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Din stemme gjør en forskjell
Ved sist kommunevalg hadde Heggedalsposten valg som
tema i hele 3 nummer – i år nøyer vi oss med å oppfordrer alle
til å bruke stemmen sin.
En stor sak er riktignok alt avgjort – Asker, Røyken og Hurum
slås sammen. Utbyggingen av E-18 derimot, er en stor og
viktig sak for vårt område der siste ord ikke er sagt. Der vil
din stemme kunne være med å påvirke det endelige utfallet
– i tillegg til alle andre store saker som angår oss alle – miljø
– skatt og ulikheter – internasjonal handel – forsvar – skole –
helse osv osv.
Kanskje det viktigste er at historien viser at rettigheter ikke er
noe som lever evig. Rettigheter overlever når de «pleies» og
utvikles og det krever engasjement – og at vi gir politikerne
tilbakemelding. Ved forrige Stortingsvalg brukte i underkant
av 80% denne rettigheten på landsbasis, mens det i Asker
og Røyken var henholdsvis 84,5% og 81,5% som brukte
stemmeretten sin. Det er å pleie rettigheter! Vær med på å
løfte gjennomsnittet i år også!
Og mens du venter på valget, kan du som vanlig lese mange
interessante artikler om det som skjer akkurat her. Vi ønsker
alle et riktig godt valg!!
Elisabeth Schjølberg

Redaksjonen for Heggedalsposten er:
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral (post@iheggedal.no)
Ole-Herman Bjor, Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Terje Martinsen, historiker (te-m4@online.no)
Laila Samuelsen (Lssamuel@online.no)
Dag Henning Sæther (d-hen-sa@online.no)
Stein D. Berge (stein.berge153@gmail.com)
Anders Lie Hagen, ungdomsred. (anderslhag@hotmail.com)
Marit Røgeberg, annonseansvarlig (marit.rogeberg@gmail.com)
Elisabeth Schjølberg (elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no)

Abonnere?

Du kan abonnere på Heggedalsposten, og få den tilsendt pr. post. Det koster kr. 300,- pr. år, som kan innbetales til bladets konto
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Mimring langs
Røykenveien

Snørik vinter på Røykenveien ved Heggedal Dagligvare
(Blåkiosken)1952 (Foto: Asker bibliotek)

Jeg er født og oppvokst i Heggedal og har
vært vitne til en rivende utvikling på og langs
Røykenveien

Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Siden jeg giftet meg for 50 år siden, har jeg bodd på Søndre Stokker - med oppkjørsel fra Røykenveien. De første
åra var trafikken sparsom. Vi hadde en garasje vis a vis
oppkjørselen, tett inntil veien. Den ble det snart livsfarlig å bruke. Derfor ble den revet. Kona mi, Tone, som er
født og vokst opp på gården forteller at da hun var barn
akte de med spisslede fra veikrysset der Bøveien tar av og
helt ned til Grodalsmølla. Det var sjelden en bil å se, men
desto oftere hestetransporter til og fra mølla. Så sent som
da ungene våre var små, kunne de gå langs Røykenveien.
Fetter Truls, som bodde omtrent ved kommunedelet, kom
ofte syklende på trehjulssykkel for å leke med kusine Gro
og besøke bestefar og oldeforeldrene. Dette var straks før
folk flyttet inn på de store byggefeltene på Katrineåsen og
Gleinåsen i Røyken og trafikken på veien nærmest eksploderte. Veien ble ikke utbedret før midt på 1970-tallet. Den
var så smal enkelte steder at to biler ikke kunne passere
hverandre mellom stabbesteiner og fjellskråning. Forrige
utbedring av veien fra Grodalen til Askers grense skjedde
i 1914. Det løpende vedlikeholdet hadde oppsitterne langs
veien ansvaret for før det.
Jeg husker at det var fem utforkjøringer et år rett nedenfor meg. En av dem var en fullastet ølbil fra et av bryggeriene. Det gikk bra med sjåføren, men det lå hundrevis
av knuste og hele ølflasker i skråningen mot Grodalsjordet.
Dette ryktes tydeligvis raskt, for den ene bilen etter den

andre stoppet og plukket med seg så mange hele flasker
de fikk plass til før en lensmannsbetjent dukket opp for å
regulere trafikken og stanse selvtekten. Spesielt husker jeg
en kar fra Slemmestad med litt rødmusset nese. Han kom
kjørende utpå kveldingen på moped og spurte: «Er det her
ølbilen har kjørt ut?». I mellomtiden hadde svigerfar som
holdt på å skjære tømmer på Grodalssaga vært og hentet to
kasser pils. «Dette er vel den eneste erstatningen jeg får»,
sa han og viste til alt det knuste glasset på jordet. Naboen
tvers over dalen hadde også fått med seg hendelsen. Det
var midt i melketida, men de slapp melkemaskinene og
kom kjørende for å se.
Den økende trafikken de senere åra har vært formidabel. Nå går det daglig omkring 12000 biler på veien. Men
det var visst mye trafikk i tidligere tider også, i hvert fall
ifølge formannskapet i Røyken. I 1856 klagde de nemlig
til Asker kommune fordi bøndene i Heggedals-området
brukte veien når de skulle til Drammen. Dette medførte
stor slitasje, hevdet røykenbøringene, og mente at Asker
måtte være med å dele på vedlikeholdet – fordi de hadde
«sikre bevis» for at det var minst ti reisende hver dag, begge veier!
Ved kommune- og fylkesgrensen sto det tidligere ei
grind. Det var gjerde på begge sider av veien. Gjerdet markerte skillet mellom Heggedal Hovedgård på Asker-siden
og Stokker-gårdene på Røykensiden. Det var den gang
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Snømåking på Øvre Gjellum. Mannen til venstre heter
Kristiansen. Han bodde i Øvre Gjellum vei, like ved
idrettsplassen. Huset hans sees i bakgrunnen. Damen til
høyre er Margot Martinsen, f. Yggeseth, forfatterens mor.
Bildet er tatt i slutten 1940-årene. (Foto: Asker bibliotek)
husdyra beitet i utmarka. Grindene forsvant like etter krigen, mener jeg. Da var biltrafikken økende, og grindene
var til hinder. Oppsitterne langs veien eide grunnen til midt
i veien. Det fortelles at Arnold Fossum som hadde bygd
hus ved Stokkerskauen, demonstrerte eiendomsretten ved
å gå midt i veien da en bymann kom kjørende. Han sveivet
ned ruta og ba Arnold flytte seg, uten resultat. Bymannen
gjentok oppfordringen, stadig uten at Arnold flyttet seg.
Han ropte tilbake: «Jeg eier til midt i veien og flytter meg
ikke før det passer meg!» Dette ble for mye for bykaren.
Han hoppet ut av bilen og ga Arnold en kilevink så han
havnet nede i sin egen eplehage. Dette var visstnok siste
gangen Arnold hevdet eiendomsrett til Røykenveien.
Det var ei lita kneik på Røykenveien på Asker-siden,
ca 100 meter fra kommunegrensen. Den ble kalt «Skredderbakken» - sikkert fordi det hadde bodd en skredder like
ved. Det var en annen bakke på Røykenveien som også
hadde eget navn, nemlig «Badstubakken». Det var bakken sørover fra lyskrysset ved Gjellum. Navnet hadde den
fordi det i eldre tid lå ei badstue her som hørte til gården
Gjellum. Bakken ble brukt av ungene i området om vinteren, til aking med rattkjelke eller spark, men jeg vet at også
tynne huntonittplater ble brukt. På dem kunne mange sitte,
og når man holdt enden av plata litt opp, slik at motstanden
minket, kunne farten bli ganske stor. Vi bekymret oss ikke
om biltrafikken for den hadde vi god oversikt over, mente
vi.
Men jeg husker en dramatisk episode fra krysset mellom Røykenveien og Øvre Gjellum vei tidlig på 1950-tallet: Ei ung jente, Edith, som bodde i Øvre Gjellum vei,
hadde fått låne en sykkel og kom ned Øvre Gjellum vei i
full fart for å kjøpe lørdagsgodt i ”Kvammekiosken”. Samtidig kom en lastebil fra Asker langs Røykenveien. Jenta
havnet under bakhjulet og fikk hodet knust. Jeg var hos
bestefar og bestemor på Gjellum da dette skjedde og kom
til like etterpå. Ulykken gjorde et uutslettelig inntrykk på
meg. Jeg kan fremdeles se lastebilen, den fortvilte sjåføren
og den døde jentungen for meg. Ofte når jeg kjører forbi
stedet, tenker jeg på denne tragedien og på at vi som var
barn den gang ikke skjønte hvor farlig trafikken på Røykenveien kunne være.
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Kiosken ved Gjellum, ”Kvammekiosken” til venstre i
bildet (1978). Røykenveien i forkant. Det var hit Edith
skulle sykle for å kjøpe lørdagsgodt. Vi ser epletrærne i
hagen til Mellom-Gjellum, der Gjellumsenteret senere ble
bygget. (Foto: Asker bibliotek)

Guibekken 1978.Røykenveien tar av til venstre.
(Foto: Asker bibliotek)

Huset ved Røykenveien hvor Arnold Fossum bodde.
(Foto: O-H Bjor)
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Veiarbeidere ca 1955. Pause på Eidsletta. Den
vesle Østenstadstua ved Røykenveien skimtes i
bakgrunnen. (Foto: Asker bibliotek)

Grodalen mølle og sagbruk 1903.

Skafteverkstedet til Jon Lilleseth lå ved Røykenveien, rett over veien
for boligen til Lilleseth, ved nåværende innkjøring til Østlifeltet.
Huset har tidligere tjent som skytterhus ved skytebanen på
Skjellestad fra slutten av 1800-tallet. Jon Lilleseth lagde skafter til
hakker, spader m.m.(Foto: Asker bibliotek)

Småbruket Nyhus ved Røykenveien (1978)
Nyhus var opprinnelig en plass under
Hovedgården, og ligger ved delet mot den
gamle Gjellumeiendommen. I bakgrunnen
skimtes litt av Statens forsøksgård - Dal. Låven
på Nyhus brant på slutten av 1980-tallet.
Snekker Ole Kristiansen på ”Trevar’n” kjøpte
Nyhus i 1929. (Foto: Asker bibliotek)

Gjellumkrysset med Badstubakken i forgrunnen. Kvammekiosken lå ned til venstre for krysset. Det var i dette krysset
sykkelulykken hendte. (Foto: O-H Bjor)
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Strålende engasjement for solenergi

PORTRETT
TOMMY FERNANDES
Tommy Fernandes lager sin egen
strøm på taket i Heggedal. Han
engasjerer seg også for å bruke solenergi til å skaffe strøm til fattige.
På garasjetaket i Grodalsåsen er det
montert 29 kvadratmeter med solcellepaneler. Jeg besøker Tommy en
sommerdag i juli når energiproduksjonen er stor. På de mest solfylte
dagene kan anlegget produsere opptil
30 kWt.
– Noen lager øl hjemme, jeg lager
grønn strøm! Jeg håper å kunne avmystiﬁsere bruken av solceller. Det er
viktig at noen går foran og viser vei,
sier Fernandes.
Fra de 18 solcellepanelene, hver
på 260 watt, går strømmen inn i en
vekselretter. Strømmen brukes blant
annet til oppvarming av vann og hus.
Når produksjonen er stor og forbruket
lite, lagres energien i et batteri.
– Solcelleanlegget produserer cirka 3.000 kWt i året og dekker omtrent
10% av det årlige strømforbruket i
husstanden. Energiproduksjonen tilsvarer gjennomsnittlig årsforbruk til
én elbil, forklarer Fernandes.

06-08 - Tommy - strålende engasjement for solenergi.indd 6

Mer bevisst på energibruken
Fra en applikasjon på mobilen kan
Tommy følge produksjonen; han ser
hvor mye strøm som produseres av
solcellene og hvor mye han bruker.
– Med de nye automatiske strømmålerne vil det bli lettere å selge
overskuddsproduksjon til strømnettet. I fremtiden vil det også bli
høyere strømpris når det er høy
belastning i nettet. Med batteriet vil
jeg kunne kjøpe og lagre strøm når det
er lav belastning på nettet og således
lav strømpris, for å så bruke strømmen senere, forteller Fernandes.
Solcelleanlegget med batteriløsningen kostet om lag kr 150 000,-.
Den statlige tilskuddsordningen Enova dekket rundt 10%.
– Det er en investering. Hvor lønnsom den blir vil avhenge av strømprisen. Men for hver kilowatt man
produserer selv, er det én kilowatt
mindre på regningen. Et solcelleanlegg har lang garanti og krever lite
vedlikehold. Investeringen må derfor
sees i et langt perspektiv, forklarer
Fernandes, som undrer hvorfor Asker kommune ikke gir støtte for slike
energitiltak. Både Oslo kommune
og Bærum kommune gir tilskudd til
energiforbedrende tiltak, som for
eksempel solceller.

”

Noen lager øl hjemme,
jeg lager grønn strøm!

Applikasjonen viser produksjon, forbruk
og når batteriet lades og tømmes.

13.08.2017 21:10:43
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– Asker kommunen har miljøprosjekter som sponser EL-sykler, tilskudd
til elbil-lading og etterisolering av
loft, men hvorfor ikke solceller? spør
Fernandes.
Solenergi uten grenser
Tommy Fernandes har jobbet mye
med solenergi, blant annet flere år i
det norske selskapet REC. Nå arbeider han i ﬁrmaet Energima Solar.
– Jeg jobbet mye med Afrika og
ønsket å hjelpe fattige med å begynne
å bruke solcelleteknologi. I 2009 var
jeg med på å stifte veldedighetsorganisasjonen Solenergi uten grenser.
Organisasjonen skal bidra til å bringe
solenergi til de som trenger det mest.
Vannkraft, atomkraft og kullkraft er
alle sentraliserte energikilder; energien produseres et sted – og fraktes
derifra ut via kraftlinjenettet. I mange
fattige land er utfordringen at kraftnettet bare går gjennom byene der det
er industri og befolkning med kjøpekraft, forklarer Fernandes.
– Mange fattige bor i distriktene
uten tilgang til strømnettet. Det er
ikke marked for å bygge ut kraftnettet
til disse brukerne. Solcellepanel gir
dem muligheter; de kan bli boende og
produsere energi selv. Solenergi er en
desentralisert energikilde – den kan
produseres der den skal brukes,
fortsetter han.
Organisasjonen har hatt prosjekter
i India, Sør-Afrika og Sierra Leone.
Gjennom prosjektene har mange
husstander fått et solenergisystem.
– Ett solcellepanel på bare 50 watt
kan dekke det primære strømbehovet
til en husstand. Solenergi kan lette
hverdagen til mange; gi strøm til lys,
ladning av mobilen og radio. Paneler
på 100 watt kan gi energi til TV eller
PC.
– Prosjektet skal lære familiene å
være strømforbrukere. Husstanden
betaler en strømregning som er på
et prisnivå tilpasset deres økonomi.
Myndighetene i landet dekker investering- og vedlikeholdskostnadene til
solcelleanlegget.
Prosjektene har hjulpet mange. I
januar var Fernandes i Sør-Afrika
som veileder for en masterstudent fra
NMBU i Ås.

06-08 - Tommy - strålende engasjement for solenergi.indd 7

Solcellepanelet lader opp et batteri i denne sollanternen.
Lanternen kan brukes til å få lys, lade mobilen eller høre på radio.
Organisasjonen Solenergi uten grenser er involvert i
et prosjekt i Sierra Leone, og har bidratt med 450
slike sollanterner til byen Bonthe.

Tommy har et stort engasjement for solenergi.

I januar var Tommy i Sør-Afrika, der han besøkte ﬂere prosjekter.
Her sammen med en familie i Limpopo-distriktet som er fornøyde
med solcellepanelet.
Foto: privat
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– Vi så på installasjonene som har
blitt gjort og intervjuet brukerne.
En bestemor fortalte: før levde vi i
mørke og så bare våre barnebarn om
dagen. Nå kan vi se dem leke, spise
og studere etter solnedgang. Og vi
er mer oppdaterte enn noensinne; vi
hører nyheter på radioen og blir
underholdt av musikk.
– De solcellepanelene som ble tatt
i bruk for 15 år siden virker fortsatt.
Noen har til og med kjøpt flere solcellepaneler for egne midler slik at de har
strøm til vaskemaskin eller kjøleskap,
forteller Fernandes.
Les mer om prosjektene på
www.givesolarpower.com
Fernanes har også vært mentor for
masterstudenter fra NTNU gjennom
prosjektet Master med Mening. Der
ble det undersøkt hvordan solenergi
kunne hjelpe befolkning i Haiti etter
jordskjelvet og i regnskogen i Nicaragua.

06-08 - Tommy - strålende engasjement for solenergi.indd 8

Har trua
Å bruke energi fra sola vil bli mer utbredt også her i Norge, spår Fernandes. Han er engasjert i å dele kunnskap om denne teknologien.
Tidligere i år holdt han seminar
for elever på Hovedgården ungdomsskole der han formidlet mulighetene
med solcelleteknologi.
– På sikt tror jeg solcelleteknologi
blir så rimelig at det vil være vanlig å ha solceller på både offentlige
og private bygg. Visjonen er at flere
i samme område kan dele på energiressursene. Når flere produserer sin
egen strøm, kan energioverskuddet
deles etter behov. Det er ingen teknologisk begrensing.
– Heggedal har alle muligheter for
å være den grønne bygda i Asker.
Jeg synes vi i Heggedal skal vise vei,
avslutter Tommy – som gjerne viser
frem solcelleanlegget sitt til interesserte.
Tekst, foto og design: Anders Lie Hagen

NØKKELFAKTA
INVESTERING:
SOLCELLEANLEGG
MED BATTERI

150.000 kroner

STØTTE FRA ENOVA

12.000 kroner
SOLCELLEPANEL

29 kvadratmeter
STRØMPRODUKSJON

3.000 kWt i året

PROSENT AV
STRØMFORBRUK

10 prosent

Solcelleanlegget har en effekt på
4,86 kW. Panelene er i nord-sydretning på garasjetaket.
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Sykepleier
skolen

I NATURSKJØNNE OMGIVELSER PÅ DIKEMARK

SYKEPLEIERSKOLEN
Ombyggingen av Sykepleierskolen på Dikemark er i gang og prosjektet
vil bestå av 36 moderne leiligheter og 7 praktiske rekkehusleiligheter
over to plan.

•

www.voice.as

36 leiligheter og 7 rekkehusleiligheter - kommer for salg!

VISNING OG
INNFLYTTING
SEPT./OKT.

DIKEMARK
-nye leiligheter og
rekkehusleiligheter med
gode sol- og utsiktsforhold

Leilighetene blir bygget i eksisterende bygg og dette blir flotte karakteristiske
løsninger med panoramautsikt og glassfasade fra vegg til vegg.
Et helt nytt garasjeanlegg blir etablert under bakken med innvendig adkomst
til leilighetene. Sykepleierskolen ligger landlig til i naturskjønne omgivelser i et
allerede godt etablert bomiljø. Her er det utallige turmuligheter sommer som
vinter med bade- og fiskevann og flotte skiløyper.
Jarmund/Vigsnæs Arkitekter

• 7 stk. 2-roms fra 51 m2 til 64 m2
• 23 stk. 3-roms fra 70 m2 til 88 m2
• 6 stk. 4-roms fra 95 m2 til 107 m2
• 7 stk. rekkehusleiligheter over
Sykepleierskolen er under ombygging og vil være ferdigstilt
høsten 2017.
Adresse: Villaveien 18, 1385 Asker - Dikemark

For nærmere informasjon se www.tandbergeiendom.no

2 plan på ca. 130 m2 med bruksrett
til hage utenfor leiligheten
Alle leilighetene selges klare
for innflytning.

John Sivert Brandt, Leder Nybygg / Eiendomsmegler MNEF / Telefon 95 11 38 60 / E-mail: jsb@bnbolig.no

12 Tandberg Eiendom annonse.indd 9
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Finaleseier i Sør Cup for
J2003!
Faktaboks om Sør Cup i Kristiansand
Sør Cup er Skandinavias største årlige fotballturnering for barn og ungdom med
over 550 lag i klassene 7 til 19 år. Cupen går over 5 dager og spilles på 7
baneanlegg i Kristiansandsområdet med finale på Sparebanken Sør Arena.
Reisen og opphold
Fem fullpakkede biler med 13 jenter og seks foreldre dro på cup via E18 til
Kristiansand lørdag 24. juni. Litt lang kjøretur, men fine veier og greit med trafikk
fikk oss ned til Kristiansand som planlagt.
Sørlandet er kjent for sitt gode vær og klima, og Kristiansand er en av de mest
solrike byene i Norge. Overnatting var ordnet på Åros feriesenter i tømmerhytter
med egen strandlinje. Badetøy og strandklær var klar for bruk, men været de to
første dagene lignet mer på en frossen høstkveld enn solrike Kristiansand. Dette
stoppet selvfølgelig ikke J2003 som gjennomførte som planlagt bading i sjøen,
basseng, volleyball og turning på stranda.

Bak,fra venstre: Selma Landrø Thorvaldsen, Jenny Eggum Tvilde, Cornelia Anke Wiese, Iris Ottersen
Handeland, Sunniva Langås Handeland, Hedda Stien, Una Bjerkem
Foran, fra venstre: Otilie Brynsmo Juberg, Elise Mølnvik Øye, Anna Gundersen, Maia Tandberg
Johansen, Tiril Fløtre Christensen, Nora Skatvold
Campingliv
Fra venstre front: Tiril
Fløtre Christensen,
Marte Kristoffersen
(trener`n), Cornelia
Anke Wies
Rad 2: Anna Gundersen,
Iris Ottersen
Handeland, Elise
Mølnvik Øye, Maia
Tandberg Johansen,
HeddaStien, Nora
Skatvold, Sunniva
Langås Handeland
Bakerst: Jenny Eggum
Tvilde, Selma Landrø
Thorvaldsen, Una
Bjerkem, Otilie Brynsmo
Juberg

Cupen og resultater
Fotballspillet til J2003 lignet litt på været i Kristiansand denne uken, litt kald og
guffen start med flott stigning til solrike høyder på finaledagen.
I puljen jenter 14 år møtte J2003 Team Nes fra Romerike, Vigør fra Kristiansand
og Kjøkkelvik/Olsvik fra Bergen. I iskaldt sprutregn innledet vi cupen med 0-3 tap
mot laget fra Bergen. Litt slukøret hjem til feriesenteret men stigende humør etter
en dukkert i et stort utendørs badebasseng og ballspill i strandkanten. Neste dag
hadde vi en god start mot Vigør med en 4-1 seier før vi måtte bite i gresset med et
1-3 tap mot Team Nes. Greit det, for vi var kvalifisert til A-sluttspill mot Team-Nes
dagen etter.
I A-sluttspillet bestemte værgudene seg for litt sørlandsvær med sol og sommer.
J2003 hadde bestemt seg for det samme, her var det vinn eller forsvinn. Etter
ordinære to omganger sto det fortsatt 0-0 mot Team-Nes. Flott innsats fra begge lag
som viste seg nå svært jevnbyrdige. Vi måtte i gang med ekstraomganger. Etter
første ekstraomgang var stillingen fortsatt 0-0. På slutten av siste ekstraomgang og
når trenere på begge lag desperat lagde lister for straffekonk banket Heggedal inn et
flott mål som sendte oss rett til finalen på Sør-Arena. En flott dag med mye sol.

Vi møtte Bergenslaget Kjøkkelvik/Olsvik som var ubeseiret i
cupen så langt. Dette stoppet ikke J2003 selv om vi fikk et
baklengsmål halvveis ut i første omgang. Flott keeperspill og
engasjerte jenter gjorde at vi gikk til pause med 1-1. Så
endelig godt ut i andre omgang får vi seiersmålet som gjør at
J2003 vinner finalen i Sør-cup 2017 for jenter 14 år.

Forberedelsen til finalen ble en dag i Kristiansand sin fantastiske dyrepark hvor vi
alle fikk en god porsjon av spennende dyr, karuseller, Kardemomme by, Kaptein
Sabeltann og barnevogner. Dagen ble avsluttet med strandvolleyball hvor jentene
fikk hjelp av en gjeng med beach boys som hadde oppdaget at jentelaget trengte litt
ekstra oppmerksomhet. Jentene viste frem alt de kunne av hopp, sprett og
turnøvelser. En opplevelse i seg selv og en god alternativ treningsøkt til
finaledagen.

Å spille finale på Sør arena ble et spesielt minne for oss
alle, med premieutdeling, gigantisk pokal, gullskjorter,
lokal-TV og Queen sin legendariske ”We are the
Champions” over speakeranlegget ved premieutdelingen.

Finalen ble spilt på Sparebanken Sør Arena. Dette er hjemmebane til IK Start og er
et av Norges flotteste anlegg. Her ble det skikkelig cupfinalestemning med hymne
og innmarsj som innledning til finalen. Stor stemning og jentene var veldig klare
for å få med seg pokal og gullskjorter hjem til Heggedal.

Vi ble det beste laget, Nora Skatvold fra Heggedal ble
utropt til kampens beste spiller. Kanskje prøver vi oss
igjen neste år også.
Tekst og foto: Hans-Petter Gundersen

G04 satte Heggedal på kartet i sommer!

Nora Skatvold kåret til
banens beste spiller i finalen

Bø i sommarland cup

Norway cup

G04 har vært med på to store turneringer denne sommeren.
I juni var det tid for Sommarland cup, og vi satte kursen mot Bø i Telemark.
Det var duket for en helg med sosialt samvær, grillmiddager og selvsagt
fotball! Lite visste vi hva som skulle skje. Vi skulle bare på tur, spille ball og
ha det fint sammen.

Siste uken i juli var G04 klare for Norway cup. Med på laget stilte også 2
spillere fra 03 og 3 spillere fra 05 i troppen. Trenerne på laget hadde tatt ut
ferie for å lede våre gutter ut i viktige fotballkamper. HIL skulle på kartet! I
samlet tropp dro vi til Furuset der innledende kamper skulle spilles. Vi hadde
tidlige kamper på morgenen, sola skinte, kaffen var varm, formen og humøret
var på topp. Første kamp var mot et Oslo lag, Rustad. Kampen endte med 5-2.
Neste dag møtte vi Falkeid (Haugesund) hvor vi vant 11-0. Med dette
resultatet var Heggedal G04 klare for 32 dels finale i A sluttspillet, for en
bragd! Dette ble feiret med restaurantbesøk og et bad i Frognerbadet, for å
kjenne på cup følelsen og samholdet. I 32 dels finalen skulle vi møte Follese,
et lag fra Vestlandet. Motivasjonen var på topp, vi ville videre og vinne, men
dessverre var de en tanke sterkere enn oss. Vi tapte 4-1 og Norway cup
eventyret var over for denne gang. Men G04 henger ikke med hodet av den
grunn, det vi sitter igjen med etter denne cupen er gode fotball opplevelser og
kamptrening, en kimser ikke av det. Neste år kommer vi sterkere tilbake!

Kamper ble kjempet, blodtrykk steg, nerver var i høyspenn og vi skjønte
etterhvert at vi bare kunne glemme tidlig retur til Heggedal søndag. Vi ble nr
2 i gruppen etter å ha slått Rosenholm Champions 2-0 og Bamble 10-1. Dog
tapte vi 6-3 mot Stokke 1, men med nebb og klør klarte vi å gå videre til
finalespill. Fotballsko ble pusset, trenerne la strategi og coachet guttene på
kyndig måte frem mot kvartfinalen. Her skulle vi møte Kongsberg 2. Guttene
var spente, jobbet godt og sannelig vant vi 4-2. Vi var klare for semifinale mot
Stokke som vi tapte mot i første
runde. Guttene klinket til og vant
semifinalen 2-1. En euforisk stemning bredte seg over Bø, G04 fra Heggedal
var klare for finalespill mot Kongsberg 1. Med uante krefter, klart hode og
sure sokker, spilte guttene en av sine viktigste kamper. De skulle vinne! Og
Heggedal vant 1-0 mot Kongsberg 1 med målscorer Johannes Awe.
G04 kunne stolt tre på seg «The Winner» trøya, sette sitt fingeravtrykk på
pokalen og ta imot hyllesten fra alle supportere. Alt akkompagnert med
«We are the champions» som tonet ut over stadion som bakgrunnsmusikk!
For ei helg, for en opplevelse, for et samhold.
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En stor takk til trenerne Svein Roar Aandal og Rune Berge, som legger mye
tid og energi på å trene og veilede
guttene, så de opplever mestring,
lærer å komme seg opp etter tap og
gir de gode opplevelser som de alltid
vil ha med seg.
Tekst og foto: Lisa Hellesø
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14.oktober 2017 blir den store aktivitetsdagen i Heggedal Idrettslag.

Vi starter opp kl. 1100 på Gjellum med Idrettens dag og avslutter med Eventyrstund på Blåfjellhytta for barn
mellom 4 og 8 år fra kl. 1700. Alle er hjertelig velkomne!"
Styret i HIL

HIL inviterer hele bygda til

Idrettens Dag 2017
Lørdag 14/10 kl 11 - 14 på Gjellum

Vi ønsker alle barn og unge i Heggedal velkommen til en
dag med idrett og lek på Gjellum. Du kan prøve
fotballferdigheter, målt hastighet på skudd, løpe 60
meter på tid, lengde, kulekast , rulleski, og mye mye
mer.
Alle øvelser starter kl. 1100 og avsluttes etter
ønske, senest 1400. Det vil bli loddtrekning
ca 1230. Salg av mat og drikke i kiosken.
Barna skal gjennomføre så mange øvelser som
mulig, så det oppfordres til å møte tidsnok
for å få med seg alle øvelser.
Ta med foreldre, tanter, onkler, besteforeldre, søsken og venner til
noen aktive og hyggelige timer på Gjellum.

Heggedal I.L. – Klubben der alle lykkes!

PSST! Vi s¿ker ßere frivillige til
Eventyrkvelden. Er du interessert? Ring eller
SMS Torill SmŒhaug - 93081893

Heggedal friidrettsgruppe med ßotte resultater i vŒrens stevner
Heggedal IL friidrett markerer seg på friidrettsbanen. Vi har det gøy, og
ønsker flere med på laget.

følge eget treningsprogram. Slik skal klubben vokse og utvikle seg til å
være et flott tilbud for alle barn som ønsker å være med på
friidrettstreningene.

Det er flere konkurranser på våren, og flere av våre utøvere har deltatt.
Både Askerlekene og Tyrvinglekene gikk av stabelen i juni, og vi har
høstet flotte resultater både i jente - og gutteklassene.

Vi håper dette skal danne en god motivasjon for våre ungdommer til å
fortsette inn i ungdomsårene. I tillegg vil vi kunne forme våre egne
trenere slik at barnetreningene blir varierte, morsomme og lærerike for
barna.

På guttesiden har Magnus Kristiansen og Henrik L. Vineshaugen vært i
aksjon i 11-års klassen. De har høstet gode resultater på begge stevner
og viser talenter i mange øvelser.
I 13-årsklassen har Heggedal flere flinke utøvere. Luka Snorrasson
spurtet inn til gull, og løp ennå raskere på Tyrvinglekene, noe som gav
plass på Kretslaget, vi gratulerer! Sondre B. Sandanbråten er vårt store
kasttalent, og har levert flotte resultater på begge stevner. Vi gleder oss
til å se mer av denne gutten. Tage Horn er et stort talent, og fikk ny
personlig rekord på 60 m på Tyrvinglekene. Sondre M. Kristiansen er
mest glad i høyde, og fikk ny personlig rekord på samme stevne, men
det var løpet på 200 hekk som gav han plass på Kretslaget.

Fra høsten har vi følgende treningstider på Gjellum:
Barn 1. – 3. klasse:
Tirsdager 17.00 - 18.00.
Barn 4. – 7. klasse :
Tirsdager 17.30 – 19.00
Fredager 17.00 – 18.30.
Treningstidene for 8. klasse blir avtalt nærmere. Ta kontakt om du
ønsker å være med i
denne gruppen.
Dersom du lurer på
om friidrett er noe
for deg er det bare å
møte opp på
trening.

På jentesiden har vi Maia T. Johansen som har dominert i kuleringen, og
det har gitt henne plass på kretslaget. Julia E. Refvik var plaget av
sykdom i vår, men er nok et av Norges største talent i sprint, det blir tøft
for motstanderne når hun får trent seg opp igjen. Cecilie Marken hadde
et flott løp på 600 m på Tyrvinglekene med fin ny personlig rekord, og
er den tøffeste på trening.
Vi planlegger å danne team Heggedal. Her skal de eldste utøverne få
trenerkurs, være hjelpetrenere, de skal lære å skrive treningsdagbok og
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Tekst og foto: Berit
Marstein
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Ny daglig leder i Heggedal idrettslag –
Svein Roar Aandal overtar for Heidi
Johansen.

Etter en 4 måneders entusiastisk og
innsatsfylt prøveperiode måtte Heidi
erkjenne at å være daglig leder på 50%
både på SFO og i Heggedal idrettslag ble
for krevende, dvs begge krever mer enn
50% og da måtte hun ta et valg, som ble
100% SFO.

A-lagstrener Terje
Småhaugs´ corner
Heggedal IL A-lag er meget fornøyd med starten av årets
serie.
Vi leder serien halvveis med 8 seire, en uavgjort og et tap.
Vi har scoret 51 mål hittil.
Etter omlegging i fjor spiller vi nå i 5 divisjon i Oslo
fotballkrets. Målet vårt er å ligge i toppen av divisjonen så det har vi absolutt
klart.
Stallen består av 18 utespillere og to keepere. Heggedal A-lag skal fortsatt
bestå av lovende juniorer samtidig som vi har etablerte og rutinerte spillere
som har vært i klubben lenge. Siste spiller inn er «iskriger» keeper Erik
Follestad Johansen. VGTV hadde opptak på nest siste kamp før ferien med
fokus på Erik. Det var veldig moro og det er stas når det er litt ekstra trykk
rundt laget. Over 300 tilskuere på kampen og speaker Joachim Karlsen dro
opp stemningen. Denne sendingen kommer seinere i høst på VGTV.

For idrettslaget var dette forståelig siden vi
ikke kunne tilby en 100% stilling. Vi er
veldig takknemlig for den innsatsen og
engasjementet som Heidi la ned disse
månedene og er glad for at hun også har
hjulpet oss gjennom sommeren til ny daglig
leder er på plass. Hun sier hun har lært
masse og er takknemlig for å ha jobbet med
så mange engasjerte flotte mennesker. Hun
ønsker fremdeles å kunne bidra inn i
klubben/gruppene ved ønske og behov. Det
er vi veldig glad for.

Mange juniorer har deltatt på treninger og vært med på kamper.
Derfor er det veldig viktig for klubben at vi har et juniorlag som gjør det bra.
Det har vi heldigvis.

Det var veldig synd at Heidi måtte trekke seg
men vi er tilsvarende glade for at Svein Roar takket ja til å overta jobben fra 1.
august. Han sa seg også villig til å begynne i jobben så smått allerede fra 1. juni
med støtte fra Heidi gjennom sommermånedene. Det var kjempeflott at dette lot
seg ordne så raskt og smidig. Svein Roar er allerede godt kjent og engasjert i
klubben både som trener for ulike lag i fotballen og allidretten samt ikke minst
leder for fotballfritidsordningen som ble startet opp i fjor og har vært en stor
suksess. Så vi gleder oss til fortsettelsen.
Vi takker Heidi for flott innsats og ønsker lykke til videre med SFO. Så ønsker
vi Svein Roar hjertelig velkommen og lykke til som daglig leder.
HIL Styret

Fokuset i kamper har vært å jobbe med spillestil som innebærer det å tørre å
holde ballen i laget med tempo på ball samt være gode på gjenvinning. Vi
har i tillegg hatt fokus på forsvarsarbeidet. Jeg føler at vi har fått til dette
spesielt utover i kampene. Vi har scoret masse mål og sluppet inn få mål
bakover. Snittscore på 5,1 sier sitt.
Det er viktig for oss å ha det gøy på trening og på kamp. A-laget er opptatt
av å ha gode holdninger til alle slik at de yngre ser opp til A- laget og har lyst
til å komme på våre kamper. Dette har resultert i mange færre gule og røde
kort og bedre stemning i kampene. Det skal vi fortsette å jobbe videre med.
Vi gjentok suksessen fra tidligere år og arrangerte TINE fotballskole i uke 26
for våre yngre aldersklasser. Det var 100 unge fotballspillere i strålende vær
på Gjellum. A-lagsspillere og juniorspillere var instruktører.
VI SES PÅ GJELLUM!

G05 på Dana Cup

MVH Terje Småhaug, A-lagstrener
MÅL A-laget 2017

21 gutter fra HIL G05 med familier, dro i år til Danmark og Dana cup. Vi stilte
med 2 lag, og guttene gledet seg stort til cupen.
Trenerne tilrettela for fellestreninger så guttene fikk vekket skuddfoten opp fra
sommerdvalen, og lagene fikk mulighet til å «sette seg».

1. Topp 3 i 5 divisjon.
2. Øke treningsfremmøte, ha fokus
på trening samt ha det gøy på
trening og kamp

HIL1 åpnet mot Pieta Hotspurs (Malta) og vant 3-2 etter en utrolig spennende
kamp. Neste kamp var mot Sandnes Ulf, som vi vant 7-2 over før vi møtte
Hirtshals (DK) og vant 5-0. Da var det klart for 16dels finale. Guttene var i 100
for det var ikke et hvilket som helst lag de skulle møte, men et lag fra Messi
land; Tucuman fra Argentina. Guttene var spente, men kjempet godt og ga alt.
Tucuman ble litt for sterke for Heggedal og vi tapte 6-1. MEN vi fikk ett mål, og
den stolte målscoreren Brage Rustad har muligens scoret historiens første
Heggedals mål mot Argentina! Helt konge! Etter denne kampen var HIL 1 ute av
cupen, men spenningen var ikke
over av den grunn.
HIL2 spilte 1-1 mot Victoria Wrzesnia
(Polen) før tap 7-1 mot Vidar og seier
5-1 mot danske Tornby. HIL2 møtte
Teie (Tønsberg) i 32-dels finale. og da
kampen endte 2-2 var det duket for
straffekonk. Spenningen var til å ta og
føle på, men guttene «stod han av» og
vant 4-2. Vi hadde kvalifisert oss til
16dels finale mot Hovding (Bergen),
kampen endte 3-1. Stemningen var
elektrisk da det gikk opp for laget at
de hadde kvalifisert seg til 8dels
finale. Ikke nok med det, vi skulle
møte Bærum! Mens trenerne la
Leder:
Nestleder:
Leder fotball:
Friidrett:
Allidrett:
Langrenn:
Trim og trening:
Blåfjellhytta:
Utleie Gjellum:
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Tom Hermansen
Torgeir Kroken
Torolf Bjerkem
Berit Marstein
Svein Roar Aandal
Vidar Johansen
Laila Samuelsen
Morten Eriksson
gjellum@heggedalil.no

906 89 574
913 40 310
456 08 049
971 81 309
934 47 017
414 66 400
915 66 932
920 39 935

Resterende hjemmekamper
2017:
Heggedal-KFUM 3 17.8.
Heggedal-Sagene 31.8
Heggedal-Veitvet 21.9
Avspark 20.15 på Gjellum

strategiske slagplaner og spillerne fylte opp lagrene, møtte vi andre mannsterke
opp med Heggedalsflagg og nye innøvde heiarop for å slå Bærum. Nervene var i
høyspenn, bygdas ære og inngangsbillett til videre finalespill stod på spill.
Guttene dro det i havn etter en ekstremt spennende straffekonk. Keeper Joachim
Olsrud var suveren og stod kaldt i mål. Heggedal vant 4-3 på straffekonk og
hadde slått Bærum! Vi kunne egentlig bare ha dratt hjem nå, etter denne
seieren...
Men, HIL var klare for kvartfinale og skulle møte Tucuman fra Argentina (som
HIL1 tapte mot). De var motiverte, klare for innsats og drømte om å slå
Argentina! Heggedal gikk ut på banen for å kjempe en av sine viktigste kamper
(etter å slå Bærum). Kampen endte 5-1 til Tucuman,men vi fikk ett mål mot
Argentina, og Sebastian Heldal scoret Heggedalhistoriens andre mål mot
Argentina. Med tap mot Tucuman var HIL 2 også ute av cupen.
For et eventyr Dana har vært! Det hører til historien at Tucuman vant finalen mot
Vidar. Guttene våre heiet selvsagt på Tucuman. Dana cup var en flott og
vellykket opplevelse for barna med godt samhold i barnegruppa og velvillige
familier som bruker en uke av ferien på cup, med en genuin interesse for
fotball-lagspill.
Tekst og foto: Lisa Hellesø

tom_hermansen@hotmail.com
t-bjarne@online.no
tbjerkem@gmail.com
berimar@online.no
sveinroar10@gmail.com
vidar73@gmail.com
Lssamuel@online.no
erikssonmorten13@gmail.com

Bank fra A til Å
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fra Heggedal

En plass å puste ut. En plass å drømme litt.

Kjærka vår.

Sommerkveld.

Trans’matorn sykkelpark.

Gjellumstranda.

Stille søndag på Gjellumvannet.

Guibekken.

Kloppedalen aktivitetspark.
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HEGGEDAL MENIGHET

SOMMERLEIREN 2017

NY UNGDOMSARBEIDER
I HEGGEDAL MENIGHET
Jeg møter Fredrik Rafael Flikka (28 år)
en sommerdag på kontoret. Han er allerede
godt i gang med å tenke på høstens Kveldsmesser, Konﬁrmantmusikalen, Countrymesse og samlingene med Team Heggedal.
Dette er det som kommer til å bli Fredriks
primæroppgaver. I tillegg blir han ny dirigent for Heggetroll, menighetens barnekor.
– Jeg gleder meg skikkelig til å komme
ordentlig i gang, sier han. Jeg har hørt at
Heggedal er et hyggelig sted både å bo og
å jobbe i, og Heggedal menighet er en ﬂott
menighet!
Fredrik har god kjennskap til Heggedal
menighet siden han har vokst opp i Asker og
ble konﬁrmert i Østenstad menighet. Etter konﬁrmanttiden var Fredrik frivillig
ungdomsleder i noen år, noe som han trivdes godt med. Nå kommer han fra
ungdomsarbeiderstilling i Haslum menighet.
– Ganske rart å slutte der, men jeg gleder meg til nye utfordringer, nytt arbeidsmiljø og andre arbeidsoppgaver enn dem jeg har hatt tidligere, sier han før han
begynner å nynne på en sang.
For sang og musikk er Fredriks store interesse og lidenskap. Fredrik lurte
egentlig på å satse på friidrett, men etter en skade, ble musikken hovedinteressen. Han har gått 4 år på NLA Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslos på Musikk,
menighet og ledelse. Han jobber som musiker også i tillegg til sin deltidsstilling
her i Heggedal. Han har i tillegg en dag på Viken folkehøgskole hvor han er
lærer i vokal. Kanskje har du sett Fredrik på tv? For han har vært korist på The
Voice og Idol i 3 år. Kanskje har du også sett Fredrik synge i Heggedal kirke?
For han har vært med både på Kveldsmesser, Gospelmesse og Countrymesse.
Fredrik er med i bandet Over the trees og i gospelgruppen New Voices. Sistnevnte har ved ﬂere anledninger vært i Heggedal kirke.
– Jeg ser frem til jobben min her i Heggedal. Jeg tror det blir både hyggelig og
morsomt. Jeg ser frem til å bli kjent med både eldre og unge i menigheten og se
på innsiden hvordan det fungerer her ute på bygda, og så gleder jeg meg til å
vise alle hva jeg kan og hva jeg er god for! — sier han med et lurt smil.
Marianne Solheim

UTVALGT!
Søndag 3. september setter årets
konﬁrmanter sammen med ungdomsledere i Team Heggedal
opp årets forestilling. Dette året
har forestillingen fått navnet UTVALGT! Det vil bli to forestillinger
på søndagen, kl. 17 og kl. 19.30,
og disse er åpne for alle. Billetter kan forhåndsbestilles på www.
teamheggedal.no. Mer informasjon
om forestillingen vil bli å ﬁnne på
hjemmesiden til menigheten og til
Team Heggedal. Utgangspunktet
for forestillingen er sitatet fra Johannes’ åpenbaring: Se jeg står for
døren og banker. Om noen hører
min røst og åpner døren, vil jeg gå
inn til ham og holde måltid, jeg med
ham og han med meg. Vi kan love
både en morsom, underholdende og
tankevekkende forestilling.
KONFIRMANT 2018
Påmeldingen til konﬁrmasjon 2018
er i gang, men det er ennå ikke for
sent å melde seg på! Vi ser frem til
å bli kjent med våre nye konﬁrmanter, og søndag 29. oktober vil vi
ha en Bli-kjent-samling fra kl. 16
med alle som har meldt seg opp til
konﬁrmasjon. Samlingen avsluttes
med Kveldsmesse kl. 19.30 og kaffe, saft og kake på Heggetun. For
mer informasjon om konﬁrmasjon,
gå inn på hjemmesiden vår eller ta
kontakt med Marianne Solheim,
ms885@kirken.no, 66907187.

Nytt orgel 2019
359 349 kr!
Det er så langt
samlet inn
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Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet
Barn

• Søndagsskolen – bibelfortellinger og aktiviteter for
alle barn parallelt med gudstjenesten. Datoer for søndagsskole: 20. august, 17. september, 22. oktober, 19.
november, 17. desember (ingen gudstjeneste kl. 11.00
denne dagen, men søndagsskole).
• Familiesamling kl. 17 – et tverrkirkelig samarbeid
med samlinger på Heggetun og i Pinsekirken. Sang,
andakt og måltidsfelleskap. Datoer for Familiesamlingene: 18. august (Elnestangen, værforbehold), 1.
september (Pinsekirken), 29. september (Heggetun),
27. oktober (Heggetun), 26. november (Pinsekirken).
• Førsteklasses – for de som starter på skolen denne
høsten 23. august kl. 16.30-18.30 og utdeling av
6-års bok i gudstjenesten 27. august kl. 11.
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, tirsdager
kl 17.00-17.45. Første øvelse etter sommeren er 5.
september.
• Babysang – vi regner med å starte opp en gruppe
med babysang denne høsten. Følg med på hjemmesiden eller ta kontakt for interesse.
Kontaktperson barn: Marianne Solheim, epost: ms885@
kirken.no, 66907187

Seniorarbeid

• Kirkefrokost 4. september, 2. oktober, 6. november
og 4. desember kl. 11.30
• Mandag 28. august – Seniortur til Hole kirke og Villa
Fridheim i Noresund
• Fredagstreff 13. oktober kl. 11
Strever du etter samlivsbrudd?
I regi av Den Norske kirke tilbyr vi samtalegrupper
ved samlivsbrudd. Velkommen til et uforpliktende informasjonsmøte onsdag 27. september kl. 19.00-20.30 i
Haslum menighetshus, Gamle Ringeriksvei 86, Haslum
(Bærum).
Du er velkommen til samtalegruppe dersom du strever
etter et samlivsbrudd, uavhengig av bosted, livssyn, kulturell bakgrunn eller seksuell legning.
Påmelding til gruppene skjer på informasjonsmøtet.
Deltakeravgift: kr 500,- for alle samlingene.
Se også: www.samlivsbrudd.org

Ungdom og konﬁrmanter

• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 19-21.30,
første samling 15. august.
• Konﬁrmantsamling etter egen oppsatt plan kl.1921.30, første samling 22. august.
• Øvingsdag Team Heggedal 27. august kl. 14-18.
• Kappeprøve og fotografering 29. august kl. 18.
• Generalprøve musikal Team Heggedal 2. september
kl. 12-18.
• Konﬁrmantmusikal 3. september kl. 17 og 19.30. Billetter kjøpes i døren.
• Konﬁrmasjon 9. september kl. 11, 13 og 15 og
10. september kl. 11 og 13.
• MILK-avslutning 27. september kl. 18-20.
• Liseberg-tur 30. september.
• MILK-kurs for konﬁrmant 2017: 10. oktober, 31.
oktober og 14. november
Kontaktperson ungdom: Fredrik Rafael Flikka, epost:
ff637@kirken.no, 66907188

Gudstjenester

• 27.8 kl. 11.00 Familiegudstjeneste, Førsteklasses,
Magnus P. Kjellin
• 3.9 kl. 17 og 19.30 Konﬁrmantmusikal
• 9.9 kl. 11, 13 og 15 Konﬁrmasjonsgudstjeneste,
Magnus P. Kjellin
• 10.9 kl. 11 og 13
Konﬁrmasjonsgudstjeneste,
Magnus P. Kjellin
• 17.9 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp/nattverd,
Gustav Kristoffer Schmidt
• 24.9 kl. 11.00 Countrymesse med innsettelse av ny
sokneprest
• 1.10 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp/nattverd,
Flemming Jacobsen
• 8.10 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp/nattverd,
Trond Arne Hauge
• 15.10 kl. 11.00 Jazzmesse, Magnus P. Kjellin
• 22.10 kl. 11.00 Gudstjeneste, Trond Arne Hauge
• 29.10 kl. 19.30 Kveldsmesse, Magnus P. Kjellin

MAGNUS PETTERSEN KJELLIN
NY SOKNEPREST I HEGGEDAL MENIGHET
22. mai ble det bestemt i Oslo Bispedømmeråd at Magnus
Pettersen Kjellin blir vår nye sokneprest! Endelig ﬁkk vi
svaret vi har ventet på hele våren. Magnus kom til Heggedal 1. oktober 2015 i et vikariat for vår daværende sokneprest Anna Grønvik som søkte permisjon for å være nestleder i Presteforeningen. Fra 1. september 2016 har han
vært fungerende sokneprest. Magnus er en dyktig prest
med et stort hjerte for Heggedal, og det blir ﬂott å kunne
markere at han er vår nye sokneprest på Countrymesse
24. september kl. 11.00. Vi håper mange vil stille opp i
cowboyhatt denne dagen, og være med å feire innsettelsen av Magnus som Heggedal menighets nye sokneprest.
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Tekst: Elisabeth Schjølberg
Foto: Elisabeth Schjølberg og Dag Henning Sæther

Forberedende arbeider for
gang-sykkelvei langs Røykenveien
Etter en lang planleggingsprosess, vil naboer og trafikanter endelig merke at det skal arbeides med gang-sykkelveien langs
Røykenveien mellom Marie Lilleseths vei og litt forbi Røyken
grense. De arbeidene som iverksettes nå er imidlertid forberedende arbeider, de større arbeidene vil starte opp først i 2018.
Det er byggeleder Alena Dulova i Statens vegvesen som
forteller dette til Heggedalsposten. For mange med lang
fartstid i Heggedal, vil likevel disse arbeidene representere
en milepæl, for noe av det første som gjennomføres er rivning av «blåkiosken». Nabovarsel for oppstart av arbeidene er allerede sendt ut til naboene, kanskje huset alt er
revet når du leser dette?
Dulova forteller at flere av naboene nå er opptatt av at arbeidene skal komme i gang, for prosessen har tatt sin tid.
Noen tomter ble fraskilt så langt tilbake som i 1987, og det
har vært utredninger helt siden 1990-tallet. Arbeidene er
delt i tre entrepriser:
• Forberedende som starter opp i midten av august og
vil strekke seg over om lag 1mnd, og skal være vel i
gang når du leser dette
• Lokale støytiltak med oppstart våren 2018
• Hovedentreprisen med oppstart vinter 2018.

Dulova forteller videre at det vil bli sendt ut naboinformasjon i september.

“Blåkiosken” ble grå i 2009. Nå skal den rives.

ginger, vil naturlig nok ikke alle være helt fornøyd med
de løsningene som velges og den effekten det har for den
enkelte nabo. Dulova understreker derfor at Statens vegvesen i alle tilfeller er opptatt av en ryddig og skriftlig tilbakemelding, også om man ikke kan etterkomme alle ønsker.

Hvorfor ikke fotgjengerundergang?
Løsningen for en trafikksikker krysning av Røykenveien
skal behandles grundigere i en senere utgave av Heggedalsposten, men ett spørsmål er likevel naturlig å stille allerede nå – hvorfor skal det ikke bygges undergang under
Røykenveien for alle de barna som skal krysse Røykenveien på vei til skole og fritidsaktiviteter?
Hovedbegrunnelsen er knyttet til det som kalles en «nyttekost» vurdering – det vil si at nytteverdien ikke står i forhold til de kostnadene som er forbundet med å anlegge en
undergang. Kostnaden for en undergang er beregnet til 37
millioner kroner – penger som Asker kommune mener de
vil kunne utnytte bedre et annet sted.

Hva er forberedende arbeider?
Forberedende arbeider er oppgaver som gjennomføres slik
at hovedarbeidene kan gjennomføres så effektivt som mulig. Dette gir færre forsinkelser for trafikanter og naboer –
og er billigere. Men det kan se litt pussig ut når det er fullt
trøkk en kort periode for så å bli helt stille. Typiske oppgaver er skogrydding, midlertidig flytting av strømkabler
og rivning av hus. For dette prosjektet dreier det seg om
midlertidig flytting av «luftstrekk» - det vil si strømledninger og stolper/master i tillegg til at «blåkiosken» rives.
Arbeidene ventes å pågå ca 1mnd.

Avtaler med grunneierne
Heggedalsposten har tidligere fortalt at det må gjøres tiltredelsesavtale med alle grunneiere før arbeider kan starte
opp. 40 av 49 avtaler er i skrivende stund ferdig underskrevet og ytterligere 4 er i sluttfase av forhandlingene. I 5
tilfeller vil det bli startet arbeid med ekspropriasjon fordi
grunneiere og staten ikke har blitt enige om erstatningsbeløpet. Selv om man ikke er enig om beløpet, vil det kunne
skrives tiltredelsesavtale forteller Dulova, slik at dette ikke
skal hindrer oppstart av arbeidene.
De løsningene som er valgt i prosjektet er besluttet politisk
gjennom vedtak av reguleringsplanen – en av de viktige
oppgavene som våre lokalpolitikere har. Ved slike utbyg-
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Alena Dulova, byggeleder i Statens
vegvesen, er opptatt av god og ryddig kommunikasjon med naboer og
grunneiere når ny gang og sykkelvei
nå skal bygges langs Røykenveien i
retning Røyken.

Erfaringene med underganger er at de må plasseres på gunstige steder for at folk skal bruke dem. Dette vet trafikkplanleggere en hel del om, og kanskje de fleste har opplevd
dette selv. I dette tilfellet er det vurdert sånn at en undergang plassert der det er mulig, ikke vil bli tilstrekkelig
benyttet, folk vil likevel krysse andre steder. I tillegg vil
undergangen måtte ha svært bratte ramper slik at den ikke
tilfredsstiller kravene til universell utforming som betyr at
den ville være krevende å komme opp med eksempelvis
både barnevogner og rullestoler. I tillegg ville undergangen krevd et stort inngrep i en enkelt boligeiendom. Det
antas at det dermed var relativt enkelt for politikerne å blir
enige om at en undergang ikke ville være riktig løsning
her.
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Ny pumpestasjon for avløpsvann i Heggedal

– gangvei mellom Heggedal stasjon og Heggedalsbakken legges om

Det flytter stadig nye til Heggedal –
og det får effekter også på områder
vi ikke tenker så mye på i det daglige, som for eksempel at kapasitet på
pumpestasjonen for avløpsvann blir
sprengt. Den nye pumpestasjonen skal
ligger der eksisterende pumpestasjon
ligger, sentralt beliggende i Heggedal
sentrum med utsikt over Kistefossdammen. Den tilpasses arkitektonisk
til nye Heggedal sentrum og innebærer et nytt perspektiv på hva tekniske installasjoner kan være.
Ulempen er selvfølgelig at det skal

bygges – fra september 2017 til sommeren 2018, midt i Heggedal sentrum. Det blir boring, sprengning og
anleggstrafikk, og gangveien mellom
Heggedal stasjon og Heggedal sentrum legges om til en midlertidig bro
litt nord for anleggsplassen.
Pumpestasjonen skal dekke behovene
for mange tiår fremover – og det er
tatt hensyn til prognoser for befolkningsvekst. Avløpsvannet skal pumpes videre opp i nytt rør langs Heggedalsbakken, før det renner ned til
VEAS-tunnelen i Kloppedalen - som

ender på Bjerkås. Røret opp Heggedalsbakken og til Heggedal kirke legges nå i høst. Det tilstrebes at ett kjørefelt skal være åpent mens arbeidene
pågår.
Naboer i Heggedal har fått tilsendt nabovarsel for prosjektene, som ledes av
prosjektlederne Siri-Kristin Rønnevik
og Ketil Kathrud i Asker kommune.
Innholdet i nabovarselet kan du se på:
http://www.iheggedal.no/
Illustrasjoner: Asplan Viak/Asker kommune.

Pumpestasjonen, slik den vil se ut over bakken

Her bygges den nye pumpestasjonen

Heggedal stasjon 2017
I sommer har Spikkestadbanen vært
stengt for den siste oppgraderingen
på Heggedal stasjon. Vi har snakket
med Bane NOR v/ prosjektleder Eirik
Korsnes for å høre om alt er i rute til
åpning 16. august. Vi har fått denne
rapporten:
Prosjektet har i sommer gått bra og vi
er nå i rute til å kunne åpne for traﬁkk
igjen som planlagt 16. august. I en
periode frem til starten av september
vil det være saktekjøring i 40km/t på
en strekning på ca. 3KM da sporet må
få tid til å sette seg i etterkant av arbeidene før det kjøres i full hastighet.
Det er også utført andre arbeider på
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strekningen Hallenskog-Røyken som
gjør at denne saktekjøringen gjelder
for en lengre strekning enn
bare på Heggedal. Fra 16.
aug. skal altså samtidig innkjør være satt i drift, dette vil
føre til færre forsinkelser på
strekningen.

til fredag. Vi regner med at det blir
buss for tog på vanlig måte.

Det vil likevel komme noen
stopp på Spikkestadbanen
mellom 11. og 29.september. Det skal utføres ulike
kontroller på Heggedal på
dagtid, slik at det vil være
stopp i togtrafikken mellom
kl. 09:00 og 13:00, mandag

16.08.2017 07:57:05
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Flott tur langs Askerelva fra
Bondi og ned til fjorden

Like ved Bondibrua, der vi starter, ligger en demning

Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Ole-Herman Bjor

En ﬂott turmulighet for hele familien. Dette er en god blåmerket sti som følger
Askerelvas idylliske omgivelser nedover mot fjorden. Her kan det trygt velges
joggesko. Om sommeren kan jo et bad i fjorden være et ﬁnt mål. Turen ned til
Blakstad er lett å gå. Rennende vann og små fosser er alltid spennende for barn, og
et lekeområde passerer dere også. Selv om det er litt motbakker på veien tilbake så
er naturen og elva så ﬂott at det blir fort glemt. Høye trekroner som omkranser stien
gjør det er behagelig å gå der selv på varme dager.
Askerelva starter i Vestmarka, går via
Semsvannet til Asker Sentrum. Videre til Bondivann. Derfra mot fjorden
og munner ut i Blakstadbukta. Den
nederste delen blir kalt Blakstadelva.
Bondivannet ble demmet opp på
slutten av 1800 tallet for å gi kraft til
den da nyetablerte Christiania Kapselfabrikk.
Vi følger elva fra Bondi. Kommer
du med bil er det fint å starte turen fra
Bondistranda, for rett innenfor rundkjøringen er det en stor fin P-plass.
Bak P-plassen går det en gangvei mot
dyrebutikken Pets, tidligere Sykkelbutikken.
Her krysser du Røykenveien og
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Parkeringsplassen på Bondistranda

Dyrebutikken Pets
(Tidligere Sykkelbutikken)

Her starter stien rett ved brua.
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Start

Kart: ASKER mellom fjord og fjell
Asker Turlag 2011
går over brua. Rett etter brua, inn til
venstre, går stien du skal følge. Denne
er merket av Turistforeningen. Du har
nå Askerelva på venstre side og følger
stien i idylliske omgivelser. Stien går
ikke helt inntil elva hele tiden, men du
hører bruset hele veien. Om sommeren er det lite fart i elva, men har små
fosser og stille tjern. Når vårflommen
slår til, buldrer elva med skummende
fosser og med stor fart.

Lekeapparater og lavvo er jo ikke helt vanlig på en skogssti. På bildet min
gode tur-venn Grete Nyborg

Her trives også endene
Litt lenger fremme er det rester fra
tidligere aktiviteter. Kanskje kan dette
være fra 2014 da det var speiderlandsleier i Blakstad for KFUK-KFUM?
Der er det fortsatt klatretau og gapahuk, så morsomt med en liten stopp
der for barna.
Stien slynger seg videre nedover
og stille kulper er et yndet sted for ender og andre fugler.
Litt før du kommer ut på Slemmestadveien går du over en flott bro og
mister deretter kontakten med elva en
stund. Du kommer inn på en gårds-
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Stille kulper og små fosser på sommeren
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vei og videre ut på Slemmestadveien.
Her tar du til høyre og følger veien ned
bakken til krysset og krysser Slemmestadveien der.
På den andre siden ser du ei bru og
til venstre for brua går stien videre. Da
får du Askerelva/Blakstadelva til høyre for deg. Koselig sti å gå her også.
Når du nærmer deg Blakstadbukta,
går du forbi Askers eldste kraftstasjon
som er fra ca. 1900. Deretter langs et
jorde og du ser fjorden foran deg. Du
kommer frem til Kyststien og følger
den et lite stykke mot venstre til Blakstadbukta med fin sandstrand. Et flott
sted å raste og kanskje ta et bad.

Sval, flott sti

Flere små fossefall nedover elven
I bakkant av stranden går det en sti
opp mot høyre sett fra sjøen og kommer opp på et flatt platå med en liten
scene. Ser ikke ut som den er i bruk
nå, men her har det nok vært mye dans
og moro. Du kommer deretter inn på
en liten vei, og følger denne forbi
Blakstad Sykehus og opp til hovedveien.
Da er ringen sluttet. Du krysser
Slemmestadveien igjen, så til høyre
opp baken og den koselige turen opp
langs Askerelva til Bondi ligger foran
deg.
Turen tur/retur er på ca. 7 - 8 km.
GOD TUR!

Asker eldste kraftstasjon

Kraftstasjonen sett fra stien

Flott utsikt til båthavna på Blakstad

Flott bro over elva
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Fin badestrand i Blakstadbukta

14.08.2017 06:57:48

Vi trenger flere medlemmer!

Heggedal Helselag

arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

Aktiviteter på Heggedal seniorsenter/
Innbyggertorget høsten 2017:
Arbeidstua
Tirsdager kl.10-13:
Uke 34 - 22. august
Uke 36 - 5. september
Uke 38 - 19. september
Uke 40 - 3. oktober
Uke 42 - 17. oktober
Uke 44 - 31. oktober
Uke 46 - 14. november
Uke 48 - 28. november
Uke 50 - 12. desember

Allsang:
Hver onsdag kl.12 -13, med musikk.
Start 16. august.
Kontakt: Ruth Sæther,
tlf. 66 79 74 20 / 41 22 51 88
Dametrim:
Onsdag kl.10.00-11.00, start 23. august.
Ledes av fysioterapeut.
Sponses av Helselaget.

LOKALT støtter Helselaget

* Premier til Transmator’n
* Dametrim på seniorsenteret
* Utstyr til seniorsenteret
* Turer for eldre, og ellers med bidrag
til eldres helse og velferd

Inntektene av det vi lager og selger går til Demenssaken
og Hjerteaksjonen

Møter og handlingsplan
2. halvår 2017:

* Idrettsdag tirsdag 29. august:
Kl.10.00: oppmøte i kaféen på Innbyggertorget.
Kl.10.30: aktivitetene starter på banen ved
Hovedgården Ungdomsskole
Kl.12.30: vi samles på senteret til utdeling av
medaljer etc.
(Se innbydelse og påmelding på oppslagstavla)

* Onsdag 27. september kl.17.30:
Medlemsmøte på Helselagshuset
Gratis smaksprøver på sunt og godt

Vi gir tilskudd til
Nasjonalforeningens prosjekter:
* Hjerteaksjonen
* Demens
* Tuberkulose
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* Onsdag 29. november kl.17.30:
Medlemsmøte/julemøte på Helselagshuset

Har du lyst til å vite mer om hva vi
driver med? Ta gjerne kontakt:
Aslaug Halfdansen – tlf. 66 79 79 73 / 994 23 327
Jorunn Ingebretsen – tlf. 66 79 74 16 / 957 05 681
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BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOK-GRUPPE

Heggedalsposten

Bli med i Facebook-gruppen
“Heggedalsposten” og del
dine bilder fra nærmiljøet.

Svanemor ute med sine 6 små.
Foto: Heidi Nilsen (13. juni 2017)

Heggedal stasjon by night.

Foto: Nina Wiik Bjørndal (23. juni 2017)

Foto: Ian Spink (24. juni 2017)

Heggedal Hovedgård.

Kistefossdammen er jammen ﬁn!

Ny redningsbøye på plass ved
Kistefossdammen-demningen.

Blåbærsesongen.
Ganske mye bær på fjellet.

Her jobbes det med gang og sykkelvei
mot Hallenskog, mye fjell må bort.

Foto: Sverre Aae (30. juni 2017)

Foto: Erika Meilutė (19. juli 2017)

Kanskje det venter ei kiste med gull i Østliveien?
Foto: Petter Lystad (14. juni 2017)

22-23 Facebook 4-2017.indd 22

Foto: Toril Hennig (27. juni 2017)

Foto: Jan Hauge (24. juni 2017)

”Steinbruddet” i Underlandsveien i solnedgang.
Foto: Solveig Andreassen (28. juni 2017)

13.08.2017 21:21:00
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SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN
Bye & bekk sin take away
tapas anbefales. Knallgod.
Merete Starheim Waarli

Ta dere en tur til Kistefoss og se hvilket arbeid
som er gjort for og få
den gamle kraftstasjonen
frem i lyset. Tenk på at
alt dette lå godt nedgravd
i jord. På bildet ser vi
Primus Motor Eivind
Anslem Walgren i fullt
arbeid med og fjerne rust.
Terje Reier Gundersen

Det er bare så vemodig
og trist at det er siste
gang vi kjøpte Frokostbrød idag. Heggedal
bakeri vil bli dypt savnet
for både brød og nydelige
kaker. Lykke til videre.
Line Svang Rasmussen
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Aldri ett kjedelig øyeblikk
i Heggedal. Bil vs strømstolpe: 1-0. Da blir vi vel
strømløse en stund....
Trond Øines

Noen som har en formening om hvor gammelt
dette kastanjetreet
i sentrum er?
Terje Reier Gundersen

Det har nå blitt opprettet en egen gruppe for
fotografier av dyrelivet
i Heggedal. Klikk inn å
bidra med bilder eller
beskrivelser av dyrelivet i
denne vakre dalen vi bor
i. Gruppa heter Dyreliv i
Heggedal og er offentlig.
Arild Haug Kaarmo

Kaffe og hvetesnurr hos
Bye & bekk i sommersola
en flott lørdag.
Anbefales. Petter Lystad
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“Sabotøren og Kureren” på fabrikken

Ny ﬁlm om Harry Sønsterød og Osvaldgruppa vises på fabrikken 13.-15. oktober.
Deler av ﬁlmen er spilt inn på “Bekkestua”.
Mens Heggedalsposten går i trykken, gjør Tore Severin Netland den siste ﬁnpussen på en ﬁlm som har
lokalhistorisk interesse.
“Sabotøren og Kureren” er historien om heggedalsgutten Harry Sønsterød som ﬁnner Else Karlsen hos
en Milorg-leder i Larvik. Begge blir med i under jorda
gruppa til Asbjørn Sunde - Osvaldgruppa. Harry blir
sabotasjeleder fra Heggedal til Skien og Else blir kureren som ﬂyr med beskjeder skrevet i kodeskrift.

Osvaldgruppa ﬁnansierte virksomheten bl.a. med bankran.
Harry forteller om bankaksjonen mot Modum Sparebank i april
1944, resultat kr 157 000. (Bilde fra ﬁlmen)

Det er Harry Sønsterød som forteller i ﬁlmen. Filmskaper Tore Severin Netland tok inn Harry som tidsvitne i ﬁlmen ”Offer eller Spion?”, som kom i 2015.
Denne ﬁlmen tok utgangspunkt i rettsaken mot Asbjørn Sunde. Her så Netland at det lå en utrolig krigshistorie som ikke var fortalt på ﬁlm før.
En del av opptakene er gjort på Heggedal og omegn
Historielags hytte “Bekkestua”, hvor tyskerne brant
ned hytta etter at Asbjørn Sunde skjøt en tysk soldat
i en trefning 27. november 1944.
Harry illustereres av Kenneth Berg og Else spilles
av Karoline Stemre. Asbjørn Sunde spilles av Terje
Ranes.
Filmen spilles i fabrikken med to visninger fredag 13.
oktober, og to søndag 15. oktober. I tillegg vil Netland
prøve å arrangere egne visninger for ungdomsskoler
som er interessert, på fabrikken eller på skolene.

Litt festivitas 13. oktober....
Terje Ranes spiller Asbjørn Sunde, lederen av Osvaldgruppa,
som han gjorde i ﬁlmen “Offer eller spion”. Her er han i
aksjon på “Bekkestua”. (Bilde fra ﬁlmen)

Fredag 13. oktober kl. 19.00 vil det være et lite arrangement før ﬁlmen starter, med bidrag fra Tore
Severin Netland, Harry Sønsterød og Terje Martinsen. Historielaget vil også sørge for en enkel
servering.

Filmen vises i Heggedal fabrikker:
fredag 13. oktober kl. 17.00 og 19.00
søndag 15. oktober kl. 15.00 og 17.00
Billetter kr. 150,Salget av billetter er ennå ikke avklart, men vil sannsynligvis bli via Billettservice (på nettet). Noen billetter vil også bli solgt i døra.
En trailer ligger allerede på YouTube, og en ny er på
vei. Søk på ”Sabotøren og Kureren”

For skoler eller andre som ønsker visning:
Tore Severin Netland kan kontaktes på mail
tore-net@online.no eller 93 02 47 83
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Søndag 17. september

Velkommen til Sykkelparken!

Lions fyller 100 år i 2017, i denne forbindelse arrangerer samtlige Lions klubber i Asker en sykkeldag for hele
familien.

Familiene kan sykle fra Asker sentrum til Heggedal, hvor det blir 2 pitstop underveis, alle barn får sykkelmedalje
ved målgang i Transmatorn.
Senere blir det sykkelløp for alle barn i Sykkelparken, underholdning, sykkel oppvisning, musikk, lotterier, salg
av mat & drikke og mye mer.
Ordfører Lene Conradi vil åpne arrangementet.
All inntekt av arrangementet er øremerket Barnekreftforeningen.

Hold av denne søndagen allerede nå. Nærmere info se Budstikka.
Velkommen til en gøyal dag på sykkel i Asker.
Alle Lions klubbene i Asker

Kulturdagene 2017
Nå er dessverre sommeren snart forbi og det er på tide å
mimre litt om kulturdagene på Heggedal hovedgård. Lions
Heggedal arrangerte Kulturdagen på hovedgården for 40.
gang. Som vanlig var det ordfører Lene Conradi som åpnet
og Heggedal og Blakstad skolekorps spilte. Vi kan vel si at
vi ikke hadde værgudene på vår side i år, men med mange
fine utstillere, god underholdning fra scenen og en del nye
aktiviteter ble kulturdagene vellykket. Lions Heggedal vil
takke alle deltagere og publikum for en fin helg.
Jan Thore Sørlie

25 Lions nr 4 2017.indd 25

14.08.2017 07:02:46

26

Heggedalsposten

HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag
Program høsten 2017
Søndag 27. august og 3. september: Se omtale
Bekkestua åpen 11-15, med enkel kafé.
Mandag 25. september kl. 13.00:
Fortellerverksted på Innbyggertorget.
Tema: Matauk både ute og hjemme
Torsdag 12. oktober kl. 19.00:
”Tyske biler i et historisk perspektiv”
Foredrag ved Ivar Stav, som del av ”Tysk uke”
på Innbyggertorget (se også side 28).
13. - 15. oktober: Film om motstandsmannen
Harry Sønsterød på fabrikken - se side 24.
Søndag 15. oktober kl. 12.00: Se omtale
Åpning av veifar Eid-Sjøvollbukta
Oppmøte i Eidkrysset 12.00.
Onsdag 25. oktober kl. 19.00 (NB!):
Fortellerverksted på Innbyggertorget.
Tema: «Gravalids forretninger i Heggedal»
Gunnar Gravalid jr. vil delta på verkstedet.
Torsdag 9. november kl. 19.00: Besøk på
Sementmuseet og geologisenteret på Slemmestad, med omvisning. Oppmøte på museet.
Torsdag 23. november kl. 19.00:
Åpent møte på Innbyggertorget, med
foredrag og presentasjon av Tændstikka 2017.

Søndag 27. august og 3. september kl. 11-15

Bekkestua holder åpent

Bekkestua holder åpnet med enkel
servering to søndager denne
høsten. På veggene inne ﬁnner du
mye interessant stoff om hytta og
hendelsene under krigen.
Utsikten fra hytta er ﬂott, og i klart
vær ser du inn til Oslo.
Åse Westengen har brodert kjøkkengardiner og et åkle som så
absolutt står i stil
til hytta. Vi takker
for gaven!

Søndag 15. oktober kl. 12.00

Åpning av veifar Eid-Sjøvollbukta
Historielagene i Vollen og Heggedal har merket to
av de gamle veifarene ned mot sjøen, og holder nå
på med det tredje. Det går fra Eid ned til Sjøvollbukta.
Åpningsarrangementet blir i Eidkrysset (der juletresalget er). Etter den ofﬁsielle åpningen blir det litt
underholdning før vi går stien ned mot Vollen.

Mandag 27. november kl. 13.00:
Fortellerverksted på Innbyggertorget. Tema:
”Slakting, baking og juleforberedelser”
Onsdag 13. desember kl. 20.00:
Foredrag med juletema. Åpent arrangement,
etter Innbyggertorgets julemøte.
Alle arrangementene er gratis.

Kraftverket i Kistefossen

Restene av det gamle kraftverket er gravd ut, og
Eivind Walgren jobber jevnt og trutt med å pusse
opp turbin og generator.

Fra åpningen av veifaret Gui - Vollen 29. mai 2016

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

Medlemsskap koster kr. 200.-pr. år,
inkludert årbok.
Innbetaling med navn og adresse til:
Heggedal og omegn Historielag,
Boks 96, 1380 Heggedal
kontonr.: 1503.13.55653
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SM ALFILM -VIDEO
Film og Videokonvertering I hjertet av Heggedal
gjennom 30 år

Har du sm alfilm er-video-lysbilder,
kan vi overføre disse til Dvd/harddisk.
Beøk oss I 4. Etg I Sentrum sgården og se sam tidig vår
film utstilling I Heggedalsbakken 6 (over Kiwi)

Tlf: 66 79 45 45
Eller gå inn på våre nettsider:
www.jadu.no

Heggedalsbakken 6
1389 Heggedal
Kunnskap gjennom 30 år
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Innbyggertorgets program september-oktober 2017
Hans-Arne Arntsen

Musikk man blir i godt
humør av! I anledning
“Eldres dag” serveres det
gratis kaffe og kaker.
Man 2. okt kl 11-12

BIRØKT
De siste årene har
birøkt tatt seg opp,
også i vårt land. Honningbier er ettertraktet for honningen, bivoksen og for
pollinering av dyrkede planter. Birøkt har
eksistert helt siden oldtiden.
Birøkter Niels Rask Olsen deler sine
erfaringer med oss.
Onsdag 20. sept. kl 11-12

QUIZ
for voksne på Innbyggertorget!
Quizmastere er Svein Gundersen og
Arne Skjellestad.
18 års aldersgrense, da vi har skjenkebevilling disse kveldene.
Øl, vin og enkel matservering.
Torsdag 28. sept., 26. okt. og 30. nov.
kl. 19.00-22.00.

Vidars Music

Fra Røyken kommer
orkestret Vidars Music
og underholder.
Det serveres får i kål.
Påmelding til middag
denne dagen - innen 18. sept.
Tor. 28. sept kl 11.00

Frokostbuffet på fredager!
Fra fredag 18. august
serverer vi frokostbuffet,
kl. 9.00 - 11.30.
Prisen er 50,- pr. pers.

NB! Det kan bli endring i
tider når frokostklubben starter opp
29. september - se side 30.

Programmet for resten av høsten annonseres i neste nummer.
Hele programmet finnes i kalenderen på iheggedal.no
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Tysk uke - oktoberfestival - uke 41
Vi lager pølser på Innbyggertorget

Tysk litteratur med Rannveig

Aria Armovar jobber til daglig hos
Annis Pølsemakeri i Mathallen i
Oslo og er pølsefreak. Han forteller
om pølser og viser hvordan virkelige
gode pølser lages og tilberedes. Og
kanskje det blir en smakebit også...
Er vi heldige får vi høre hornmusikk.
Billetter kr. 100,- kan kjøpes på Innbyggertorget.
Mandag 9. okt. kl. 19-21

Rannveig Kvanum fra Asker bibliotek
har kjennskap til litteratur av mange
slag. Denne gangen skal hun introdusere oss for bøker av tyske forfattere.
Mandag 9. okt kl. 11.00

Lær å brygge ditt eget øl

Øl er i vinden som aldri før – og
hjemmebrygging er meget populært.
Sammen med ”Brygg selv” inviterer vi
til kurs i ølbrygging. Målet for kurset er
å gjøre deg til en habil hjemmebrygger
som kan lage godt og spennende øl!
Det blir dessuten også anledning ftil
ølsmaking denne kvelden. Billetter kr. 300,- kan kjøpes
på Innbyggertorget.
Onsdag 11. okt. kl. 16-22

“Sabotøren og Kureren” på fabrikken

Ny film om motstandsmannen Harry Sønsterød
vises på fabrikken 13.-15. oktober - se side 24

Kunsthistorie og klassisk musikk

Morten Langhoff, vår lokale kunsthistoriker og
utøvende kunstner kåserer om tysk ekspresjonisme. Vi får hjelp til å knytte linjer både
til Munch og til 80-tallets ny-ekspresjonisme.
Elever fra kulturskolen spiller tysk klassisk musikk. Billetter kr. 100,- kan kjøpes på Innbyggertorget.
Tirsdag 10. okt. kl. 19-20

Tyske biler i et historisk perspektiv
Bilentusiast og kulturhistoriker Ivar Stav
har tidligere snakket
om italienske biler på
Innbyggertorget. Denne gangen tar han for
seg tyske biler.
Torsdag 12. okt. kl. 19.00

Faste aktiviteter høsten 2017

28-30 Innbyggertorget i nr 4-2017.indd 29

16.08.2017 08:57:46

30

Heggedalsposten

HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Datakursene fortsetter –

og utvikles videre denne høsten

Vi starter 3. oktober klokken 12.00

Bitcoin (eller annen digital valuta) og Blockchain pluss noen
andre og nyere begreper skal vi forsøke å forklare, men kurset
konsentrerer seg om ”Ofﬁce” - tekstbehandling, regneark og
presentasjoner. Og ikke minst skal vi praktisere mye.
Odd Magne Bakken og undertegnede fortsetter den etter hvert
gode ”tradisjonen” med halvårlige datakurs for seniorer og andre med interesse for å lære litt mer – også i høst.
Tirsdag 3. oktober klokken 12.00-14.00 starter vi med datakurs for begynnere/seniorer/andre interesserte. Kurset går over
8 tirsdager og koster kr. 350.- for alle de 8 kursdagene. Vi har
god tid på dette kurset – men lover at du skal lære mye du ikke
behersker fra før. Vi starter med å forklare hva en datamaskin

Invitasjon til frokostklubb

Denne høsten starter vi opp med frokostklubb på innbyggertorget i Heggedal. Hver fredag inviterer vi innbyggerne til å legge
frokosten til oss mens vi tar for oss aktuelle nyhetssaker, både
lokale, nasjonale og internasjonale.
Én fredag i måneden går vi mer i dybden på ulike temaer, og
inviterer aktuelle foredragsholdere o.l. Første frokostklubb blir
fredag 29. september kl. 08.30, og du er hjertelig velkommen!
Frokosten varer en times tid, og vil etter planen bestå av yoghurt
og korn ++, kaffe, te og juice. Pris kommer til å være kr 50, men
i anledning lanseringen byr vi på frokosten den 29. september.

Nye tider for fritidstilbudet
for ungdom i Heggedal
Fra 1 april 2017 ble Kaliber Ungdomsklubb og fritidsklubben på Borgen, Nova, omorganisert og ligger nå under
kultur i stedet for oppvekst i kommunen. Dette betyr at de
som har jobb et på ungdomsklubbene nå får stillinger som
ungdomskultur-koordinatorer, og blir en del av Radar i Asker. Ressursene vi har hatt på Kaliber og Nova blir fordelt
på Vollen, Heggedal, Holmen og i sentrum for å gi Askerungdommen ett likeverdig tilbud. Det betyr at vi får en hovedkontakt i hver sone i Asker. Arbeidet vil bestå i skape
et godt fritidstilbud i samarbeid med ungdom og støtte opp
om prosjekter. Lokale initiativ og samarbeide med lokale
aktører vil være svært viktig.
Lokalene for Kaliber Ungdomsklubb er nå i skolens regi,
men stedet vil fortsatt være for ungdom i deres fritid. Her
skal det arrangeres fester møter, cafe, kurs og mye annet.
Det opprettes et ungdomsprosjektkontor i lokalet, hvor
ungdom kan møtes og i samarbeid med voksne skape gode
arrangementer i nærmiljøet. For leie av lokalet, kontakt
Hovedgården Ungdomsskole.

er, hva den kan brukes til – og fortsetter med å lære og praktisere de mest brukte programmene. Du tar med deg din egen
datamaskin – så blir du kjent med den også.
Rett etter kurset kommer ”Nettravner” fra Seniornett - som
kan hjelpe deg med det meste - som du fortsatt måtte lure på.
Fra klokken 14.00 sitter de klare.
Påmelding på egen liste på Innbyggertorget – eller på mail til
post@iheggedal.no - så snart du kan, vi er nødt til å begrense
antall deltakere!
Per Sletaune
Kurset koster bare 350.Påmelding til post@iheggedal.no eller til 95273504
- snarest!
Leder av frokostklubben er vår nye frivillige; Tom Brunsell.
Tom er jurist av utdannelse, og etter et yrkesliv i politietaten
og i Justis-og beredskapsdepartementet, ser han nå frem til å
tilbringe sin ferske pensjonisttilværelse blant annet på innbyggertorget. Tom brenner for nærdemokrati og nærmiljøet, og
ønsker å bidra til å skape en plattform for dialog med kommunale myndigheter.
Håper å se deg.
BENTE FLYGIND
Leder innbyggertorgene
913 80 441 - bente.ﬂygind@asker.kommune.no

En spennende høst i vente
Vi har allerede to svært spennende prosjekter vi jobber med i
samarbeid med ungdom. Det ene er DJ-crewet. Dette har vært
en av de aller viktigste gruppene på klubben. De som er med
her får en grundig opplæring i å spille musikk, samt erfaring
med å jobbe på scene og med lys og lydteknikk. DJ’ene leies ut
til bursdager og arrangementer, og vil bli viktig for ungdomstilbudet i Heggedal.

Makerspace er et rasktvoksende fenomen som sprer en-

tusiasme og kreativitet over alt i verden! Det er et verksted
for skaperglede og nytenkning, og vi er i ferd med å starte
dette opp i Heggedal. Det er noe som er morsomt for alle, i
alle aldere, men vi starter først med ungdomsgrupper. Her
kan man lære å lage en liten høyttaler, eller en klokke. Eller
prøve en 3D printer! Mulighetene er mange og tilbudet skal
være gratis.

VIKTIG MELDING TIL UNGDOM I HEGGEDAL!
Vi trenger deg for å lage de beste arrangementene og prosjektene for ungdom i Heggedal! Det er sosialt, lærerikt og veldig
gøy! Ikke nøl med å ta kontakt dersom du vil være med eller
om du har ideer eller prosjekter du vil ha hjelp til å utvikle!

Kontakten for ungdomskultur i Heggedal er Anne Gartmann,
anne.gartmann@asker.kommune.no
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Borch Fagerhaug Elektro AS
Åmotveien 44, 1389 Heggedal
* Rehabilitering
* Nybygg
* Brannforebyggende El-kontroll
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SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572

Kontakt oss på mobil 415 51 001 eller
epost oborch@online.no

Frisør

Underlandsveien 72, 1389 Heggedal
Telefon: 997 86 846, E-post: post@malerninge.no

Anne Grethe Thune
48 47 65 47

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek
Clinic Michelle
Hudpleiesalong
45 61 56 31

Hudpleier Michelle Nuth
tilbyr hudpleie, hårfjerning med voks
og farging av vipper og bryn, vippe
extension og manikyr

Heggedal Apotek
Åpningstider: Man-fre 09-17, lør 10-15
Adresse: Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Telefon: 66 69 63 69, Fax: 66 69 63 70
E-post: heggedal@dittapotek.no

Trevaren 16, 1389 Heggedal
Heggedal sentrum, det gule huset,
frisør- og hudpleie-kjelleren

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Lyst til å spille i korpset?
Ta kontakt med oss via våre nettsider hbs.skolemusikk.no

Musikkopplevelser

Samarbeid

Kunnskap for livet

Vennskap for livet

Mestringsfølelse Latter

Glede

hbs.skolemusikk.no

Korpssesongen avsluttes hvert år
med sommertur, og i år dro både
aspiranter, juniorer og hovedkorpset på festival.
Først ut var korpsets aspiranter og
juniorer som reiste til aspirantkorpsfestivalen i Skien. På lørdagen var
det først oppmarsj i Skien sentrum,
før dagen ble avsluttet med felles
grilling, underholdning og disco.
Søndagens program bestod av en
oppmarsj i Skiens gater, etterfulgt
av tur til lekelandet 'Eventyrfabrikken'. Selv om været vekslet mellom
sol og regn ble det en ﬂott tur som
inneholdt akkurat passe mye lek,
moro og alvor.
Hovedkorpset reiste til Danmark
og Nordsøfestivalen som arrangeres
i badebyen Blokhus samt i Aalborg.
Her deltok de på tre konkurranser
og oppnådde gode plasseringer. I
tillegg til konsertkonkurranse og
marsjkonkurranse i sentrum av
Aalborg, deltok korpset i en spennende konkurranseform som heter
prima vista. Uttrykket stammer fra
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italiensk der prima betyr "første" og
vista betyr "gjennomsyn". Korpset
får utdelt noter til et ukjent stykke,
og 10 minutter til å bladlese notene.
Det vil si et "første gjennomsyn" for
en teoretisk gjennomgang. Deretter skal stykket fremføres, noe de
Hovedkorpset på sommertur i Danmark .
taklet med glans. Det ble også god
tid til sosiale aktiviteter, som er en
svært viktig del av sommerturen,
inkludert en ﬂott dag i Fårup sommerland.
Ny dirigent i hovedkorpset
Til årets sesong har hovedkorpset
Aspirant- og juniorerkorpset på sommeransatt ny dirigent, Thomas Lepanto tur i Skien. Her er det oppmarsj i sentrum.
Høiby Verket. Thomas dirigerer i
Høstloppemarked:
tillegg Nes skolekorps og Nes Janit14.–15. oktober er det igjen klart for
sjarkorps. I Nes skolekorps har han
vårt tradisjonsrike loppemarked i
vært dirigent i 14 år, og ledet skoleAskerhallen. Velkommen!
korpset til seier i 1. divisjon i NMF
Øst sitt distriktmesterskap i 2017,
Loppelageret i
samt en 3. plass i NM i 1. divisjon i
Kloppedalen
er åpent
2016. Vi gleder oss til å få Thomas
kl. 18-21 hver torsdag
med på laget!
Tekst: Alf-Egil Lahn

(utenom skoleferier: stengt 5. okt.)

Få siste nytt: facebook.com/hbskolekorps
Lik Heggedal og Blakstad skolekorps på Facebook.
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OPPLÆRING PÅ MANUELL OG AUTOMAT
Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige
pakkeløsninger. Vi har kjøretimer dag og kveld.
Gratis henting og bringing til kjøretimer.
Bærum - Asker - Røyken
Kjøretimer dag kr. 500,- / kveld kr. 600,Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00
Tlf.: 404 14 008 www.heggedal-traﬁkkskole.no

Selskap? Fest? Konfirmasjon? Hyggekveld?

Vennely i Vollen!
Storsal hvor det kan dekkes til ca. 100 - ca. 60 med runde bord.
Peisestue/salong med plass for 30 - 50.
Dekketøy, servise og utstyr for 100.
Lydanlegg og fri wiÞ. TrŒdl¿s lydstyring via iphone.
Helgepriser mellom 3.800 og 6.400 - se prisliste pŒ nettsiden.

VENNELY GRENDEHUS A/S
Vennelyveien 14, 1390 Vollen. post@vennely.no www.vennely.no
tlf. 918 36 651 (Knut Førsund)
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GladTrimmen

SMÅNYTT
Ved Kistefossen
kraftverk

Heggedal
Pensjonistforening
Møter høsten 2017

Stavgangsgruppa starter opp mandag 28. august.
Bli med oss på tur hver mandag fra kl. 11.00 til ca. 12.30.
Om sommeren går vi turer i skog og mark med sekk på ryggen når været tillater det.
Vi avslutter med hyggelig kaffe på Senterkaféen i Heggedal.
Fremmøte utenfor Seniorsenteret.
Bryggedans
på Ramton

Seniordans

Vi starter opp igjen etter
ferien onsdag 30. august,
og vil gjerne ha med ﬂere.
Dans er både morsomt og ﬂott trim. Her får du brukt hele
kroppen og hodet med, uten store belastninger – til ﬁn musikk i lystig lag. Alle får danse så du må gjerne komme alene.
Vi danser hver onsdag fra kl. 12 – til kl. 14.30 inkl. halv
times matpause i koselig lag!
Vi holder til i Innbyggertorget i Heggedal, en trapp opp fra
biblioteket. Det er bare å komme innom og bli inspirert.

Vi har åpne møter på disse dagene på Innbyggertorget:
Ons. 6. september kl. 18.00
Ons. 4. oktober
kl. 18.00
Ons. 1. november kl. 18.00
Ons. 6. desember kl. 18.00 Julemøte
- eller tur (se oppslag på Innbyggertorget)

Du er hjertelig velkommen, enten du er medlem eller ei.
Følg med på oppslag og meldinger i Budstikka
om underholdning m.m. på møtene.
Utlodning – ta gjerne med en gevinst.

Massedeponi med kommunal forvikling

Ovenfor Vikingjordet barnehage er det laget et deponi av
overskuddsmasse fra utbyggingen av nye Kistefossdammen
barnehage. Utfyllingen var over 1,5 meter og var således søknadspliktig. Det skulle imidlertid vise seg at eiendomsavdelingen i Asker kommune - som har ansvar for fyllingen - hadde
unnlatt å søke plan- og bygningsavdelingen. Løsningen ble å
redusere høyden på jordmassene.
– Massene blir tilsådd. Tomten er regulert til fremtidig kommunalt formålsbygg, skriver prosjektleder Vidar Nyhus fra
Asker kommune.

Nye sykkelstativ ved Heggedal stasjon

BaneNord planlegger å bygge enda en sykkelparkering ved
Heggedal stasjon. Sykkelparkeringen vil lages ved spor 2
(på østsiden) i nærheten av trappenedkomsten der. Det er
planlagt 30 vanlige sykkestativer og 4 stativer for lastesykler.
Sykkelstativet skal komme tillegg til det som er fra før av;
kapasiteten skal altså økes.
BaneNord har søkt kommunen om å etablere dette, men det
er ikke kontrahert en entreprenør til å utføre arbeidene enda.
Tidspunkt for gjennomføring vil avklares i løpet av høsten.

Foto: Anders Øvergaard

Kunst rett vest!

I år er fellesutstillingen på Fossekleiva
kultursenter, Berger, i Svelvik/Sande.
(45 min. med bil fra Asker sentrum)
Åpning av fellesutstillingen: torsdag 7. september kl. 19.00.
Åpne atelierer i helgene 16.-17. og 23.-24. september kl. 12.00 – 17.00
Fra Asker, Hurum og Røyken deltar til sammen 45 kunstnere i år. Totalt deltar 113 kunstnere fra hele
Vestregionen. Besøk kunstnere i atelierene deres og få en dypere innsikt i kunstarbeidene deres.
Se mer på www.kunstrettvest.no
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HJØRNEBYGGET
5 næringslokaler og 17 helt nye og moderne, nøkkelferdige
selveierleiligheter!

www.voice.as

I HJERTET AV HEGGEDAL SENTRUM

KOMMER
SNART FOR
SALG!
Totalt 17 selveier leiligheter (11 leiligheter
med Bra-s kvm fra ca 46 til ca 127 m2 og
6 «rekkehus»leiligheter over 2 plan med
Bra-s kvm 123 m2 med egen takterrasse).
Flotte solforhold med utsikt til
Gjellumvannet og beliggende midt i
«nye» urbane Heggedal sentrum.
Kun 3 minutters gåavstand fra toget.
Garasjeanlegg i U1, bakhage og
forretninger i 1. etg.

Alle leiligheter selges klare for
innflytning!
Flotte næringslokaler til utleie!
5 næringslokaler i 1. etg på gateplan til
utleie fra 100 til 300 m2.

Jarmund/Vigsnæs Arkitekter

HEGGEDAL SENTRUM
«Hjørnebygget» er under oppføring og vil være ferdigstilt medio november 2017. Adr: Trevaren 10, 1389 Heggedal
Visningsstart fra oktober/november 2017 og innflytning november/desember 2017
For nærmere informasjon se www.tandbergeiendom.no
For leie og mer informasjon om næringslokalene, ta kontakt på post@tandbergeiendom.no.
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Gjellum senter

Heggedalsveien 350 - Heggedal

Skreddersydd
solskjerming
Norsol avd. Asker

Tlf. 66 79 77 00
asker@norsol.no

Man-fre 7-23 lør 8-21

Stina Hopland
Tlf. 924 17 824

DA M E - O G
HERREFRISØR

Gjellum Tannlegesenter

Lillan Wikerholmen
Tlf 66 79 61 64 / 901 52 465

Tlf 02385
Akuttvakt 4127 4471
www.rygg-rehab.no
Sivilarkitekt MNAL Randi Slåtten
Tlf. 91 12 89 07
www.dinark.no

Sivilarkitekt MNAL HELLE SJÅVÅG
Tlf. 90 92 90 32
www.sjavag.no

Gjellum senter 2-2017 ny design-A4.indd 1

AR arkitekter
arkitektur og interiør

Interiør Coach, Martine Christensen
tlf. 45 60 10 78
www.Rom4Deg.no

Sivilarkitekt MNAL Wilhelmine E.Thuv
tlf. 91 51 09 60
www.clou-arkitektur.no
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