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Ting Tar Tid
Innskrenkningene

ved Heggedal bibliotek har til nå vært en
administrativ sak, og politikerne
har nok bare sett overskriftene.
Brukergruppa for utbygginga
har hatt møte med politikerne,
og diskutert biblioteket og andre
saker. Vi håper nå at de ser at biblioteksaken sammen med andre
budsjettiltak sender feil signaler
til lokalsamfunnet og utbyggere.

Kommuneplanen har lenge
hatt et punkt om utvikling av
4-5 lokalsentra innenfor Askers
grenser. Dette tema har hatt lav
bevissthet rundt i kommunen,
bortsett fra i Heggedal. Her har
den til gjengjeld vært så sterk at
vi til tider har blitt oppfattet som
sære. Nå ”våkner” også andre
deler av Asker. Når Holmen-området begynner å tenke nærmiljø,
kan vi få større konkurranse om
midlene. Men samtidig bidrar
dette til å understreke hvor viktig
det er at Asker kommune har et
liv også utenfor sentrum. For den

INNHOLD NR. 6/2008
største konkurrenten til nå har
vært de enorme investeringene i
Asker sentrum, og det vil alltid
være mulig å begrunne enda ﬂere – for eksempel med konkurransesituasjonen mot Sandvika
og Oslo. Da må det være lovlig å
snakke om nærmiljø.

Undertegnede ringte en gang
en erfaren fylkespolitiker om en
sak. Svaret kom, men med en
påminnelse: Husk de tre T’ene –
Ting Tar Tid. Med internasjonal
lavkonjunktur og dårlig kommuneøkonomi er det mange prosjektplaner som nå må skrives
om.
Utviklingen av Heggedal
stopper ikke opp – den tar bare
mer tid enn planlagt. Årets julegave til den som er engasjert,
men har alt, blir noen tønner tålmodighet. Vi kan også anbefale
ei god bok. Du ﬁnner den på biblioteket!
DHS
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Redaksjonen for dette nummer ble avsluttet
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Du er velkommen til å gi ditt
bidrag til bladet - for eksempel
kr. 100 til konto nr. 2220.16.01332
Utgivelsesplan for 2009:

(Stoff-frist / datoer for distribusjon)

Redaksjonen for HEGGEDALSPOSTEN (fra venstre):
Stein D Berge, Heggedal Vel (stein.berge@c2i.net)
Terje Martinsen, historiker (te-m4@online.no)
Ole-Herman Bjor, Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Dag Henning Sæther (d-hen-sa@online.no)
Irene Johansen, Heggedal Vel/økonomi (ire-j2@online.no)
Odd Lars Vanberg, Heggedal Hovedgårds Venner (catvanberg@c2i.net)
Frode Th. Omdahl, redaksjonssekretær (f2@bluezone.no)
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NB!
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Mettaberget – Eggedammen –
Sætrefossen – Vassvollen – Trolljuvet
Kjente navn for eldre heggedøler, men kanskje mindre kjent for
mange unge i dag.
Manndomsprøven, stuping og bading, togulykke,
Kjeksfabrikk, ﬁske, Trolljuv og gravhauger

Mettaberget

Mettaberget har i mange år vært samlingsstedet for ungdommen i Heggedal
om sommeren. Her møtte de som bodde
vest for toglinja oss som kom fra sentrum
og øst for toglinja. Og det var ikke bare
for å stupe og bade, men også for å møte
det andre kjønn.
Det var så godt å strekke seg på de
varme svabergene og slikke sol på ﬁne
sommerdager, enten aleine eller med
noen i armkroken.
I eika var det stupebrett, visstnok laget av brødrene Paul og Knut Wiencke i
sin tid. 8 meter over vannﬂaten, høyt nok
til å imponere jentene! Å stupe fra eika

Tekst og foto:
Odd Lars Vanberg

var forresten en av 3 manndomsprøver
for gutta i Heggedal.
Mange har lurt på hvor navnet Mettaberget kommer fra. Noen vil ha det til at
det var ei ung jente, Mette, som druknet
der og at berget er oppkalt etter henne.
Andre hevder at berget er midtveis mellom Sætrefossen og Heggedal stasjon og
at midtberget er blitt til Mettaberget.

Eggedammen

Mellom Mettaberget og Eggedammen, –
et sumpig område forresten – anla beboerne i Sætre Terrasse i sin tid en pumpestasjon for å sikre seg vann til husholding
og hagebruk. Restene av pumpestasjonen

ligger gjemt mellom de store ﬂotte eiketrærne der som dessverre nå synger på
siste verset.
Her gjør jernbanelinja et par store
svinger før den forsvinner i bro over Verkenselva i retning Gullhella. Kanskje det
var disse svingene sammen med kulda
som gjorde at toget sporet av her den 3.
januar 1926. Lokomotivet rutsjet nedover
en skråning og ble liggende i vannkanten.
Konduktørvogna fulgte etter og ble
liggende oppå lokomotivet. Til alt hell ble
ingen av de 400 passasjerene skadet, heller ikke togpersonalet.
Da Drammensbanen ble bygget men-

Vinnulstad
Vin

t er

Sætredammen
ve
ie

n

Trolljuvet

Vassvollen

Sætrefossen
Demningen

Eggedammen
Mettaberget

Gjellumvannet
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Svart-or med koter. Det er kjempetrær
og rikt biologisk mangfold i området
mellom Verkenselva og Vinterveien.
te Asker kommunestyre at det ﬁkk greie
seg med to stasjoner i bygda, Hvalstad og
Asker. Men det ble understreket at befolkningen i Heggedalsområdet på denne
måten ville bli utelukket fra å benytte
jernbanen, og folk her kunne kanskje ”aller mest trænge til denne mægtige Løftestang til Udbredelse av Civilisation og
Velstand, den Del endelig, der er længst
bortfjærnet fra Byerne, og som selvfølgelig burde vente den største Fordel af dette
Befordringsmiddel” .
Ja, vi ble tidlig
neglisjert!!
Reidar Solli skriver i ”Vårt Lag” av
Mai 1996:
”Jernbanen ble opprinnelig bygd
smalsporet og vognene ble trukket av
damplokomotiv. Ombyggingen til normalspor ble gjort i 1920, og i 1922 ble
Drammensbanen elektriﬁsert som første
NSB-strekning. Før Drammensbanen
ﬁkk ny trasé fra Asker gjennom Liertun-

Heggedals posten
nelen i 1973, hadde Heggedal Stasjon ca.
120 tog i døgnet. Mer enn 40 krysninger
foregikk på en hverdag.”
Der toget gikk over Verkenselva ved
Eggedammen kunne en ta den hardeste
av manndomsprøvene, også nevnt i Ola
Bauers bok om sine barneår i Heggedal.
Det gikk ut på å ligge mellom togskinnene mens toget passerte. På brua var det
akkurat nok høyde til å gå fri understellet
på vognene!
Eggedammen er i dag skrumpet inn
og er ikke den dammen den engang var.
Slam og ﬁnstoffer fra vannføringen har
hopet seg opp og dannet en vegg som
tvinger utløpet til Gjellumvannet en annen vei. Dammen var populær blant
stangﬁskere. Var en ute etter de store abborene, ble det satt garn ved utløpet. Da
var en garantert abborer på en halv til en
kilo. I eldre tider var det rikt ﬁske i området rundt og ved Eggedammen. Henrik
Vinnulstad sa i 1707 at ”tidligere ﬁkk de
ofte så mye ﬁsk og ål at de knapt kunne
bære fangsten i en vending.” Ørret ble tatt
i garn, ål i vierteiner.

Sætrefossen

Forretningsmannen og kjekskongen H.
O. Røhr (1836 – 1912 ) kjøpte Sætre gård
i 1870. Jernbanen var under bygging og
han var forutseende nok til å sikre seg
vannrettigheter i Verkenselva. Så bygde
han demningen ved Sætrefossen og installerte et turbinanlegg nedenfor. Det
var for å sikre seg kraft til kjeksfabrikken
som han bygde og startet på Sætrejordet
15 September 1883.
Det er trist å se restene av den engang
så imponerende demningen. Store blokker ( ”Kisten” ) fra krona ligger hulter til
bulter på nedsiden av demningen.

Dramatisk da toget sporet av i 1926.
Er det ikke på tide at Heggedølene
hedrer den dyktige forretningsmannen
ved å gjenoppbygge demningen. Skal vi
danne ”Sætrefossens Venner” ?

Vassvollen

Like ved demningen ligger Vassvollen, en
idyllisk plass like under Vinnulstadklippen. Før biler ble allemannseie og samtlige arbeidet på lørdager, var Vassvollen
et populært utfartssted for familier. Her
var tumleplass for barna, og de voksne
underholdt seg med kortspill og prat og
kanskje noe attåt!

Trolljuvet

Verkenselva kommer fra Verkensvannet
( 183 m.o.h. ) på Dikemark og bukter seg
gjennom Askerbørskogen, Vinnulstadjordene og ned gjennom Trolljuvet til
demningen. Gjellumvannet ligger 97
m.o.h. Mesteparten av fallhøyden skjer i
Trolljuvet , så her går elva stri med kulper
og små fosser. På hver side av elva ﬁnnes noen av de største granene og bjerkene i hele bygda. Graner over 3 meters
omkrets ved roten er ikke sjeldne. H. O.
Røhr lot sprenge vekk noen steinklipper
langs elva for å stimulere vannføringen.
Steinblokkene er med til å befeste
navnet Trolljuvet. Uframkommelig ja,

Verkenselva munner ut i Eggedammen, deretter renner den ut i
Gjellumvannet. Utløpet fra dammen skimtes midt i bildet.
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Sætrefossens Venner
Sætredemningen var opprinnelig 7 m høy, men etter rivingen bare 5 m. Foran demningen er det dannet et tjern.
men for et biologisk mangfold og uberørt
natur!

Vinnulstad

I sin tid var her to gårder: Østre- og
Vestre Vinnulstad. De ble slått sammen
i 1918. Gården er kanskje den eldste på
Askerbørskogen, muligens ryddet i tiden
rundt Kr.f.
Det er registrert kokegroper og ﬂere
gravfelter fra bronsealderen for ca. 3000
år siden. Det største feltet ﬁnnes ved
overgangen mellom jordene og åskanten
ut mot Gjellumvannet. Feltet har 12 rundrøyser og gjennom feltet ﬁnnes tydelig
spor etter den gamle ferdselsveien, Vinterveien.

Er det ikke på tide at Heggedølene
hedrer den dyktige forretningsmannen
H. O. Røhr ved å gjenoppbygge demningen?

fra steinbruddet
på Solberg til
Skal vi danne ”Sætrefossens Venner” ?
Vollen brygge
for videre skipning til ulike havner, bl. a. til Frierfjorden
der Norsk Hydro anvendte steinblokkene
i syretårn.
Vi skal ikke se bort fra at veitraséen
også ble benyttet av Dikemark Jernverk
(i drift 1697 – 1820) for frakt av både råvarer og ferdigvarer som kom eller skulle
skipes ut fra Vollen.
En søndagstur i områdene er besøket
verdt !!

Vinterveien

Fra Dikemark og Askerbørskogen gikk
det ferdselsvei gjennom Vinnulstad-gårdene, ned til Vassvollen og Eggedammen
og over det islagte Gjellumvannet, opp
Vinterveien til Guibekken og videre til
Vollen.
Enkelte steder ned mot Vassvollen
blokkeres veien av trær og busker, men det
gamle faret er godt synlig. Vi vet at veien
ble brukt til å frakte store steinblokker

Vinterveien mot Vinnulstad er idyllisk. Til
venste kan en se noen
av gravrøysene.

En solid fagmann innen elektroinnstallasjon - som omfatter alt med el-nettet, og det som er koplet til nettet.
Kom til butikken: mandag - fredag 10-16/17 - lørdag 10-13. Heggedalsbakken 3 - midt i Heggedal sentrum.
Eller ring oss på tlf: 66 79 68 18 - 901 24 432 - rask levering - tilbud gis - referanser kan skaffes.
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Anmeldelse av Terje Martinsens bok om Heggedal

Tekst: Randi Berge
Bildene er fra boka

Terje Martinsens bok om Heggedal gjennom 200 år vil bli vår veiviser gjennom
vår nære fortid – og den vil gjøre vår tilhørighet til denne bygda langt sterkere.

Boka er en veiviser bakover i
Heggedals fortid. Den er skrevet
for å gi oss sammenheng og kontinuitet. Forfatteren vil at vi skal bli
hjemmekjent i bygda og få innsikt
i vår nære fortid. Han vil gjøre oss
kjent med landskapet og mennesker som har levd her og gi oss en
opplevelse av tilhørighet.

For å høre til et sted må du kjen-

L

om utkomme. Martinsen gir oss kortversjonen av historien rundt de mest kjente
gårdene fordi vi skal forbinde noe med
stedsnavn som lever i beste velgående:
Gjellum, Yggeseth, Gui, Underland,
Sætre, Eid og andre.

a oss se på hvordan han går fram. Hva
slags stoff velger han ut? Hvordan bygger han opp boka si? Terje Martinsens
utvalg av stoff ser vi av hans grundige
innholdsfortegnelse som er en brukerveiledning for oss lesere.

ne stedets røtter, det er nødvendig
å se seg selv i en sammenheng og
bli podet inn i en lokalhistorie.
Her ligger forutsetningene for å
forstå sin egen tid. Martinsens
prosjekt er å gi sine lesere del i de
siste 200 år av Heggedals historie
i et uhøytidelig formspråk.

Han gjennomfører en muntlig

form, samtaler med leseren sin og
holder seg langt borte fra lærde
og akademiske formuleringer som
ville skremt oss. Martinsen er en
rev når det gjelder å formidle store
kunnskaper og bred innsikt på en
upretensiøs måte. Her merker man
hans pedagogiske teft.

T

idsrammen er fra 1800-tallet fram til
våre dager. Han presiserer i forordet at
boka ikke er en gårds- og slektshistorie,
men ”derimot en muntlig, folkelig, bilderik, opplevelsesrik og assosiasjonsrik
framstilling av et lite norsk samfunns
nære fortid i en viktig fase av moderne
historie.” Forfatteren ønsker å gi ”et
fortellende, nært og innenfra-orientert
bilde av bygda.” Dette er altså forfatterintensjonen.

Bildet viser Heggedal stasjon en vinterdag
omkring forrige århundreskifte. Se side 44.

Det store vendepunktet i Heggedals

For å gjennomføre prosjektet bruker

han i tillegg til hovedteksten en anseelig
samling bilder, margtekster, sanger og
revyviser, klipp fra protokoller og brev
etc. Kildematerialet er stort og mangfoldig, både skriftlige og muntlige kilder er
brukt. Resultatet er en levende tekst som
holder leseren engasjert.

Dette er Anne Margrethe Gjellum som det
fortelles om i avsnaittet under. Det er hun
som var enke og hadde 11 barn - og som gikk
barbent ned til Vollen for både å spare skoene - og for å reise billig til Kristiania.
Se side 19 i boka.

historie kom med jernbanen. Fra vi ﬁkk
egen stasjon i 1874 er vi koblet på resten
av verden. I løpet av noen ganske få
år skjer en revolusjon i det lille bygdesamfunnet. Vi er ikke lenger et avsidesliggende bondeland; med jernbanen
begynner en ny tid. Martinsen formidler
mye artig togstoff, blant annet en vise
av Wilhelm Dybwad som i sin parodiske
form fremdeles morer en togpendler.

Et glimt fra dagliglivet på 1890-tal-

Oversiktsbilde over Heggedal, ca 1890.
Bildet illustrerer den store forandringen som
har skjedd på mer enn 100 år. Se side 50-51.

Boka begynner med det førindustrielle

Heggedal, et relativt stabilt jordbrukssamfunn som i løpet av kort tid gjennomgår store endringer. Mange gårder
deles opp tidlig på 1800-tallet på grunn
av befolkningsveksten, og det blir kamp

let på den tidligere storgården Gjellum
gjorde inntrykk på denne anmelderen.
Gården var på dette tidspunkt svært
forgjeldet. Der satt det en enke med 11
barn. Hun dyrket ”ﬁnere” grønnsaker
som ble solgt på torget i Kristiania.
Jernbanen var kommet, men hun tok
heller dampbåten fra Vollen for da sparte
hun penger. Men ikke nok med det: Hun
gikk barbeint til Vollen for å spare på
skosålene! Hvordan vet vi dette? Fordi
barnebarnet har fortalt dette. Navnet
hennes er oppgitt i listen over muntlige
kilder.

En nedsnødd togvogn fra den snørike vinteren 1901 - 1902. Se side 46.

Men prisen tar en historie fra jula

1901. I et forrykende snøvær kjører
toget seg fast på Heggedal stasjon og
blir stående der i tre dager. Da utspiller
det seg underlige historier som det skal
gå gjetord om i mange år. Martinsen

Bakgrunnsbildet er en kopi av bokas forside
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lar Hildur Øverbye (datter av stasjonsmesteren) som da var 9 år, fortelle slik
hun opplevde denne julen. Kilde er et
intervju i Budstikka fra 1977. Les selv
og få førstehånds kjennskap til hvordan
en stasjonsmesterfamilie i Heggedal tok
seg av 30 av jernbanens kunder i 1901
– i 3 døgn! De hadde ikke mye husrom,
men hjerterom var det nok av!

7
E

n person som skiller seg ut i kampen
for de røde verdier er svensken Gustav
Rontèn – les om ham.

Barnearbeid var også vanlig i Heggedal i
slutten av 1800-tallet. Bildet viser at en stor
del av fyrstikkarbeiderne ved fyrstikkfabrikken var barn. Se side 57.

Heggedal har selvsagt sin identitet i

Dette viser den faste betjeningen på Heggedal stasjon ca 1935. I dag er stasjonen ubemannet - og det har klar sammenheng med
avviklingen av all industrien. Se side 47.

Et hovedfokus i Martinsens bok er in-

dustrireisingen og de gjennomgripende
endringene som fulgte i kjølvannet av
fabrikkanleggene. Dette er historien
om hvordan Heggedal ble Askers røde
hjørne. Fyrstikkfabrikken, Sætre kjeksfabrikk, Viking gummivarefabrikk,
Uldvar’n, Trevar’n, istraﬁkken - og ikke
minst steinhoggervirksomheten, som
skapte en arbeiderklasse med politiske
holdninger, mål og verdier som skilte
seg fra det som var god latin for storparten av Askers befolkning. Denne utviklingen gjør Marinsen rede for i en bredt
anlagt fremstilling der hovedvekten
legges på menneskene som hadde sitt liv
og arbeid knyttet opp mot disse hjørnesteinsbedriftene. Beskrivelsen av sosiale
forhold, skole, og kampen for bedre kår
bæres oppe av forfatterens evne og vilje
til å se sammenhenger og lange linjer.

Bildet viser Gustav Rontèn, som var svensk
anleggsarbeider og norsk statsborger. Han
avtjente vernplikten i den norske hær! Han
var brennende engasjert i å stifte arbeiderforeninger. Se side 105.

mer enn å være fabrikkbygda. Det har
vært en bygd for sang og musikk – og
ikke minst idrett. Andre halvpart av
Heggedalsboka er viet Heggedølingenes ”frie tid”. Forfatteren holder fast
på sitt litterære grep og lar sambygdinger, urinnvånere og andre komme
til uttrykk gjennom talløse historier
fra mellomkrigstid, okkupasjon, og de
første etterkrigsår. Kultur og fritid får
stadig større plass etter innføring av kortere arbeidstid og lengre ferier.

Det er to enkelthistorier som stikker

seg fram når det gjelder livsvilkår og
sosiale forhold;
Den ene historien er den hjerteskjærende
beskrivelsen av en familie på Gjellumhaugen som mistet 4 barn i en difteri
epidemi i 1899 i løpet av en uke. Og det
var kasseverkstedet på Fyrstikkfabrikken
som snekret disse 4 barnekistene – og kister til mange andre som gikk med i denne
epidemien.

Torbjørn Yggeseth vant i Holmenkollen i
1963. Se side 263.

L

Det var i denne familien på Gjellumhaugen
at 4 barn i 1899 døde av difteri på en uke
- og et 5. barn dør ca 3 måneder senere av
den samme sykdommen. Se side 63.
Steinhoggervirksomheten var heller ingen
liten virksomhet i Heggedal. Bildet viser
steinbruddet ved Underland tidlig på 1900tallet - et av ﬂere steinbrudd i Heggedal.
Se side 87.

Den andre historien er om en 11-åring

som måtte ”meisle” kjeven på grunn av
fosforforgiftning på Fyrstikkfabrikken.

okalpatriotismen var sterk i Heggedal,
noe følgende historie viser i en margtekst;
Skihopperen Leif Nyborg oppfordret
de ivrigste hopperne i Heggedal til å
melde seg inn i Asker skiklubb, hvor han
selv var medlem. Da kunne de hoppe i
Holmenkollen. Torbjørn Yggeseth kom
hjem til sin far og fortalte dette. Da sa
faren; ”Da får du ikke mat her”.

Bakgrunnsbildet er en kopi av bokas bakside
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Anmeldelse av Terje Martinsens bok om Heggedal fortsetter
K

ampen om bevaring av Heggedal
hovedgård har fått et eget kapittel – det
er verdt å merke seg. Hovedgården kan
stå som selve symbolet for sammenheng
og kontinuitet. Den er selve smykket i
bygda. ”Riv rukkelet” var parolen på
den ene siden og ”Riv ikke kulturverdier” ble et mantra for de som ville bevare.
De sistnevnte var i starten få, men ble
etter hvert svært mange.

Terje Martinsens bok
om Heggedal er til
salgs på Heggedal
bibliotek for kr 300.
Kartet viser en oversikt over Heggedal
sentrum som er under regulering pr 2008.
De 13 tallene referer seg til ulike elementer i
reguleringsplanen.
Se side 311.

Boka slutter – som seg hør og bør

Heggedal Hovedgård før den ble restaurert.
Det var virkelig svært forfallent - og i dag er
heggedølingene stolte av resultatet.
Se side 290.

– med framtidsplaner og nye visjoner for
Heggedal sentrum. Kan hende lar de seg
realisere i en ikke altfor fjern fremtid.
Nå er vi ved veis ende – året er 2008
– nå er vi oppdatert.
Takk til forfatteren for bredden og dybden – og underholdningen, i formidlingen av 200 års nærhistorie.
Heggedal 3. november 2008 –
Randi Berge

Ring på forhånd og avtal tid. GJELLUM TERRASSE 19
Evy: 6679 7603 - 911 80 553 - Sylvi: 6679 6717 - 936 70 943

Julestua
I Heggedal

Alt i hjemmelagde jule- og trolldekorasjoner,
kranser, nisser, malte koster, julestrømper, nøkleskap, håndmalte fat, dørkranser, heklede duker mm.
200 - 300 forskjellige ting - de ﬂeste med lys.

Åpningstidene er:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

kl 12 - 19
kl 09 - 16
- stengt
kl 12 - 19
- stengt
kl 09 - 14

Bruk biblioteket for å oppheve
stengningen 2 dager i uken

Julemarked og - kafè
på Heggedal Hovedgård

Tirsdag
2. des.

kl.
11 - 21

Kl. 13- 14: Forfatter Terje Martinsen forteller.
* Senere på ettermiddagen og kvelden spiller Aud
Rogne julesanger og annet hyggelig på sin gitar.
Bruk denne dagen til å treffe mennesker i kaféen,
være med på en god, gammeldags førjulsdag - og
kjøpe julepynt og julegaver til slekt og venner.
Du kan du få kjøpt alt av julekaker og julegaver. Her
er smykker, esker, tøﬂer, sokker, luer, duker, vesker,
gryte-lapper, treboller - og mye, mye annet.
Over 20 nye og gamle Heggedølinger har nå har kommet sammmen for å lage et hyggelig julemarket på
Hovedgården. Initiativtager er Gunn Marit Skancke.
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Europris er et non-food/dagligvarekonsern som driver et
lavpriskonsept over hele Norge.
De har over 160 butikker fra
Kristiansand i sør til Hammerfest i nord, og kjeden driver også
butikker i Sverige og Island.
Den første butikken ble åpnet
i 1992. Her skal det handle om
Europris i Slemmestad, som
åpnet 1. juli 2003.

Europris

Her ﬁnner du så og si alt. Ikke
ferskvare, men omtrent alt annet:
Tørrvarer, hermetikk, vaskemidler,
klær, verktøy. Akkurat nå er det
gjort klar for julehandel: Julepynt,
julekaker, og ikke minst julepresanger i lange baner.
Europris på Slemmestad
har sju ansatte, og to ekstrahjelper
som tilkalles i travle tider. Butikksjef Anne-Grethe Dokken fra
Heggedal (som overtar butikken
1. januar), forteller til Heggedalsposten at hun mener butikken har

potensiale. Det diskuteres for tiden
om Slemmestadgården skal bygges
på, og butikken vil da få utvidet
arealet sitt med 200 kvadratmeter.
Uansett om det blir påbygg eller
ikke, i løpet av 2009 vil butikken
bli pusset opp, og vil da framstå
som ny. Målet er å skape en spennende butikk for kundene, med
mye spennende varer og en trivelig
betjening.
- Vi vil ha en butikk som
kundene ønsker å komme tilbake
til, sier Anne-Grethe Dokken.

- Europris er jo kjent for å
ha litt av hvert til en rimelig penge,
slik at man har litt til overs, forteller den påtroppende butikksjefen.
Europris selger alt fra dagligvare til jernvarer, gaveartikler,
pyntegjenstander, kjøkkenutstyr,
tekstiler og leker og mye annet.
Her er både kjente merkevarer og
Europris sine egne merker. Europris tilbyr produkter med god
kvalitet til ekstremt lave priser. Du
kan lese mer om Europris på www.
europris.no.

Denne presentasjonen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Frode Th. Omdahl. Presentasjonen betales av bedriften.
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Kommunebudsjettet og utbygginga i Heggedal
Asker Kommunes budsjett for 2009
og årene framover er ikke hyggelig
lesing. Reduserte driftsbudsjetter og
en halvering av investeringsbudsjettet får konsekvenser for alle sektorer.
Rådmannen uttalte tidlig i Budstikka
at ”nedskjæringene ikke ville få kon-

sekvenser for utbyggingen i Heggedal”. Men Nærmiljøsenteret er tatt
ut av budsjettet for perioden fram til
2012, biblioteket har fått sterkt reduserte åpningstider, og reguleringsplanen blir stadig forsinket. I Heggedal er
det også en viss frykt for at utbygginga

av Holmen skal gå foran Heggedal.
Til sammen er dette dårlige signaler
for et område som er utpekt til å være
Askers første satsingsområde for tettstedsutvikling.

Brukergruppa for Heggedalsutbygginga inviterte derfor de politiske partiene til et uformelt møte om budsjettsituasjonen lørdag 8. november. Fire av de politiske partiene var representert på møtet.
Fra venstre kant, rundt bordet: Stein
D. Berge (brukergruppa), Arne Sæther
(brukergruppa), Irene Johansen (brukerguppa), Thorbjørn Løvås (AP), Dag
Solbakken (H), Ola Jacob Johansen
(FrP), Bjørge Sæther (SV), Knut Auke
(FrP), Per Anders Owren (H), Arne
Nordlien (H), Ole-Herman Bjor (brukergruppa). Tor Arne Midtbø og Per
Øystein Funderud fra utbyggingsetaten kom etter at bildet ble tatt, og Dag
Henning Sæther (brukergruppa) holder
kameraet.

Reguleringsplanen
Heggedal Sentrum –

for

og Asker kommunes del av utbyggingen.
Tor Arne Midtbø orienterte kort om
prosessen, som er omfattende, med
mange parter. Han forsikret om at
forsinkelsen i forhold til tidligere angitte tidsplaner skyldes omfanget av
arbeidet, og ikke manglende prioritering. Nå ser han for seg at planen
kommer til første gangs behandling
våren 2009. Den nye kollektivterminalen forutsetter 100-120 mill. i statlige millioner, fra ”Oslopakke III”. Der
er det ikke satt av penger til prosjektet
foreløpig, men det kan søkes midler
fra ”sekkeposter”. I diskusjonen ble
det påpekt at det ikke bør være noen
direkte kobling mellom utbygging av
sentrum og ny kollektivterminal. Asker Kommune vil ikke kreve at terminalen skal stå ferdig før sentrum

bygges ut, men den må inn i reguleringsplanen. 34 mill. til kommunens
del av sentrumsprosjektet i budsjettet
ligger uendret i budsjettet.

Nærmiljøsenteret. Investeringsmidler til det tidligere foreslåtte
nærmiljøsenteret er fjernet i rådmannens forslag til handlingsprogram
2009 - 2012. Politikerne forsikret om
at prosjektet ikke er skrinlagt, dette er
en utsettelse. De merker seg den solide lokale forankringen, men en dokumentert oversikt over fremtidig bruk
av lokalene vil styrke prosjektet i seinere budsjettprosesser. Tidsskjemaet
for reguleringsplanen gjør uansett at
bygging tidligst kan begynne i 2010.
Redusert åpningstid for
Heggedal Bibliotek. En utta-

lelse om nedskjæringene - underskrevet av sju lokale organisasjoner - ble

delt ut på møtet. Noen av politikerne
mente at dette var en administrativ
avgjørelse de ikke ville blande seg inn
i. Andre påpekte at redusert åpningstid er i strid med administrasjonenes
forsikringer til kommunestyre om at
den generelle budsjettreduksjonen på
4% ”ikke skal gå ut over tjenestetilbudet”. Brukergruppa ble bedt om å redegjøre for virkningene av nedskjæringene, og dokumentere påstandene
om at den negative besøksstatistikken
som var presentert for Heggedalsﬁlialen, var misvisende.
Flere politikere ga uttrykk for at
det er nyttig med slike uformelle møter, og stiller gjerne opp ved seinere
anledninger.
Tekst og foto:
Dag Henning Sæther

Årets skoleforestilling ved Hovedgården Ungdomsskole

bygger på Viktor Hugo’s “De Elendige”
Forestillinger på Kunstfabrikken tirsdag 9., onsdag 10. og torsdag 11. desember - alle dager kl. 18.00
Nærmere opplysninger kan bl.a. ﬁnnes på skolens hjemmesider
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- ditt lokale møtested

Vi har det beste,
og hjelper deg med det meste!

Bøker
Filmer
Aviser
Utsikt
Lesesal
Internett
Tidsskrift
Lydbøker
Hjerterom
Kopimaskin

I desember serverer vi pepperkaker og kaffe!

Velkommen!

Åpningstider: Mandag kl 12.00 - 19.00, Tirsdag kl 09.00 - 16.00
Torsdag kl 12.00 - 19.00, Lørdag kl 09.00 - 14.00
Adresse: Heggedalssenteret, 3. etg. (over Kiwi)
Telefon: 66 79 77 81
www.askerbibliotek.no
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TRELASTOMSET

være ledd i noen kjed
skap, gjennomført ser
evnen til å snu seg ra
trelast - bedre enn de
Da Odd Wernersen startet TRELAST-

TRELASTOMSETNING ligger ved Slemmestadveien mellom
Vollen og Vakås - Slemmestadveien 490 - tlf. 66 79 85 54

OMSETNING i 1983, hadde han lært at
lån fra banker gjorde at du overlot for
mye makt til bankene. Derfor bygget
han sten på sten - med minimale lån, og
minst mulig avhengig av andre. Han har
også den overbevisning at det å høre til
noen kjede vil han ikke - også fordi han
ser klare fordeler ved å være alene.

Hans strategi er et nært samarbeid med
håndverkere og mindre entrepenører - og
han gir dem kredit ut fra sitt personlige
kjennskap til disse kundene. Han
kjenner alle de gode leverandørene som
gjør at han kan kjøpe inn de rette varene
til gunstig priser - og sikre at kundene får
varene de trenger til rett tid.
Sjefen; Odd Wernersen (70 år) foran det siste
varetilskuddet i butikken; malervarer.

Dette hyggelige skiltet står til høyre for inngangsporten, og ønsker oss velkommen.

En historie om gründer i trelast som sleit i starten, men som
etterhvert lykkes - og han lykkes sammen med sin familie.

Odd Wernersen startet som 18 åring på

Ostehaugsgaten høvleri (en kjent trelastforretning i datidens Oslo), som læregutt.
Senere ﬁkk han 1 års utdanning i Trelastfaget i Sverige, som ble en faglig basis.

I 1962 ble han salgssjef i en annen
trelastforretning; Sig. Otterbeck på Sinsen. Her lærte han faget grundig - både
med kjøp og salg av byggevarer.

I 1964 startet Odd egen trelasthandel
fra sitt hjem i Grodalen, hvor han brukte
uthuset som lager. Om vinteren måtte
han bære materialene opp og ned bakken
fordi det ikke var fremkommelig med
lastebil. Men det å ha sin egen butikk
var verd slitet.
I 1965 kjøpte Odd Meierigården i
Røyken, hvor han bygget opp en langt
mer rasjonell bedrift med 15 mann.
Året etter kjøpte han Slettevold Sag og
Høvleri i Hyggen. Det hadde et område
på 40 mål, sysselsatte 40 mann og 6
vogntog som fraktet furutre rundt om på
Østlandet. Bedriften het nå Furutre AS.

Furutre opplevde en katastrofe på denne
tomten i Hyggen, som var bygget på

en fylling. Etter 12 års drift - i 1978
- raste hele området ut - og Odd hadde
ikke tegnet naturskadeforsikrng, som
på den tiden ikke var vanlig. Saken
vakte oppsikt nasjonalt - og senere ble
det obligatorisk for bedrifter at forsikringer også omfattet naturskade. Saken
kom også opp i spørrstimen i Stortinget
- fremmet av Kirsti Kolle Grøndahl - og
det var Reiulf Steen som håndterte saken
videre som statsråd.

I 1979 var en ny utgave av Furutre i
gang. Odd var også nå utålmodig og
bygget opp bedriften så raskt han kunne.
Men så kom det en nedgang i starten av
1980-årene - og i 1983 konkurs. Men
Odd ga seg ikke - han startet samme år
TRELASTOMSETNING, og nå var han
langt mer forsiktig med å la bankene få
for stor makt!
Hans kone Ellinor har i alle år stått last

og brast med sin mann - og det har vært
tøffe år. De har 3 barn; 2 sønner og en
datter. Begge sønnene; Knut og Øivind
har jobbet jevnt og trutt i TRELASTOMSETNING siden de var ungdommer - og
dermed støttet sin far.

Bildene over og under viser den nye maleravdelingen som ble åpnet for få uker siden.
Dette betyr at de nå er nærmere et komplett
byggevarehus med de ﬂeste byggevarer.

Omsetning og overskudd i
TRELASTOMSETNING AS
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:

8,1 mill - 29 tusen
12,2 mill - 105 tusen
13,5 mill - 105 tusen
20,4 mill - 1,4 mill
30,0 mill - 2,1 mill

Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Stein D Berge. Presentasjoen betales av bedriften.
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MSETNING AS

har lykkes uten å
n kjede. Og de lykkes ved stor fagkunnørt service, konkurransedyktige priser,
seg raskt - og ikke minst et brett utvalg i
nn de ﬂeste kjede-konkurrentene.
Denne strategien inkluderer også god
service, inngående kjennskap til byggevarer
og byggefaget, og rimelig transport til alle
de kunder som ønsker det. Det koster kun
kr 50 for lån av bil, mens tilhenger er gratis.
Og kr 100 for å få en større mengde varer til
byggeplassen - enten denne beﬁnner seg i
Røyken, Asker, Bærum eller Oslo.

Det er 2 forhold som underbygger det som
er skrevet tidligere; lojale medarbeidere og
en god økonomi i de senere årene.

Gratis leie av

Lojale medarbeidere vises best ved Jonny

som har jobbet sammen med sjefen i nærmere 40 år. Og det sier litt om miljøet å få
en kar som Ali til å fungere og trives så godt
som han gjør. Og denne gjengen må jo yte
god service når kunde-massen bare øker!

Den solide økonomien vises klart ved en

økning fra 8,1 mill i 2003, til en omsetning
på 30,0 mill i 2007, og med et overskudd på
2,1 mill - i forhold til det beskjedne overskuddet på 29 tusen i 2003.

Gunstig kjøp av tørr bjørkeved til jul
- og til resten av vintersesongen.

henger

Dette er en del av deres service; gratis leie av henger, kr 50 for å leie bil
og kr 100 for å få kjørt større lass til byggeplass eller hjem til deg.

TRELASTOM

SETNING’s eg
en

bil

Jonny Martinsen (fylt 60 år) har
jobbet lengst sammen med sjefen;
OddWernersen - siden 1969. Men han
hadde et opphold på 3 år etter konkursen i Furutre - før han igjen ble
med på oppstarten i TRELASTOMSETNING i 1983. Han har alltid likt
seg - og dette understrekes av at han
pendler til Fredrikstad. Han jobber 4
dager i uka fra kl 07.00 til 17.00.

Leie av bil

Deres spesialitet er et godt utvalg i trelast de heter jo TRELASTOMSETNING!

Trelastomsetning.indd 3

Øivind Wernersen (37 år) er sønn av
sjefen Odd og klar til å overta. Han
startet som 16 åring i 1988 - og han
gleder seg over fremgangen til TRELASTOMSETNING.

Ali Aboker (28 år) kom fra Somalia til
Norge som 8 åring - og han snakker
utmerket norsk etter å ha gjennomført full norsk skole. Han har jobbet
i TRELASTOMSETNING i nær 5 år.
Han gir full service, alltid med et smil,
og han sparer seg ikke. Ali er godt
likt av alle - kunder som ansatte.
Ali bor i Åmotlia i Heggedal, han er
gift med en somalisk kvinne og han
har 2 ﬂotte barn.
Han er et smilende og levende eksempel på at det går utmerket an å bli
integrert i det norske samfunn.
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Barneteater på Heggedal Bibliotek
lørdag 13. desember kl 15.00: ”Lussi, Louise og Lucia”
Fortellerteater for barn. Hadde
det bare ikke vært så mørkt. Og
hadde bare ikke vinden ult og
regnet trommet slik på taket. Og
hadde hun bare ikke gjemt Luciadrakten fra i fjor så godt. Dette er
historien om hva Louise opplevde
på loftet den Luciamorgenen hun
skulle overraske alle. Og det er
historien om Lussi, den trollete
og om Lucia, som vi feirer med
lussekatter og lys. I mørket den
morgenen møtes de to. De har
nemlig en avtale.

Møtene holdes på Helselagshuset,
mens sommerfesten og julebordet
er på Seniorsenteret.
Årets julebord (2008) er på Seniorsenteret ons.10.des. kl.17.30 – gamle
og nye medlemmer er velkomne.

Møtene holdes på Seniorsenteret.
Om underholdning: se ”Budstikka”.
OBS: årets julebord (2008) er
ﬂyttet til tirs. 16.des. kl. 17.00!
Tirs. 20.jan. 18.30 Medlemsmøte
Tirs. 17.feb. 18.30 Årsmøte
Tirs. 17.mars 18.30 Medlemsmøte*)
Tirs. 21.apr. 18.30 Medlemsmøte
Tirs. 19.mai 18.30 Medlemsmøte
Ons. 3.juni Dagstur (se oppslag)
Tirs. 25.aug. 10.00 ”Gjellumlekene”
September - Høsttur
Tirs. 15.sept. 18.30 Medlemsmøte
Tirs. 20.okt. 18.30 Medlemsmøte
Tirs. 17.nov. 18.30 Medlemsmøte
Tirs. 15.des. 1 7.00 Julebord

Kveldssonen

HANDLINGSPLAN 2009
Heggedal Pensjonistforening

Av og med Tone Bolstad. Varer ca. 40 min. Passer fra 4 år.
Billetter kr 40,- Forhåndssalg på Heggedal bibliotek, tlf. 66 79 77 81

Hovedgården kulturaktiviteter

Ons. 28.jan. 17.30 Medlemsmøte
Ons. 25,febr. 17.30 Årsmøte
Ons. 25.mars 17.30 Medlemsmøte
Ons. 27.mai 17.30 Medlemsmøte
Tors 28.mai 11.00 Hjertemarsjen
Ons. 3.juni Dagstur (se oppslag)
Ons. 17.juni 17.30 Sommerfest
Tirs. 25.aug. 10.00 ”Gjellumlekene”
Ons. 23.sept. 17.30 Medlemsmøte
Ons. 25.nov. 17.30 Medlemsmøte
Ons. 9.des. 17.30 Julebord

Heggedals posten

Kursaktivitetene ved
Hovedgården Ungdomsskole
fortsetter med nye kurs fra januar 2009. Kurstilbudet
blir i hovedsak det samme som denne høsten, med
noen endringer i tider.
Brosjyren for våren blir klar i midten av desember, og
blir delt ut på alle skolene i området.
I tillegg blir den lagt ut på ICA, KIWI, Rustad Meieri,
Heggedal Bibliotek og Servicetorget.
Kurstilbudet legges også ut på ungdomsskolens
hjemmesider: http://www.hovedgarden.gs.ah.no

*) Heggedal Pensjonistforening er
40 år 4. mars 2009. Jubiléet vil bli
markert på forskjellig vis.
Nytt (midlertidig) serveringssted i
Heggedal sentrum. Foto: O.H.Bjor
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Skitthegga Swing’s
nye hjemmesider ﬁnner du på
www.skitthegga.com

Asker Trial Klubb norgesmestere
for tredje gang

Asker Trial Klubbs veteraner sikret seg lørdag sin tredje
NM-tittel for lag. ATK kjørte de 24 seksjonene på 86
prikker, dvs hele 37 prikker mindre enn veteranlaget
fra Hobøl som kom på andre plass. Veteranklassen er
forbeholdt kjørere som er 30 år eller eldre. Sørlandets
Trialklubb vant NM for seniorer, mens Hobøl sikret seg
gullet både i NM for juniorer og i kvinneklassen. NM for
lag ble i år arrangert i Kleive utenfor Molde.

Leksehjelpere søkes til
Heggedal bibliotek

Heggedal bibliotek søker leksehjelpere
innen språk, realfag og samfunnsfag torsdager
15.00 - 18.00.
Det er viktig at leksehjelperen kan hjelpe
barn fra barneskolenivå til og med videregående skole nivå.
Kontakt biblioteket på tlf. 66797781 eller
erlend.eik@asker.kommune.no tlf. 66909675.

Bruk Heggedal Bibliotek!

Mange gledet seg over ”Barneimpro” på biblioteket lørdag 8.
november, med teatergruppa ”Soria under Moria teater”.

Foto: Heggedal bibliotek

Vinnerlaget - fra venstre: Ivar Ottestad, Tor Jørgen Brekka,
Tor Linnerud og Henrik Wergeland. Foto: Elin Vandevjen

Nyttårskonsert
søndag 11. januar kl. 1500
i Heggedalshallen

Følgende korps deltar: Asker Musikkorps,
Bondi og Vettre skolekorps, Borgen skolekorps,
Arnestad skolekorps, Holmen skolekorps samt
Heggedal og Blakstad skolekorps
Det blir en pause etter 3 korps.
Konfransier er Carl Christian Schou
Billettpris: Voksne kr 50,Barn og musikanter gratis
Kafeteria med salg av kaffe og kaker,
saft og pølser.
Arr.: Heggedal og Blakstad skolekorps
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Esmeralda

Egentlig var det Esmeraldas skyld.
Hun avbrøt meg omtrent midtveis. Hun gjorde det uten å
nøle og uten hensyn til tid og sted. Stedet var midtgangen i
Heggedal kirke, tiden var første søndag i advent 2007. Og hun
gjorde fra seg midt under min preken.
Nå må det kanskje forklares for de som ikke var til stede
under denne minneverdige anledning: Esmeralda er et esel, som
bor på en gård i Røyken og var invitert til gudstjenesten første
søndag i advent for å være en illustrasjon i prekenen. Det ble en
skikkelig illustrasjon på ﬂere måter. En ganske så usalig duft
fylte det lille kirkerommet som var helt fullt av søndagskledte
mennesker. Esmeraldas bidrag til prekenen var meget tydelig:
Nærmere stallen i Betlehem kommer vi ikke!
Nå er det gått et år siden den gang. Men julens budskap
kommer igjen og igjen med ordene: ”Guds bolig er hos menneskene”. Det er et Bibelsitat som står ﬂere steder. Jeg syns det
er en fantastisk setning. Den forteller meg at Gud ikke er fjern.
At Gud ikke er uinteressert. At Gud ikke er til et eller annet
åndelig sted langt borte. Guds bolig er her.
Og Guds første bolig, bokstavelig talt, var en liten stall i en
liten by, mindre enn Heggedal. Esmeralda ga oss den søndagen
en meget nær opplevelse av inkarnasjonens mysterium: midt i
denne verden, midt i denne skitten – og lukten faktisk – kommer Gud som Jesus til vår verden. For å vise at hans bolig er hos
menneskene. Nærmere grunnplanet er det vanskelig å komme.
Nærmere julens begynnelse kommer vi ikke.
For meg betyr det at Gud er nær min hverdag. Nær i min
hverdag. Juleevangeliet er budskapet om Jesus som bindeleddet
mellom Gud og meg. Jeg er ikke alene lenger, Guds bolig er hos
menneskene. Og fordi han er nær, kan jeg la meg berøre. Det er
for meg julens mysterium.
Kjære Esmeralda. Takk for at du avbrøt og reddet min preken. Den var i ferd med å renne ut i ingenting. Takk for at du
markerte for alle som var der: så nær
kom Gud. Vi som lett gjør Gud fjern.
Vi som ofte skal åndeliggjøre.
Kjære Esmeralda, kom igjen!
Og da skal vi være bedre forberedt…

God og velsignet jul til alle
heggedøler!
Ønsker Toralf Dehli
Sokneprest i Heggedal
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Gravlund på Østenstad

Kirkesjefen i Asker, Arne Eggen (bildet),
forteller at den nye gravlunden ved Østenstad kirke vil bli innviet 16. november
og tas i bruk fra årsskiftet. Fra da av skal
all gravlegging i Asker kommune skje på
Østenstad hvis en ikke bor i Asker sokn
eller har annen spesiell tilknytning til
Asker kirkegård. På Østenstad blir det
plass til både kistegraver og urner samt
en minnelund for de som ønsker en mer
anonym gravlegging.
(ohb)

JULAFTEN I
HEGGEDAL KIRKE
Gudstjeneste
kl. 12:00 – 14:00 – 16:00

2008-11-13 03:31:36
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Program Heggedal menighet
Dag

Dato

Kl

Aktivitet

Sted

Opplysninger

Kirken
Kirken

NOVEMBER
Sønd
Sønd
Sønd
Sønd

23
30
30
30
DESEMBER

19:00
13:00
14:00
18:00

Kveldsmesse
Gudstjeneste
Julemarked
Konsert

Kirken

Team Heggedal/Brennum
Barnegudstjeneste/Dehli
Tenning av julegrana
CoreliaKoret, Heggedal barnekor

Sønd

7

11:00

Gudstjeneste

Kirken

Simensen/Koret Salig blanding

Sønd
Sønd
Julaft.
Julaft.
Julaft.
1. Juled

14
21
24
24
24
25
JANUAR 2009

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

Gudstjeneste
Mediasjons gudst.
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Høytidsgudstj.

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Simensen
Dehli/Musikk: Laugerud/Thronrud
Brøndal
Dehli
Dehli
Simensen

Sønd
Sønd
Sønd
Sønd

4
11
18
25

11:00
11:00
11:00
19:00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Kveldsmesse

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Dehli
Simensen/Presentasjon av konﬁrmanter
Dehli
Team Heggedal/Brennum

Faste aktiviteter:
Speidere mandag kl. 18:00, Heggetroll tirsdag kl. 17:30, Voksenkoret torsdag ukike uker kl 19:00, HK tirsdag
like uker kl. 19:30. Bibelgruppe tirsdag ulike uker.
Søndagsskole:
7/12 og 14/12 (frokost og juleverksted).
Menighetsråd:
11/12 kl. 19:30 Heggetun (møtene er åpne)

Heggetun bygges ut!
Det drøyer med nytt menighetshus/nærmiljøsenter
Menighetshuset Heggetun ble oppført
i 1986 som et midlertidig bygg inntil et
mer permanent arbeidslokale for menigheten kunne stå klart. Etter at et nytt menighetssenter/nærmiljøsenter ble plassert
på kommunens handlingsplan i 2007 og 9
millioner var satt av i budsjettet for 2007
– 2008, regnet de ﬂeste med at prosjektet
ville bli påbegynt så snart reguleringsplanen for sentrumsområdet i Heggedal ble
ferdig.
Asker kommune erfarer nå en ny økonomisk hverdag og har vedtatt at alle investeringsplaner skal behandles på nytt
og at rammene for investering er halvert.
I rådmannens forslag til handlingsplan 2009 – 2012 er nærmiljøsenteret nå

Menighet.indd 17

tatt ut. Selv om forslaget skal behandles
politisk og det bedyres at dette kun er en
utsettelse, er dette et alvorlig tilbakeslag
for prosjektet. Forsinkelsen i arbeidet
med reguleringsplanen gjør at byggingen
uansett ikke kan starte før 2010.
Heggedal menighet føler at de har en
akutt mangel på både kontorplasser og
forsamlingslokaler. Menighetsrådet har
derfor startet arbeidet med å utrede en påbygging av Heggetun. Påbygget er tenkt
å gi to ekstra kontor og en større forsamlingssal. Selv om påbyggingen ikke er
endelig vedtatt, har rådet gitt sterke signaler om at de ønsker dette gjennomført
i nærmeste framtid. Håpet er at dette kan
gjennomføres i vårsemesteret.
(ohb)

HUSK
Julemarked
30. november

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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Human-Etisk
Forbund
i Asker
Human-Etisk
Forbund
i Asker
Det
Dethumanistiske
humanistiskelivssynet
livssynet

setter
settermennesket
mennesketi sentrum.
i sentrum.
Humanismen
har
som
mål
å
fremme
Humanismen har som mål å fremmeselvstendighet,
selvstendighet,
frihet
frihetog
ogansvar,
ansvar,og
ogåågigialle
allemennesker
menneskermulighet
mulighet
tiltilååutvikle
dette.
utvikle dette.

Humanistisk konﬁrmasjon Humanistisk konﬁrmasjon –
populært blant ungdom i Heggedal
populært
blant ungdom i Heggedal
Årlig deltar et tyvetalls ungdommer fra Heggedal

Årlig deltar et tyvetalls ungdommer fra Heggedal i
i humanistisk konﬁrmasjon. I Asker var det totalt 195
humanistisk konﬁrmasjon. I Asker var det totalt 195
konﬁrmanter gjennom Human-Etisk Forbund i 2008.
konﬁrmanter gjennom Human-Etisk Forbund i 2008.
Dette er nesten 25% av alle 15-åringene i kommunen .
Dette er nesten 25% av alle 15-åringene i kommunen .
Ved
humanistisk konﬁrmasjon deltar konﬁrmanten
Ved humanistisk konﬁrmasjon deltar konﬁrmanten
ii et
kurs
omkring temaer
temaer som
som berører
berørerulike
ulikeetiske
etiskeproproet kurs omkring
blemstillinger,
spesielt temaer
temaersom
somvinkles
vinkles
mot
ungblemstillinger, spesielt
mot
ungdoms
vilkår.
Blant
temaene
er
livssyn,
humanisme,
doms vilkår. Blant temaene er livssyn, humanisme,
menneskerettigheter,
rasisme,toleranse,
toleranse,ungdom
ungdom
menneskerettigheter, rasisme,
og og
seksualitet,
kjønnsroller og
og ansvar
ansvar for
for verden.
verden.
seksualitet, rus,
rus, kjønnsroller
En
En helgesamling
helgesamling med
med rollespill
rollespill om
om det
det åå være
være ﬂyktning
er også
en del
Gjennom
kurset
ønﬂyktning
er også
en av
delopplegget.
av opplegget.
Gjennom
kurset
sker
vi viå åstøtte
tareﬂekterte,
reﬂekterte,egne
egne
ønsker
støtteungdommene
ungdommene i å ta
valg, og til å få
få større
større forståelse
forståelse for
for sin
sin egen
egen
og andres
livssituasjon.
og
andres
livssituasjon.
Kurset avsluttes
avsluttesmed
medenenhøytidelig
høytidelig og
og verdig
seremoni
ungdommene
verdig
seremoni
forfor
ungdommene
ogog
famifamiliene
deres
.
liene deres.
Alle kan
tilbudet
om konﬁrAlle
kanvelge
velgedette
dette
konﬁrmasjonstilmasjonuavhengig
, uavhengigavavlivssyn
livssyneller
ellereventuell
evenbudet,
tuell
tilhørighet
til
et
trossamfunn.
tilhørighet til et trossamfunn.
Påmeldingsfristen for
Påmeldingsfristen
for2009-kursene
2009-kurseneer er
nylig
gått
ut,
men
etternølere
forhøre
nylig gått ut, men etternølerekan
kan
forhøre
seg
på
Akershus
sitt
fylkeskontor
om
seg på Akershus sitt fylkeskontor om mumuligheten for fortsatt å melde seg på, på
ligheten for fortsatt å melde seg på, på tlf.
tlf. 23 15 60 80. Kursstart er i slutten av
23 15 60 80. Kursstart er i slutten av januar,
januar, og avslutnings-seremonier foregår
og avslutnings-seremonier foregår 25. og
25. og 26. april i Asker Kulturhus.
26. april i Asker Kulturhus.
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Humanismen er
er uten
uten religiøse
religiøse forestillinger.
forestillinger,
Humanismen
og
legger
menneskerettighetene
til grunn for
Humanismen legger menneskerettighetene
til
sentrale
verdier
idealer.
grunn for sentrale
verdier
ogog
idealer.
MenneskeretMenneskerettighetene
et godt vernverdighet
for
tighetene
er et godt vern forer
menneskelig
menneskeligogverdighet
og
mangfold.
mangfold.

Humanistisk navnefest
Humanistisk
Humanistisk
navnefest ernavnefest
en hyggelig og

høytidelig
seremoni
for felleserfeiring
av at man
Humanistisk
navnefest
en hyggelig
og
har
fått
barn
og
gitt
det
navn.
høytidelig seremoni for felles feiring av at man
I Asker arrangeres
detog
navnefester
lørdagene
har fått barn
gitt det navn.
mars og 10.
i 2009.lørdagene
I Asker7.arrangeres
detoktober
navnefester
7. mars og 10.
oktober
i 2009.
Arrangementene
foregår
på Venskaben.
Arrangementene
på Venskaben.
Informasjon og foregår
påmelding
hos
Marit Røgeberg,
Heggedal
Påmelding
hos Marit
Røgeberg,
tlf.tlf.
975975
75 75
821821

Konﬁrmasjon - fra sermoni i Asker Kulturhus
Konﬁrmasjon - fra sermoni i Asker Kulturhus

Det finnes ingen oppskrift på ”humanistisk julefeiring”. Humanister feirer jul som folk flest:
hver familie har sine tradisjoner som er en blanding av ting bare den bestemte familien gjør og
ting som har gjenklang i kulturen utenfor - det være seg det som kommer fra kirka eller det opprinnelige fra riktig gamle dager. GOD JUL!
Human-Etisk Forbund er en
livssynsorganisasjon med vel
73 000 medlemmer i Norge.
I Asker lokallag er det 1233
medlemmer.
104 av dem bor i Heggedal.

Man blir ikke medlem i forbundet selv om man deltar i kursene/ seremoniene.
Forbundet har ikke barn som
medlemmer.

Åse Kleveland er styreleder for
forbundet. Daglig leder er generalsekretær Kristin Mile.
I Asker ledes lokallaget av
Bernt Eiken fra Vollen.

Les mer
mer om
om Human-Etisk
Human-Etisk Forbund
Forbund på
på nettet:
nettet: www.human.no
www.human.no og
og www.fritanke.no
www.fritanke.no
Les

18 Human-Etisk.indd 2
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Johan Naterstad
I Heggedalsposten nr. 3. hadde vi en artikkel om geologien i Heggedalsområdet skrevet av ”Heggedalspostens egen geolog” Johan Naterstad. I disse dager gis det ut en bok om Folgefonna nasjonalpark hvor Johan
har vært bidragsyter.
Ole-Herman Bjor
Johan Naterstad påstår at han nå er pensjonist etter at han for noen år siden sluttet ved Universitetet i Oslo. Men han er
fremdeles engasjert i en rekke prosjekter
og har gjennom et langt yrkesliv samlet mye stoff som han ønsker å ”rydde
opp” i. For oss i Heggedal kan det være
av interesse at han står som hovedforfatter til NGU’s berggrunnskart for Asker i
målestokk 1 : 50 000. I disse dager gis
det ut en bok på nær 600 sider om Folgefonna nasjonalpark og området rundt.
For Johan markerer det avslutningen på et
tverrfaglig samarbeid hvor han har deltatt
i en gruppe satt sammen av personer med
kunnskap om natur og kultur. Stoffet i
boka viser de store endringene som har
skjedd – på godt og vondt – i samspillet
mellom det naturen byr og det mennesker
har oppnådd gjennom ﬂere tusen år.

Johan Naterstad i felt langs sørkanten av Folgefonna. (Foto Jan Rabben)

Levende og død natur

Johan forteller at han med årene har blitt
stadig mer interessert i grensesonen mellom den ikke-levende del av naturen
(geologi) og den levende del av naturen
(biologi). Det er i grensesonen mellom

Johan Naterstad foran Heggedal kirke.
Han er medlem av Heggedal menighetsråd og rådets representant i Asker
kirkelige fellesråd.
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den ikke-levende og den levende naturen
at menneskenes kamp for en bedre framtid nå står – en kamp som hardner kritisk
til og som ser ut til å trenge en helt ny
strategi. Ofte kan vi glemme hvor avhengige vi er av naturen. Mange av verdens
konﬂikter og kriger skyldes uenighet
om fordeling og forvaltning av naturens
resurser. Geologiske observasjoner gir
viktige opplysninger om klimahistorie, –
om endringer, årsaker og konsekvenser. I
vannene rundt Folgefonna ligger det bevart nøkler til å forstå dette. Sannsynligvis ﬁnnes det tilsvarende informasjon på
bunnen av Gjellumvannet.
Johan har i de senere årene brukt mye
av sin tid til å spre kunnskap om naturen
til yngre generasjoner. De senere årene
var han knyttet til Skoletjenesten ved De
naturhistoriske museer og Botanisk hage.
Oppgaven var å få ny geologisk kunnskap inn i skoleverket. Dette har ført til
deltakelse i diverse NRK-programmer
både i radio og fjernsyn. I P2-akademiet har han holdt foredrag om geologi og
samfunn. Johan har også en utdannelse
som fagbibliotekar, og vi skjønner at det
var i den sammenheng han traff sin Åse
på Universitetet i Bergen.

Gardnos

I 1990 påviste Johan sammen med sin
kollega J.A. Dons at det hadde vært et
stort meteornedslag ved Gardnos i Hallingdalen for 650 millioner år siden. Den
gang lå Norge i nærheten av Sydpolen!
Når en slik meteor med en diameter
på 250 m styrter i jorda med en enorm
fart utløses det en voldsom energimengde
– kanskje tilsvarende 10000 Hiroshimabomber. I nedslagsområdet ble det dannet noen spesielle bergarter, – én er kjent
under navnet Gardnosbreksje. Mer informasjon kan ﬁnnes på www.gardnos.no.

Speiderleder og pedagog

Mange som bor i Heggedal har stiftet
bekjentskap med Johan Naterstad som
speiderleder. Sammen med Grethe Kolberg startet han opp igjen speiderarbeid
for gutter i 1974 og drev dette i 11 år.
Gjennom dette arbeidet ﬁkk han bruk
for faglige kunnskaper om geologi og
biologi – og sine evner som pedagog og
inspirator. Og pensjonisttilværelsen til
tross – han kan fremdeles ikke legge bort
verken forskning, undervisning eller formidling!
ohb
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Populær allidrett
på skolen
Tekst og bilder:

Frode Th. Omdahl

En kveld i uka boltrer en
skokk med spreke unger seg
i gymsalen på barneskolen i
Heggedal. Under kyndig oppsyn av Øystein Hvesser tar tre
fedre på skift på seg oppgaven
med å aktivere ungeﬂokken en
ettermiddagstime hver tirsdag
i skoleåret. Hensikten? Å la
ungene oppleve gleden av å
bevege seg og ha det gøy.

Kanonball er alltid like spennende...

Høyt henger de, og blide er de: Allidrettstimen er et populært tiltak.

... og presisjonskasting med erteposer gir god trening også.

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

HIL 6-08.indd 2

terje-boe@c2i.net
tom_hermansen@hotmail.com
ingerbrit@live.no
b.istad@online.no
l-wigen@online.no
morten.mette@gmail.com

(booking av Gjellum, send SMS)

2008-11-13 00:38:47
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Cupﬁnalesamling
på Blåfjellhytta
Farsdagen ble tilbrakt på Blåfjellhytta
for ca. 25 heggedøler. Hyttekomiteen
inviterte til cupﬁnalefest på ny 50”
ﬂatskjerm (sponset av DS-produkter),
tippekonkurranser, tapas-buffet fra
Guttorm Skogstad catering, bløtkake
fra Heggedal Bakeri og quiz.
Kampen mellom Stabæk og Vålerenga
ble aldri spennende, men det ble
derimot quizkonkurransen mellom
”gamle fotballtravere i Heggedal”.
Et jentelag tok seieren hjem i latinkunnskaper, men guttene var aldri
truet i fotballfaglige spørsmål.
Overskuddet fra arrangementet går
rett i pengekassa til hyttestyret.
Tekst og foto: Morten Eriksson

Har du bilder? Styret for Blåfjellhytta er på jakt etter bilder og
gode historier knyttet til Blåfjellhyttas lange historie. Har du noe å bidra
med, send på e-post til: morten.mette@gmail.com.

Gull til G96 Dikemark IF/Heggedal IL i årets Lyn G13 Cup
Det sammensatte laget bestående
av Gutter 96 fra Dikemark IF og
Heggedal IL gikk helt til topps i
årets Lyn-turnering i gruppespill
ordinær, som ble avsluttet første
helgen i november.
Turneringen er for gutter 96
som skal spille 11-er fotball neste
år. Årets turnering gikk av stabelen
på Kringsjå kunstgress med fem
kamper fordelt over tre uker.
Det sammensatte laget fra

HIL 6-08.indd 3

DIF og HIL gikk ubeseiret gjennom
hele turneringen. I gruppespillet
møtte laget Korsvoll, Ready og
Drøbak/Frogn. Etter å ha vunnet
gruppen møtte laget Bærum 2 i
semiﬁnalen og Snarøya i ﬁnalen.
Det ble storseier i semiﬁnalen med hele 6-0 over Bærum.
Finalen var meget spennende, og
kampen sto og vippet, men gutta
dro til slutt i land seieren med 3-1
over Snarøya.

Foran f.v.: Fredrik
Korslund, Arman
Zarghooni, Daniel Bjerke,
Sigurd Gude, Andreas
Døving, Christopher Hope,
Ola Loennechen, Preben
Hansen, John David
Engravslia, Peter Nicolai
Sundgaard
Bak f.v.: Andreas Urne,
Bendik Urne, Hamed
Mousavi , Magnus
Drangevåg , Stian Mørk,
Kristoffer Fagerbakk,
Sander Rasmussen, Martin
Holsen, Sander Teien
Liggende foran: Øyvind
Børresen

Tabellen viser for øvrig 15
poeng og en målforskjell på hele
17-5 på de 5 kampene.
– Lagets gode prestasjon
under turneringen skyldes at vi
har det gøy sammen. Alle jobber
kjempegodt og er ﬂink til å rose
hverandre. Det hjelper oss til
å vinne fotballkamper. Fotball
er kjempegøy – avslutter lagets
toppskårer Sander i en kort kommentar.

2008-11-13 00:38:52
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Bli medlem

Medlemmer

Send kr 200,- i dag
til konto; 0533.02.25086
Husk å skrive navn og
adresse

Send din mailadresse
til: stein.berge@c2i.net

og du må gjerne ergasjere deg

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

Tilbud
Hvis du tegner et nytt medlemsskap i
Heggedal Vel, får du den enestående
boka til Terje Martinsen om Heggedals historie for kr 100. Det betyr at
du betaler kr 300 for boka og medlemskapet i Heggedal Vel for et år.
Et medlemsskap styrker Heggedal!
Dette gjøres gjeldende etter nyttår.
Ring Irene (6679 7438) eller send et
brev til: Postboks 96, 1380 Heggedal.

Kun relevant info om
Heggedal - ingen reklame.

* Bli med for å bidra til å
forme ut Heggedal for
fremtiden.
* Bli med i et miljø med
høye ambisjoner og et
rikt fellesskap.
* Bli inspirert til å til å
bruke kveldene på
arbeid for lokalsamfunnet - ikke å sitte
foran TV i timevis for
at tiden bare blir ”klippet” vekk!
* Vi trenger alle et løft
- bli med i styret for
Heggedal Vel,
Brukerforumet eller i
Heggedalsposten.

Forsiden av boka til Terje Martinsen.

22 - 23 HV i nr 6-2008.indd 2

Som noen vet har Heggedal Vel
engasjert seg spesielt sterkt i
regulerings- og utbyggingsprosessen.
Vi trenger nettopp deg som
teller på knappene for å engasjere deg i noe som skal bety noe
for oss alle i fremtiden. Enkeltvis får vi lite til - men sammen
kan vi ﬂytte på små og store fjell
i Heggedal. Ring eller mail.

2008-11-13 07:44:14
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Du er en av de som mener at vi må gjøre noe med traﬁkkforholdene
i Heggedal. Vi er sløve, det kjøres for fort - og det gjelder både vi
som bor her, og alle typer transport som ”dundrer” gjennom
Heggedal. Hvis ikke vi engasjerer oss - gjør ingen andre det!!!

Det er alltid slik at noen går foran for å få Hvis vi sier; politiet må gjøre jobben, så

til endringer. Du som leser dette er
antagelig en av disse. Vi som har jobbet
med saker knyttet til Heggedal i noen år,
vet av erfaring at media og politikere er
meget lydhøre for engasjement lokalt.

Og det er media og politikere som skal

hjelpe oss å få til en traﬁkk-kultur som
skal skape oppsikt i dette landet. Vi kan
få til hva vi vil, bare vi står sammen og
bruker de krefter og evner vi har. Går vi
inn for det, kan ingen stoppe oss!

Av en befolkning på ca 5.000, hvor det

kanskje er 3.000 - 4.000 voksne, er det helt
sikkert 1 % av disse som har forutsetninger og guts til å gå inn i lokalt, frivillig arbeid - kanskje for 3-5 år. Og fokus i denne
sammenheng er traﬁkksikkerhetsarbeid.
Det kan også omfatte andre områder som
er viktige for vårt lokal-samfunn.

har ikke de ressurser. Sier vi at politikerne må gjøre jobben, så har de mye
annet å tenke på. Traﬁkkmålinger i
Heggedal viser bl.a. at folk kjørte like fort
for 10 år siden - og farten går i alle fall i
ned - hvis ingen gjør noe.

Men det er også klart at et lokalsamfunn

som Heggedal har vært med på ﬂere aksjoner for å skaffe humper, traﬁkkøyer, fotgjenger-merking - og en del annet. Ja, det
nytter, men vi må stå sammen - og vi må
tenke strategisk og taktisk. Som leseren
har forstått må vi først og fremt gjøre noe
med vår egen kjøring og egne holdninger
- for virkelig å få til endringer.
Send en mail til Stein; stein.berge@c2i.net
eller ring; 986 95 680.

I forrige utgave av HP - på Heggedal Vel-sidene - hadde vi en presentasjon av alle Vel
som er knyttet til Heggedal (se www.heggedalsposten.no). I presentasjonen av Rustadgrenda Vel kom det inn en misforståelse ved at vi skrev at Vel’et kun hadde 6 medlemmer
- men dette var styremedlemmer og tillitsvalgte. Det rette antallet er 50 medlemmer.
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Julekolleksjon fra
CONTAINER i Danmark

Julekolleksjon fra
CONTAINER i Danmark

Finn julegaven til de du er glad i hos oss. Vi har stort utvalg av gaver og interiør. Vi hjelper deg med selskapsantrekket
og har stort utvalg i dameklær og bijouteri. Vi serverer alle typer kaffe, te, nystekte bakervarer, pølser og brus.

Våre åpningstider:
Mandag:
06.00
Tirs- Ons- Fredag: 06.00
Torsdag:
06.00
Lørdag:
10.00
Søndag:
11.00
Tel: 954 54 414

-

10.00
17.00
19.00
16.00
16.00

Nelly-butikken på Heggedal stasjon har trukket
i Julefryd.
Dameklær, bijouteri,
Gaver, interiør, antikviteter og vintage.

Ta med deg hele familien på juleshopping - til en julecafè. Også noe for barna.

Ta n n l e g e n e
Heggedalsenteret
Vollenveien 184
1389 Heggedal
Tlf: 66 79 60 46

Tannlegene har
sine lokaler i
3 etg. til høyre
på bildet.
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Heggedal
legesenter
Vollenveien 184
1389 Heggedal
Tlf. 66 90 71 20
Fax 66 90 71 29

Legene har sine
lokaler i 3 etg.
- også til høyre på
bildet - vegg
i vegg med
tannlegene.
Åpningstider:
Mandag og tirsdag
kl. 08 - 19
Onsdag og torsdag
kl 09 - 15
Fredag kl. 08 - 15
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