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2016 - Et nytt år med nye muligheter
Så er en deilig juletid tilbakelagt med mye kos og litt for mye 
søte kaker og god mat.  Aviser og blader bobler nå over av 
tilbud om raske slankekurer. Men virker de? De fleste av oss 
har erfart at dette kan være kortvarig glede, for vekten har lett 
for å fyke opp igjen ganske så fort.  Dyrt er det også!
Men i Heggedal har vi jo naturen rett utenfor stuedøra, og 
turer i skog og mark, til fots eller på ski, er det aller beste!  I 
tillegg er det masse fysiske aktiviteter vi kan være med på, 
og dette er mye bedre for kroppen vår enn slankepulver og 
slanke-dietter.  Også så hyggelig det er å gjøre aktiviteter 
sammen med andre!  Treningen går nesten av seg selv.  Det 
er bare å komme seg over dørstokk-mila. 
I Heggedal er vi så heldige at vi har et rikt utvalg av aktiviteter 
der alle nye er hjertelig velkommen.  I Heggedal IL har barn 
og ungdom det gøy med fotball, ski og friidrett. Har du lyst til 
å danse så har Dansesonen flere kurs du kan melde deg på, 
og det er folkedans-gruppe for voksne. Du kan velge asiatiske 
kurs også.  Har du lyst til å jogge eller gå raskt, og i tillegg øn-
sker å trene styrke, da er Trim og Trening stedet.  For seniorer, 
60+, er det flere aktiviteter på dagtid.  Det er stavgangsgruppe 
som går 1½ times turer en gang i uken, og ruslegruppe for 
dem som ikke orker så lange turer. Det er trimgruppe og en 
nystartet Seniordans-gruppe der du til fin musikk trener hele 
kroppen - og hodet med - uten å tenke over det.
Det er bare å slippe seg løs, så kan du glede deg til både so-
sialt samvær og en sund kropp.  Dette er vinn, vinn, for som 
bonus investerer du i egen helse! 
Et riktig Godt Aktivt Nytt År!
Laila Samuelsen

Utgivelser i 2016:
Nummer     Stoffrist:  Distribusjon
Nr. 2        2. mars   8. - 13. mars
Nr. 3        9. mai  24. - 29. mai
Nr. 4        8. aug  24. - 28. aug
Nr. 5        26. sept  11. - 16. okt
Nr. 6        14. nov  29.nov. - 4. des

Redaksjonen for Heggedalsposten er:
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral (post@iheggedal.no)
Ole-Herman Bjor, Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Irene Johansen, økonomi (ire-j2@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)
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Kvernabygningen 
i Heggedal sentrum

Så er sannhetens øyeblikk her. Kverna 
skal rives. ”Kverna”, sier du. Hva er det? 
Kverna var opprinnelig en husmannsplass 
under Heggedal gård (=Hovedgården).  
Husmannsplassen omfattet hele det nåvæ-
rende sentrum i Heggedal. Huset ble kalt 
Kverna, for det var her mølleren bodde. 
Foruten å ha ansvar for kverna/mølla, var 
han sagmester på oppgangsaga som sto 
like nedenfor Åmotfossen. Dette var før 
Kistefossdemningen ble bygd for omkring 
hundre år siden. Det største vannfallet den 
gang var ved dagens gangbru over elva til 

fabrikken. Og det var her både mølla og 
sagbruket lå, drevet med vannkraft.
Så lenge jeg kan huske, og så lenge forel-
drene mine kunne huske, og besteforeldre 
og oldeforeldre kunne huske, har Kverna 
stått midt i Heggedal sentrum. Riktignok 
ikke det samme huset som står der i dag. 
Det ble bygd på samme sted etter en brann 
i 1930. Før det var den eldgamle Kverna-
bygningen både påbygd og ombygd tidlig 
på 1900-tallet, av snekker Homstvedt som 
eide gården den gangen. Huset har stått 
som en vegg i gatebildet, med ryggen mot 

dammen. Men la oss se litt på 
hva Kverna har inneholdt. 
Kverna har først og fremst vært 
en forretningsgård i de siste 
hundre åra. Forretningene var i 
1. etasje, men i huset som brant 
i 1930, lå det også en kafè i 2. 
etasje, drevet av frøken Nat-
vig.  Ikke nok med det – i til-
legg var det et par rom til utleie 
for gjester under navnet Heg-
gedal hotell. Jeg har sett både 
kopp og skål merket ”Hegge-
dal hotell”! Etter at nye Kverna 
sto ferdig i 1931, ble det også 
kafèdrift, først drevet av As-
trid Johansen (Skjellestad), 
senere av Cecilie Julseth som 
overtok driften like før krigen. 
Astrid Skjellestad var en myn-
dig dame.  I 1936 sponset hun 
Heggedal-revyens program 
med følgende: ”Er De tørst? 
Drikk et glass øll hos mig.” 
Men hvis mannfolka ble for 

fulle, jagde hun dem ut! Etter krigen drev 
Gullbjørg Karlsen frisørsalong der kafèen 
tidligere hadde vært.
I 1933 etablerte Ralph Gjersøe Heggedal 
Manufaktur i 1. etasjes vestre del. Tidli-
gere hadde Homdtvedt drevet manufak-
turforretning der. I den østre delen (der 
hvor Heggedal Elektro har holdt til fram 
til rivingen) lå Samvirkelaget, en av de i 
alt sju landhandleriene i Heggedal på den 
tida. I kjelleren lå et bakeri som Sverre 
Solberg overtok like før krigen. Det var i 
drift til utpå 1960-tallet. Vi hadde altså to 
bakerier i Heggedal – med hver sin faste 
kundekrets. Hos Solberg kunne vi også få 
kjøpt iskrem om sommeren, fylt i begre 
som han bakte selv. Utsalget var i trap-
penedgangen til bakeriet. Det duftet alltid 

så deilig fra bakeriet, og om vinteren steg 
varmen opp til frosne unger som glante på 
julepynten i vinduene til Kise og Gjersøe.
Et par år før krigen solgte Homstvedt går-
den til Gjersøe. Mange har derfor også 
kalt gården ”Gjersøe-gården”. Cecilie 
Julseth, som drev kafèen under krigen, 

Av Terje Martinsen

Gamle Kverna omkring 1890

Kverna i 1978

Kaffekopp fra Heggedal Hotel. 
Koppen tilhører Bente Flatby
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var søster til fru Ingrid Gjersøe og bodde i 
huset med familien sin. Familien Gjersøe 
og baker Solbergs familie bodde også der. 
Det har bodd mange mennesker i Kver-
na gjennom tidene. Datteren til Gjersøe, 
Solfrid Hovland, har fortalt at når det blir 
snakk om Kverna, så sier gamle Hegge-
dal-folk: ”Der har vi bodd!”. ”Jeg har inn-
trykk at halve Heggedal har bodd i Kver-
na”, sier hun. Det gjaldt nok også ”gamle 
Kverna”. Folketellingen fra år 1900 viser 
at det bodde 21 personer der. Blant dem 
to tyske konditorer. De hadde ingen til-
knytning til bakeriet som den gang lå ved 
siden av Heggedal Meieri, men var an-
satt på Sætre Kjeksfabrikk. Går vi lenger 
tilbake i tid, fi nner vi at i 1865 bodde to 
familier der – med yrker som for lengst 
er historie. Det var den 59 år gamle bød-
keren (=tønnemaker) Bernt Pedersen og 

kona Anne Jørgensdatter, skomaker Johan 
Berntsen ( 25 år) og kona Olava Olsdat-
ter (20 år) samt ungkaren Peter Berntsen 
(22 år) som var hjulmaker. Og selvsagt 
mølleren, ungkaren Martin Pedersen (23 
år). Uthusene lå på ”Kvernahaugen” som 
nå er byggeplass. Der hadde de to kuer, 
to sauer og en gris. Det ble dyrket bygg, 
havre og poteter midt i det som i dag er 
Heggedal sentrum. Ti år senere, i 1875, 
bodde John Larsen og kona Hanna Ols-
datter Yggeseth der sammen med to barn 
og en losjerende snekker. John Larsen 
var den siste som drev mølla og saga. Jeg 
husker datteren, Marie Lilleseth, fortalte 
at det siste som ble skåret på saga var ma-

terialene til låvebygningen på Eid gård. 
Det var omkring 1905.  
I 1947 startet Harry Kise sin elektriske 
forretning i et lite lokale til høyre for inn-
gangen. Kona Hedvig sto i forretningen 
mens Harry var rundt i bygda og instal-
lerte nye anlegg eller fi kset på gamle. Da 
Samvirkelaget stengte i 1952, fl yttet han 
virksomheten dit. Her ble det også plass 
til hvitevarer. Far kjøpte både komfyr, 
kjøleskap og vaskemaskin der i 1957. Jeg 
husker ikke merket på komfyren, men det 
var ikke ”magasinkomfyr” slik vi hadde 
fra før. Kjøleskapet var et KPS – fra K. 
Pettersen & sønner på Kongsberg, og vas-
kemaskinen var av merket Hoover, med ei 
håndrulle. Den ble plasser på kjøkkenet. 
Dermed ble det slutt på at mor måtte stå 
opp grytidlig for å fyre opp i vaskekjel-
leren for etterpå å stå i dampen og gni 
plaggene over et vaskebrett plassert i ei 
stor sinkbalje. Etter at Kise fl yttet inn et-
ter Samvirkelaget, ble hans tidligere lo-
kale tillagt manufakturen, som nå skiftet 
navn til Heggedal Sport og Manufaktur. 
Dermed slapp heggedølingene å reise til 
Asker Sport for å handle sportsutstyr. Jeg 
husker fremdeles Ralph Gjersøe dampen-
de på pipa og at han stadig børstet støv av 
jakkeslaget. Bjørg Gjersøe Lunde, f.1934, 
har fortalt at Gjersøe hadde butikkhjelp 
både før og etter krigen. Det var Else An-
derson og Else Løvblad, begge med sju år 
hver. Gjrsøe hadde også ansvar for ben-
sinpumpa som sto like øst for huset. Vest 
for huset, på den såkalte ”Banktomta”, 
hadde Bjørg egen dukkestue med fi n inn-
redning. Under krigen måtte innredningen 
ut og ”villagrisen” inn. 
Bjørg Gjersøe forteller at Kverna hadde 
sentralfyr og trolig var det eneste huset i 

To annonser fra Budstikka august 1941. 
Det er ukjent hva slags humørspreder 
Heggedal Manufaktur hadde på lager.

Ingrid og Ralph Gjersøe ved åpningen av Heggedal Manufaktur i april 1933. Foto 
utlånt av Solfrid Hovland

Bilde av Kværna fra 1910
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Under: 
JANS KIOSK: Jan Westengen drev gatekjøk-
kenet i Heggedal i 1988. Her demonstrerer 
han kinakål og sennep for fotografen. 
Foto: Knut Helbak/Budstikka

Heggedal med innlagt bad med badekar. 
Dette var gjevt. Venninnene pleide å spør-
re om de kunne få bli med henne hjem for 
å prøve badekaret.
Ved siden av Samvirkelaget sto det ofte 
tomme tønner og fl asker. Ved en anled-
ning kom Erling Sandmo, en guttunge 
som bodde i Kverna, til å kikke opp i ei 
fl aske som hadde inneholdt salmiakk. 
Han ble blind på det ene øyet - til skrekk 
og advarsel både for Samvirkelagets be-
styrer og guttunger i nabolaget.
Da Kise ga seg, overtok Per Hovland un-
der navnet Heggedal Elektro. Han var svi-
gersønn til Gjersøe og har fram til januar 

2016 drevet forretningen sammen 
med kona Solfrid. Etter at Gjersøe 
ga seg i 1969, overtok Eivind og 
Åse Lilleseth Heggedal Manufak-
tur og Sport. De drev inntil Inger 
Buttingsrud overtok under navnet 
”Kines”. Da hun ga seg, startet 
Margot Westengen og nevøen Jan 
Westengen gatekjøkken i de samme 
lokalene. Etter at de ga seg har det 
også vært gatekjøkken der med uli-
ke navn og eiere, bl.a. Milano Pizza 
Kebab Grill, Asghars Fastfood, 
Heggedal Grill Burgerrestaurant - 
Pizzeria, Dokkens Pub, Heggedal 

Pizza og Grill, Heggedal Pub & Indisk 
Kjøkken, Heggedal Pizza og Video, Heg-
gedal, Heggedals Pizza og Kebabhus, 
Heggedal Kro - og Jafs.

Når sant skal sies, er det vemodig å tenke 
på at Kverna blir borte. Men – vi får glede 
oss over at det blir nytt liv i sentrum.
Hvis du vil lese mer om Kverna, kan du 
lese artikkelen om Kverna i Heggedal og 
omegns årbok for 2015. Den kan kjøpes 
for kr. 150 eller lånes på biblioteket. 

Ingrid og Ralph Gjersøe i sin Opel Super Six, ca. 1937. I bakgrunnen bensin-
pumpene. Foto utlånt av Solfrid Hovland

Heggedal sentrum i 1958

Heggedalsposten 5

03-05 Kværna-01-ver2.indd   5 13.01.2016   07:34:59



HEGGEDAL IDRETTSLAGHeggedalsposten6

Heggedal ILs A-lag gleder seg til ny ses-
ong i 2016. Vi har allerede startet med å 
trene til neste sesong på oppvarmet bane 
på SIF-banen og på Arnestad i desember. 

Det har vært mange på trening i det 
siste, både tidligere spillere og 
noen nye fjes som prøvespiller for 

å komme med i stallen. Vi har allerede fått 
ett nytt tilskudd i stallen. Fredrik Bøe fra 
Asker Fotball har meldt overgang til oss og 
vil bli en solid forsterkning. Fredrik tar med 
seg veldig gode holdninger og ferdigheter 
inn i gruppen, noe som gjør at nivået vil 
heve seg på både trening og kamp. 

Sesongen 2015 ble avsluttet på flott vis med 
et julebord hvor priser fra forrige sesong 
ble utdelt. ”Årets toppscorer” og ”Årets 
spiller” gikk til Petter Lunde, ”Flest assist” 
gikk til Thomas R. Småhaug., ”Flest antall 
treninger” hadde ”Terje Vaaten”, ”Årets 
forbilde” gikk til Torbjørn Prestholdt, og 
”Årets ildsjel” denne sesongen var Zishan 
Abbas. 

Budstikka har i løpet av høsten laget to    
artikler om Heggedal ILs A-lag. En artik-
kel om Fredrik Bøes overgang til Heggedal 
IL og en om at vi ikke fikk nabooppgjør 
mot Vollen neste år. 

Neste sesong kommer vi til å fortsette å 
trene på oppvarmet bane 3 ganger i uken. 
Treningskamper for neste år er allerede 
spikret og vi vil blant annet ha en mini-
treningsleir med kamp mot Kongsberg IF 
sitt 3. divisjonslag. I tillegg skal vi skal 
møte SIF, Drafn, Lier, og vi jobber med å 
få til et par til.

Hospitering fra juniorlaget vil fortsette 
utover, og flere vil bli tatt opp i A-lagstal-
len. Juniorlaget og A-laget vil  trene sam-
men på søndager. Dette er for å se hveran-
dre og bli bedre kjent, og vi kan i tillegg 
trene på samhandling mot hverandre på 
stor bane. Heggedals A-lag skal fortsatt 
bestå av lovende juniorer samtidig som vi 
har etablerte rutinerte spillere som har vært 
i Heggedal i mange år.  Dette gjør noe med 
miljøet og lysten. 

Vårt hovedpunkt neste år er at vi ønsker å 
etablere en positiv treningskultur hvor alle 
har lyst til å komme på trening for å bidra 
til at A-laget blir enda bedre. Fokuset vårt
har i år vært å prøve å utvikle oss til å være 
et spillende lag, noe jeg ønsker at vi

skal fortsette å jobbe med. Vi ønsker en 
spillestil som innebærer å tørre å holde bal-
len i laget med et høyt tempo på ball, men 
som samtidig har struktur bakover. Dette 
har vi lykkes med i enkelte kamper og i en-
kelte omganger i fjor.

Heggedal ILs A-lag skal være flaggskipet 
i vår fotballklubb, hvor gode holdninger 
står i fokus. Vi ønsker å være gode for-
bilder som gjør at juniorspillere og spill-
ere i aldersbestemte klasser ser opp til oss, 
noe som gjør at de ønsker å fortsette med 
fotball i Heggedal IL. Dette er viktig for 
klubben, og en rekke tiltak ble satt i gang i 
fjorårssesongen for å få dette til. 

I 2015 har A-laget startet med fotballskole, 
noe som skulle vise seg å være en strålende 
suksess. Dette skal vi fortsette med i 2016. 
A-lagsspillere samt noen juniorspillere var 
instruktører hele uken. Vi håper at dette 
kan være noe vil kan fortsette med i mange 
år fremover, slik at det blir en tradisjon, 
noe som gjør at A-lags-spillere blir kjent 
med de yngre og motsatt. Det er morsomt 
og inspirerende å være forbilder.

Denne sesongen har vi i tillegg gjennom-
ført en treningsøkt for 2006 laget, og to A-
lagsspillere har også vært instruktører på 
Akademiet. Dette har vært veldig positivt. 
A-laget støttes også fullt av styret i fot-
ballklubben som legger til rette for oss på 
en svært god måte. Dette håper vi fortset-
ter.

Vi ønsker å skape engasjement og interesse 

rundt Heggedal ILs A-lag som gjør at både 

yngre og eldre kommer på kampene våre. 
For å få til dette kommer vi til å reklamere 
for kampene våre med posters, på Twitter, 
her i Heggedalsposten og lignende. 

Sportslige MÅL 2016
1. Kvalifiseringsplass NM 2017- Topp 3
2. Øke treningsfremmøte - flere treninger
3. Ha fokus på trening, og ha det gøy på 
trening 

Apparatet rundt A-laget i 2016 blir som 
følgende: Hovedtrener: Terje R. Småhaug, 
Assistenttrener/web.ansv: Dag Magne Ve-
gel, Oppmann: Zishan Abbas, Dommer-
ansvarlig: Torill A.J. Småhaug, Styrets rep. 
A-lag: Monica Øverbye.

Lagene vi skal møte neste år er for det 
meste nye bekjentskaper. Det er satt opp at 
Heggedal IL skal møte blant annet Lang-
hus, Kolbotn og Ski, noe som betyr at vi 
får en litt lengre reisevei enn tidligere. Men 
det er alltid spennende å møte lag vi ikke 
har møtt før. Vi vet foreløpig lite om våre 
nye motstandere og hvilket nivå de ligger 
på, men dette tar vi på strak arm. Gjellum 
Idrettspark skal bli et ”fort” og vi skal bli 
vanskelige å slå på hjemmebane. Vi gleder 
oss til en ny sesong og håper vi ser dere på 
våre hjemmekamper neste år.

Tekst: Terje R. Småhaug,  Foto: Dag Magne Vegel

A-lags-hjørnet

@heggedalfotball

Følg A-laget på sosiale medier:

Terje R. Småhaug 
og Fredrik Bøe 
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Trenerkoordinator og fotballfritidsordning i HIL 
fotball!  
Fotballgruppa har laget en ny sportsplan. Den ligger på 
heggedalil.no. Sportsplanen beskriver hvordan vi ønsker å drive 
fotballen i HIL. For å få sportsplanen ut i livet har fotballgruppa 
opprettet to 40%-stillinger. En trenerkoordinator og en trener 
fotballfritidsordning (FFO).

Hensikten med disse stillingene er å følge opp trenerne 
på de ulike lagene og bidra til enda bedre kvalitet på 
tilbudet vi gir barna våre. 1. mars starter vi opp fotball-

fritidsordning for barn fra 4. til 7. klasse to dager i uka, tirs-
dag og torsdag. Dette for å skape mer aktivitet, god aktivitet, få 
brukt Gjellum tidlig ettermiddag, og avlaste trenerne på de ulike 
lagene. Mer praktisk info kommer snart.

Styret i HIL (hovedstyret) har tro på prosjektet og finansierer 
den ene stillingen i en toårsperiode. Den andre stillingen finan-
sieres gjennom fotballfritidsordningen og andre aktiviteter. Det 
er fantastisk å oppleve en slik støtte fra hovedstyret og de andre 
gruppene i HIL. Dette er en mulighet vi skal benytte til å skape 
trygg og god aktivitet der alle lykkes! Dette tilbudet skal komme 
alle barn og unge i fotballen til gode: jenter og gutter, de som 
kun driver med fotball, og de som har andre interesser i tillegg. 
Målsettingen er på sikt å redusere frafallet og ha flere lag i ung-
domsfotballen. 

Hvis kvaliteten på de 15.000 timene vi legger ned med innsats 
øker litt, vil det gi fantastisk effekt på sikt!

Vi er stolte og glade over å ha sikret oss kompetanse på øverste 
hylle gjennom å tilsette Svein Roger Pettersen som trenerkoor-
dinator fra 1. januar og Svein Roar Aandal som trener FFO fra  
1. mars. Begge har postadresse 1389 Heggedal!

Svein Roger har jobbet med fotball siden 1999 og har hovedfag 
i fotball fra Norges Idrettshøgskole. Han har trenererfaring fra 
senior-, aldersbestemt-, videregående- og yngre nivå. Han er li-
sensiert A-trener fra fotballforbundet. I tillegg til stillingen som 
trenerkoordinator jobber han på Norges Toppidrettsgymnas som 
spillerutvikler. 

Svein Roar har 20 års erfaring som trener for senior-, junior-, 
kretslag- og yngre årsklasser. Han er lisensiert B-trener fra fot-
ballforbundet. I tillegg til stillingen som trener FFO driver Svein 
Roar eget transportfirma.

Tekst: Torolf Toffe Bjerkem

Fotballgruppa står for minst 15.000 av disse og har ca. 300 
aktive spillere. Halvparten av disse er mellom 7 og 10 år. 
I HIL Fotball er det 14 fotballag og ca. 70 personer i tren-

erteamene. Vi har A-lag, menn jr, gutte- og jentelag fra 2009 til 
og med 2001. A-laget, juniorlaget og akademi har lønnede tre-
nere. For 2016 tilsetter vi 2 trenere i 40%-stillinger. Resten av 
fotballgruppa drives på dugnad. 

Estimatene er forsiktige. Treningskamper og cupdeltakelse er 
ikke tatt med. I tillegg kommer også oppfølging av enkeltspillere 
(og foreldre), og sosiale sammenkomster som alle lag gjennom-
fører i løpet av året.

Idretten drives av en fantastisk innsats fra ildsjelene. For å ha et 
varig, aktivt og godt aktivitetstilbud, der alle lykkes, trenger vi to 
ting: de frivillige trenerteamene og foreldre. 

Uten trenerne blir det ingen trening, og uten foreldrene smuldrer 
aktiviteten bort. Tusen takk for all den fantastiske innsatsen dere 
legger ned som trenere, lagledere, cuparrangører, sosialkomiteer, 
kasserere, heiagjeng og foreldre!

Svein 
Roar 
Aandal

Svein 
Roger 
Pettersen

Tusenvis av dugnads-
timer i Heggedal IL

Tekst: Torolf Toffe Bjerkem

Vasetsamling for lang-
rennsgruppa
Den årlige Vasetsamlingen for langrennsgruppa gikk av stabelen 
helgen 20.-22. november. 

Samlingen har blitt en tradisjon og er et høydepunkt for de 
unge skiløperne i Heggedal. Den første skituren etter en lang 
og mørk høst er alltid spennende. Det var lenge usikkert med 

snøforholdene på Vaset, men på snaufjellet var det akkurat nok til at 
vi fikk oss noen fantastiske treningsturer i kaldt og klart vintervær. 
Vi var ca. 50 stk. med stort og smått, og det var ekstra gledelig at så 
mange av de minste skiløperne var med i år. I tillegg til det sportslige 
(tre økter på snø) var det lagt opp til quiz, premieutdeling og sosialt 
samvær på kveldene. Vasetstølen er allerede bestilt for neste sesong. 
Lykke til alle sammen med sesongen som allerede har startet.

Tekst og foto:Are Saga

I Heggedal Idrettslag legges det ned godt over 20.000 timer med 
fri-villig innsats! 
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HEGGEDAL IDRETTSLAG

Heggedal IL vil takke deg som har registrert Heggedal IL som mottaker av din grasrot-
andel. Det totalte beløpet HIL har mottatt av Grastrotandelen siden mars 2009 er 
kr 571.161. Ditt bidrag hjelper HIL med å oppfylle små og store drømmer. TUSEN TAKK!
Har du ikke registrert HIL som mottaker av din 
Grasrotandel? Send SMS: GRASROTANDELEN 
979674791 til 2020 (gratis).

Heggedalsposten8

Følg oss på facebook!

Leder:  Tom Hermansen 906 89 574 tom_hermansen@hotmail.com
Nestleder:  Torgeir Kroken 913 40 310 t-bjarne@online.no
Leder fotball:  Torolf Bjerkem 456 08 049 tbjerkem@gmail.com
Friidrett:  Susanne Haugenes-Bourrie 452 83 028 susanne.haugenesbourrie@gmail.com
Allidrett:  Are Hansen 932 66 449 tomrer.are@gmail.com
Langrenn:  Vidar Johansen 414 66 400 vidar73@gmail.com 
Trim og trening:  Laila Samuelsen 915 66 932 Lssamuel@online.no
Blåfjellhytta:  Morten Eriksson 920 39 935 erikssonmorten13@gmail.com
Utleie Gjellum:  gjellum@heggedalil.no

Årsmøte - nye vedtekter og nye 
målsettinger

Bank fra A til Å

Sittende styre ønsker at hovedmålset-
tingen til Heggedal Idrettslag frem 
til 2020 fortsatt skal være å skape 

et godt idrettsmiljø der alle opplever å 
lykkes. Klubben skal være en lokal klubb 
som gir et godt tilbud til alle.  Det skal være 
gøy å drive idrett i Heggedal IL, hvor vi alle 
representerer klubben på en positiv måte.

Har du saker du vil at årsmøtet skal 
behandle, må det meldes til post@
heggedalil.no senest innen 18. februar (14 
dager før årsmøtet).

Møt opp og bidra til at idrettslaget kan ut-
vikle seg videre i riktig retning.

Tekst: Tom Hermansen

Torsdag 3. mars kl 19:30 starter årsmøte for Heggedal Idrettslag på Gjellum. I tillegg til de 
vanlige postene skal det besluttes nye vedtekter og nye målsettinger for klubben.

ÅRSMØTE
HEGGEDAL IL
• Torsdag 3. mars 2016
• Kl 1930 
• Gjellum grendehus

Nytt steinbord på Blåfjellhytta

Rolf, som er en gammel 
Heggedøling, er en av Norges 
fl inkeste steinhoggere.  I tillegg 

er Rolf eldste sønn av Arne Karlsen, som 
i mange år var HILs formann og  vakt-
mester på Heggedal skole. Rolf har lenge 
ønsket å donere et steinbord til Blåfjell-
hytta, og høsten 2015 ble det endelig 
gjennomført.

To halve steinblokker, kvarts fra Små-
land i Sverige, er satt sammen.  Bordet er 
ca. 3,5 m langt, 1 m bredt og 10 cm tykt. 
Selve bordet er boltet og limt fast igjen på 
3 blokker med røykengranitt, som er støpt 
fast i “blåfjell”.

Når det gjelder sitteplanken er det donert 

kirsebærplank fra Thorleif Berg i Røyken.  
Stokkene som planken er festet i, er gran-
stokk fra Blåfjell.  

Entreprenør Gunnar Mandt, også fra 
Heggedal, har fraktet steinbordet fra Ask-
er og opp til hytta.  I tillegg stilte Gunnar 
opp med gravemaskin og gravde ut før 
støpingen. Uten maskinell bistand fra den 
dyktige Gunnar hadde vi ikke klart dette 
prosjektet.

Øvrig arbeid er utført av Odd Olsen, Heg-
geodden og “bestyrerne på hytta”, Trond 
og Morten. Bordet ble forøvrig innviet 
tidligere i vinter under et herrelag, med 
fakler og gløgg.

Det nye steinbordet som er satt opp med benker av kirsebærplank rett syd for hytteveg-
gen, er en gave fra steinhogger Rolf Karlsen fra Heggedal.

Tekst og foto: Morten Eriksson
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BILDER DELT PÅ HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOKGRUPPE

Bli med i Facebookgruppen 
“Heggedalsposten”, og del 
dine bilder fra nærmiljøet. 

På Heggeodden.
Foto: Joachim Oelschlägel (20. des. 2015)

Da er bommene også borte.
Foto: Erika Meilutė (29. des. 2015)

Vinter i Heggedal.
Foto: Terje Reier Gundersen (7. jan. 2016)

Asker Drift gjør klar for skøytebane i 
Trans’matorn.

Foto: Terje Reier Gundersen (7. jan. 2016)

Kirken vår.
Foto: Terje Reier Gundersen

(23. des. 2015)

Aldri snu rompa mot lærdom.
Foto: Mette Stenseth (5. jan. 2016)

Godt nytt år! Fra fyrverkeriet i Vollen.
Foto: Anders Botnmark (1. jan. 2016)

En glad liten snømann ved 
Damvokterboligen.

Foto: Ronny Meier (3. jan. 2016)
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HEGGEDAL MENIGHET

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

AKEDAG
Endelig kom snøen og vi håper den 
holder seg en stund. Menigheten invi-
terer derfor til akedag på jordet over 
Trans’matorn rett etter gudstjenesten 
søndag 14. februar. Vi stiller med bål-
panne og dere tar med det dere ønsker 
å spise og drikke. Dette er for barn i 
alle aldre!

Helgen 6.-7. februar søker kirken din AGENTER TIL TÅRN-
AGENTHELG! Invitasjon er sendt ut til alle døpte og tilhø-
rende på 2. og 3. trinn.

På Tårnagenthelg blir du med og løser koder og mysterier 
sammen med andre agenter fra Heggedal og Østenstad menig-
heter. Agentene skal løse oppdrag både i og rundt kirken vår, 
med kirkeklokka og i kirketårnet. På lørdag er det fra kl. 11 
til 16 og på søndag er agentene med på gudstjenesten kl. 11. 
For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Marianne 
Solheim, marianne.solheim@asker.kirken.no, 66907187.

Gave til nytt orgel  
Vi trenger din hjelp!

Heggedal menighet har som mål å 
anskaffe nytt orgel til Heggedal kir-
ke innen 2018. Orgelet har i mange 
år vært i dårlig forfatning og utgjør 
en utfordring for de som bruker det. 
Menigheten og orgelkomitéen har 
kommet til at det riktige instrumentet 
for Heggedal kirke er et nytt akustisk 
pipeorgel. Finansiering av et nytt or-
gel vil skje gjennom midler fra Asker 
kirkelige fellesråd, Heggedal menig-
het og fra frivillige gaver. I budsjett 
for anskaffelsen er menighetens an-
del/gaver Kr 600 000 noe vi ser som 
en stor utfordring.

Aksjonen for å skaffe midler star-
tet 1. februar i fjor og kontoen var 

ved årsskiftet vel Kr 130 000. Mange 
har gitt en enkeltstående gave knyt-
tet til en bestemt orgelpipe eller tan-
gent - blitt ”orgelfadder”. Prisen for 
orgelpipe/tangent varierer fra Kr 50 
til Kr 1500. Andre har ønsket å støtte 
prosjektet med en månedlig gave. En 
gave på mer enn Kr 500 i løpet av 
et år gir mulighet til skattereduksjon 
etter Skatteetatens gaveordning. Me-
nigheten trenger da personnummeret 
for å kunne rapportere til skatteta-
ten.

Menigheten vil også i år delta ved 
Østenstad Y’s Men’s loppemarked i 
Østenstad kirke 15. og 16. april for å 
skaffe midler til orgelet. Her trenger 
vi både lopper og hjelp til å delta.

Gaver til prosjektet kan gis på 
konto nummer 1503.57.31498 (or-
gelprosjektet).

For nærmer opplysning, kontakt 
Heggedal menighet eller  
Ole-Herman Bjor, 90942454,  
ole-hb@online.no
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Pedal

1. Manual

2. Manual
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HEGGEDAL MENIGHET

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Seniorarbeid
• Kirkefrokost 1. februar, 7. mars, 4. april, 2. mai 

og 30. mai kl. 11.30. Ta med matpakke, så byr 
vi på kaffe og kake. Vi liker å synge, deler dikt 
og andre tekster og har gjerne en liten andakt.

• Fredagstreff på Heggetun 15. april kl. 11-
13.30. Det blir sang, åresalg og servering.

Ta kontakt med menighetskontoret ved behov for skyss, 
tlf. 66 90 71 80

DEN NORSKE KIRKE 
Heggedal menighet

Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf:  66 90 71 80 

heggedal.menighet@asker.kirken.no 
marianne.solheim@asker.kirken.no

www.heggedalkirke.no

Barn
• Søndagsskolen – bibelfortellinger og aktiviteter for 

alle barn parallelt med gudstjenesten. Det er søndags-
skole følgende søndager: 24.1,14.2, 6.3, 13.3, 20.3

• Søndagsskolefrokost 20.3, palmesøndag
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, man-

dager kl 18.00-18.45. Oppstart 11.1
• TweenSing – kor for barn 5.-7.trinn, tirs-

dager kl 14.15-15.30. Oppstart 12.1
• Akedag etter gudstjenesten 14.2
• Tårnagenthelg for 2.og 3.klassinger: 6.-7.2
• Babysang – hver onsdag kl 12 på biblio-

teket i Heggedal. Oppstart 10.2

Ungdom og kon firmanter
• Team Heggedal-samling hver tirs-

dag kl. 19-21.30. Oppstart 12.1
• Konfirmantsamling annenhver uke (od-

detallsuker) kl.19. Oppstart 19.1
• MILK-kurs for fjorårskonfirmanter: 12. ja-

nuar og 8. mars kl. 18-19.30. Weekend på 
Nordmarkskapellet 12.-14. februar 2016.

• Kveldsmesse 31. januar, 28.februar
• Kveldsmesse 20. desember, 31. januar og 28. februar. 
Kontaktperson ungdom: Bodil Kvangarsnes, tlf 
66907183, epost: bodil.kvangarsnes@asker.kirken.no

Gudstjenester
• 24.1  kl 11.00 Gudstjeneste
• 31.1  kl 19.30 Kveldsmesse
• 7.2  kl 11.00 Familiegudstjeneste, Tårn-

agenter, fastelavn
• 14.2  kl 11.00 Gudstjeneste
• 21.2  kl 11.00 Gudstjeneste
• 28.2  kl 19.30 Kveldsmesse
• 6.3  kl 11.00 Gudstjeneste
• 13.3  kl 11.00 Gudstjeneste, Maria budskapsdag
• 20.3  kl 11.00 Gudstjeneste, Palmesøndag
• 24.3  kl 19.00 Kveldsgudstjeneste, Skjærtorsdag
• 27.3  kl 11.00 Påskedagsgudstjeneste 

HELLIG TRE KONGERS FEST

Menighetens årsmøte
Menighetens årsmøte er satt til 6. mars 
2016 rett etter gudstjenesten kl. 11.00. 
Årsmelding, menighetens regnskap og 
budsjett vil være tilgjengelig på menighe-
tens hjemmesider og på menighetskontoret 
ca. 1 måned i forkant. Her kan menigheten 
være med å diskutere menighetens planer 
og prioriteringer, så dette er en god plass 
for deltagelse og engasjement i kirken.

Lokale til leie!
Heggetun, Heggedals menighetshus, som stod ferdig januar 2011, er et 
lokale som egner seg godt til barneselskaper, åremålsdager, minnesamvær 
eller andre anledninger hvor man skal samle flere enn man har plass til i 
egen stue. På Heggetun har du mulighet til å dekke til et sted mellom 40 og 
50 personer, og huset har et velutstyrt kjøkken med rask oppvaskmaskin 
som kun bruker 5 minutter pr. vask.
For nærmere avtale om leie av lokalet og mer informasjon om pris, ta kon-
takt med menighetskontoret på tlf. 66 90 71 80 eller på e-post heggedal.
menighet@asker.kirken.no.

Menighetens familie-juletre-
fest ble holdt på Gjellum gren-
dehus 3. januar. Heggetroll 
sang og de hellige tre konger 
delte ut poser til barna.
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Det var et oppslag i Budstikka og Af-
tenposten, men tatt i betraktning alle 
oppslagene knyttet til ny E-18 i valg-
kampen, har det egentlig vært nokså 
stille. Rett før jul fikk nemlig Asker 
kommune overrakt utredningene til 
kommunedelplanen for E-18 mellom 
Slependen og Drengsrud, med tilknyt-
ninger til bla fv 167, Røykenveien. En 

Asker kommune, kan fortelle at kom-
munens ambisjon er at innbyggere og 
næringsliv skal bli best mulig opplyst 
om prosjektet, og det vil bli lagt opp 
til orienteringsmøter, gjennom media 
og ved bruk av nettet. Det vil bli gjen-
nomført egne møter med allerede ned-
satte kontaktgrupper og med enkelte 
naboer som vil bli særlig berørt. Kon-
taktgruppene det er snakk om, gjelder 
vel’ene og næringslivet langs traseen. 
Interesserte innbyggere i Heggedal/
Gullhella-området må satse på åpne 
informasjonsmøter. 
Det er utvalget for Plan, samferdsel 
og næring (PSN) som forbereder sa-
ken for Asker kommune, mens det er 
formannskapet som formelt behandler 
saken og som legger den ut for of-
fentlig ettersyn.  Først da vil vi få vite 
mer om datoer for informasjonsmøter. 
PSN skal behandle den første gang i 
februar/mars. 
Planene angår alle som bruker 
Røykenveien!
Heggedalsposten har tatt en titt på pla-
nene, som angår oss på to måter:
1: Ved trafikkløsningen nær Asker 
sentrum som påvirker hvor lang tid 

det tar å komme gjennom Asker sen-
trum
2: Ved at de i praksis legger føringer 
for videre utvikling av Røykenveien 
utover i retning Heggedal
I tillegg påvirker den alle som benyt-
ter buss til eller innfartsparkeringen i 
Asker. 
Planen er i prinsippet er tredelt: Del 1 
som gjelder strekningen Drengsrud – 
Høn, del 2 som gjelder Høn – Slepen-
den og del 3 som gjelder tilknytningen 
av Røykenveien. Alle delene finnes 
med alternativer og kombinasjoner av 
disse.  Det er mange forhold som er 
søkt løst i disse planene, hvorav bedre 
fremkommelighet for kollektivtran-
sport og sykkel har vært viktige poeng 
og der avkjøringen til Røykenveien 
også er viet stor oppmerksomhet. Det-
te gir kart som det er nokså krevende 
å få oversikt over, så vi anbefaler alle 
som har interesse av saken, å møte 
opp på åpne møter om saken. Det er 
også utarbeidet videoanimasjoner av 
de ulike alternativene, som vil bli lagt 
ut på prosjektsiden for Statens vegve-
sen.

KOMMUNEDELPLAN FOR NY E-18 
LEGGES UT FOR OFFENTLIG ETTERSYN

Tekst: Elisabeth Schjølberg
Illustrasjoner: Statens vegvesen

serie med rapporter, til sammen mer 
enn 1000 sider, er utarbeidet. Hoved-
rapporten heter «Planbeskrivelse med 
KU». KU er forkortelse for Konse-
kvensUtredning. Dette er en standar-
disert metodikk for å vurdere – nett-
opp konsekvensene – av et prosjekt.   
De sentrale illustrasjonene finner du i 
den rapporten som heter «Illustrasjo-
ner». Du finner rapportene på både 
Asker kommunes hjemmesider og hos 
Statens vegvesen – se adresser nederst 
i artikkelen.
Kommunen vil invitere til infor-
masjonsmøter
Planen skal denne våren legges ut til 
offentlig ettersyn.  Hensikten med et 
slikt ettersyn, er at man skal få frem 
synspunkter fra naboer og andre in-
teressenter på planene, og selvfølge-
lig at innbyggerne skal ha tilgang til 
informasjon om slike store prosjekter.  
Asker kommune har ikke fastsatt helt 
konkret hvilke aktiviteter som plan-
legges i denne sammenheng og når 
disse skal gjennomføres, så de som 
har interesse av dette, må rett og slett 
følge med på Asker kommunes hjem-
meside og i Budstikka. 
Tor Arne Midtbø, kommunalplansjef i 

Figur 1. Det er utarbeidet tre forslag for hvordan Røykenveien kan koples til den nye 
E-18, her ser du deler av alternativ b. Felles for alle tre forslag er at denne tilkoplingen 
starter med en rundkjøring der krysset med Lensmannslia er i dag.  Dette ser du til 
venstre på tegningen. De gule veiene på tegningene angir gang- og sykkelveier.
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3 alternativer for koplingen 
mellom Røykenveien og ny E-18 
Alle de tre forslagene som gjelder 
Røykenveien starter ved Søndre Bon-
di gård, i praksis med en rundkjøring 
mellom Røykenveien og Lensmanns-
lia, se figur 1. Dette er den enkle de-
len av planen. I den andre enden, ved 
påkoblingen til E-18 er det flere ulike 
varianter, med og uten rundkjøringer. 
De tre alternativene for Røykenveien 
er i korte trekk slik:
a) I dette alternativet legges det 
opp til få og nesten ingen endringer på 
Røykenveien. Traseen mellom Bor-
gen gård og til Asker videregående 
skole blir omtrent som i dag, men får 
bussfelt i begge retninger. Tilkoplin-
gen til nye E-18 vil være via et vari-
erende antall rundkjøringer, avhengig 
av hovedalternativet for E-18 gjen-
nom Asker. 
b) I dette alternativet legges 
Røykenveien i tunnel – fire felt med 
en påkopling til E-18 uten rundkjø-
ringer, omtrent der man kjører inn 
på E-18 også i dag.  Tunellen avslut-
tes rett før rundkjøringen ved Lens-
mannslia. Dette alternativet er vist i 
figur 1.
c) Også her legges Røykenveien 
i 4-felts tunell, men mellom Lens-
mannslia og Jørgensløkka (nesten 
nede ved Undelstad), deretter skal det 
forseres et par rundkjøringer før man 
kan kjøre ned på E-18. Til Asker sen-
trum kan man kjøre Bleikerveien om-
trent som før.
Ny bussterminal – men pend-
lerparkeringen lite endret
Mange av Heggedalspostens lesere, 
tar fra tid til annen toget fra Asker sta-
sjon, og er kanskje interessert i hvor-
dan man i fremtiden kan parkere ved 
Asker stasjon. Kommunedelplanen 
omfatter IKKE selve parkeringsfor-
holdene, men som del av det grønne 
fokuset kan vi regne med at dette vil 
ha oppmerksomhet i Asker kommune. 
Innkjøringen til stasjonsområdet vil 
foregå via Lensmannslia som i dag. 
Det blir likevel nokså store endringer 
ved Asker stasjon, for både busstermi-
nal og drosjeholdeplass flyttes.  I ett 

Figur 2 viser en mulig løsning for bussterminal og drosjeholdeplass ved Asker stasjon. 
Det blir sannsynligvis en løsning i to etasjer, der bussterminalen er i 2. etasje. Busser 
trenger for fremtiden ikke kjøre inn i Asker sentrum, de får en egen trasé gjennom As-
ker, vist som «grønne veier».  Den «røde veien» er for øvrig hovedsykkelvei, som vil bli 
gjennomgående helt til Slependen og etter hvert til Oslo.

alternativ vil bussterminalen legges 
på lokk over Asker stasjon vist i figur 
2 og bildet nederst. I andre alternati-
ver legges den på E-18 siden av Asker 
stasjon.  Et viktig mål har vært å sikre 
bedre fremkommelighet for busser og 
drosjer. Uansett løsning her, så vil det 
bli store endringer i forhold til dagens 
situasjon.
Vår ordfører, Lene Conradi, er svært 

opptatt av at det nå må fattes vedtak 
om ny E-18. I vårt intervju med henne 
i forbindelse med valget, var  hun ty-
delig på at E-18 må ha funnet sin løs-
ning før utviklingen av Røykenveien 
kan starte. I praksis vil de planene som 
foreligger nå, legge viktige premisser 
for videreutvikling av Røykenveien. Vi 
oppfordrer derfor alle til å følge med 
på utviklingen av planene for E-18.

Her kan du lese mer:
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e18framnesasker/Nyhetsarkiv/forslag-
til-kommunedelplan-for-asker-ble-sendt-asker-kommune
https://www.asker.kommune.no/Samfunnsutvikling/E18/, eller www.asker.
kommune.no/e18 . 
På disse lenkene vil du også finne en videoanimasjon som gjør det enklere å 
forstå planene.

Kollektivterminal: Alternativ med bussparkering på lokk over sporene

Heggedalsposten 13
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LIONS CLUB

 
Det blir smørbrød, kaffe og kaker og åpen bar! 
Det blir muligens servert noen gode historier. 

Nok en gang vil det swinge i 
de gamle tømmerveggene!!! 

Gennek og Egil  
vil underholde dere med 

fengende musikk, allsang, og 
all den dansemusikken dere 

måtte ønske. 
Trenger du transport så meld 

fra på tlf. 909 62 742 / 
 66 79 74 42 innen 5.febr. 

Vi har gleden av å invitere alle 
 

HEGGEDALS PENSJONISTER  

til hyggekveld på 
Heggedal Hovedgård  

Onsdag  10. februar 2016 kl 1900.  
 

LC Heggedals president Jan Erik Ruud 
åpnet pensjonistkvelden i 2015 

Heggedalsposten14
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Røykenveien 283, 1389 Heggedal - ved Shell-stasjonen

* Autorisert bilverksted
* EU-kontroll
* Service
* Reparasjoner
* Bil / glass-skader
* AC-service

Tlf.: 66 90 30 51
Mob.: 934 89 898
post@realbil.com
www.real-bil.no

Santokh Singh og Geir Kirkhorn

Borch Fagerhaug Elektro AS
Åmotveien 44, 1389 Heggedal

  * Rehabilitering
  * Nybygg
  * Brannforebyggende El-kontroll

Kontakt oss på mobil 415 51 001 eller 
epost oborch@online.no
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

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

Program våren 2016
Man 25. jan kl. 13.00: Fortellerverksted på
Innbyggertorget. Tema: ”Kværna”
Ons 27. jan kl. 18.00-21:00 Historielagets
fotogruppe inviterer til fotokveld.
Tir 9. feb kl. 18.00-21.00 Historielagets
fotogruppe inviterer til fotokveld (se omtale)
Man 29. feb kl. 13.00: Fortellerverksted på Inn-
byggertorget, tema: ”Bak rattet og i baksetet”
Tor 17. mars kl. 19.00: Åpent årsmøte med 
tema: ”Kistefossen og kraftverket”.
Tir 29. mars kl. 13.00: Fortellerverksted på Inn-
byggertorget, tema: ”Doktorråd og kjerringråd”
Søn 24. april: Utfl ukt til Rjukan og industri-mu-
seet. Se egen omtale.
Man 25. april kl. 13.00: Fortellerverksted på
Innbyggertorget, tema: ”Jubileer og merkedager”
Torsdag 25. – søndag 29. mai. Asker Kulturfes-
tival, med mange arrangementer i Heggedal
Søn 29. mai kl. 12.00: ”Veifar mot fjorden” - fra
Guibekken til Vollen. Åpning av historisk veifar
kl 12.00, og vandring til Vollen.
Arr.: Historielagene i Vollen og Heggedal.
Man 30. mai kl. 13.00: Fortellerverksted på
Innbyggertorget, tema: ”Lokalpatriotisme”
Lør 4. og søn 5. juni: Historielaget har stand på
Kulturdagene på Hovedgården.
Søn 12. og søn 19. juni kl. 12.00-16.00:
Åpne søndager på Bekkestua.

Onsdag 27. januar 
og tirsdag 9. februar

kl 18.00 - 21.00:
Fotokveld på Innbyggertorget.
Ta med gamle og nye bilder!

Vi skanner bilder på stedet, og registrerer navn 
og andre opplysninger. Vi legger også fram 
noen gamle bilder der vi mangler navn på

 personer eller annen informasjon.

Dårlig innbinding av Tændstikka 2015?
Vi har opplevd at noen av årbøkene for 2015 har
dårlig innbinding (liming). Har du et dårlig eksem-
plar, kan det byttes ved henvendelse til historielaget,
eller på Heggedal bibliotek.

Invitasjon til åpent årsmøte
med tema:

Kistefossen og kraftverket
på Heggedal innbyggertorg
torsdag 17. mars kl. 19.00

19.00: Behandling av årsberetning, regnskap, valg,
kontingent og innkomne forslag.

Ca. 19.30: Foredrag.
Forslag må sendes styret innen 29. februar.

Enkel servering.

Tur til Vemork-museet på Rjukan
Heggedal og omegn historielag og Vollen historielag 

arrangerer tur til Rjukan søndag 24. april.
NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM på 

Vemork byr på spennende historie fra både krig og fred.
Rjukan har kommet på Unescos verdensarvliste.

Begge deler er verdt et besøk!
Avreise fra Heggedal sentrum søndag 24. april kl 9:30. med 

god turbuss. Gratis parkering på sentrumstomta. Guida omvis-
ning, fi lm og lunsj på Vemork. Meld fra om evt. matintoleranse. 

Det blir stopp og orientering begge veier. Tilbake ca kl 19.
Pris: kr 380 betales til konto nr 1503 13 55653

ved bekreftelse. Turen er åpen for alle.
Påmelding til Marit Fugleberg Flåto, maritff@hotmail.com,

eller tlf 66 79 76 28 / 93 05 34 34. Påmeldingsfrist: 1. april.

Heggedalsposten16
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postenHeggedals17

Line er barnebokforfatter og kunst- og hånd-
verkslærer på Hovedgården ungdomsskole  

Line elsker, både å være barnebok-
forfatter og lærer på Hovedgården. 
Men det å bli barnebokforfatter 
har krevd veldig mye.  Du blir ikke 
antatt på første forsøk, men kanskje 
etter 10!  Men det som driver henne 
er gleden over å tegne, og lete frem 
eventyr og fabler, slik hun har gjort i 
bok nr 2, om fugler, og hvilke gamle 
historier som knyttes til disse.  

Bok nr 1; ”Under senga”, er om et 
monster under senga til 8 år gamle 
Petronella, (tegninger i svart-hvitt).  
Line strutter også når hun forteller 
om undervisningen på Hoved- 
gården skole, hvor engasjerte og 
flinke elevene er. De går helt opp i 
sine prosjekter, og jobber intenst! 
Besøker du utstillingen på biblio- 
teket, så kanskje du møter Line?

Line har utstilling på Heggedal bibliotek til slutten av feb  

Mail: lineloppa@hotmail.com

Cut AS
Heggeodden 3
1389 Heggedal>

Åpningstider:
9-20 hverdager
Åpent hver lørdag

Tlf: 94 79 27 88  -  www.cutfrisor.no

Heggedalsposten26
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En rundtur på småveier rundt 
Gjellumhagan

Da jeg var barn gikk 17. mai-toget i Heggedal rundt Gjellumhagan.  
Vi startet fra barneskolen og gikk rett opp til Røykenveien, forbi Rimi, der 
Mellom- Gjellum Gård en gang lå. Barnetoget gikk videre opp Røykenveien 

og ned til Kirken. Der det var gudstjeneste, før toget gikk videre, ned til 
Trevarn og Vollenveien (nå Heggedalsveien), og opp til Gjellum. 

Der det var leker på fotballbanen, piknik i det grønne, og gratis kino for 
barna. Om kvelden var det dans og moro på Gjellum for de voksne.  

Fra midten av 50-tallet foregikk det meste av feiringen på barneskolen.
Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Anders Lie Hagen

Rundturen startet jeg denne gangen 
fra parkeringsplassen på Kiwi. 
Dette er en fi n tur, stort sett på 
småveier, men må touche hoved-
veiene for å få til en runde.

Jeg har alltid hatt et ønske om en 
gangvei langs Gjellumvannet, men 
enn så lenge så får vi være glad for 
at det er fortau langs Heggedalsveien 
(tidl. Vollenveien). Det er moro å se 
så fl ott det har blitt i Trans’mator’n 
og hvor populært det har blitt. Jeg 
går videre og krysser veien på 
Thunetoppen. Der bodde lærerpa-
ret Thune da jeg var barn. Senere 
ble det prestebolig der. Litt lenger 
fremme kan en jo gjerne stoppe og 
ta noen styrkeøvelser i aktivitets-
parken i Kloppedalen, før en går 
videre. 

Jeg går inn Gjellum Terrasse.
I krysset der lå det for mange år 
siden en veldig viktig bedrift for 
Heggedal; Telefonsentralen.  Der satt 
det en sentralborddame og tok imot 
alle telefonsamtalene i Heggedal.  
Da hadde vi bare 2-sifret telefon-

Heggedalsposten18
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”GladTrimmen” i trimparken ved Kloppedalen.

Gjellumbygg i Skoleveien, tidligere Vollenveien.
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nummer. Vårt nr. var da 97. Det var bare å sveive på 
røret og vente på svar og deretter be om det nummeret 
man ønsket. Det var ikke så nøye om vi ikke visste 
nummeret dit vi skulle. Det var bare å oppgi navnet 
så ble vi satt over. Heggedals befolkning økte veldig 
i 50-årene, og da måtte Sentralen utvides og vi fikk 
4-sifret tlf.nr. (vårt ble da 8097). Noen år senere ble 
det et helt nytt system. Vi fikk vi nye telefoner med 
rund tallskive, og kunne slå numrene selv, og vi fikk 
vi  6-sifret nr. med 79 (for Heggedal) foran, mens 
Asker fikk 78 foran. Sveivetelefonen var da definitivt 
historie. I 1991 ble Sentralen digitalisert og vi fikk 8 
siffer med 66 (for Asker)foran, og Bærum fikk 67. Da 
ble også Sentralen historie, og ble nedlagt.

Nå bor Randi og Stein Berge på tomten der Sentralen 
lå og der «Johansen på Sentralen» bodde.

Gjellum Terrasse er en fin villavei med boliger på 
begge sider av veien.  Her var det en gang bare jorder 
som tilhørte Nedre Gjellum Gård. I krysset litt lenger 
fremme går det en vei opp til skolen. Den kalles Poli-
tibakken (oppkalt etter Arne Johansen som var politi 
og bodde i bakken). Veien ned til venstre går ned til 
den fine Gjellumstranda. Men turen går videre rett 
frem og ned til venstre i Skoleveien, og rundt Gjel-
lumbygg, 5-mannsboligene, som ble bygget i 1954. 
Den delen av Skoleveien er opprinnelig en del av Vol-
lenveien som gikk fra Vollen og Heggedal St. Men da 
krysset i Guibekken (ved Shell) ble gjort om, ble Vol-
lenveien stengt i krysset, og veien rundt Gjellumbygg 
fikk nytt navn;  Skoleveien.  

Jeg svinger opp ved Rimi, krysser Røykenveien i 
lyskrysset, og går opp Øvre Gjellum Vei.
Før det ble butikk der, dukket det opp en kiosk på 

19Heggedalsposten
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”GladTrimmen” i trimparken ved Kloppedalen.

Gjellumbygg i Skoleveien, tidligere Vollenveien.

Her lå Telefonsentralen, i krysset ved Gjellum  
Terrasse. Innfelt: vår gamle sveivetelefon.
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andre siden av veien, Kvamme-kiosken, og den ble 
veldig populær. Det ble et møtested for barn og ung-
dom, og alle som er godt voksne, husker nok Anna i 
kiosken. Hun var alltid hyggelig, tok seg av alle som 
trengte det, og slo gjerne av litt på godis’ene, dersom 
vi ikke hadde nok penger. Kiosken var veldig «strate-
gisk plassert» med barneskolen som nærmeste nabo.  
Ikke rart at skoletannlegen kunne fortelle at barna i 
Heggedal hadde de dårligste tennene i Asker.

På toppen av Øvre Gjellum vei, svinger veien til 
høyre og følger denne. Før veien igjen svinger mot 
høyre tar jeg en liten vei som går ned til venstre. Der 
var det for mange år siden et hønseri. Det ble senere 
et asylmottak der, mens det nå er hybelleilighets-
kompleks for polakker der. Veien er privat, så jeg har 
spurt og fått tillatelse av Fjærvoll til å passere der. I 
enden av veien går det en sti opp til Østli-feltet. 

På toppen går jeg til høyre, og må gå noen meter til 
venstre på Røykenveien før jeg igjen kan ta en avstik-
ker vekk fra trafikken. Opp gangveien og Marie 
Lilleseths vei og videre opp Heggedalsmarka. Der 
gangveien starter lå Småbruket Nyhus, men bare 
hovedhuset står nå igjen. Veien kommer frem ved 
Rustadveien. Jeg krysser veien og fortsetter oppover 
Heggedalsmarka, over toppen og ned til krysset i 
Andersdammen. Jeg følger denne nedover til høyre, 
krysser Røykenveien og ned til gangveien som er en 
del av Heggedalsbakken. Denne går parallelt med 
Røykenveien. Derfra bærer det nedover mot Kirken 
og Kiwi.

Men er stier fremkommelig er det fint å gå stien ned 
til Hovedgården, og litt ut på veien igjen, før en ny sti 
fører deg ned til Hovedgården Ungdomsskole. Derfra 
går det gangvei ned til Kistefossen, videre over brua 
og stien opp til veien. Ta så til høyre, over Vikingjor-
det og derfra ned til Heggedal Fabrikker og tilbake 
til Kiwi. Det er fin rundtur på cirka en drøy time i 
vanlig gange.

God Tur! 

Rimi med Øvre Gjellum vei går rett opp over lyskrysset.

Her krysser vi Rustadveien og går  
videre opp Heggedalsmarka.

Krysset Heggedalsmarka – 
 og ned til gangveien.
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Innerst i Øvre Gjellum vei der det i sin tid var hønseri 
og senere asylmottak. Nå er det et hybelhus.

Fin gangvei 
parallelt med 
Røykenveien.
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Vi trenger flere medlemmer!
Heggedal Helselag
arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

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

Møter og handlingsplan 
1. halvår 2016:
* Onsdag 24. februar kl. 17.30: 
   Årsmøte på Helselagshuset

* Onsdag 13. april. kl.17.30:
   Fylkesårsmøte på Innbyggertorget

* Onsdag 25. mai. kl.17.30:
   Sommermøte på Innbyggertorget

* Lørdag 4. og søndag 5. juni:
   Kulturdagene på Heggedal Hovedgård

* Tur i juni: Se oppslag på Seniorsenteret/     
   Innbyggertorget

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

Vi gir tilskudd 
til Nasjonal- 
foreningens 
prosjekter:
* Hjerteaksjonen
* Demens
* Tuberkulose

Aktiviteter på Heggedal seniorsenter/ 
Innbyggertorget:
Arbeidstua
Tirsdager kl.10-13:
Uke 2 – 12. januar
Uke 4 – 26. januar
Uke 6 – 9. februar
Uke 8 – 23. februar
Uke 10 – 8. mars
Uke 14 – 5. april
Uke 16 – 19. april
Uke 18 – 3. mai
Uke 22 – 31. mai
Uke 24 - 14. juni
Allsang
Hver onsdag kl.12.00-13.00,
med musikk. 
Kontakt: Ruth Sæther,
tlf. 66 79 74 20 / 41 22 51 88
Dametrim:
Torsdag kl.10.00-11.00,
ledes av fysioterapeut. 
Sponses av Helselaget

Heggedalsposten 21
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Loppelageret i Kloppedalen er åpent 18-21 
hver torsdag (utenom skoleferier)

Korpset på nettet: hbs.skolemusikk.no

Kontaktinfo: Alf-Egil Lahn, styreleder, 
tlf. 458 64 164, alfegillahn@gmail.com

I år er det jubileumsår! Det er viktig 
å feire seg selv når man fyller 60, det 
skal også vi gjøre i år. Det vil si, vi 
har allerede så vidt startet. 

På julekonserten vi gjennomførte i 
Vardåsen kirke i desember fikk vi 
oppleve vårt eget jubileumskorps sin 
aller første offisielle opptreden, og vi 
gleder oss allerede til neste! Den store 
feiringen blir på jubileumskonserten 
vår i oktober, det blir en konsert du bør 
få med deg. 

Skolekorpset ble stiftet 24. januar 
1956, men det hadde vært musikkorps 
for distriktets ungdom også i årene før 
dette. Vi vil gi deg et historisk  
tilbakeblikk her på korpsets sider i 
Heggedalsposten, og første  
tilbakeblikk er å lese i denne utgaven.

Selv om det er jubileum, er det korps-
hverdag også. I vårens distriktsmester-
skap skal vi «måle krefter» med andre 

Tekst: Alf-Egil Lahn, Layout: Anders Lie Hagen

Før jul hadde korpset juleavslutning i Vardåsen kirke. Her hovedkorpset.

skolekorps i distriktet. Garden kom-
mer også i år til Asker, og lørdag 7. 
mai kan du oppleve Gardemusikken 
og skolekorpsene i Asker sentrum. 
17. mai er en stor og viktig korpsdag, 
og i år stiller hovedkorpset med vår 
helt nye fane! 

En annen viktig dag er onsdag 18. 
mai. Da arrangerer vi, som i fjor, 
åpen kveld på Gjellum. Denne kvel-

den blir det mulig å prøvespille våre 
forskjellige instrumenter, og ikke 
minst få høre korpset spille. Rekrut-
tering er viktig, og vi vil at så mange 
som mulig skal få oppleve hvor gøy 
det er å være del av skolekorpset!

Det er, som vanlig, mye spennende 
som skjer i korpset, enten det er 
hverdag eller fest. Velkommen til å 
følge oss i jubileumsåret vårt!

Heggedalsposten22
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

I september 1955 startet Knut Løken et notekurs med 55 
deltakere fra 2. til 7. klasse. Men det var tilgangen på instru-
menter som begrenset størrelsen på korpset. 25 instrumen-
ter kom fra musikkorpset, og det ble kjøpt inn 10 nye. Cato 
Elnes (også fra musikkorpset) ble engasjert som dirigent, og 
øvelsene startet i januar 1956. Allerede 17. mai samme året 
kunne Heggedal Skoles Musikkorps marsjere i barnetoget. 
I løpet av de 4 månedene hadde korpset øvd inn to marsjer – 

Heggedal og Blakstad skolekorps 60 år
De 30 første årene, 1956 – 1986. 

Eugen Sønsterød var dirigent da fotograf Ohnstad tok det første 
korpsbildet i 1957.

“Guttene kommer” og “Sønner av Norge”. Men det var nok, 
jubelen sto i taket for det nye skolekorpset! 

Uniformene ankom 16. mai om kvelden, og mange av 
dem passet ikke. Men etter iherdig nattarbeid med nål og tråd 
kunne korpset marsjere i stilige, blå “pikkolouniformer” med 
båtluer. Heggedal Ullvarefabrikk hadde gitt gratis stoff.

Arne Myhre ble dirigent fra høsten 1958, og dette innledet 
en stabil og god periode for skolekorpset. Korpset var med-
lem av musikkretsen “Ekko” (Drammenfjorden og omegns 
krets av norges musikkorpsforbund), og reiste da på krets-
stevner og arrangementer til Røyken, Hurum, Svelvik, Lier 
og Drammen. Skolekorpset hevdet seg godt på kretsens årlige 
mønstringer i Sundlandssalen i Drammen, og representerte 
flere ganger kretsen i “Nesoddiadene”, korpskonkurransene 
som var forløperen til dagens Akershusmesterskap. (“Ekko” 
ble nedlagt i 1982, da det ble bestemt at kretsgrensene skulle 
følge fylkesgrensene.)

Heggedal Skoles Musikkorps var et ektefødt barn av Heggedal Musikkorps, som eksisterte fra 1945 til 1967. 
Etter 10 års drift trengte musikkorpset rekruttering. Høsten 1955 henvendte musikkorpsets Knut Løken og Øy-
vind Aamann seg til foreldrelaget ved Heggedal skole og annonserte at korpset hadde ledige instrumenter, “som 
de foreslo anvendt til et skolekorps”. 

bare instrumentopplæring og gikk så rett inn i hovedkorpset. 
I 1975 ble opprettet et eget aspirantkorps, og aspirantperioden 
ble da utvidet. Målet var et høyere nivå på musikantene som 
begynte i hovedkorpset. I 1978 ble øvre aldersgrense i skole-
korps hevet til 18 år –  og navnet ble da endret til Heggedal 
Skolekorps.

Medlemstallet i hovedkorpset holdt seg helt fra starten 

Driften de første årene var en sammenhengende kamp 
for å skaffe penger. I mange år var støtteforeningen med 
sine opp til 350 medlemmer en viktig bidragsyter, sammen 
med kakelotterier, dansetilstelninger, juletrefester og “hyg-

Spilling i Asker sentrum 
i mai 1963

Slik har vi sett dem i 60 år: Korpset på Gjellum 17. mai 1974

geaftener”. Fra 1959 til 
1978 hadde korpset en egen 
“mødregruppe”. som hadde 
ansvaret for uniformer. De 
skaffet penger, blant annet 
ved å arrangere mannekeng-
oppvisninger. Inntektene fra 
bingoer bedret økonomien 
fra 1977, mens loppemar-
kedene ble viktige utover 
1980-tallet.

Aspirantene fikk lenge Konsert i Tivoli i København 1970

jevnt på 30-40, med en topp på 44 i 1977. Fra 1984 slet korp-
set med rekrutteringen i en periode, og ved 30-årsjubileet i 
1986 melder beretningene om 
tunge tider og 17 medlemmer 
i hovedkorpset. Men skolens 
rektor Arne Svendsen var be-
stemt på at skolen skulle ha 
korps, og bidro med å organi-
sere instrumentopplæringen i 
skoletida.

Dirigentene i perioden: 
1956-57 Cato Elnæs
1957-58 Eugen Sønsterød
1958-69 Arne Myhre
1969-71 Magne Synnevåg
1972-76 Gunnar Baden
1976-80 Magne Synnevåg
1980-83 Marit Jacobsen
1983-84 Ragnar Gjelsnes
1984-88 Roar Gjelsnes
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Nærmiljøleder´n
Innbyggertorgets første program er klart

Mandag 8. februar kl. 19.00 
(Merk tiden!). Gratis
Foredrag om hunder og hundehold
Vibeke Skaar fra Fuglehundskolen 
A/S i Heggedal kommer til oss for å 
holde foredrag om hunder og hunde-
hold. 
Vibeke Skaar er en erfaren hundetren-
er og en av Norges fremste eksperter 
på fuglehunder.  Hun har skrevet bo-
ken “Fuglehunden, dressur, trening 
og jakt” og driver Fuglehundskolen i 
Asker. Foredraget passer for alle som 
har, eller kunne tenke seg hund.

Rett før jul ble det endelig klart; Innbyggertorget får 
sitt første vårprogram. Seniorsenteret, biblioteket, 
historielaget og Nærmiljøsentralen har ”forhand-
let” seg frem til felles program for ”våren 2016”, 
det første i Innbyggertorgets korte historie. En ka-
lender med aktiviteter er laget, programposter er 
beskrevet, tider og datoer er avtalt; det er bare å 

glede seg til vårt første arrangement. Foreløpig er 
det plass til fl ere arrangement i vårt felles program 
– om du har ønsker eller tips til nye faste aktiviteter
eller til engangs ”evenement” sender du en mail til
post@iheggedal.no.                                                 PerS

Fra hvalp til voksen hund

Onsdag 3. februar kl.11.00
Gratis
Arne Larsen er født og oppvokst i 
Heggedal. Som idrettsmann er han 
mest kjent for VM-gull i kombin-
ert i 1962. Med sitt gode humør fi kk 
han tilnavnet “Den glade baker fra 
Heggedal”. 
Denne gangen er det ikke idrettskarri-
eren, men oppveksten i Heggedal som 
står på programmet.

Oppveksten i Heggedal

Onsdag 27.januar  kl. 11.00. 
Gratis.
Åsne Havnelid har vært gener-
alsekretær i Røde Kors, fra 2011, og 
er sterkt engasjert i arbeidet med å ta i 
mot fl yktninger på en god måte.

Dagens fl yktningesituasjon 
- hvordan møter vi den?

Mandag 7.mars  kl. 17.30-20.00 
(Du kan komme og gå som du vil i 
dette tidsrommet.)  Gratis
Velkommen til en leken og kreativ 
kveld for barn i alle aldere. Vi rydd-
er vekk møblene, fi nner fram masse 
LEGO og bygger i vei. Kanskje blir 
det noen oppgaver underveis.
Ta med venner og familie og kom!

LEGO-kveld

Onsdag 9. mars  kl. 11.00. 
Gratis.
Knut Førsund har en lang karriere 
som fotograf, redaktør og utgiver av 
tidsskrifter, kursarrangør, og fore-
dragsholder. 
Fra 2008 har han 
vært en aktiv 
leder for Vollen 
Vel.

Skråblikk på kropp og 
alderdom

Mandag 14. mars kl.17.30
Gratis
Hedda Johannesen kommer tilbake 
med sitt forrykende kjemishow. Hun 
er utdannet biokjemiker og lektor 
ved Universitetet i Oslo.  Hedda har 
to hobbyer; Teater og naturfag. Disse 
slår hun sammen til en ny lidenskap, 
nemlig formidling av naturfag. Hun 
tar oss med inn i kjemiens verden fylt 
med farger, lyder og lukter! Her skal 
det lages «elefantkrem», røyk og kan-
skje en fl amme eller to?
Passer for alle fra 6 til 99 år

Kjemishow med Hedda
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Januar
Man. 11. Kl.17.30 ”Damer og demoner”. Reidar Kjeldsen kommer med sin muntre strek og sine rare påfunn.

Ons. 13. Kl. 11.00 Presentasjon av vårens program for Innbyggertorget. 
v/ Per Sletaune, Anne Kristi Jønland og Elisabeth Lystad.

Tors. 21. Kl.19.00 Innvandringen til Heggedal; hva betydde dette for lokalsamfunnet?
v/ Terje Martinsen Heggedal og omegn historielag.

Man. 25. Kl.13.00 Fortellerverksted v/ Heggedal og omegn historielag. Tema: Kverna.

Ons. 27. Kl.11.00 Dagens flyktningsituasjon; Hvordan møter vi den?
v/ Generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.

Ons. 27. Kl.18.00 Historielagets fotogruppe inviterer til fotokveld.
Februar
Ons. 3.  Kl.11.00 Oppveksten i Heggedal. v/ Arne Larsen. 

Man. 8. Kl.19.00 Fra valp til voksen hund. Vibeke Skaar fra Fuglehundskolen i Heggedal holder foredrag om 
hunder og hundehold.

Tir. 9.    Kl.18.00 Historielagets fotogruppe inviterer til fotokveld.
Ons.10. Kl.11.00 Arv og skifte v/Inger M Fevang, Swan Advokatfelleskap.

Tir. 16.  Kl.11.00 Felles skidag på Eidsletta, Heggedal. Servering av grillpølser og kaffe. De som ikke har ski på 
bena er velkommen til bålet med servering.

Tors. 25. Kl. 12.00 Vinterferie på Innbyggertorget. Anniken Askeland holder tegnekurs for barn. 
Gratis, men hent billett på Biblioteket!

Man. 29.  Kl. 13.00 Fortellerverksted v/ Heggedal og omegn historielag. Tema: Bak rattet og i baksetet.
Mars
Man. 7. Kl. 17.30 LEGOKVELD for store og små barn.
Ons. 9.  Kl. 11.00 Skråblikk på kropp og alderdom Kåseri v/Knut Førsund
Man. 14. Kl. 17.30 Kjemishow med Hedda. Hedda Johannesen kommer tilbake med sitt (for)rykende kjemishow.
Ons. 16. Kl. 11.00 Påskelunsj - og litt allsang v/Arne Sæther. Påmelding innen fre.11.3. på tlf.66791222
Tors. 17.  Kl. 19.00 Åpent årsmøte i historielaget. Tema: Kistefossen og kraftverket.
Tirs. 29. Kl. 13.00 Fortellerverksted v/ Heggedal og omegn historielag. Tema: Dokterråd og kjerringråd.
April
Man. 4.  Kl. 17.30 I regnbuens farger. Klovnen Knut er tilbake!
Ons. 6.   Kl. 11.00 Sanger vi husker fra kjøkkenradioen. Allsang, latter og moro v/Hans-Arne Arntsen
Ons. 20.  Kl. 11.00 Foredrag om psykisk helse. Psykologiteamet v/Susanne Thue Semb
Man. 25. Kl. 13.00 Fortellerverksted v/ Heggedal og omegn historielag. Tema: Jubileer og merkedager.
Mai
Ons. 11. Kl. 11.00 Kan FN lage fred i Syria?  v/avdelingsleder i FN-sambandet Stian Bragtvedt
Tors. 26. – søn. 29. Asker kulturfestival med mange arrangementer i Heggedal Eget program!
Søn. 29. Kl. 12.00 Veifar mot fjorden - åpning av veifaret fra Guibekken til Vollen. Eget program
Man. 30. . Kl. 13.00 Fortellerverksted v/ Heggedal og omegn historielag. Tema: Lokalpatriotisme
Juni
Lør. 4. - søn. 5. Kulturdagene på Heggedal hovedgård. Eget program!
Søn. 12. og søn. 19. Åpne søndager på Bekkestua Kl.12.00-16.00

Innbyggertorgets program våren 2016
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4 9 

Mars Arrangement Tid

Man. 7. LEGOKVELD for store og små barn. Kl.17.30

Ons. 9. Kåseri: Skråblikk på kropp og alderdom v/Knut Førsund Kl.11.00

Man. 14. Kjemishow med Hedda. Hedda Johannesen kommer tilbake
med sitt (for)rykende kjemishow.

Kl.17.30

Ons. 16. Påskelunsj og litt allsang v/Arne Sæther
Påmelding innen fre.11.3.
TLF.66791222 

Kl.11.00

Tors. 17. Historielaget: Åpent årsmøte. Tema: Kistefossen og kraftverket. Kl.19.00

Tirs. 29. Fortellerverksted. Tema: Dokterråd og kjerringråd. Kl.13.00

April

Man. 4. I regnbuens farger. Klovnen Knut er tilbake! Kl.17.30

Ons. 6. Sanger vi husker fra kjøkkenradioen. Allsang, latter og moro 
v/Hans-Arne Arntsen 

Kl.11.00

Ons. 20. Foredrag om psykisk helse. Psykologiteamet v/Susanne Thue
Semb

Kl.11.00

Man. 25. Fortellerverksted. Tema: Jubileer og merkedager. Kl.13.00

Mai

Ons. 11. Kan FN lage fred i Syria? v/avdelingsleder i FN-sambandet
Stian Bragtvedt

Kl.11.00

Tors. 26-søn.
29.

Asker kulturfestival med mange arrangementer i Heggedal Eget
program
!

Søn. 29. Veifar mot fjorden - åpning av veifaret fra Guibekken til Vollen Eget
program
!

Man. 30. Fortellerverksted. Tema: Lokalpatriotisme Kl.13.00

Juni
Lør. 4-søn. 5. Kulturdagene på Heggedal hovedgård Eget 

program
!

Søn. 12 og
søn. 19.

Åpne søndager på Bekkestua Kl.12-
16.00

Ons. 22 Sommeravslutning.
Rømmegrøt og spekemat. Kaffe og kake.
Allsang v/Arne Sæther.
Påmelding innen 16.6. Tlf. 66791222

Kunstgruppa Art. Malegruppa, 
formiddag og kveld. Ledige 
plasser i gruppen.  

Mandag Kl.10.00-20.00 25.jan

Stavgang-gruppe «Glad trimmen» Mandag Kl. 11.00-12.30 4.jan.

Lappeteknikk, søm Mandag Kl. 10.00-13.00 11.jan

Fortellerverksted, v/ Historielaget Mandag Kl. 13.00-14.30 25.jan

Håndarbeid/arbeidsstue Tirsdag Kl. 10.00-12.30 12.jan.

Treningsgruppen for personer 
med hjerneslag. Ved interesse ta 
kontakt med fysioterapeuten 
Hanne Brekke. Tlf. 66768572

Tirsdag Kl. 10.00- 12.00 19.jan.

Gå/ ruslegruppe Tirsdag Kl. 11.00-12.30 5.Jan

Datakurs, 8 tirsdager.  Kr 350.- Tirsdag Kl. 12.30-14.30 2.feb.

Seniordans Onsdag Kl.11.00- 13.30 6 jan.

Allsang m/ levende musikk Onsdag Kl. 12.00-13.00 6.jan

Ipad, mobil og nettbankkurs 2. 
torsdager.

Torsdag Kl. 12.30-14.30 4.feb

Trimgruppe m/ fysioterapeut Torsdag Kl. 10.00-11.00 7.jan

Bridgegruppe Torsdag Kl. 11.00-15.00 7jan

Bingo lik uke, 2.g.pr.mnd. Fredag Kl.12.00- 13.00 8.jan

Gjette- og spørrekonkurranse, 
Boccia, pilkast med mer.

Fredag Kl. 12.00-13.00 15.jan

Strikkeklubb, ta med håndarbeid, 
sosialt samvær.

Fredag Kl. 10.30-12.00 8.jan

Aktivitet/gruppe Dag         Klokkeslett          Oppstart

Innbyggertorget drives av seniorsenteret, 
biblioteket, nærmiljøsentralen 

og frivillige i fellesskap.
Her finner du kafeteria, bibliotek, mange møterom, 

aktivitetsrom og mye aktivitet. 
De aller fleste rommene kan leies av private eller lag og foreninger, 

til en rimelig pris. Ta kontakt på 
post@iheggedal.no for å reservere et rom eller

 sende en forespørsel. 
Eller bare et tips om nye aktiviteter!

HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Faste aktiviteter 
våren 2016

4 9 

Mars Arrangement Tid

Man. 7. LEGOKVELD for store og små barn. Kl.17.30

Ons. 9. Kåseri: Skråblikk på kropp og alderdom v/Knut Førsund Kl.11.00

Man. 14. Kjemishow med Hedda. Hedda Johannesen kommer tilbake
med sitt (for)rykende kjemishow.

Kl.17.30

Ons. 16. Påskelunsj og litt allsang v/Arne Sæther
Påmelding innen fre.11.3.
TLF.66791222 

Kl.11.00

Tors. 17. Historielaget: Åpent årsmøte. Tema: Kistefossen og kraftverket. Kl.19.00

Tirs. 29. Fortellerverksted. Tema: Dokterråd og kjerringråd. Kl.13.00

April

Man. 4. I regnbuens farger. Klovnen Knut er tilbake! Kl.17.30

Ons. 6. Sanger vi husker fra kjøkkenradioen. Allsang, latter og moro 
v/Hans-Arne Arntsen 

Kl.11.00

Ons. 20. Foredrag om psykisk helse. Psykologiteamet v/Susanne Thue
Semb

Kl.11.00

Man. 25. Fortellerverksted. Tema: Jubileer og merkedager. Kl.13.00

Mai

Ons. 11. Kan FN lage fred i Syria? v/avdelingsleder i FN-sambandet
Stian Bragtvedt

Kl.11.00

Tors. 26-søn.
29.

Asker kulturfestival med mange arrangementer i Heggedal Eget
program
!

Søn. 29. Veifar mot fjorden - åpning av veifaret fra Guibekken til Vollen Eget
program
!

Man. 30. Fortellerverksted. Tema: Lokalpatriotisme Kl.13.00

Juni
Lør. 4-søn. 5. Kulturdagene på Heggedal hovedgård Eget 

program
!

Søn. 12 og
søn. 19.

Åpne søndager på Bekkestua Kl.12-
16.00

Ons. 22 Sommeravslutning.
Rømmegrøt og spekemat. Kaffe og kake.
Allsang v/Arne Sæther.
Påmelding innen 16.6. Tlf. 66791222

Kunstgruppa Art. Malegruppa,
formiddag og kveld. Ledige
plasser i gruppen.

Mandag Kl.10.00-20.00 25.jan

Stavgang-gruppe «Glad trimmen» Mandag Kl. 11.00-12.30 4.jan.

Lappeteknikk, søm Mandag Kl. 10.00-13.00 11.jan

Fortellerverksted, v/ Historielaget Mandag Kl. 13.00-14.30 25.jan

Håndarbeid/arbeidsstue Tirsdag Kl. 10.00-12.30 12.jan.

Treningsgruppen for personer
med hjerneslag. Ved interesse ta 
kontakt med fysioterapeuten 
Hanne Brekke. Tlf. 66768572

Tirsdag Kl. 10.00- 12.00 19.jan.

Gå/ ruslegruppe Tirsdag Kl. 11.00-12.30 5.Jan

Datakurs, 8 tirsdager.  Kr 350.- Tirsdag Kl. 12.30-14.30 2.feb.

Seniordans Onsdag Kl.11.00- 13.30 6 jan.

Allsang m/ levende musikk Onsdag Kl. 12.00-13.00 6.jan

Ipad, mobil og nettbankkurs 2.
torsdager.

Torsdag Kl. 12.30-14.30 4.feb

Trimgruppe m/ fysioterapeut Torsdag Kl. 10.00-11.00 7.jan

Bridgegruppe Torsdag Kl. 11.00-15.00 7jan

Bingo lik uke, 2.g.pr.mnd. Fredag Kl.12.00- 13.00 8.jan

Gjette- og spørrekonkurranse,
Boccia, pilkast med mer.

Fredag Kl. 12.00-13.00 15.jan

Strikkeklubb, ta med håndarbeid,
sosialt samvær.

Fredag Kl. 10.30-12.00 8.jan

“GladTrimmen”
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Snekker/mekke-
verkstedet 

på Innbyggertorget (3. etasje)
er åpent for barn og voksne 
annenhver tirsdag 18-20(21)
Har du noe som skal repareres?

Noe du vil lage?
Du får nå muligheten følgende tirsdager:

   10. og 24. mai kan du
   bygge olabiler!

16. februar
1. mars
15. mars
29. mars

12. april
26. april
10. mai
24. mai

Asker Grand Prix
Olabilløp i Heggedal

Under Asker Kulturfestival (26.-29. mai) 
blir årets Asker Grand Prix for olabiler 

arrangert i Heggedal!
Finn fram gamle olabiler, barnevogner og 
materialer, og bli med. Det blir olabil-verk-
sted på inbyggertorget 10. og 24. mai.

Mer info kommer!
NM for olabiler arrangeres lørdag 13. august i 
Torshovdalen i Oslo, og våre lokale vinnere bør 
stille opp der! 
Se www.olabil.no. Der finner du bilder fra tidligere 
NM, tegninger til olabiler m.m.

Frivillig på 
Innbyggertorgets 

språkkafé?
Språkkafé har vært et tilbud ved Asker bibliotek 
i to år. Dette er et lavterskeltilbud for de som øn-
sker å praktisere norsk, og har vært suksess.  
Nå ønsker vi å starte opp i Heggedal, og trenger 
frivillige, norsktalende instruktører. 

Vil du være instruktør?
På Språkkaféen diskuterer vi alt fra vær og vind, 
mat og drikke til hvordan det oppleves å bo i Heg-
gedal og hvordan det er i hjemlandet. 

Språkkaféen finner sted hver torsdag fra kl. 18.00 
- 19.30. Som frivillig trenger du ikke stille opp hver 
gang, men så ofte som du ønsker og har anled-
ning til. 

Ta kontakt med Anne Kristi Jønland på biblioteket 
- anne.kristi.jonland@asker.kommune.no

HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Datakurs 
vinteren 2016

Oppstart av datakurs
Tirsdag 2. februar
Tid: 12:30 til 14:30.

Kurset varer 8 tirsdager 
Vi setter opp liste over temaene på 
hver kursdag, på Innbyggertorget

Vi tar også for oss Ipad og Nettbank

Kursholdere:
Anders Rytter, Per Sletaune 

og Odd Magne Bakken
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Det kan hende du synes det har tatt litt 
tid uten at noe har skjedd; men ett er 
sikkert – planlegging av nye Heggedal 
sentrum har pågått kontinuerlig hos 
Tandberg Eiendom og hos arkitek-
tene i lang tid. Og det er nå det skjer; 
”Kverna” rives i januar og sentrums-
prosjektet drar i gang med bygging på 
hjørnetomta allerede i februar. Vi gle-
der oss – og tror på en hektisk og lang 
byggeperiode.

I følge Tandberg Eiendoms prosjekt-
leder er alle offentlige tillatelser for 
oppstart på hjørnetomta forventet å 
være på plass i løpet av januar-16.

Han sier videre at ”Det er gjort avtale 
med entreprenør Strøm Gundersen 
om byggingen av første del av den 

Nå skal det bygges i sentrum!

* En kulvert er en nedgravd tunnel 
laget for gjennomføring av for ek-
sempel vann, trafikk, tekniske in-
stallasjoner eller kombinasjoner av 
disse. Kulverter kan også regnes som 
små bruer. Kulverter lages ved at det 
graves en åpen grøft som bygges inn 
og senere tildekkes............
(Fra Wikipedia)

totale Heggedal Sentrum utbyggin-
gen. Denne første delen er råbygget til 
underetasjen på Hjørnetomta, og hvor 
den senere utbygging vil inneholde 
næringsarealer på plan 1 og boliger 
fra plan 2. Underetasjen skal senere 
knyttes til U1 på Sentrumstomten via 
en stor kjørekulvert* under Trevaren. 
Dette første byggetrinnet inneholder 
parkeringsplasser, boder og teknisk 
rom for nærings- og boligarealene i 
etasjene over.”

Byggestart er forventet i løpet av fe-
bruar, med antatt varighet ca. 8 måne-
der.

Tandberg Eiendom har også gjort av-
tale med Asker kommune om levering 
av sprengstein til utfylling i Kistefoss-

dammen hvor dette nye arealet som 
etableres blir en del av den nye park-/
torgutbyggingen som kommunen etter 
hvert skal bygge. Som følge av dette 
og noe mer langsiktig planlegging vil 
det i området også foregå betydelig 
omlegging og nyetablering av vann- 
og avløps-anlegg.

Stor fest 9/2 for alle bud med ledsagere, og hele redaksjonen i HP
Er du HP-bud, så ta med din ledsager på årsfesten tirsdag 9/2 kl 
18 - 22, på Heggedal hovedgård.  Det blir god mat og drikke - og 
dessert.  Musikk av Børge Tronrud og Per Øystein Funderud.  
Vår lokalhistoriker Terje Martinsen forteller om Hovedgårdens 

historie, og den imponerende restaureringen, som brakte Heg-
gedal hovedgård til det praktstedet det er i dag. Senere på kvel-
den blir det dans, og kaffe og gode kaker fra vår baker Larsen.  
Påmelding til: stein.berge153@gmail.no, innen 7/2.  
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For 5. gang (i moderne tid...) inviterer vi til GRATIS skirenn!
Vi ønsker hele familien velkommen til årets skidag (vi forutsetter snø..) 

i Heggedal. Start og mål ved Heggedal Hovedgård. 
Påmelding på Heggedal Hovedgård fra kl 1200.

Parkering ved Heggedalshallen og/eller kirken.
Vi sees !

TRANS’MATOR   
RENNET  2016

Aktiviteter for store og små:
• Kort løype
• Litt lengre løype
• Innlagt “skiskyting”
• Idealtid
• Akemuligheter

• Kort løype starter kl 1300
• Lengre løype starter kl 1400
• Premiering ca kl 1600
• Loddsalg til inntekt for neste 

års renn - med flotte premier!

Heggedal Hovedgård er åpen og der blir det muligheter for kjøp av 
pølser, kaffe og vafler.

Heggedal Hovedgårds Venner  -  Heggedal Idrettslag  - Heggedal Lions
Heggedal Helselag  -  Heggedal Nærmiljøsentral

Søndag 14. februar
fra kl 12.00
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Heggedalsposten30 UNGDOMSREDAKSJONEN

Lokal skuespiller med i årets Rudrevy

De fl este videregående sko-
lene i Akershus setter hvert 
år opp en skolerevy. Først ut 
var Rud videregående skole 
i Bærum, som 8. januar 
hadde premiere på sin 
forestilling: «Game Over». 
I arbeidet med revyen var 
over 150 elever med. Flere 
av disse er fra Heggedal.

Erna Solbergs ble parodiert for sin Candy Crush spilling.
Fra venstre: Una S. Golmen, Margrete S. Bergseth og Håvard Jackwitz.

Foto: Knut Bjerke v/ Budstikka.

Mens mange brukte juleferien til 
å se underholdning – har elever ved 
Rud videregående brukt ferien på 
å lage underholdning. En som har 
brukt mye tid på skolerevy den siste 
tiden er Una Solvik Golmen (17) fra 
Heggedal. Hun er en av skuespillerne 
i årets Rudrevy. Sammen med åtte 
andre skuespillere sørget hun for 
humoristiske sketsjer på løpende 
bånd. 

Til daglig går Una på musikklinjen 
ved skolen. Da skolerevyen søkte 
etter deltagere høsten 2015, var det i 
utgangspunktet ikke skuespiller Una 
ville være.
- Jeg ønsket egentlig en annen jobb, 
nemlig å være med å lage en bakom-
fi lmserie fra revyen. For å få denne 
jobben måtte man søke som skuespil-
ler, gå på audition, men ikke komme 
med. Jeg stilte på skuespilleraudition; 
fremførte en liten monolog, sang, og 
gjennomførte en improvisasjonsopp-
gave. Jeg tenkte hele tiden at jeg ikke 
skulle ha noen rolle. Så ble jeg valgt 
ut som en av skuespillerne. 
Da vi skuespillerne startet med for-
beredelsene syntes jeg dette var sykt 
gøy! Og da fortsatte jeg som skue-
spiller. Det handler bare om å være 
seg selv. Ta seg selv mindre høytide-
lig og være avslappet. 

Una Solvik Golmen (17) fra Heggedal er en av 
skuespillerne i Rudveryen 2016.

Foto: Anders Lie Hagen

- Det har vært kjempemorsomt

Miljøpartiet De Grønne ble parodiert for sine debatteknikker. Fra venstre: 
Halvor Schultz, Annvei Wathne, Una Golmen og Håvard Jackwitz.

Foto: Knut Bjerke v/ Budstikka.
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Lokal skuespiller med i årets Rudrevy

Alt endres helt frem til premieren.
- Det startet med en søknadsprosess 
på høsten. Alle som leverer inn 
søknad blir invitert til audition. 
Utover høsten kom fl ere under-
grupper på plass, forklarer Una. 
Skuespillere, kor, band, dansere, kos-
tymegruppe, kokk- og kosegruppe, 
scene, PR – alle med ansvar for hver 
sin del av revyprosjektet.

Una legger ikke skjul på at det har 
vært mye jobb frem mot forestil-
lingene. – Å sette opp en så stor fore-
stilling tar tid. Ikke tvil om det. Jeg 
føler nesten det har vært revyarbeid 
hele det siste halvåret. 
Søknadsprosessen startet allerede 
ved skolestart. Spesielt de siste ukene 
før premieren var veldig intensive. 
Bortsett fra julaften og første juledag 
har vi jobbet med revyen hver eneste 
dag siden 18. desember. Det har vært 
mye terping og øving. Tross alt stre-
vet er det er absolutt verdt det! Vi har 
hatt det kjempemorsomt i prosessen 
frem mot forestillingene.

Handlingen i revyen bygger på 
dilemmaet «å tape». Tape et spill, 
verdighet, besinnelse, makt, ære eller 
noe annet. Imitasjon av politikere og 
satire av dagsaktuelle temaer fl ettes 
inn. 

Tekst og layout:
Anders Lie Hagen
anderslhag@hotmail.com

Heggedalsposten

Det er ikke første gang Una er med 
på å sette opp skolerevyen. I fjor 
var hun på scenegruppa, med ansvar 
for å rigge scenen i forkant av 
forestillingene.
– Det var også kjempegøy. Jeg 
erfarte at det er noe helt annet å være 
på scenen, enn å jobbe bak. Bare en 
liten del av elevene som er med, står 
på scenen under selve forestillingene. 
Det er utrolig mange som er med.

Elever fra hele skolen er med. Ikke 
bare elever fra musikk, dans og 
drama linjen, men også fra skolens 
seks andre utdanningsprogram. 
- En av skuespillerne er fra elektro. 
Det er litt kult. Arbeidet med revyen 
har vært en veldig hyggelig opple-
velse. Man får nye venner og blir 
bedre kjent på tvers av klasser. Det 
er morsomt å få ta del i et så stort 
prosjekt, sier Una.

Sammen med to innleide instruk-
tører setter elevene opp revyen. 
– Instruktørene, som også er tekst-
forfattere, skriver mesteparten av 
plottene. Vi skuespillerne har også 
skrevet noe sketsjer, men ikke alle 
kom med i selve revyen. Under 
øvelsene i forkant av premieren kom 
alle med innspill og idéer underveis - 
manus var i endring hele tiden. 

På scenen var ni skuespillere, åtte korister, fem dansere og 15 musikre i ban-
det. Tilsammen har over 150 elever vært engasjert i revyen.

Foto: Knut Bjerke v/ Budstikka.

- Det har vært kjempemorsomt

For andre året på rad fi kk Rudrevyen 
terningkast 6 av lokalavisen Budstik-
ka. Aftenposten ga terningkast 4 til 
årets revy. Til sammen ble totalt elleve 
forestillinger spilt i skolens aula i 
begynnelsen av januar.

Det er ikke første gang Una står på 
en scene. På spørsmål om planer for 
fremtiden er det et klart svar. 
- Det er jeg ikke sikker på enda, 
men revyen har forsterket min indre 
driv - og den har jeg planer om å 
utforske senere.

I ukene før premieren var det mye 
terping og øving, forteller Una.

Foto: Anders Lie Hagen
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Vi trenger alle å trimme!

Tekst og design; Stein Dyre Berge

Mange av oss trenger en 
dytt for å komme ut.  Noen 
er med i en trimgruppe, og 
andre har hunden sin, som 
skal luftes hver dag. 

Vi har Heggedalsposten som 
skal leveres 6 ganger i året, 
og det betyr 1-2 timer hver 
gang.  Innenfor en snau uke, 
velger du selv når på dagen 
eller kvelden du leverer.  Vi 
leverer bladene på din dør!     

Det er 7 ledige ruter i  
området Blakstad - Vollen 
- Bjerkås.  Rutene er fra 75 
blader til 190.  Når du er 
forhindret fra å dele ut (ferie, 
sykdom o.l.) har vi eget reser-
vebud, som tar din rute. 

Du blir hvert år invitert på 
Heggedalspostens meget 
populære jule- og nyttårs-
fest.  Velg også 1-2 årbøker 
fra Heggedal historielag.

Bildet er kopiert fra HP’s facebook-side    

Bildet er funnet på Internett, signert ostengen-bergo.no   

Hvis du melder deg som 
HP-bud før 1. feb, så invi-
teres du og din ledsager til 
vår flotte årsfest på Hegge-

dal hovedgård 9. feb.

Send e-post til: stein.berge153@gmail.no   

Stor fest 9/2 for alle bud med ledsagere, og hele redaksjonen i HP
Er du HP-bud, så ta med din ledsager på årsfesten tirsdag 9/2 kl 
18 - 22, på Heggedal hovedgård.  Det blir god mat og drikke - og 

dessert.  Musikk av Børge Tronrud og Per Øystein Funderud.  
Vår lokalhistoriker Terje Martinsen forteller om Hovedgårdens 

historie, og den imponerende restaureringen, som brakte Hegge-
dal hovedgård til det praktstedet det er i dag. Senere på kvelden 

blir det dans, og kaffe og gode kaker fra vår baker Larsen.  
Påmelding til: stein.berge153@gmail.no, innen 7/2.  

Film og Videokonvertering I hjertet av Heggedal
gjennom  30 år

Har du smalfilmer-video-lysbilder,
 kan vi overføre disse til Dvd/harddisk.

Beøk oss I 4. Etg I Sentrumsgården og se samtidig vår
filmutstilling I Heggedalsbakken 6 (over Kiwi)

Kunnskap gjennom 30 år 

Tlf: 66 79 45 45
Eller gå inn på våre nettsider:

www.jadu.no

Heggedalsbakken 6
1389 Heggedal

SMALFILM-VIDEO

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

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

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

Heggedalsposten32
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Dyktige pedagoger!

Minidans og Barnedans 
Morsomme danseklasser for de yngste. Barna danser 
til variert musikk og gjennom danselek stimuleres bar-
nas kreativitet og fantasi samtidig som de jobber med 
rytmikk, motorikk og balanse. Vi jobber med grunnleg-
gende elementer fra klassisk ballett og jazzdans. 

Hip hop kids gutter
Hip hop kids er kule danseklasser for de yngste. Barna 
lærer hip hop-kombinasjoner og danser til hip hop mu-
sikk. Vi jobber med enkel akrobatikk, balanse, koordina-
sjon og rytme.

Vi holder til i dansestudio på
Hovedgården ungdomsskole. 

Påmelding og informasjon: www.dansesonen.no
Vi har familierabatt og gratis prøveklasser

Mandag
ID  Tid  Klasse  Gruppe Pedagog
12  15:15-16:10 Showdans ungdom  Magnhild
13  16:15-17:15 Lyrisk jazz nivå 2 ungdom  Magnhild  
14  17:30-18:15 Jazzdans 3.-4. klasse Magnhild
15  18:15-19:00 Jazzdans 1.-2. klasse Magnhild
16  19:00-19:55 Jazzdans 5.-7. klasse Magnhild
17  20:00-21:00 Dansemix/zumba/styrke    voksne Magnhild
Tirsdag 
ID  Tid  Klasse  Gruppe Pedagog
27  16:45-17:30 Minidans  2-4 år  Tiril
28  17:30-18:15 Barnedans 4-5 år  Tiril
29  18:15-19:00 Barnedans 5-6 år  Tiril
Torsdag 
ID  Tid  Klasse  Gruppe Pedagog
80  16:30-17:15 Hip hop kids gutter 5-7 år (1. klasse) Justyna
81  17:15-18:00 Hip hop gutter og jenter 2.-4. klasse Justyna
82  18:00-18:50 Hip hop  5.-7. klasse Justyna
83  19:05-20:00 Hip hop girl style   ungdom + 7. klasse Justyna
84  20:00-21:15 Hip hop Crew ungdom   Justyna

Dans og treningskurs for alle

Jazzdans
Jazzdansen gir gode grunnleggende danseferdigheter, sterk 
muskulatur og god bevegelighet, samt koordinasjon og kon-
disjon. Her får du musikk fra hitlistene, timer fulle av energi 
og mye danseglede!

JAZZDANS • MINIDANS 2 - 4 ÅR • 
BARNEDANS 4 - 6 ÅR • HIPHOP • EGNE 
GUTTEKLASSER • JAZZDANS/BODY- 
WORK OG PILATES FOR VOKSNE  
NYE KURS: 12. JANUAR VOKSNE • 
19. JANUAR BARN OG UNGE • KOM 
OG PRØV GRATIS PRØVETIME!

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD

JAZZDANS • MINIDANS 2 - 4 ÅR • 
BARNEDANS 4 - 6 ÅR • HIPHOP • EGNE 
GUTTEKLASSER • JAZZDANS/BODY- 
WORK OG PILATES FOR VOKSNE  
NYE KURS: 12. JANUAR VOKSNE • 
19. JANUAR BARN OG UNGE • KOM 
OG PRØV GRATIS PRØVETIME!

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD

Vi har dyktige pedagoger!

Minidans og Barnedans 
Morsomme danseklasser for de yngste. Barna danser til 
variert musikk og gjennom danselek stimuleres barnas 
kreativitet og fantasi samtidig som de jobber med rytmikk, 
motorikk og balanse. Vi jobber med grunnleggende ele-
menter fra klassisk ballett og jazzdans.
Hip hop kids gutter
Hip hop kids er kule danseklasser for de yngste. Barna 
lærer hip hop-kombinasjoner og danser til hip hop musikk. 
Vi jobber med enkel akrobatikk, balanse, koordinasjon og 
rytme.

Jazzdans
Jazzdansen gir gode grunnleggende danseferdigheter, 
sterk muskulatur og god bevegelighet, samt koordinasjon 
og kondisjon. Her får du musikk fra hitlistene, timer fulle av 
energi og mye danseglede!
Dansemix/zumba/styrke - voksne
Kondisjonstrening og dans til herlig latinske rytmer og 
inspirerende musikk. Lett å lære, effektiv trening og mor-
somme danseklasser.

I Heggedal holder vi til i dansestudio på 
Hovedgården ungdomsskole. 

Se vår timeplan for yoga, pilates, klassisk, tåspiss, 
showdans, juniorkompani, hip hop crew med mer.

Påmelding og informasjon: 
www.dansesonen.no

Vi har familierabatt og gratis prøveklasser

Mandag
Tid  Klasse  Gruppe Pedagog
16:30-17:15 Jazzdans 1.-2. klasse Magnhild
17:15-18:00 Jazzdans 3.-4. klasse Magnhild
18:00-19:00 Jazzdans 5.-7. klasse Magnhild
19:10-20:00 Musikaldans 5.-7. klasse Magnhild
20:00-21:00 Dansemix/zumba/styrke    voksne Magnhild
Tirsdag 
Tid  Klasse  Gruppe Pedagog
16:45-17:30 Minidans  2-4 år  Tiril
17:30-18:15 Barnedans 4 år  Tiril
18:15-19:00 Barnedans 5 år  Tiril
Torsdag 
Tid  Klasse  Gruppe Pedagog
16:30-17:15 Hip hop kids gutter 5-6 år  Linn Marie
17:15-18:00 Hip hop gutter og jenter 2.-4. klasse Linn Marie
18:00-18:50 Cheerdance 4.-6. klasse Linn Marie
18:50-19:45 Hip hop    5.-7. klasse Linn Marie
19:50-20:45 Hip hop dancehall ungdom + 7. klasse Linn Marie

Oppstart høstens kurs: 
Voksne: 18. august
Barn og ungdom: 25. august

JAZZDANS • MINIDANS 2 - 4 ÅR • 
BARNEDANS 4 - 6 ÅR • HIPHOP • EGNE 
GUTTEKLASSER • JAZZDANS/BODY- 
WORK OG PILATES FOR VOKSNE  
NYE KURS: 12. JANUAR VOKSNE • 
19. JANUAR BARN OG UNGE • KOM 
OG PRØV GRATIS PRØVETIME!

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD

Kurs i Heggedal høst 2014

JAZZDANS • MINIDANS 2 - 4 ÅR • 
BARNEDANS 4 - 6 ÅR • HIPHOP • EGNE 
GUTTEKLASSER • JAZZDANS/BODY- 
WORK OG PILATES FOR VOKSNE  
NYE KURS: 12. JANUAR VOKSNE • 
19. JANUAR BARN OG UNGE • KOM 
OG PRØV GRATIS PRØVETIME!

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD

VOLLEN - HEGGEDAL - SLEMMESTAD
MIDTBYGDA  - SPIKKESTAD

35 Dansesonen høst 2014.indd   35 18.08.2014   07:19:46

Dansemix/zumba/styrke - voksne
Kondisjonstrening og dans til herlig la-
tinske rytmer og inspirerende musikk. 
Lett å lære, effektiv trening og mor-
somme danseklasser.

Oppstart vårens kurs:       Voksne: 4. januar       Barn og ungdom: 11. januar

Dansesonens 10 års jubileum markeres med fem forestillinger i Asker Kulturhus 20.-22. mai
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Dansekurs for 10. trinn
I forbindelse med nyttårsballet for 10. klasse ved 
Hovedgården ungdomsskole, kom Glenn Jørgen San-
daker fra «Skal vi danse» for å lære bort dans. Han 
var her også i � or, og syntes det var så hyggelig at når 
han ble spurt på nytt så ville han gjerne komme igjen. 
Han reiser rundt og holder kurs for skoler og � rmaer 
på frilansbasis, i tillegg til faste kurs i Oslo-området. 
Han syntes at elevene er lette å engasjere og hyggelige 
å jobbe med. - De er veldig motiverte og det er ekstra 
gøy.
Sandaker har hold på 
med dans i 24 år og har 
konkurrert i Norge og 
utlandet. Han har del-
tatt i � ere NM og dan-
set på elitenivå i Norge. 
I tillegg har han vært 
med i åtte sesonger av 
«Skal vi danse» på TV2. 
Han syntes det er van-
skelig å si hva den stør-
ste enkeltopplevelsen har vært, men sier at det var jo 
ekstra gøy å vinne NM. Han syntes også at det er vel-
dig gøy med «Skal vi danse», fordi man der skal lære 
opp en som ikke har danset før på kort tid. Han jobber 
også som kjørelærer i tillegg til dansen.

Tekst: Kristian Halle, ungdomsredaksjonen

min vei til heggedal
Tekst: Elisabeth Schjølberg, foto: Torstein Kvaale

Navn: Torstein Kvaale
Bor: Sætre Terrasse 25
Alder: 48 år.    Kom til Heggedal i 2008
Det kan godt være du møter ham og kaffekoppen på 
Breimåsan, på skileik’en på Eid, eller når føret tillater 
det – på ski i Kjekstadmarka. Telemarkingen fra Høy-
dalsmo beskriver seg som friluftsinteressert og som over 
middels interessert i ski, noe egne barn og skigruppa i 
Heggedal Idrettslag nyter godt av. Der er han skitrener 
og  sitter i styret i skigruppa. 
Til Heggedal kom han og familien fra Bergen, med jobb 
i Statoil, hvor han fortsatt jobber. Før dette var han først 
Anleggsarbeider i AF-Gruppen, deretter geologistudent 
i Oslo, og kjente trafi kkforholdene i Oslo godt. Familien 
var derfor bevisst på at man må bo nær en jernbanesta-
sjon. Det kunne blitt Asker eller Vollen, men det var i 
Sætre Terrasse at de fant det huset som passet aller best 
– nær en togstasjon. 
Det er så mye bra i Heggedal! Skolene er veldig bra, og 
det er trivelige folk og lite snobberi i bygda. Det liker 
jeg, sier Kvaale, som leg-
ger til at han som tenår-
ingsforelder sjelden hører 
om kjøpepress. 
At han også verdsetter 
nærheten til marka, har vi 
jo alt presentert. Det før-
ste minnet fra Heggedal, 
var gode naboer som alt 
første kveld inviterte inn 
på middag i fl yttesjauen.

Heggedal 
Pensjonistforening

Onsdag 6. januar 
Onsdag 3. februar
Onsdag 2. mars
Onsdag 6. april
Onsdag 4. mai
Onsdag 1. juni
Tur i juni:

Medlemsmøte
Medlemsmøte
Årsmøte
Medlemsmøte
Medlemsmøte
Sommermøte
se oppslag

Møter våren 2016
Alle møter starter kl.18.00. 
Møtested: Innbyggertorget, Heggedal
Underholdning/innslag på møtene: 
se kunngjøring i Budstikka

SMÅNYTT
Ny gave fra 

Sparebankstiftelsen DnB 
til Heggedal kastarena

Fra høsten 2008 har Heggedal Friidrettsklubb brukt grus-
banen ved Hovedgården til trening og til arrangement av 
stevner. Det er bl.a. arrangert 2 NM for veteraner på banen, 
i 2010 og 2014. 
I Heggedalsposten sist sommer kunne vi i friidrettsklubben 
gledesstrålende fortelle at Sparebankstiftelsen DnB hadde 
gitt klubben 261 000 kr til opprusting av grusbanen. I nært 
samarbeid med Asker kommune, som eier anleggsområdet, 
er banen gjerdet inn. Det legges nytt og bedre toppdekke på 
banen, og det gjøres underarbeid på spydtilløpet
Det viste seg at å anlegge fast dekke på tilløpet for spydkast 
var ekstremt kostbart. I desember 2015 fi kk vi tilsagn om 
ytterligere 230 000! Dette vil gjøre oss i stand til å legge 
gummiasfalt på spydtilløpet. 
Til sommeren blir det nærmere 15 friidrettsstevner på Heg-
gedal kastrarena! Stevneprogrammet blir kunngjort i Heg-
gedalsposten til våren.

Arne Sæther
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Gjellum Senter
Heggedalsveien 350 - Heggedal

Heggedal
Gjellum Tannlegesenter

Lillan Wikerholmen
Mand. - fred. 09.00 - 21.00      Tlf.  66 79 61 64

www.heggedalstannlegen.no

Mikro Dataregnskap AS
Tlf. 66 79 69 30      Mand. - fred. 08.00 - 16.00

E-post: post@mikrodataregnskap.no
www.mikrodataregnskap.no

Gjellum Frisør
Stina Akre Hopland

Telefon 66 79 70 69 - 924 17 824 (kun sms)  

Tømrermester Truls Stokker
Telefon 910 06 543/901 49 880

truls@stokker.no

Sunline Solstudio
Åpent alle dager 09.00-23.00

Gravalid Service as
Telefon 922 53 357

RYGG & REHAB as
Åpent man. - fre. 08.00 - 21.00      Tlf. 02385     Akuttvakt: 4127 4471

www.rygg-rehab.no

Mandag - fredag 7-23
Lørdag 8-21
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Heggedalsveien 350 - Heggedal

Heggedal
Gjellum Tannlegesenter

Lillan Wikerholmen
Mand. - fred. 09.00 - 21.00      Tlf.  66 79 61 64

www.heggedalstannlegen.no
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Tlf. 66 79 69 30      Mand. - fred. 08.00 - 16.00

E-post: post@mikrodataregnskap.no
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Gjellum Frisør
Stina Akre Hopland

Telefon 66 79 70 69 - 924 17 824 (kun sms)  

Tømrermester Truls Stokker
Telefon 910 06 543/901 49 880

truls@stokker.no

Sunline Solstudio
Åpent alle dager 09.00-23.00

Gravalid Service as
Telefon 922 53 357
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AR arkitekter
arkitektur og interiør

Sivilarkitekt MNAL Randi Slåtten
Tlf. 91 12 89 07
www.dinark.no

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

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

RYGG & REHAB as
Tlf. 02385

Akuttvakt: 4127 4471
www.rygg-rehab.no

Asker Takstfi rma AS
Steinar Brovoll
Telefon 91 73 65 55
steinar@atakstfi rma.no

HÅRSTYLISTEN AS

Mandag - fredag 7-23     Lørdag 8-21

Skreddersydd    
solavskjerming

Heggedalsveien 350
1389 Heggedal

Skreddersydd solavskjerming
Norsol avd. Asker

Tlf. 66 79 77 00 - asker@norsol.no

TEKNOSERV   
Heggedalsveien 359 

1389  Heggedal  

Tel.   909 303 79  

erik@teknoserv.no 

Teknoserv holder til rett ved 
bussholdeplassene ved Heggedal 
Skole. 

PC Doktoren i Heggedal 

 

Salg av ny PC og nettbrett. 

Flytting av data  

mellom gammel og ny PC.  

Fjerning av virus. 

Kurs og opplæring.  

Løsning av små og store data 

Problemer. 

                                Åpent til sent på kvelden..  
               Men ring gjerne og avtal før du kommer.. :-) 
 

Teknoserv holder stengt mellom 8.2. til 
og med 8.3.2016. Telefonsupport er åpen 
i hele perioden.   
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