interimstyrets leder Dag Henning Sæther (977 40 617 / d-hen-sa@online.no) eller
nestleder Stein D.Berge (986 95 680 / stein.berge@c2i.net)
Søknad med vitnemål og attester sendes: Heggedal Nærmiljøsentral, postboks 96, 1380 Heggedal.

23 Nærmiljøsentralen 5-2009.indd 3

2009-10-02 10:32:53

24 Heggedals posten

Heggedal Historielag er stiftet!
Torsdag 3. september ble en forsamling av 13 historieinteresserte innbyggere enige om at vi trenger en
lokalhistorisk forening for Heggedalsområdet. Per Olav Berg og Terje Martinsen hadde fortalt om utviklingen
av Røyken Historielag fra oppstarten
i 1967 fram til dagens organisasjon
med 700 medlemmer(!).
Et interimstyre er stablet på beina, og
er i arbeid. Det består av:
Terje Martinsen
Åse Naterstad
Ivar Schaulund
Karl Gulliksen
Arne Sæther
Kerstin Nordby
Dag Henning Sæther

Terje Martinsen (t.v.) og Per Olav Berg orienterte om Røyken Historielag
Foto: Øistein Yggeseth

Styret har prioritert å dra i gang konkrete aktiviteter. Første gruppe som er
etablert, skal samle inn gamle stedsnavn. Ivar Schaulund og Terje Martinsen har ansvaret for dette arbeidet.
(Ta kontakt hvis du er interessert i å
bidra!)
Mange er interessert i historie, og
Enighet om at det er viktig å bygge
allianser, både for å få drahjelp og
unngå konﬂikter. Aktuelle samarbeidpartnere er:
Asker og Bærum Historielag ser

behovet for lokale grupper, med den
størrelsen Asker og Bærum har.
Asker Museum har veldig lite fra
Heggedal, og tar gjerne imot gjenstander. Museet låner ut ting, og vi
kan samarbeide om utstillinger.
Heggedal Hovedgård – Hovedgårdens venner og Stiftelsen. Aktuelt å
samarbeide om arrangementer.
Heggedal bibliotek har plass til utstillingsmontere. Lokalsamlingen ved
biblioteket kan utvides. Biblioteket
har kompetanse på systematisering
og lagring av materiale.
Seniorsenteret har allerede ei gruppe
som holder på med slektsgransking.

Heggedalsposten tar gjerne inn artikler med historiske temaer.
Nærmiljøsentralen - som skal etableres i bibliotekets lokaler - kan bli
en støttespiller. Sentralen vil ha datautstyr til disposisjon, bl.a. til scanning
av bilder.
Etter nyttår vil Heggedal Historielag
arrangere et åpent møte med aktuelle
foredrag, en presentasjon av laget og
invitasjon til å tegne medlemskap.
Hvis du allerede nå er interessert, ta
kontakt med en i styret, så kommer du
på mailing/brev-listene, og får informasjon om møter og aktiviteter.
Dag Henning Sæther

I anledning Kulturminneåret er det hver måned minst ett arrangement i Asker Kommune med
lokalhistorisk innhold. Heggedal er tildelt måneden november. Asker Kommune i samarbeid
med Asker og Bærum Historielag inviterer til:

Historisk vandring i Heggedal
med Terje Martinsen
søndag 8. november kl. 13.00

Oppmøte ved fabrikken (inngangen v/Kunstskolen)
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VI UTFØRER
* Alt innen gravearbeid
* Transport og salg av matjord, bark,
sand, pukk, subbus og fyllmasser

Martin Rønning AS holder for det
meste til i Kloppedalen i Heggedal.
Bildet viser 6 av de ansatte - og 3
maskoter.
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*

Avfallscontainer utleie

*

Trefelling

*

Snøbrøyting, strøing og vårfeiing

*

Vi formidler og samarbeider med
anleggsgartner og rørlegger

Ved forespørsler ta kontakt med oss på
tlf 66 90 61 36 eller send oss en mail:
post@martinronning.no
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Heggedal Friidrettsklubb 10 år

De som drev friidrett i Heggedal på 90-tallet, følte seg lite
verdsatt i Heggedal IL. I 1998 valgte de å melde seg inn
i Asker Skiklubb, men ble skuffet. I mellomtida hadde
HIL nedlagt sin friidrettsgruppe. Valget var derfor
enkelt: stifte spesialklubb
for friidrett i Heggedal.

Heggedal Veteran Friidrettsklubb ble stiftet
6. oktober 1999 med et
20-talls medlemmer. Etter drøyt 4 år ble navnet
endret til Heggedal Friidrettsklubb, for å markere
Klubbens emblem
at klubben er åpen for alle
fram til 2005
aldre.
Liten klubb - store arrangører
HFIK har arrangert en rekke NM for veteraner, og har
høstet svært mye ros for gode arrangementer. Klubben
har 2 forbundsdommere og 7 kretsdommere - forbundsdommerne var i en årrekke faste øvelsesledere/dommere
på Bislett Games og på Tyrvinglekene m.m.
En rekke NM og internasjonale titler
Hele 6 av utøverne har gull i Veteran-NM. og 2 er Europamestere. Sølv og bronse i VM har det også blitt, og en
rekke medaljer i Nordisk.
Arne Sæther
Askers ordfører Lene Conradi kom
på overraskende besøk på Heggedal
Seniorsenteret på ”Eldres dag” 1.
oktober. Det var også underholdning
ved ”piano-Soprano” med gamle
sanger av Kristian Hauger.
(Foto: Øistein Yggeseth)

Rakner det for deg?
Biblioteket har symaskin!

Heggedalsposten vil ikke gi ut
kalender for 2010. Vi håper å
komme sterkere tilbake i 2011!

Hei !
Søndag 9. august solgte Regine, Thea og Eli Signe lodd og vafler i Sætre
terrasse til inntekt for Redd Barna.
De jobbet iherdig; laget lodd og plakater og fant frem premier. Det kom
ikke så mange (ikke annonsert), men de fikk likevel inn hele 939,- kr.
Det blir flere basarer på disse jentene.
Mvh Torstein Kvaale og Anne Bratås
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Har du en liten lokal nyhet, et
bilde eller et utklipp?
Send det til Heggedalspostens
smånytt-redaksjon:
d-hen-sa@online.no
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Biblioteket trenger flere
leksehjelpere!
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RETTELSE!

Det ble feil åpningstider i annonsen for
Heggedal Møbelsalg i forrige nummer!
Butikken er åpen 2 dager i uka:

Mandag og torsdag: kl 13 - 19

I Heggedal trenger vi flere leksehjelpere innen fag som
norsk, historie, matematikk med mer. Leksehjelpen finner
sted mellom kl 15 og kl 18 på torsdager.
Vi trenger leksehjelpere som kan stille opp fra kl 15.
Vennlig hilsen oss i Heggedal bibliotek.
tlf : 66797781

“KALEIDOSKOP” – HARALD SCHIOLDBORG JR.
OLJE- OG AKRYLMALERIER - UTSTILLING 17/10 – 25/10
KUNSTFABRIKKEN HEGGEDAL
ÅPNING 17. oktober KL. 15.00
ÅPNINGSTIDER:
Lørdag 17/10 kl. 15.00 – 19.00
Søndag 18/10, kl. 12.00 – 17.00
Mandag 19.10 - fredag 23.10. kl. 15.00 – 19.00
Lørdag 24/10 og søndag 25/10 kl. 12.00 – 17.00

Juleutstilling – salgsutstilling på Kunstfabrikken
21. og 22. november
kl. 12.00 – 17.00
Kjøp julegavene på fabrikken!
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Åpningstider:
Mandag
Tirsdag langåpent
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

7 - 14
7 - 19
7 - 17
7 - 17
7 - 17
9 - 16
10 - 16

Tel. 95 45 44 14

Stedet i Heggedal for ismokka, kaffe latte,
økologisk kaffe, ferske bakervarer, is og brus
Masse spennende vintage, antikk, interiør, dameklær
fra bl.a. Container, Vila, sko fra Sassy m.m.
Pynt opp antrekket med unike vintage vesker i mykt skinn.
Nye varer hver uke.

www.heggedalstasjon.no

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

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

PC Doktoren i Heggedal

• Flytting av data mellom
gammel og ny PC

TREIG PC? Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

• ISDN, ADSL og IP telefoni
• Oppgradering

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

• Salg av ny PC

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV
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