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Velkommen!

Asker er i utvikling – og alle områdene der Heggedalsposten
deles ut, merker det! Men utvikling betyr i denne sammenheng at noen er på flyttefot. Det betyr også at mange skal
finne seg til rette, og for de fleste har det med trivsel å gjøre.
Når vi i spalten «min vei til Heggedal» spør om hva som er
fint med Heggedal, svarer mange at det er et hyggelig miljø
og at det er fine omgivelser.
Vi tror trivsel for mange også handler om tilhørighet, at man
kan ha et fellesskap om noe i nærmiljøet. I snart 10 år har
Heggedalsposten fortalt om mange av de små og store mulighetene som finnes i vårt område og som kan bidra til tilhørighet – både organiserte tilbud, men også mangt du kan
oppleve på egenhånd.
For norsk kultur har en tosidighet i seg. Har vi ikke både de
«som vil bu der ingen kunne tru», som gjerne vil gå sine egne
veier? Og er vi ikke samtidig kjent for dugnadsånden, der
bidrag for fellesskapet er det sentrale? Heggedalsposten er
et godt eksempel på dugnadsånden – den skrives, redigeres
og deles ut av et stor gjeng med frivillige. Vi i redaksjonen har
trua på at Heggedalsposten vil være ett av mange bidrag til
å skape tilhørighet til vårt område også i årene som kommer.
Men den er også et tilbud for deg som ønsker å gå litt egne
veier – spesielt du som liker turmulighetene. Tangenveien
og Rødsåsen er en gode ide for påsketuren. Trenger du flere
ideer, finner du spennende og varierte turforslag i gamle utgaver av Heggedalsposten på www.heggedalsposten.no.
God påske.
Elisabeth Schjølberg

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)

Abonnere?

Du kan abonnere på Heggedalsposten, og få den tilsendt pr. post. Det koster kr. 300,- pr. år, som kan innbetales til bladets konto
2220.16.01332. Husk å oppgi navn og adresse!
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Annonsepriser 2016:

Prisene gjelder for ferdigmateriell. Hvis
Heggedals-posten skal produsere annonsen, må vi beregne et produksjonstillegg
avhengig av arbeidets omfang.
kr.
kr.
kr.
kr.

1/8 side 		
1/4 side 		
1/2 side 		
1/1 side 		

1.000,1.650,2.750,6.000,-

Ved årsavtale og 6 innrykk gis 20 % rabatt.
NB! Vi ønsker å begrense mengden av
annonser i bladet, og må derfor i enkelte
tilfeller avvise annonsører.

Utgivelser i 2016:
Nummer
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

Stoffrist:
2. mai
8. aug
26. sept
14. nov

Distribusjon
17. - 22. mai Ny dato!
24. - 28. aug
11. - 16. okt
29. nov. - 4. des

Heggedalsposten er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlemsblad/
meldingsblad for organisasjoner i Heggedal. Organisasjonene er redaksjonelt ansvarlige for sine egne sider.
Heggedalsposten er et prosjekt innenfor Heggedal nærmiljøsentral. Bladet trykkes av UnitedPress Tipografija
i Latvia, og distribueres i Heggedal, Hallenskog, Askerbørskogen, Gullhella, samt deler av Blakstad og Vollen.
Opplag: 6200 eks. Adresse: Heggedalsposten, Postboks 96, 1380 Heggedal.
E-post kan sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller til: post@heggedalsposten.no.
Alle nummer av Heggedalsposten kan leses og lastes ned fra nett: www.heggedalsposten.no.
Du kan også bli venn med Heggedalsposten på Facebook.

Har du ikke fått bladet i postkassa? Du finner det på Heggedal Bibliotek!
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Skomakere av ulike
slag i Heggedal

Tekst: Terje Martinsen
Foto - Layout: Ole-Herman Bjor

Inntil for et par generasjoner
siden fantes skomakere i de
ﬂeste tettsteder. Slik var det
også i Heggedal. Ja, her var
det ikke bare en, men ﬂere
som hadde skomakeri som
yrke.

Jeg vet at gutter på 1920/30- tallet hadde ”skomakersløyd” på skolen. Der lærte de blant annet å halvsåle
støvler. Dette var i den økonomisk harde tida, så det
var viktig å være selvhjulpen og ikke bruke kronene
unødig. Derfor var det vanlig å ha skomakerverktøy
liggende når såler løsnet på beksømstøvlene eller tåspissen på skoen måtte repareres. Jeg hører med til
dem som har vanskelig for å kvitte seg med noe. Selv
om det aldri kommer til å bli brukt, blir det liggende
ett eller annet sted og samle støv. Jeg innbiller meg at
det kanskje, ja kanskje, en eller annen dag kan komme
til nytte… Derfor har jeg både skomakerlester, skomakerkniv, syl, bekatråd, bek og grisebust, skobesparere og lærrester - klar til bruk!
Men av og til måtte man til fagmannen. Den siste
skomakeren jeg husker i Heggedal, var Kåre Gjellum.

03-06 Historisk HP 2016-2-rev2.indd 3

Han hadde verksted i sidebygningen til Heggedal
Meieri. Den er for lengst revet. Dette huset hadde forresten en mangslungen historie. Der hadde det vært
bakeri, stall, utedo, lager og leilighet i 2. etasje. I min
barndom var det fremdeles leilighet i 2, etasje og lager for Heggedal Bygg i sideskuret, men i 1. etasje
satt Kåre Gjellum og halvsålte sko og støvler. I hyllene bak ham sto de reparerte og nypussede varene
klare til avhenting, med kundens navnelapp festet i
lissehullet. Skomakeren hadde lærforkle der han satt
og tredde bekatråd festet til grisebust gjennom hullene han hadde stukket ut med en spiss syl. Av og til
brukte han symaskinen, husker jeg. Når unger vokste
fra skoene, hendte det at skomakeren blokket dem ut
slik at de kunne vare en sesong til. Kåre Gjellum hadde justerbare trelester i ulike størrelser til det bruket.

01.03.2016 18:14:56
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Slikt skomakerutstyr var vanlig å ha i mange hjem

Han drev skomakerverkstedet under krigen. Sverre
Hansen har fortalt en historie. Han var 3-4 år og skulle sammen med moren hente et par ”halvsålinger”
hos skomakeren. Da de kom dit, sto det en tysk soldat
utenfor. Vel innenfor sa hun til Kåre: ”Jeg ser du har
egen vakt utenfor.” ”Ja, også helt gratis!”, svarte Kåre
som hadde svar på rede hånd.
Det luktet alltid lær, skokrem og smørefett. Dette var tidlig på 1950-tallet da det fremdeles var vareknapphet, og folk sjelden hadde mer enn ett par
pensko, ett par arbeidssko og ett par beksømstøvler.
Per Skomaker og Hans Skomaker
Egentlig het de Kristiansen til etternavn. Faren de-

Skobespareren ble spikret inn i lærsålene
og reduserte slitasjen av disse – gulvet
derimot....
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res, Kristian, hadde også vært skomaker. Tidlig på
1900-tallet bodde familien i et hus rett ovenfor stasjonen hvor de også hadde verksted, ved Skomakersvingen eller Underlandsvingen som den også ble kalt.
Senere bygde Per hus litt lenger oppe ved Heggedalsveien, ovenfor Ebenezer. Der innredet han sitt skomakerverksted og holdt det gående til omkring 1950.
Broren Hans var visst litt av en original og ble nok
ertet litt av ungdommen, slik vi kan lese i Heggedal
ungdomslags håndskrevne avis fra 1933:
”Her en dag i høst fikk jeg lyst til å gå en tur. Jeg
gikk ned til Heggedal for å se om det var noen kjente
jeg kunne slå av en prat med. De eneste jeg så, var to
som skulle til slakteren med ei ku. Jeg gikk forbi kafeen og fortsatte oppover mot Paradisbakken. Da jeg
kom til Skomakersvingen utenfor Per og Hans, fikk
jeg se en halvribbet høne som visst hadde vært ute i
hardt vær. Jeg hadde ikke gått mange skritt før jeg så
et annet eksemplar med ett ben. De hørte vel til en fin
og sjelden rase, tenkte jeg og gikk videre. Da jeg kom
så langt som til Utsikten, tenkte jeg at jeg skulle sette
meg på en av benkene som sto der. Men til min store
forbauselse fikk jeg se at Utsikten alt var opptatt. Det
var to griser som sto og nøt utsikten av det skjønne
Heggedal. ”Søren også”, tenkte jeg. Det må vel gå
an å få disse beistene dit hvor de hører hjemme. Og
så sa jeg: ”Se nu og kom dere hjem igjen”. Men da
skulle dere ha sett. Disse svinene måtte visst hatt folkevett, for de løp som besatt nedover til Hans. ”Aha”,

01.03.2016 18:15:00

Heggedalsposten

5

Godt vedlikeholde beksømstøvler
med ny hel av gummi fra Viking
gummivatrefabrikk. Fabrikken ble
grunnlagt i Heggedal.

tenkte jeg, ”så det er der dere hører til ”. Så gikk jeg
da og satte meg. Men jeg hadde ikke sittet mange minuttene før ei ku og en kalv kom frem fra ”jordbruket” til Hans. For å danne baktropp kom Hans med
en stor brandete enøret katt på armen. Jeg tror den
var for gammel til å gå. Mottoet til Hans er: ”Alt som
kan krype og kreke, skal leve”. Lenger nede i bakken hoppet fire kaniner frem og
sluttet seg til toget. Litt etter hører
jeg Hans lokke: ”Sikksak, sikksak,
Blåmann, bukken min”. Og med et
kraftig byks kommer geitebukken
ned fra Fisåstoppen. Så satte toget
seg atter i bevegelse. Var humøret
på null da jeg gikk hjemmefra, så
var det på topp da jeg tenkte å gå
hjem igjen, for det er ikke hver dag
man ser slike severdigheter i Heggedal.”
Hans spilte poker og hadde det nærmest som en
”biinntekt” ble det sagt. Samtidig ble det hevdet at
han var litt folkesky. Han pleide å gå over Gjellumvannet om vinteren isteden for å gå gjennom sentrum.
En gang ble han observert der da han på vårparten tok
seg fram fra isflak til isflak på et par usedvanlig lange
framkomstmidler av eget fabrikat, to seks meter lange
bord påmontert bindinger.
Det var flere skomakere i Heggedal for ca 60 år
siden. På eiendommen Rundløkka, i hjørnet mellom
Røykenveien og Øvre Gjellum vei bodde skomaker
Kirre. Han var ufør og hadde mange barn. Lenger
oppe i Røykenveien bodde Kristen Evensen. Han drev
skomakeri ”på si”. Egentlig var han ansatt på ullvarefabrikken. Jeg husker jeg var med bestefar dit for å re-
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parere de høyskaftede fettlærstøvlene. Bestefar brukte
nemlig aldri gummistøvler, det måtte være skikkelige
saker. Evensen var svært interessert i fotball. Det var
sikkert derfor han hadde påtatt seg jobben med å reparere fotballene til idrettslaget når de revnet. Dette
var selvsagt gratisarbeid. Før sesongstart i 1951 klaget han imidlertid til idrettslaget, han mente det ble
for mye arbeid å sette de gamle i
stand. De var fullstendig utslitte.
Styret idrettslaget ble derfor enige
om at det var på tide å kjøpe nye.
Men det var flere skomakere i
Heggedal. Mellom Nyboligen og
Gamleboligen lå ei lita stue vi kalte Elvestua. Der bodde skomaker
August Iversen, men jeg kan ikke
huske om han fortsatt reparerte sko
i min ungdom.

”Skomaker bli ved din lest” har blitt et
begrep. Lesten ble brukt når skoen skulle
formes. Kunne også brukes til utbokking.
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Ord og bilder i Øvre Hallenskog
For en tid tilbake ringte Wenche Johansen fra Øvre Hallenskog og fortalte at hun hadde mange dikt og små
tekster liggende, et resultat av mer enn 30 års skriving i ledige stunder. Om jeg ville ta en titt på dem? Jeg dro
til Hallenskog og ble møtt av en engasjert pensjonist. Ikke bare skrev hun, veggene var også dekket av malerier
og tegninger signert Wenche. Dette fortjener å bli lest – og sett. Vi trykker derfor to av hennes dikt i denne
utgaven av Heggedalsposten: ”Min gamle sko” og ”Grusvegen”.
Terje Martinsen

Min gamle sko
Eg ynskjer meg ut trø ikring i graset kjenne angen av moden sumar,
gamle ven - du veit om smerten i min kvite fot mjukt og lett hjelper du meg fram
til musikken inne i hjarte mitt kvar gong eg vil ut er du god for min fot.
Om eg vil danse på lun sumarjord - spør du ikkje berre i dag - men i morgen og langt - langt fram,
gamal no - seier du,
eg kan sjå at du eldest der du står på vent
likevel vonar eg å få snøre deg fast og at du og eg
ennå lenge vil kjenne dansen i min fot.

Lailas skistøvler – størrelse 25!
Foto: Laila Samuelsen

Wenche Johansen

Grusvegen
Sumarvinden kjendes som kjærteikn,
Vemodig,
likevel smilande sykla ho gamlevegen.
Hugsa vel kor dei måtte halde seg fast i styret, svinga unna hompar og hol.
Dei var alltid i full fart for å være heime på klokka.
Ho ynskje seg tilbars att til barndomen og ungdomen og besettelsen.
Kjenne att undringen,
Undringen over dei vaksne sine liv som var som eventyr til å leve!
Lengte tilbars att til alt ho skulle oppdage.
Ingenting av livets eigentlege hendingar hadde nådd henne - då.
Hugse den yre, nyﬁkne jenteknisingen om det som lokkar ein stad langt
langt framme i livet,
som skulle levast
eingong.
Lengte tilbars att til leiken i mørke haustkveldar, fryktsam kviskring i mørke krokar.
Glimte det vaksenlivet som bølga kring husa.
Kviskre om forelskelse og kjærleik, akkurat som i slike forteljingar.
Kjenne frostnettene sleppe og grusen på vegen tine og mjukne i vårsola.
Det er som å høyre veslebroren anpusten rope mens han spring heim.
Mor - mor- sumaren er komen,
Han er nede på vegen!
Wenche Johansen

03-06 Historisk HP 2016-2-rev2.indd 6

01.03.2016 18:15:06

HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER

n

&Heggedalsposten
STIFTELSEN HEGGEDAL
HOVE
7

eggedal Hovedgårds VennerHeggedal
arrangererHovedgårds Venner arrangerer

AFÉ PÅ HEGGEDAL
HOVEDGÅRD
JAZZ-KAFÉ
PÅ HEGGEDAL HOVEDGÅRD
ONSDAG 27. APRIL 2016
ONSDAG 27. APRIL 2016

EON JAZZODEON
QUINTET
JAZZ QUINTET
spiller fra kl 19.30
spiller fra kl 19.30

fra Rio til NewOdeon
Orleans
– tradisjonell
jazz
røtter
i New Orleans
Jazz
Quintet – fra
Riomed
til New
Orleans
– tradisjonell jazz med røtter i New Orleans
mført av en ragtimepianist
i verdensklasse,
Gunnar Larsen,
og Latin-Amerika,
framført av Morten
en ragtimepianist
i verdensklasse, Morten Gunnar Larsen,
ere som Øisteinandre
Isachsen,
klarinett,
Gunnar
Gotaas,Isachsen,
trombone,klarinett,
og
dyktige
musikere
som Øistein
Gunnar Gotaas, trombone, og
Børre
Frydenlund,
mandolin/banjo
og vokal,
samt
bassisten Svein Aarbostad som gjest.
ndolin/banjo og
vokal,
samt bassisten
Svein Aarbostad
som
gjest.

Billetter og kaffesalg fra kl. 18.30
Billetter og kaffesalg fra kl. 18.30
Entré Kr 250,- ved inngangenEntré Kr 250,- ved inngangen
Nummererte plasser
Nummererte plasser
VELKOMMEN !
VELKOMMEN !

Heggedal Hovedgårds Venner
Heggedal Hovedgårds Venner
inviterer
medlemmer og interesserte til
inviterer medlemmer og interesserte
til

ÅRSMØTE

ÅRSMØTE

6. aprilHovedgård
2016 kl 19.00 på Heggedal Hovedgård
. april 2016 kl 19.00onsdag
på Heggedal

Dagsorden: 			
- Godkjennelse av innkalling
se av innkalling
eleder og referent - Valg av møteleder og referent
- Årsberetning og regnskap
g og regnskap
- Innkomne saker
aker
- Valg.

Du eri Venneforeningen
også velkommen til å bli medlem i Venneforeningen
gså velkommen til å bli medlem
og til å hjelpe oss å ta vare på gården og området omkring.
hjelpe oss å ta vare på gården
og området omkring.
Medlemskontingent minimum kr 100,- pr. husstand.
dlemskontingent minimum kr 100,- pr. husstand.
e-post: oebbesen@online.no
e-post: oebbesen@online.no
Hovedgården skal være et sted der alle trives!
vedgården skal være et sted der alle trives!
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Kostholdsdag
på Hovedgården
ungdomsskole
Det ble en annerledes dag
for elevene da Hovedgården
ungdomsskole i slutten av
januar arrangerte en skoledag med fokus på kosthold
og fysisk aktivitet. Den prisbelønte kokken Harald Osa
inntok skolens kantinekjøkken og tilberedte et
velsmakende måltid.
Som eneste ungdomsskole i Asker
tilbyr Hovedgården ungdomsskole
elevene å kjøpe et varmt lunsjmåltid
hver dag. Prisen ligger på 20 kroner.
Ungdomsskolen tilbyr også en abonnementsordning, der elevene får et
lunsjmåltid hver dag, til en pris som
tilsvarer 18,50 kroner per dag.
ELEVBEDRIFT
Skolekantinen drives som en elevbedrift, sammen med kantinens
kokk, Ole Diinhoff. Han er også
lærer i faget mat og helse. En gruppe
elever bytter på oppgavene med å
servere og selge i kantinen. Da kjendiskokk Harald Osa kom på besøk
til skolen var 9.-klassingen Albert
Methi en av elevene som hjalp til i
kantina. Til vanlig registrerer Albert
elevene som har «abonnement» på
lunsjmåltid. På kostholdsdagen hjalp
han kjendiskokken med serveringen.
På menyen sto persillebakt laks og
blomkålrisotto.
SKOLEMAT
Harald Osa var med på kokkelandslaget i tolv år og har vunnet en rekke
priser. Han er kjent for sitt brennende
engasjement for matkultur og jobber

Untitled-5 8

MATGLEDE: 9.-klassingen Albert Methi jobber i skolens kantine. Til venstre
kjendiskokk Harald Osa, sammen med skolens egen kokk, Ole Diinhoff.
nå for Bama. Den prisbelønte kokken
berømmer Hovedgården ungdomsskoles kantineordning.
- Skolens opplegg er fantastisk.
Verdien av sunne og varierte måltider er undervurdert. Det bør være en
kantine på alle skoler, som hver dag
kan tilby elevene et gratis og næringsrikt måltid. Måltidet burde vært
betalt av kommunen eller staten.
Dette hadde vært en fornuftig
investering for fremtiden. Gode
kostholdsvaner og spiserutiner må
etableres fra tidlig alder. Når det nå
er forslag om heldagsskole og lengre
skoledager blir dette enda viktigere,
sier han.
Osa synes skolematdebatten, eller
mangelen på den, er interessant.
- Voksne ﬂest forventer å få tilrettelagt en god lunsj. Det er en selvfølge
for de ﬂeste voksne å spise sammen
i en kantine. Mange skoler forventer
derimot at elevene skal gå en hel dag,
uten å ha et ordentlig sted å spise
sammen - det rimer veldig dårlig.
En matpakke skal ikke bli spist i hui
og hast i et klasserom. Det er ikke
velferdsstaten Norge verdt. Ei heller
landets matkultur, understreker Osa.

LUNSJ: Persillebakt laks og
blomkålrisotto, toppet med pinjekjerner og persille. Det sto på
menyen da Harald Osa inntok
skolens kaninekjøkken.

SMOOTHIE: Ernæringsfysiologen
lagde smoothie av spinat, banan,
eplejuice og vaniljeyoghurt.
Drikken falt i smak hos elevene.

01.03.2016 21:41:50
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Tekst, foto og layout:
Anders Lie Hagen
anderslhag@hotmail.com

«
SAMARBEID: Kantinen drives som en elevbedrift. På ungdomsskolens kostholdsdag i januar jobbet Albert Methi i kantina. Han synes det var morsomt å
samarbeide med kjendiskokken. Sammen sørget de for å servere skolens elever.
- En kantine er mer enn et sted der
man spiser. Det blir også et sosialt
møtested. Å spise med medelever
rundt samme bord bygger tillitt. Å
spise et næringsrikt måltid i løpet
av skoledagen vil også kunne gi en
rekke positive ringvirkninger. Man
får en helt annen ro når kroppen får
riktig energi, fremhever Osa.
Foruten å være kokk er Osa også styremedlem i interesseorganisasjonen
«Skolematens venner». Organisasjonen arbeider for et lovpålagt, gratis,
ernæringsmessig forsvarlig, daglig
måltid i skolen. Osa fremhever viktigheten av kvaliteten på maten.
- Mange skoler har kantiner der det
serveres mye rart. Det skaper dårlige
matvaner, sier han.
- Jeg har kokkelert mange steder,
men det er første gang jeg lager mat
til skoleelever. Det har vært veldig
kjekt. Det er trivelig å få respons;
jeg ser at ungdommene liker maten.
At alle elevene spiste ﬁsk var også
veldig ålreit. Det er interessant å
komme hit og se hvordan en kantineordning fungerer i praksis. Det
gir meg inspirasjon og motivasjon.
Å jobbe langsiktig for god og sunn
skolemat er kjempeviktig.

Untitled-5 9

En matpakke skal ikke
bli spist i hui og hast i et
klasserom. Det er ikke velferdsstaten Norge verdt. Ei heller
landets matkultur
- Harald Osa, kokk

MAT FOR HJERNEN
Som en del av skolens kostholdsdag
holdt ernæringsfysiolog i Bama,
Gunn Helen Arsky, foredrag. Hun
forklarte hvorfor hjernen er avhengig
av et sunt kosthold.
- Mange tenker at maten vi spiser
ikke påvirker hjernen vår, men det
gjør maten i aller høyeste grad. Frukt
og grønt er hjernens beste antirustbehandling.
I foredraget forklarte Arsky hva
hjernen trenger for å lære bedre,
huske mer og ikke bli stresset. I
anledningen skolebesøket sammenlignet hun effekten av å spise sunt
som eksamensjuks. Ernæringsfysiologen har holdt en rekke kurs og
foredrag, men dette var første gang
Arsky har holdt foredrag for elever
på ungdomsskolen.
- Kostholdsvaner er spesielt
viktig for ungdom, så dette var et
kjempebra tiltak.

MATKUNNSKAP: Osa fortalte
elevene om maten de ﬁkk servert.
Den prisbelønte kokken oppfordret
elevene til å spise og drikke sunt.

01.03.2016 21:41:53
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BILDER DELT PÅ HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOKGRUPPE

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

Vakker himmel i dag.

Foto: Heidi Nilsen (18. jan. 2016)

Måå bare lese Heggedalsposten
før jeg sovner. Foto: Marit Glosimot
Dalen (19. jan. 2016)

Straks historie!

Foto: Ann-Christin Sørensen
(26. jan. 2016)

Nye skolen vokser.

Foto: Terje Reier Gundersen (26. jan. 2016)

Torsdag kveld!

Foto: Terje Reier Gundersen (18. feb. 2016)
Untitled-4 10

Nydelig vintervær i
Heggedal i dag.

Foto: Linda Evensen (19. jan. 2016)

Tok bilde over Heggedal fra ﬂyet,
på vei til Gardermoen.

Foto: Elsebeth Irgens Jensen (15. jan. 2016)

Enda et fritidstilbud i Heggedal, skøyteis ved
Hovedgården ungdomskole. Bare å komme seg ut.
Foto: Sverre Aae (14. jan. 2016)

01.03.2016 21:39:51
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Heggedal
i Asker

Åpen beliggenhet med unike turmuligheter
Leilighetene vil ligge på høyden over Heggedal sentrum. Rødsåslia ligger sentralt og
med nærhet til barnehager, skoler, kollektivtransport og servicetilbud.

Helt ny selveierleilighet på 71 kvm til kun kr. 2 850 000,-*

*Husbanklån og etabl.lån. Husbankens flytende rente fra. mars ’16 er 1.69%.

42 nye selveierleiligheter på 71 til 131 kvm.
• Velutviklet boligkonsept
• Perfekt beliggenhet
• Godt bomiljø

• Genial planløsning
• P-plass
• Loft følger med leil. i 2.etasje

• Mye for pengene
• Fast pris /
Ingen forskuddsbetaling

Pål Ingeberg
tlf 950 76 244
pi@trysilhus.no

Se trysilhus.no for mer informasjon om prosjektet!
11 Annonse Trysilhus.indd 11

Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon 32 21 55 00.
01.03.2016 23:08:52
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Full fart i langrennsporet i vinter
Januar og februar har vært en travel
tid for langrennsløperne i Heggedal IL.

S

kiføret har vært vanskelig, men takket være kjempeinnsats fra Lars
Vethe på Eid gård har skiløperne i
Heggedal blant de beste treningsforholdene i hele Østlands-regionen.
I vinter har skianlegget på Eid også blitt
brukt til store renn som Vollen Duo sprint
(Vollen og Heggedal IL), Blizrennet (Holmen IF) og Solvangrennet (Asker SK).
Alle rennene har hatt mellom 300 – 600
deltakere fra hele Østlandet. Topp innsats
fra arrangører, støttespillere, trenere, foreldre og utøvere har gitt en flott ramme rundt
skirennene.

I januar deltok flere på Oslo skifestival i
Holmenkollen. Det er alltid spennende å
gå i løypenettet som brukes i worldcup og
VM i skiskyting nå i mars.
I februar forsvarte to lag Heggedals ære
under den årlige Fossumstafetten på Fossum. Det var stor innsats på krevende klisterføre. Flere skirenn står fortsatt for tur,
ikke minst klubbmesterskapet på vår egen
hjemmebane. Det får dere lese om i neste
nummer av Heggedalsposten.
Skiløperne i Heggedal trener mandager
og torsdager. Det er et yrende liv på hver
trening med blide og aktive barn. Neste
vinter håper vi flere lokale skiløpere melder
seg på og benytter denne enestående skiarenaen i nærmiljøet.

Heggedals skiløpere har også deltatt på
mange skirenn utenfor kommunegrensen.

Tekst: Aasmund Berg

Anja Møgedal Skjellstad og Oda Tangvold klar for skirenn i
Holmenkollen.
Foto: Tone Møgedal Skjellestad

Heggedals lag på Fossumstafetten 2016
G11-12: Benjamin Ryen, Morten Skorve Johansen og Øystein Selstad Berg
J11-12: Marthe Bjerknes, Ingrid Selstad Berg og Filippa Fadnes Bertelsen
Foto: Jon-Vegard Bjerknes

Øystein Selstad Berg og Sebastian Milanes Stavran
klar for Vollen Duo sprint på Eid
Foto: Aasmund Berg

HIL tilbyr "Trening i Friluft" for 60+
Heggedal Idrettslag har gleden av å invitere alle over 60 år til å bli med på "Trening
i Friluft", som arrangeres på dagtid våren
2016. Ta med mannen, kona eller en venn
og bli med!

R

egelmessig aktivitet er en viktig
kilde til god helse og livskvalitet
i hverdagen. Heggedal Idrettslag
ønsker å starte et tilbud rettet mot godt
voksne som ønsker å komme i bedre form.
Det er aldri for sent å begynne med kondisjons-/styrke- og balansetrening. Muskler

12 HIL i nr-2-2016.indd 12

er ferskvare og trenger derfor regelmessige
utfordringer.
Alt du trenger for å delta er et par gode
joggesko, et ønske om å trene ute, og godt
humør. Vi gleder oss til å gi deg en variert,
effektiv og morsom treningsøkt.
Treningsdag: Torsdag kl 11-12. Uke 14-24.
10 ganger. Oppmøte: Gjellum Idrettsanlegg, v/kiosken.
Påmelding til: gjellum@heggedalil.no
innen 1. april 2016.

Trine vil være "Trening i frilufts" entusiastiske trener.

01.03.2016 19:56:50
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Friidrettsgruppa
i Heggedal
Friidrettsgruppa vokser seg gradvis
større og har nå kommet for å bli.

V

i har varierte morsomme
treninger for de minste barna fra
1. – 3. klasse. Her får barna lære
de grunnleggende motoriske ferdighetene som løp, hopp og kast gjennom lek
og moro. Treningene er i Heggedalshallen onsdager kl 1700 til 1800. Gruppa er
i gradvis vekst, men det er plass til flere,
så alle er velkomne til å prøve seg noen
ganger før man melder seg inn.
I gruppen 4. – 6. klasse har vi treninger
fredag i Heggedalshallen fra kl 1630
(1600 for de ivrigste) til 1730. Også her
består treningene hovedsakelig av lek,
og passer både for de sprekeste og de
gladeste.
Morsomt er det også for de store barna
som trener ordentlig friidrett på Bærum
idrettspark hver tirsdag. De blir hentet
på skolen, og har da hele hallen nærmest
alene, 5000 kvm med friidrett fullt utstyrt.

Mange av utøverne er nå med på innendørsstevner. Vi øver på å konkurrere, og
målet er å tørre å være med på alle øvelsene. Vi har til og med to utøvere som
har over 1000 poeng på Tyrvingtabellen
(det betyr at de ligger blant de beste i
landet i sin klasse). Dette er Maia Tandberg-Johansen, som har støtt over 10m
i kule, og Julia Refvik, som har hoppet
1.30m i høyde. Vi gleder oss over stor
fremgang hos alle, og at alle som er med
på stevner er flinke til å heie på hverandre

og trøste hverandre når det ikke går så bra.

Stabæk, Kristiansund og Bærum gleder
vi oss til å se Tømmernes banke inn mål
i den grønne drakten. Det er også mulig
det dukker opp andre kjente fjes i HILgarderoben denne sesongen, så vi anbefaler alle heggedølinger å ta turen til Gjellum denne sesongen. Vi lover mye fart

og moro med et lag bestående av sultne
juniorer og mer etablerte spillere. I mars
drar vi på en minitreningsleir til Kongsberg hvor vi skal matche oss mot Kongsberg Fotball som har rykket opp til 3. divisjon denne sesongen.

Vi gleder oss veldig til det blir friidrettsbane i Heggedal, da skal alle dere andre
som driver med fotball og langrenn få
prøve så gøy det er å løpe 60 meter og
hoppe høyde og lengde. Kanskje ligger
det noen 1000 poengere og lurer blant
dere også. Kom og prøv da vel!
Tekst: Berit Marstein
Foto: Veronica Sand

A-laget i rute

A

-laget er godt i gang med forberedelsene til 2016-sesongen
gjennom to faste treninger i
uken i Vollen og på Slemmestad, samt
at vi er i gang med treningskamper.
Vi har i skrivende stund også signert tre
meget solide navn, som definitivt vil være
med på å forsterke gruppen denne sesongen. Fredrik Bøe kommer fra kapteinsrollen i Asker Fotball og vil definitivt
forsterke oss sentralt på midten. Inn
dørene på Gjellum har vi også fått Espen
Røisland som med sin solide erfaring fra
klubber som Strømsgodset, Asker Fotball
og Lyn vil gjøre det tøft for backene i 4.
divisjon avd. 3 denne sesongen. Sist men
ikke minst er storscorer Jan Banan Tømmernes klar for spill i den grønne drakten. Tømmernes er et kjent navn i fotballNorge, og gjennom spill i klubber som

Følg A-laget på sosiale medier:

@heggedalfotball

12 HIL i nr-2-2016.indd 13

Jan Tømmernes og Terje Småhaug

Tekst og foto: Dag-Magne Vegel

01.03.2016 19:56:51
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Elg ved Blåfjellhytta

I

desember lusket det rundt en hardt skadet elgkalv, ca. 1 1/2
år gammel, i Kjekstadmarka litt syd for Blåfjellhytta. Venstre
bakbein var fullstendig ødelagt og elgoksen led av dette. Derfor iverksatte Ettersøksgruppa fra Viltnemda i Røyken søk etter elgen. De klarte å spore opp den skadde elgoksen ca. 500 m syd for
Blåfjellhytta, hvor den ble avlivet.
Med hjelp av ATV ble elgen dratt frem gjennom skogen til innerst i
Blåbergveien i Røyken, og deretter på bil og henger.
De erfarne jegerne klarte heldigvis ganske raskt å søke opp elgen og
la den slippe "større lidelser". En stor takk til en dyktig gjeng som
var i kontakt med Trond og Morten på Blåfjellhytta.
Tekst og foto: Morten Eriksson
Fra venstre: Christoffer Gunnerud, Arild Kristiansen, Eivind Kristiansen og Per Gunnerud, ettersøksgruppen i Røyken.

Øistein Øverbye – Minneord

Medlem i Heggedal
Idrettslag?
Vi håper at alle Heggedøler vil støtte idretten i bygda ved å
bli støttemedlem i Heggedal Idrettslag.

S

tøttemedlemskapet
koster kr 200,- og kan
fornyes hvert år. Vi er
glade for hvert eneste år du
vil bidra.
Sett beløpet inn på kontonummer 5136.05.38382 og
legg inn navn og adresse,
gjerne også din e-post adresse, under "Betalingsinformasjon". Når det er gjort får
vi registrert deg som medlem
i klubben.

Ø

Dersom du ønsker å ha fullt
medlemsskap så koster det
kr 275,- pr år mens familiemedlemskap koster kr 500,-.
Er det noe du lurer på så kontakter du oss på
post@heggedalil.no

istein Øverbye var en ekte Heggedøling og ble født i
Heggedal 21. desember 1926. Øistein Øverbye var en
av mange i en aktiv familie, kanskje den mest aktive
i bygda. Øistein var en bauta i Heggedal Idrettslag. Han drev
med flere idretter. Han var kombinertløper, spilte over 500
kamper for A-laget og var langrennstrener for en rekke unge i
mange år. Ved et tidspunkt ville Øistein gi seg som trener for
langrennsgruppa. Da satte barna igang en underskriftskampanje
og de leverte alle underskrifter personlig. Øistein klarte ikke
å si nei, og fortsatte enda noen år! Øistein Øverbye ble tildelt
HIL’s fortjernestemedalje i 1965 og ble Æresmedlem i 1984.
Øistein Øverbye gikk bort 2. februar 2016, 89 år gammel.
Vi i Styret i HIL lyser fred over Øistein Øverbye’s minne.

Heggedal IL vil takke deg som har registrert Heggedal IL som mottaker av din grasrotandel. 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!

Følg oss på facebook!

Har du ikke registrert HIL som mottaker av din
Grasrotandel? Send SMS: GRASROTANDELEN
979674791 til 2020 (gratis).

Leder:
Nestleder:
Leder fotball:
Friidrett:
Allidrett:
Langrenn:
Trim og trening:
Blåfjellhytta:
Utleie Gjellum:
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Tom Hermansen
Torgeir Kroken
Torolf Bjerkem
Susanne Haugenes-Bourrie
Are Hansen
Vidar Johansen
Laila Samuelsen
Morten Eriksson
gjellum@heggedalil.no

906 89 574
913 40 310
456 08 049
452 83 028
932 66 449
414 66 400
915 66 932
920 39 935

tom_hermansen@hotmail.com
t-bjarne@online.no
tbjerkem@gmail.com
susanne.haugenesbourrie@gmail.com
tomrer.are@gmail.com
vidar73@gmail.com
Lssamuel@online.no
erikssonmorten13@gmail.com
Bank fra A til Å

01.03.2016 19:56:54
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Lions Club Heggedal arrangerte pensjonistkveld på Heggedal
Hovedgård onsdag 10. februar
Tekst/foto: O. M. Bakken

Tradisjonen tro inviterte Lions Club Heggedal
pensjonistene i bygda til samling i Heggedal Hovedgårds
lokaler 2de onsdag i februar. Tidligere var dette et
tirsdagsevenement, men fra 2015 ble dette flyttet til
onsdag kveld for å gi klubbens medlemmer litt bedre tid
til å sette lokalene i stand.
35 blide og pratsomme pensjonister hadde funnet veien
til Heggedal Hovedgård, dels ved egen hjelp og dels ved
at klubben hentet de som hadde meldt behov for det.
Kvelden ble åpnet med fanfare fra ”Gennek” og Egil, som
også i år skulle stå for den musikalske underholdningen,
før president i Lions Club Heggedal, Jan-Erik Ruud, ønsket
velkommen samtidig som han benyttet anledningen og
fortalte litt om hva klubben driver med.
En av klubbens medlemmer, Ivar Augdahl, startet opp
med å fortelle noen muntre historier før kaffe og
smørbrød ble servert. ”Gennek” og Egil bidro også med
taffelmusikk for å skape god stemningen under
bespisningen.
Klubbens medlemmer gjorde sitt ytterste i å sørge for at
ingen bord ble tomme for mat, kaffe eller te.
Som avslutning på bespisningen ble det servert kringler
fra Heggedal Bakeri, samt kaffe med aveć for de som
ønsket det.
Etter at kringlene fra Heggedal Bakeri var fortært
forflyttet musikken og de fleste gjestene over til ”Blåstua”
for en svingom (og her kunne man nyte alt fra vals til
gresk ”Zorba”), mens noen foretrakk å fortsette samtaler
rundt bordene.

15 Lions 2016-2.indd 15
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Litt mer om ny E-18 . . . . . .

Tekst: Elisabeth Schjølberg
Illustrasjoner: Statens vegvesen

Heggedalsposten omtalte i forrige utgave kommunedelplan for ny E-18, og at det legges opp til informasjonsmøter om planen. Vi beskrev blant annet de 3 alternativene som foreligger for sammenkopling mellom Røykenveien og E-18, og vi orienterte om ulike alternativer for ny bussterminal i Asker sentrum. Vi vil i denne
utgaven dykke litt inn i dokumentet «Planbeskrivelse med konsekvensvurdering», og nettsiden under Asker
kommune der all relevant informasjon nå er lagt ut. Vi omtalte ikke Slemmestadveiens påkopling til E-18.
Forbedringer foreslås ved Holmen som spesielt kollektivtrafikken vil nyte godt av. De av oss som bruker Slemmestadveien vil derfor ha nytte av dette.
den forbindelse vil Asker kommune be om at Røykenveien i
tunnel utredes i et langsiktig perspektiv, der det nye veianlegget planlegges som en del av byutviklingen av søndre del av
Asker sentrum.»
Hva dette kan komme til å bety i praksis er ikke godt å si, men
det høres tidkrevende ut!

Kostnader og finansiering

På Asker kommunes hjemmeside
www.asker.kommune.no finner du en
egen side om ny E-18. Her kan du
finne bakgrunnsdokumentasjon, skisser og animasjons-filmer.
Du finner også informasjon om politisk behandling og om involveringsprosessen.

Røykenveien

Vi kommenterte i forrige utgave av
Heggedalsposten at planen slik det
foreligger nå, vil ha konsekvenser
for videre utvikling av Røykenveien.
Planene for Røykenveiens påkopling
til ny E-18 starter med en rundkjøring ved Lensmannslia, det vil si
nedkjøringen til Asker stasjon. Se
kartet. Den avviker fra kommunedelplanen fra 1998 som er gjeldende
kommunedelplan. I denne gamle planen var det tenkt en tunnel mellom
E-18 ved Fusdal og Skytterveien,
som kommer opp i Rundkjøringen
ved trelasten på Bondi, det vil si en
vesentlig lengre tunnel enn det nye
forslaget.
Denne problemstillingen er fanget
opp av Asker kommune, som på
hjemmesiden skriver: «Vil se Røykenveien i et langsiktig perspektiv:
Anbefalt løsning fra Statens vegvesen inkluderer imidlertid ikke tunnel
for nordre del av Røykenveien…. I

16-17 Veiprosjekter-E18-ver1.indd 16

I et kortfattet faktaark fra Asker kommune kan vi lese at kostnadene for hele nye E-18 mellom Drengsrud og Lysaker er
beregnet til 34 - 40 milliarder kroner. Dette inkluderer tilsluttede veiforbindelser, bussveier
og sykkelveier. Dette er mye penger,
men ikke mer enn tilsvarende prosjekter i Oslo. Lørenprosjektet nevnes som eksempel.
Kostnadsspranget på 6Mrd skyldes
flere forhold, men også at mange
forhold ikke er besluttet. Eksempelvis varierer kostnadene for de tre
ulike alternative påkoplingene av
Røykenveien mellom 530 og 1290
millioner og utgjør alene en forskjell
på 760 millioner kroner.
Den store delen av finansieringen
skal komme fra bompenger. Med
dagens kroneverdi kan du regne med
å måtte betale 124 kr i bompengeavgifter for en tur til Oslo sentrum
og tilbake dersom du velger å kjøre
egen bil. I tillegg kommer kostnadene ved å kjøre bilen og eventuell
parkering. Dagens månedskort fra
Heggedal koster 1224,-. Med 20
reisedager til Oslo i måneden koster
dette deg 61,- t/r Oslo pr dag. Vi
regner med at valget blir enkelt for
Kartet viser startpunktet for påkopling av Røymange.
kenveien som er en rundkjøring ved Lensmannslia i alle alternativer. Gjeldende kommu- I det samme faktaarket fremkomnedelplan som er fra 1998, hadde lagt til grunn mer at Staten vil bidra med melen tunnel som starter ved Skytterveien, avmer- lom 20% og 30% av kostnadene,
ket nederst i bildet og til Fusdal, det vil si en en ikke uvanlig andel på denne type
vesentlig lengre tunnel. (Fra kortversjonen av prosjekter. Videre vil Oslo-pakke 3
bidra med 5,7 mrd.
Planbeskrivelsen).

02.03.2016 01:45:08

Heggedalsposten
Når blir det åpne folkemøter?

I skrivende stund er dette ikke klart, men vi får opplyst fra
Toril Skovli som er Samferdselsplanlegger i Asker kommune
at de regner med at datoene er klare ca. 14. mars, og at disse
offentliggjøres på E18-siden (Asker kommune) og i Budstikka. 14. mars er også den dagen da høringsperioden starter.
Kanskje noen fristes til å bytte ut påskekrimmen med kommunedelplaner?
Uansett: kommunen oppfordrer på sin hjemmeside: «Bruk
høringsprosessen til å gi innspill til planen… I høringsperioden kan alle som ønsker det gi sine innspill og kommentarer
til planen.»
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strømforbruk til vifter, lys mm. Dessuten fjerner ikke tunneler behov for veier i friluft i våre høytrafikkerte områder. Dersom noe skjer i tunnelene, så må trafikk kunne ledes andre
steder, det er med andre ord alltid behov for avlastningsveier.
Så fra et vegdriftsperspektiv er det også mange grunner for
ikke å velge tunnel.
Spørsmålet blir derfor hele tiden: hvem skal betale?

Hva er en konsekvensvurdering?

Man kan ane noe av navnet – vurdere konsekvenser – i denne
sammenheng konsekvensene av de ulike alternativene som
foreligger for utviklingen av E-18. Det er utgitt en egen forskrift om konsekvensutredninger (forskrift 275 fra Miljøverndepartementet), og en egen metode er utarbeidet av Statens
vegvesen (Håndbok V712. Konsekvensanalyser), en metode
som forøvrig benyttes også av andre etater.
Konsekvensanalysen har en del som omfatter faktorer som
kan kostnadsvurderes og en del som omfatter «ikke-prissatte
konsekvenser». Faktorer som prissettes er effekt for trafikanter og transportbrukere, eksempelvis kortere reisetid, det er
driftskostnader, investeringskostnader og kostnader knyttet
til ulykker, støy og forurensning samt en del finansielle kostnader.
Ikke-prissatte konsekvenser kan være endringer i landskapsbildet, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø og natur-ressurser.
Eksempler på det siste kan være nedbygging av dyrket mark.
Hele tiden sammenliknes de ulike alternativene med hverandre, og med alternativet «ikke å gjøre noe». Beregningen av
de prissatte konsekvensene viser faktisk «negativ netto nytte»
for E-18-prosjektet. Like fullt er dette en av sakene vår ordfører virkelig er opptatt av at skal realiseres. Asker kommune
går inn for en lang tunnel under Asker – dette er kostnadsdrivende for prosjektet men gir samtidig helt andre muligheter
for utvikling i sentrum, med andre ord: investering i en tunell
skal gi utviklingsmuligheter, som i liten grad gjenspeiler seg i
den «netto-nytte» som er omtalt ovenfor.
Det er i denne sammenheng begrepet «etter en samlet vurdering» hører hjemme. Samtidig ser vi her også en interessekonflikt. Vegetatens hovedmandat er å sikre en trygg og
effektiv veg, mens kommunen også er opptatt av å utvikle
kommunen. Dette gir ulike prosjektkostnader.

Alle vil ha tunnel…

Tunneler er populært, også i Asker. Ved å legge E-18 i en
lang tunnel under Asker sentrum, kan arealer frigjøres til andre formål, og veistøy forsvinner. Andelen tunnel i de tre alternativene for påkopling av Røykenveien til E-18 er på hhv
0% (alternativ 3.A), 45% (alternativ 3.B) og 72% (alternativ
3.C). Herlig for et nabolag å slippe en vei med 20-30 tusen
biler i døgnet, som Røykenveien kommer til å ha ved Bleiker,
dersom det blir tunnel.
Men tunnel har sine ulemper. Tunneler er vesentlig dyrere
å bygge og koster omtrent 10 ganger så mye å drifte som
vegnett i dagen, dels pga kostbare tekniske installasjoner og
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Blir det noe bedre da? For oss?

Det er en rekke mål knyttet til prosjektet, eksempelvis bedre
fremkommelighet, bidra til aktiv sentrumsutvikling (Asker
og Holmen), redusert støy og forurensing, god beredskap
ved stengt hovedvei (E-18) og det som virkelig er frontet;
ta veksten i persontransport med kollektivtransport, gåing og
sykling.
Det vil i følge planene bli bedre fremkommelighet og forutsigbarhet for bussene. Dette vil alle i Heggedalspostens nedslagsområde ha nytte av! For deg som velger privatbil, vil
det bli en bedring i fremkommeligheten, men kun så lenge
bompenger kreves inn. Eller dersom andre «bremsende» tiltak iverksettes.
Så når planene kritiseres for at de ikke gir nok resultater for
investeringen, så kan man forstå dette ut i fra de vurderingene
som beskrives. Men så var det alternativet da – ikke gjøre
noe…
Men vi får helt sikkert et Asker sentrum som utvikler seg
mye, helt sikkert til gled for mange – og med nye sykkelveier
og mer skilt trafikk, vil gående og syklende oppleve store forbedringer.

Eget E-18 utvalg i Asker kommune

Asker kommune er opptatt av at arbeidet med ny E-18 ikke
stopper opp, og alt i 2010 ble det satt ned et eget E-18 utvalg som har som sentral oppgave å påvirke planlegging og
gjennomføring av E18 gjennom Asker. Utdrag fra utvalgets
mandat:
• å arbeide for en raskest mulig fremdrift i planleggingen av
ny E-18 gjennom Asker.
• å arbeide for en raskest mulig gjennomføring av E-18 forbi
Asker sentrum.
• å se E-18 i sammenheng med transportsystemet i vestregionen for øvrig, inkl. Spikkestadkorridoren og rv 23. Bl.a.
skal utvalget arbeide for at ny Røykenvei kommer inn som et
prioritert prosjekt i neste Nasjonal transportplan (NTP).
• Ad-hoc utvalget gjennomfører faste møter med politiske og
administrative representanter fra Røyken …
«Spikkestadkorridoren» betyr i denne sammenheng Slemmestadveien og Røykenveien.

02.03.2016 01:45:08
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En rundtur og opp på Rødsåsens
topp

Tekst og foto: Laila Samuelsen, Layout: Ole-Herman Bjor
Kart: ASKER mellom fjord og fjell - Asker Turlag

Dette er en ﬁn tur som enten kan være en god timesrunde, eller med drikke og noe
attåt i sekken, gå et par km. til. Da får du lønn for strevet og kan nyte den ﬂotte
utsikten på toppen av Rødsåsen.
Turen starter fra Kiwi i Heggedal og går over fabrikkbrua
og et lite stykke opp bakken forbi fabrikken. Derfra går
det en gangvei ned til den nye flotte Heggedalsveien. Ved
rundkjøringen går vi mot Hallenskog og forbi Sivilforsvaret.
Sivilforsvaret ble bygget mot slutten av 1960 årene. Sivilforsvarets Sentralskole ble etablert der I 1969, fra 1994
endret skolen navn til Sentralskolen for sivilt beredskap,
og fra 2004 nusb Nasjonal utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap.
Heggedal har mye å være stolt av også fordi; på andre
siden av veien lå det en gang en veldig interessant håndverksbedrift, Hardmetall AS.
Hardmetall AS ble etablert i 1946. Den var den første
bedriften i sitt slag i landet. De lagde forskjellige hardmetall-verktøy som dreiestål, freser, spesialverktøy og
fjellbor, og håndterte kompliserte sveisearbeider. De produserte mellom 25’ og 30.000 fjellbor i året, og har du sett
logoen «Steinbit» så stammer verktøyet fra Hardmetall.
De hadde et nært samarbeid med Kontoret for fjellsprengingsteknikk. Sammen lagde de en prøvetunnel i Underlandsåsen. Tunnelen ble overtatt av Sivilforsvaret da det
ble bygget. I 1980 ble Hardmetall AS slått sammen med
Fagersta Haak, og verkstedet i Heggedal nedlagt i 1983.
Eiendommen ser ganske forlatt ut, men den eies nå av
Olav Thon med tanke på boligformål.
Vi følger Underlandsveien videre som går parallelt med
jernbanen og Skitthegga. Elven renner rolig og ser helt
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Sivilforsvaret – nå NUSB

3
Her lå Hardmetall AS
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4
Åmotlia

10
Kistefossen – vill og vakker

5
Haugen med Haugenlia i bakgrunn

7
Tangenveien under flommen (Foto: Thure
Pettersen

8
Her går stien opp til Åmotveien

11
Vedbod dekorert av Askers Bildende Kunstnere
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uskyldig ut, men med ujevne mellomrom, senest i september
2015, viste den seg fra en helt annen side. Den var helt ustyrlig, gikk over alle sine bredder og ødela mye på sin vei fra
Røyken til Heggedal.
Til venstre oppi lia ligger leilighetskomplekset Åmotlia og
litt lenger fremme Haugenlia. Haugenlia ligger på oversiden
av Haugen gård. Veien til Haugen gård krysser jernbanen.
Denne er ikke sikret, så togene uler når de kjører forbi.
Litt lenger fremme kommer du frem til Tangen-veien som
også krysser både jernbanen og Skitthegga. Denne veien er
heller ikke sikret, men det er satt opp fareskilt. Togene tuter
her også, så en kan jo skjønne at mange synes det blir mye
tuting, men så kan det jo kanskje redde liv!
Vi følger Tangen-veien opp bakken. På toppen går det en
sti videre oppover, og vi følger den. Den går bratt oppover
et lite stykke før du er på toppen. Da befinner vi oss innerst
i Åmotveien. Den kan vi følge helt ned til fabrikken igjen,
som korteste turvei, eller forlenge den litt ved å legge turen
om Kistefossen.
Ønsker du en litt lengre tur, går du til høyre der Åmotveien
krysser Rødsåsen, og følger Rødsåsen opp til toppen. Der
ender veien, men tvers over snuplassen går det en sti videre
som fører frem til et flott platå med vakker utsikt. Der er det
fint å raste før en vender nesa hjem igjen. Stien er i bruk også
når det ligger litt snø på bakken.
Om sommeren går det sti parallelt med veien på venstre
side av utsiktsplassen. Denne kommer frem ved Vikingjordet Barnehage. Men før snøen er borte må man gå tilbake
langs veien. Når vi har passert barnehagen tar vi til høyre inn
Åmotåsen, runder barnehagen og går stien som fører ned til
Kistefossen.
Kistefossen er alltid et vakkert skue, og vinterstid lager
fossen i tillegg flotte is-skulpturer. Det er vel verd å stoppe
litt ved fossen på vår vei. Foran oss ligger Damvokterboligen
som pusses opp, og ved siden av denne en morsom dekorativ
vedbod. I området her trener unge trial-kjørere i sommerhalvåret, i kupert terreng, og det foregår spennende utgraving
nedenfor fossen der en del av en gammel turbin har kommet
frem i lyset.
Vi følger bare veien et stykke opp i bakken før vi tar til
venstre og følger den koselige stien som går langs Kistefossdammen. Stien kommer frem ved ungdomsskolen. Vi går
forbi på baksiden og tar hovedveien ned til Kiwi.
Dette er en fin tur med stier som binder veiene sammen.
GOD TUR!
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Heggedal Kiropraktikk AS
Klinikken eies og drives av Bente Alvær. Hun er utdannet kiropraktor
ved Texas Chiropractic College i Houston, Texas. Der ble hun uteksaminert som valedictorian. (Den med høyeste karaktersnitt i kullet!) Bente
er i tillegg utdannet sykepleier fra Høyskolen i Oslo, og hun har arbeidet
som sykepleier i ﬂere år før hun begynte å studere kiropraktikk.
Hun har tidligere drevet aktivt med hestesport, og var på landslaget for
junior/unge ryttere innen feltritt. Hun vet derfor hvor viktig en velfungerende kropp er når man skal yte maksimalt. Slik er det for daglig leder i
Nærmiljøsentralen også. I følge Bente setter kiropraktoren pasienten i
fokus for å oppnå de beste resultatene for hver enkelt. Jeg kjente meg i
alle fall som gjenstand for både fokus og styrke hos Bente!
Kiropraktoren kan hjelpe med
smerter og funksjonsnedsettelser i hele bevegelsesapparatet:
▪ smerter i armer og ben
▪ nakkesmerter
▪ ryggsmerter
▪ hodepine
▪ isjias
▪ kjevesmerter
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Heggedalsposten har som vane gjennom
kort omtale å introdusere nye tilbud som
etableres i nærmiljøet vårt. Jeg sliter bittelitt med en kropp som ikke lenger lystrer
det minste vink – og valgte å avtale en
time med Bente i Heggedal Kiropraktikk.
PerS – myk og sprek som aldri.

Kiropraktikk er en alternativ behandlingsform som legger vekt på diagnostikk, forebygging og behandling
av mekaniske problemer i muskel- og
skjelettsystemet. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder.
Kiropraktikk i Norge er en offentlig
godkjent helseprofesjon med autorisasjon som primærkontakt.
(Wikipedia)

Du ﬁnner Heggedal Kiropraktikk i 4. etasje i Vestlandgården/KIWI-bygget
Ta med deg kroppen din dit!
Heggedal Kiropraktikk - 969 07 551

Bursdag? Konfirmasjon? Barnedåp? Firmafest?

Kom til Vennely i Vollen!

Storsal med plass for inntil 100 personer, peisestue med piano og plass for 50.
Moderne kjøkken med oppvaskmaskin, komfyr, mikroovn. Dekketøy og bestikk for 100.
Godt dansegulv. Gratis trådløst internett. Bra lydanlegg med fjernkontroll.
Se priser og kalender på vår hjemmeside: www.vennely.no
Kontakt oss på post@vennely.no

VENNELY GRENDEHUS AS
Vennelyveien 14, 1390 Vollen
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HEGGEDAL MENIGHET

Nytt orgel 2018

– Intervju med organist Grethe Laugerud

– Hvor lenge har du vært ansatt i Heggedal menighet?

Ganske nøyaktig 22 år. Den 14.03.94 fikk jeg tilbud om
å jobbe som organist i Heggedal.
– Kan du fortelle litt om orgelet?

For tiden har vi en orgelaksjon på gang: Nytt orgel
2018! Jeg begynte å øve på orgelet i Heggedal kirke som
12-åring, og kom tilbake til det i voksen alder. Det har aldri vært et fantastisk instrument, men det har likevel sine
sjarmerende sider. Noen av stemmene (lydene/klangen) er
vakre. Noen er helt ubrukelige. Til daglig sitter jeg igjen
med 7 stemmer som jeg bruker. Ingen av dem er fyldige
store stemmer og lydmessig blir dette, til tider, vakkert,
men stort sett stusselig. I tillegg er orgelet bygget ekstremt
kompakt, noe som gjør det nærmest umulig å stemme.
Kammertonen har vi aldri klart å matche, noe som gjør
samspill med andre instrumenter mildt sagt utfordrende.
I Heggedal får man ikke orgelbrus, vi har måttet nøye oss
med orgellyd uten futt, mere av det sildrende slaget. Men
det skal vi forandre på nå. For tiden har vi en orgelaksjonen på gang. Nytt orgel 2018! Heggedal menighet og hele
Heggedals befolkning fortjener et instrument som bruser
når det trengs (på konfirmasjonsgudstjenester, gudstjenester generelt og vielser) og som trøster og gir ro når det
trengs. I det hele tatt et instrument som det alltid er vakkert
å lytte til og som inspirerer menigheten til sang.

timer du har jobbet for Heggedal menighet. Vi trenger akkurat deg til å bli med på vårens vakreste eventyr! Meld
deg til pof@getmail.no
Gaver til prosjektet kan gis på konto nummer
1503.57.31498 (orgelprosjektet).

– Fakta om orgelet…

Orgelet ble bygget av Hemmersham i 1957 og har 11
stemmer. Det sies at han bar flere flasker ut enn piper inn.
Jeg aner ikke om det har rot i virkeligheten, men hvis det
er sant, kan det forklare at instrumentet dessverre bærer
mange tegn på dårlig byggekvalitet.
– Hva kan vi gjøre for å hjelpe menigheten vår til å få et nytt
orgel?

Alle kan bidra for at vi skal få nytt orgel i Heggedal.
Målet er å samle inn kr. 600.000,-. Du kan for eksempel
kjøpe en symbolsk pipe eller tangent. Hvis du kjøper en
tangent, får du navnet ditt på en stor tegning av orgelet
som skal henges opp. Tangentene koster fra kr. 500,- til kr.
1500,- og pipene fra kr. 50,- til kr. 1000,-. Beløp over kr.
500,- gir mulighet for skattereduksjon. Det er også mulig å
gi enkeltgaver til orgelet.

FASTEAKSJONEN 2016
Søndag 13. mars
kl 12:00 – 14:30.

Vi trenger bøssebærere.
Oppmøte Heggedal kirke.

Loppemarked

Gjennom året har vi også ulike dugnader du kan melde
deg på. Første mulighet er Loppemarked i Østenstad kirke
i april, her får ulike grupper en andel av inntektene basert
på hvor mange timer gruppen har bidratt med. (Se egen
annonse neste side) Orgelprosjektet i Heggedal er en slik
gruppe. Har du mulighet til å stille opp noen timer? Det er
diverse arbeidsoppgaver hele uken fra mandag 11. april til
og med lørdag 16. april: hente lopper, sortere lopper, selge
lopper, rydde bort lopper, rigging, kakebaking, kafé mm.
Ved hjelp av en enkel timeliste, noterer du ned hvor mange

Gospelmesse 17. APRIL

Søndag 17.april blir det Gospelmesse i Heggedal kirke
kl 11.00. New Voices kommer og synger for og med oss.
Velkommen til en annerledes gudstjeneste med flott sang
og musikk.

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499
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Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet
Barn

• Søndagsskolen – bibelfortellinger og aktiviteter for alle barn parallelt med gudstjenesten.
Det er søndagsskole følgende søndager:13.3,
20.3, 10.4, 17.4, 1.5, 8.5, 5.6 og 12.6
• Søndagsskolefrokost 20.3, palmesøndag
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn,
mandager kl 18.00-18.45.
• TweenSing – kor for barn 5.-7.
trinn, tirsdager kl 14.15-15.30.
• Babysang – hver onsdag kl 12 på
biblioteket i Heggedal.
• Familiegudstjeneste 3.4.
Kontaktperson barn: Marianne Solheim, epost:
marianne.solheim@asker.kirken.no, 66907187

Seniorarbeid

• Kirkefrokost: 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. 1113.30. Det blir sang, åresalg og servering.
Ta kontakt med menighetskontoret ved behov for skyss,
tlf. 66 90 71 80

Ungdom og konfirmanter

• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 19-21.30
• Konfirmantsamling annenhver uke kl.19
• 24.4 Gospelnight i Østenstad kirke
• 29.5 Kveldsmesse
Kontaktperson ungdom: Magnus Pettersen Kjellin,
epost:kjellin@asker.kirken.no, 66907182

Gudstjenester
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.3
13.3
20.3
24.3
27.3
3.4
10.4
17.4
1.5
5.5

kl 11.00
kl 11.00
kl 11.00
kl 19.00
kl 11.00
kl 11.00
kl 11.00
kl 11.00
kl 11.00
kl 12.00

•
•
•
•

8.5
15.5
22.5
29.5

kl 11.00
kl 11.00
kl 11.00
kl 19.30

LOPPEMARKED

Gudstjeneste
Gudstjeneste, Maria budskapsdag
Gudstjeneste, Palmesøndag
Kveldsgudstjeneste, Skjærtorsdag
Påskedagsgudstjeneste
Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
Gospelmesse, New Voices synger
Solidaritetsgudstjeneste
Sangandakt ved varden på Vardåsen. Avg fra Gullhella st. 11.00
Gudstjeneste
Pinsdagsgudstjeneste
Utegudstjeneste
Kveldsmesse

FREDAGSTREFF 15. APRIL

Fredag 15. april kl. 11.00 inviterer Heggedal menighets seniorarbeid til fredagstreff
på Heggetun. Petter Skauen, tidligere medarbeider i Kirkens Nødhjelp, kommer og
forteller om «Mennesker jeg har møtt i krig
og fred». Det blir sang og musikk, åresalg,
servering og andakt.

i Østenstad kirke ønsker lopper
Her er vi igjen med anmodning om å få overta brukbare ting som dere
kan tenke dere å bli kvitt.
Ring enten 66 78 46 16 eller 66 78 32 59 eller send e-post til
aeeimh@gmail.com og en av våre kjørepatruljer vil hente loppene
onsdag 13. eller torsdag 14. april etter kl. 18.00.
Aller best er det om dere har anledning til å levere loppene direkte ved
Østenstad kirke onsdag 13. eller torsdag 14. april etter kl 18.00.
Vi kan ikke ta imot TVer, hvitevarer, sofaer, veggseksjoner, madrasser, dyner/
puter eller trimapparater.

Selve loppemarkedet holdes i Østenstad kirke
 fredag 15. april kl. 18.00 - 21.00
 lørdag 16. april kl. 10.00 - 14.00
Pengene kommer godt med til barne- og ungdomsarbeide i Østenstad menighet,
til Y’s Men’s internasjonale hjelpearbeid og til nytt orgel i Heggedal kirke.
Arr: Østenstad Y’s Men’s Club
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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
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GODE PÅSKETILBUD HOS
HEGGEDAL APOTEK

-30%

NYT VÅRSOLEN
Før fra 115 ,-

-30%

NÅ FRA 8050

SOLBRILLER
TIL BARNA

PÅ SOLKREMER

Før fra 249 ,-

NÅ FRA 174,-

-30%

NYHETER

FRA ALGER
Omega-3 helt uten animalske
ingredienser. Nycoplus Vegetabilsk omega-3, 30 kaps

FOR HJERNE, HJERTE OG SYN
Daglig tilskudd av omega-3
som er lett å svelge. Nycoplus høykonsentrert omega-3, 120 kaps

PÅSKETILBUD FRA VICHY
Akkurat nå får du 30% rabatt på all anti-age ansiktspleie fra Vichy.
I tillegg gir vi deg 30% på alle renseprodukter til ansikt.
Det tegner til å bli en riktig god påske for ansiktshuden

239,-

274,-

Før 165,-

NÅ FRA 11550
Tilbudene gjelder i perioden 29.02.16-03.04.16, eller så langt beholdningen rekker.

Heggedal Apotek
Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Åpningstider: man-fre 9-17 lør 10-15
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Populære fortellerverksteder

Program april/mai 2016
Tir 29. mars kl. 13.00: Fortellerverksted på Innbyggertorget, tema: ”Doktorråd og kjerringråd”
Søn 24. april: Utﬂukt til Rjukan og industri-museet. Se egen omtale.
Man 25. april kl. 13.00: Fortellerverksted på
Innbyggertorget, tema: ”Jubileer og merkedager”
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”

Har du bilder fra 17. mai 1956 eller 1957?
Skolekorpset fyller 60 år, og vi skriver nå korpsets
historie. Korpset spilte første gang i 17.mai-toget i
Heggedal i 1956. Men det er ingen kjente bilder av
korpset før høsten 1957. Kan du hjelpe oss?
Kontakt Dag Henning Sæther:
d-hen-sa@online.no - 977 40 617

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

Historielaget har nå arrangert mer enn 40 fortellerverksteder på Innbyggertorget, og de er fortsatt populære. Bildene er fra 29. februar, der mange hadde
møtt opp for å høre - og fortelle - om temaet “bak
rattet og i baksetet”.
Stående på det øverste bildet: Terje Martinsen.
Foto: Arne Sæther

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 omvisning,
ﬁlm 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.
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Asker Grand Prix
Olabilløp i Heggedal

SM ALFILM -VID EO
Film og Videokonvertering I hjertet av H eggedal
gjennom 30 år

Årets Asker Grand Prix for olabiler
arrangeres i Heggedal

H ar du sm alfilm er-video-lysbilder,
kan vi overføre disse til D vd/harddisk.

LØRDAG 28. mai kl. 16.00

Beøk oss I 4. Etg I Sentrum sgården og se sam tidig vår
film utstilling I H eggedalsbakken 6 (over Kiw i)

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

Finn fram gamle olabiler, barnevogner og
materialer, og bli med. Det blir olabil-verksted på inbyggertorget 10. og 24. mai.

H eggedalsbakken 6
1389 H eggedal
Kunnskap gjennom 30 år

Regler og klasseinndelinger kommer på www.iheggedal.no

Sentrum mot togstasjonen.
Kreativ frisør i en hyggelig omgivelse.
Fantstiske hårvaskstoler som må oppleves.
Dame- herre- barn velkomne.

Hovedgården ungdomsskole har gjort en solid
innsats for å redusere mobbing ved skolen. Og det
har gitt resultater. Skolen får flott omtale i Aftenposten 24. februar!

Du er verdt luksusen!

Valg av lekdommere 2017-2020
Kommunestyret i Asker skal velge lekdommere til Borgarting Lagmannsrett og Asker og
Bærum tingrett. Lekdommere er vanlige kvinner og menn som sammen med fagdommere
med juridisk utdanning er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Utvalgene skal være
sammensatt slik at de representerer alle samfunnslag og aldersgrupper. Det skal også
velges jordskifte-meddommere til jordskifteretten og foreslås skjønnsmedlemmer.
Ny forlenget frist for å melde sin interesse er 31. mars 2016

FRISØR
Tel: 47 81 71 53 Trevaren 3. Heggedal

26 Annonser - HUS og Olabilomtale.indd 26

•
•

Søknader kan sendes via vår hjemmeside
Eventuelt kom innom Servicetorget i Knud Askersvei 24 (øverst på Trekanten)

Mer informasjon om vervet og vilkårene finner du på vår hjemmeside:
www.asker.kommune.no/Lokalpolitikk/Meddommervalg/

ASKER | MULIGHETENES KOMMUNE

02.03.2016 01:09:44

SENTRUMS FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572 - 66 79 71 09

Mandag - fredag 09.00 - 16.00
Kveldstid og lørdager
etter avtale
Tlf.: 66 90 30 51
Mob.: 934 89 898
post@realbil.com
www.real-bil.no

* Autorisert bilverksted
* EU-kontroll
* Service
* Reparasjoner
* Bil / glass-skader
* AC-service
Santokh Singh og Geir Kirkhorn
Røykenveien 283, 1389 Heggedal - ved Shell-stasjonen

Frisør

Anne Grethe Thune

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

Clinic Michelle
Hudpleiesalong

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

Trevaren 9, 1389 Heggedal
66 79 62 65
Heggedal sentrum, det gule huset,
frisør- og hudpleie-kjelleren

27 Annonser Frisørene-Realbil-Trafikk-Borch-Fargerike.indd 27

01.03.2016 23:05:59

28

Heggedalsposten

HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Aktiv 60-års jubilant

Skolekorpset benytter vintersesongen til å forberede alle
vårens aktiviteter.

Første ofﬁsielle opptreden i 2016 fant sted søndag 17. januar i Asker kulturhus.
Sammen med fem andre skolekorps fra Asker, spilte hovedkorpset på den
tradisjonelle nyttårskonserten i regi av Asker Musikkorps.

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

Søndag 17. april spiller hovedkorpset i
Asker kulturhus, i distriktmesterskapet
i regi av Norges musikkorps forbund.
Vi stiller i år, som i fjor, i 2. divisjon,
og tar sikte på å opprettholde fjorårets
ﬁne 4. plass. Med oss på repertoaret
har vi vårt nye bestillingsverk som er
komponert til oss i anledning vårt
60-års jubileum, og dette blir første
ofﬁsielle fremføring. Selv om mange
musikanter stiller på scenen med sommerfugler i magen, er konkurransespilling populært i korpset. Det gir oss
et mål å jobbe mot der vi får en konkret
tilbakemelding på hvor nivået ligger.
Dette motiverer!
Som forberedelse til konkurransen,
og våren generelt, ble det også i år
arrangert et seminar en helg i februar.
For hovedkorpset ble det viktige gruppeøvelser på lørdag, og fellesspilling
søndag. Også juniorene og aspirantene
hadde seminar, med en dag hver. I lunsjen vanket det litt ekstra bevertning i
form av kringle og boller. Vi har tross

alt bursdag i år, så litt ekstra markering
er på sin plass.
Før vårsesongen starter for fullt skal
vi også gjennomføre en marsjøvelse.
Lørdag 30. april blir vi å ﬁnne i Heggedalshallen under kyndig ledelse av
vår faste marsjeringsinstruktør Torjus,
tidligere gardist. Noen runder i nærmiljøet blir det også på onsdagene i
april og mai. Deretter er vi klare til å gi
dere ﬂott musikk til taktfast marsjering
på 17. mai.

Kom på åpen kveld og prøv alle
instrumentene våre!
Gjellum grendehus
Onsdag 18. mai kl. 18.00
Les mer på hbs.skolemusikk.no
Vi har oppstart av nytt aspirantkorps
ved skolestart hvert år.

Magnus Ørdal
Tumyr på trompet
i hovedkorpset.

Regine Rosenberg (t.v.) og Ingrid Buen
Sommerfeldt på aspirant- og juniorkorpsets bowling i november.

Loppelageret i Kloppedalen er åpent
kl. 18-21 hver torsdag (utenom skoleferier)
Korpset på nettet: hbs.skolemusikk.no
Kontaktinfo: Alf-Egil Lahn, styreleder,
tlf. 458 64 164, alfegillahn@gmail.com

Untitled-6 28

Har du lyst til å lære å spille?

Heggedal og Blakstad skolekorps
er på Facebook. Lik siden vår og få
siste nytt om konserter, aktiviteter
og mye annet vårt musikalske
fellesskap kan by på!
facebook.com/hbskolekorps
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Heggedal og Blakstad skolekorps 60 år
Del 2: De 30 siste årene, 1986 – 2016
Ved 30-årsjubileet i 1986 var korpset nede i en bølgedal
med et hovedkorps på 18 musikanter. Men det var
”i godt selskap”. Hele foreningslivet hadde slitt med

Av Dag Henning Sæther

synkende oppslutning i mange år, og korpsene var ikke
noe unntak. Fram mot 1990 bedret situasjonen seg noe,
og korpset gikk snart inn i en ny gullalder.
Ny skole på Blakstad

Korpsstyret la inn ”anbud” til FAU ved den nye Blakstad
skole i 1998, og fikk skolen som rekrutteringsområde, i konkurranse med Bondi og Vettre skolekorps. Navnet ble endret
til ”Heggedal og Blakstad skolekorps” året etter, men først til
17. mai 2004 fikk korpset ny fane med riktig navn. Rekruttering fra to skoler betyr to 17. mai-tog, og når Heggedal skole
allerede tidlig på 1990-tallet også hadde begynt å gå rundt
Skaugum 17. mai, ble nasjonaldagen en kraftprøve.

Jubileumsåret 1986: Korpset med dirigent Roar Gjelsnes til
venstre og styreleder Gunnar Nesset bak til høyre.
Musikkskolen overtar undervisningen

For skolekorpsene i Asker skjer det på 80- og 90-tallet viktige endringer. Det går mot en større grad av profesjonalisering. Til nå hadde instruktører og dirigenter vært engasjert
av korpsene direkte, med korpset som arbeidsgiver. Mange
av instruktørene var tidligere musikanter, og korpsforbundet
hadde sitt eget kurs- og gradssystem. Det ble nå endret til
at instruksjonen i korpsene skulle organiseres gjennom Asker
Musikkskole (i dag Asker Kulturskole). Kommunen betalte
ut sitt bidrag til korpsene gjennom Musikkskolen, og musikantene var elever der, i tillegg til å være medlemmer i korpset. Det var noen konflikter rundt overgangen, men ordningen
må sies å ha vært en suksess.
Sterk vekst

Korpset ble fra ca. 1993 organisert med tre nivåer: aspiranter, juniorer og hovedkorps. Korpset går inn i en periode med
sterk vekst i medlemstallet, og høsten 1999 hadde hovedkorpset 51 medlemmer. Et stort hovedkorps var bra, men høy
musikalsk kvalitet var avhengig av at de eldste ble værende –
også etter overgangen til ungdomsskolen. Det ble jobbet med
prosjekter for de eldste, bl.a. band, ”støttespiller-ordning”,
Kulturskolens storband og musikal-prosjektene.

Over: 17. mai i 2001 ved Blakstad skole.
til venstre: Ny fane kom i 2004.
Økonomi

På 80-tallet kom de største inntektene fra bingoen på Gjellum, som ble drevet sammen med Heggedal Barnekor. Korpset avviklet sin andel i 1991, og loppemarkedene overtok.
Markedene var lenge på Heggedal skole, i 1999 og 2000 delt
mellom Heggedal og Blakstad skoler, fra 2001 i Heggedal
Idrettshall, og fra 2014 i Askerhallen. Overskuddet har økt
kraftig, fra ca. 130.000 pr. år i 1995, til ca. 540.000 i 2014.
Korpsets loppemarkeder har rykte på seg for å være et av de
beste i området.
Veksten fra 1995 utløste behov for flere instrumenter og uniformer. De gamle ”pikkolouniformene” var ikke praktiske, og
i 1999 ble korpset kledd opp i nye, blå jakker og svarte bukser. I 2014 ble uniformsjakkene byttet ut igjen.
Mesterskap og musikalsk nivå

Turen ved jubileet i 1996 gikk til “Music Makers Festival” i
Bournemouth i England. Konsert på strandpromenaden.

Musikal-prosjektene

Høsten 1998 tok korpset et initiativ overfor Hovedgården
ungdomsskole for å lage et felles musikal-prosjekt. Korpset
stilte med orkester og skolen med skuespillere. På ”hjemmesnekret” scene i Heggedalshallen ble ”Smellkyss og tagging”
framført i februar 1999. De første årene var det korpset som
organiserte hele den musikalske delen, men etter hvert overtok skolen styringen av prosjektet. I 2005 flyttet forestillingene til Fabrikken.
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Korpset gikk fra en nest siste plass i 3. divisjon i Akershusmesterskapet i 1998 til en 2. plass i 2. divisjon 3 år seinere!
De siste 10 årene har korpset holdt et jevnt høyt nivå, og har
stilt i 1. eller 2. divisjon i det som etter hvert er blitt ”distriktsmesterskap”. Korpset deltok i NM i Larvik i 2010 i 1.
divisjon, og kom på 7 plass og 5 plass i marsjering. I 2013
fikk korpset 2. ærespris i 2. divi- Dirigentene i perioden:
sjon (3. plass).
1984-88 Roar Gjelsnes
Nå i jubileumsåret er det på nytt
1984-89 Gjermund Torgersen Lia
fokus på rekruttering, fordi med1989-95 Richard Blichfeldt
lemstallet har gått noe ned de siste
1995-2003 Atle Hassel
årene.
Men med 81 medlemmer, 2003-07 Monica Granberg
hvorav 34 i hovedkorpset, er det 2007-11 Erik Bergene
er solid orkester som runder 60! 2011 Stein Wilsbeck
2011 Robert Nilsen
2011-d.d. Mats Johnsen
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Tekst: Pressemelding/PerS,
foto: Erlend M. Sæverud

Nytt soloalbum fra Heggedal

Benedicte Torget lanserte 5. februar sitt album - “Like a Seed Let it Fall”

For meg er mot blant annet det å tørre
å la ting falle fra, slippe taket. Men
også det å forbli åpen ovenfor det nye;
ny kjærlighet, ny frihet og innsikt.
Tekstene på dette albumet beskriver
ulike sider ved denne prosessen.”

Innspilling

Hva skjer med en låt når den formidles på aller enkleste vis, gjennom bare sang og noen pianotoner?
Kan utvikling i komposisjonene og
nærvær i stemmen alene skape framdrift nok for et helt album? Det ønsket
den kritikerroste sangeren og låtskriveren Benedicte Torget å finne ut av på
sin tredje utgivelse. Hun har tidligere
samarbeidet med mange av landets
fremste musikere, men denne gangen
lar hun musikken tre fram gjennom
stemme og eget pianospill alene.
For sitt forrige album “Karin Boye
sånger” mottok hun NOPA’s musikkpris 2014 sammen med Øystein
Sevåg. Hun fikk strålende kritikker
for både debutalbumet “After a Day
of Rain” (2008) og for “Karin Boy
sånger”.
Hun har gjort prosjekter med kjente
musikere som bl. a Tord Gustavsen,

Øystein Sevåg, Paolo Vinaccia, Gjermund Silset og Helge Norbakken. På
det nye albumet synger og spiller hun
selv. Benedicte beveger seg fritt mellom genre, fra myke countryinspirerte
linjer til spenningsfylte akkorder fra et
jazzlandskap.
”Dette er musikk som har tatt turen innom stillheten før den retter seg mot
lytteren.
- Det har vært en utrolig fin flyt under
innspillingen. Soloformatet skaper
en egen frihet. Jeg tok meg tid til å
stoppe opp, lytte, vente, som når man
reiser alene.” Jeg oppdaget nye sider
ved både tekstene og musikken underveis, sier Benedicte.
”Et frø må falle før det finner de omgivelsene som frigjør dets potensiale.
Arbeidstittelen for dette prosjektet har
vært “courage” (“mot” på norsk), som
stammer fra ordene hjerte og kjerne.

Albumet er spilt inn i Torget og
Sevågs nye hus i skogen med utsikt
mot blånene. Et stort studio er under
bygging i husets underetasje og blir
ferdig i 2016, men denne innspillingen var satt til høsten 2015. Derfor
ble et temporært studio rigget opp
og platen innspilt på et arvet Steinway fra 1928. Et lite arbeidsrom ble
omgjort til opptaksrom og kontrollrom rigget opp på loftet. Men med det
kommende “Blueberry Fields Studio”
resonerende under føttene.
Platen er gitt ut på Benedicte Torgets
eget selskap “Present Recordings”, og
er produsert av henne selv og Øystein
Sevåg.
All musikk på CD ´en er komponert
av Benedicte Torget.
Tekster av B. Torget, D. G. Rossetti,
W. Blake, D. Walcott, H. Seyaseya og
A. Chimedza.
Gjør deg selv en tjeneste; lytt til Benedicte!

NYE TIDER FOR HEGGEDAL SENIORDANS

Vi danser hver onsdag på Heggedal Seniorsenter. Men siden det
ofte er interessante foredrag mellom kl. 11 og kl. 12.00 den dagen,
starter nå dansen hver onsdag kl. 12.00.
Dette er gøy, så det er bare å møte opp. Her får alle danse!
Har du spørsmål, så ta kontakt Laila Samuelsen på tlf 915 66 932.
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Kommunesammenslåing?
Tekst, meninger og bilder: PerS

Asker kommune inviterer til folkemøter for å drøfte kommunereform og
mulig kommunesammenslåing. Blant
annet på Innbyggertorget i Heggedal
den 10. februar. I et fullsatt Innbyggertorg fikk vi en innføring i tematikken, prosessen, mulige alternativer og
god anledning til å mene. Skal Asker
jobbe videre i retning av en sammenslåing med Hurum, Røyken og
Bærum – eller fortsette å være bare
oss? Alternativene er flere, utfallet av
vurderingene er ikke gitt, effektene av
eventuell sammenslåing er ikke like
åpenbare for oss alle.
I samsvar med et uttrykt ønske om
”samskaping” – en videre utvikling av
samfunnet vårt i god samhandling og

med likeverdige parter i dialog – arrangerer administrasjon og politikere
møter med ”oss”. Vi setter pris på det
– og lar oss engasjere.
Fire temaer ble drøftet i grupper:

• Næringsliv og næringsutvikling
• Lokaldemokrati, nærhet og tilhørighet
• Areal, transport og miljø
• Tjenester og tjenesteutvikling
Resultatet av gruppearbeidet skal
(blant mange andre kilder til mening)
bidra til kommunens mening. Slik at
vi, ved kommunen, mener det som
er best for oss å mene i det lange løp.
Flere folk nord for oss, større arealer
sør for oss? Øket trafikk blir det uansett.

Lene

Engasjement

Det som kanskje
(for)undrer
meg
mest er antatt gjennomføringstid
for
gevinstrealisering.
Forskeren mener at
uttaket av gevinster
(den tiden det tar før
man ser de positive
effektene av en evenPolitikere og administrasjonen skulle lytte
tuell
sammenslåing) kan eller skal ta 20 år. Om 20 år heter kanskje
pengene våre Bitcoins eller Ether, bank og tiltrodde
tredjeparter er løst gjennom Blockchain systemer –
og ingen husker hva som ble beskrevet av gevinster
for 20 år siden. Delingsøkonomien ER økonomien
– det er altså fryktelig vanskelig å måle gevinster
mot forespeilet effekt av sammenslåing. Om 20 år
er vi kanskje igjennom den neste kommunestrukturendringen. Nei; gevinstene må beskrives, dokumenteres, formidles, forankres og gjennomføres mye
snarere. Skal vi si i løpet av 5 år? Da rekker flere av
oss å se om det vi gjorde var klokt. Eller bare gjennomføring av et interessant pålegg om endring.
Det er klart vi skal stå sammen – kommunesammenståing er fortsatt viktig. La oss stå sammen om kommunen vår. Uansett størrelse.

Om du fortsatt ikke er engasjert, sjekk denne linken:

Prøv selv på din egen sammenslåing:
www.nykommune.no gir deg anledning til å slå
sammen flere kommuner – og se noen resultater av
sammenslåingen.

https://www.asker.kommune.no/globalassets/dokumenter/politikk/kommunereformen/temanotatet---lokal-identitet-og-demokrati.pdf
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Om dette hadde vært fartsgrensen forbi Heggedal
Skole hadde ingen kjørt for fort – viser målingene.
Men det holder bare akkurat. Høyeste målte hastighet forbi skolen var 110 km/t. Fartsgrensen er 40
km/t.
Gjentatte trafikkmålinger i Heggedalsveien forbi Heggedal
skole (2007, 2010 og 2015) viser både et (alt) for høyt fartsnivå og en utvikling i trafikkmengde som må tas på alvor.
Heggedalsposten og Nærmiljøsentralen samarbeider med
FAU og trafikkutvalget ved Heggedal skole om å gjennomføre trafikkmålinger og følge utviklingen i trafikkmengden
– samt ikke minst en særlig uønsket og uendret atferd med
hensyn til bilistenes fart gjennom bygda. I dette nummeret
og i denne artikkelen ser vi spesielt på trafikken forbi Heggedal skole. I senere oppfølging vil vi rette søkelyset på andre strekninger med tilsvarende utfordringer. Og selvfølgelig følge nøye med på (anleggs)trafikk som følge av bygging
av nye Heggedal Skole. Skoleveien er ikke anleggsvei!
Og snart starter utbygging i sentrum.
Noen traﬁkk-begreper og fakta:
Middelhastigheten er gjennomsnittet av alle målingene over
et døgn, dvs. summen av alle hastigheter delt på̊ antall passeringer. Middelhastigheten er ikke veldig interessant i vår
sammenheng.
Fartsnivået er den hastighet som 85 % av bilistene ikke
overskrider (og 15 % overskrider). Vanligvis er fartsnivået
et uttrykk for den hastighet de fleste bilister vil oppfatte som
en rimelig fartsgrense etter forholdene på̊ stedet. Det er dette
tallet som i praksis forteller hvor fort ”de fleste” av oss kjører og det beste uttrykket for fart – i vår sammenheng.
Årsdøgntraﬁkk: Gjennomsnittlig trafikkmengde pr. døgn
beregnet ut fra total (faktisk eller beregnet) trafikkmengde
for hele året, delt på antall dager i året. Endring i årsdøgntra-
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Til slutt noen ord om ÅDT – eller trafikkmengden. Og noen
sammenhenger. Fra 2007 til 2015 er den totale trafikkmengden (ÅDT) økt med ca. 20%. Om du ser utviklingen i ÅDT i
sammenheng med (praktisk talt) ingen endring i fartsnivået
kan du trekke den slutningen at det er enda flere som kjører
for fort i 2015 enn det var i 2007.
Utvikling ÅDT
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- Et tiltak som virker er å kjøre litt saktere.
- Andre tiltak som virker til at du må kjøre saktere
er fartsdumper.
- Et tredje tiltak er å lyse opp fotgjengerovergangene slik at kryssende fotgjengere i alle fall blir
sett. Om du passerer fotgjengerfeltet i 90 km/t er
tunnelsynet ganske fremtredende.
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fikk er et utrykk for (i vårt tilfelle) økningen i trafikk.
”Høyeste målte hastighet”: Kjøretøy med høyest hastighet
kan være legitim utrykningstrafikk. Vi ser derfor også på de
”nest høyeste hastighetene” hvor vi finner atskillig flere passeringer. Her er hastighetene ”bare” 94-87-91 km/t – i årene
2007-2010-2015. Fortsatt er fartsgrensen 40 km/t.
Først litt om fart; i perioden 2007-2015 har fartsnivået forbi
skolen gått ned med 2 km/t, fra 60 til 58 km/t. Altså nesten
ingen endring.
Deretter litt om høyeste målte hastighet som i ”måleårene”
varierer mellom 110 og 100 km/t. Med det forbeholdet at
høyeste målte hastighet kan være legitim utrykning. Om vi
tar vekk den usikkerheten synker høyeste målte hastighet
(kanskjemaks) litt. Men er uansett mer enn det dobbelte av
tillatt hastighet.

2007
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Faktakilde: Asker og Bærum Traﬁkksikkerhetsforening
har gjennomført traﬁkkmålingene.
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Historielagets fotogruppe inviterer til fotokveld.
Historielagets fotogruppe inviterer til fotokveld.
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Klovnen
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tilbake
4. april!
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hunder og hundehold.
Vinterferie påfotogruppe
Innbyggertorget.
Askeland holder tegnekurs for barn.
Kl.18.00
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til fotokveld.
Kl. 12.00
Gratis, men hent billett på Biblioteket!
Kl.11.00
Arv og skifte v/Inger M Fevang, Swan Advokatfelleskap.
Kl. 13.00
Fortellerverksted v/ Heggedal og omegn historielag. Tema: Bak rattet og i baksetet.
Felles skidag på Eidsletta, Heggedal. Servering av grillpølser og kaffe. De som ikke har ski på
Kl.11.00
bena er velkommen til bålet med servering.
Kl. 17.30
LEGOKVELD for store og små barn.
Vinterferie på Innbyggertorget. Anniken Askeland holder tegnekurs for barn.
Kl.
Kl. 12.00
11.00
Skråblikk
kropp
ogpå
alderdom
Kåseri v/Knut Førsund
Gratis,
menpåhent
billett
Biblioteket!

14.
Man. 29.

17.30
Kl. 13.00

Kjemishow med v/Hedda.
Hedda
Johannesen
kommer
tilbake
sitt og
(for)rykende
Fortellerverksted
Heggedal
og omegn
historielag.
Tema:
Bakmed
rattet
i baksetet.kjemishow.

Mars
Ons. 16.

Kl. 11.00
Kl.
Kl. 17.30
19.00

Påskelunsj - og litt allsang v/Arne Sæther. Påmelding innen fre.11.3. på tlf.66791222
LEGOKVELD
store og småTema:
barn. Kistefossen og kraftverket.
Åpent årsmøtefor
i historielaget.

Man.
April14.

Kl.
Kl. 11.00
13.00
Kl. 17.30

Skråblikk
på kropp
og alderdom
Kåserihistorielag.
v/Knut Førsund
Fortellerverksted
v/ Heggedal
og omegn
Tema: Dokterråd og kjerringråd.
Kjemishow med Hedda. Hedda Johannesen kommer tilbake med sitt (for)rykende kjemishow.

Man. 16.
4.
Ons.

17.30
Kl. 11.00

I regnbuens- farger.
Klovnen
Knut Sæther.
er tilbake!
Påskelunsj
og litt allsang
v/Arne
Påmelding innen fre.11.3. på tlf.66791222

Ons. 6.
Tors.
17.

Kl. 19.00
11.00

Sangerårsmøte
vi husker
fra kjøkkenradioen.
Allsang, latter
og moro v/Hans-Arne Arntsen
Åpent
i historielaget.
Tema: Kistefossen
og kraftverket.

Ons. 29.
20.
Tirs.

Kl. 13.00
11.00

Foredrag om psykisk
helse. og
Psykologiteamet
v/Susanne
Sembog kjerringråd.
Fortellerverksted
v/ Heggedal
omegn historielag.
Tema: Thue
Dokterråd

April
Man. 25.

Man.
Mai 4.

Kl. 13.00
Kl. 17.30

Fortellerverksted v/ Heggedal og omegn historielag. Tema: Jubileer og merkedager.
I regnbuens farger. Klovnen Knut er tilbake!

Ons. 6.
11.

Kl. 11.00

Kan FN vi
lage
fred ifra
Syria?
v/avdelingsleder
i FN-sambandet
BragtvedtArntsen
Sanger
husker
kjøkkenradioen.
Allsang,
latter og moroStian
v/Hans-Arne

Tir. 16.
Man.
8.
Tir.
Tors.9.25.
Ons.10.
Man. 29.
Tir.
16.
Mars

Innbyggertorgets program
fram til neste
Man. 7.
Tors. 25. utgave av Heggedalsposten

(utgivelsen er flyttet, og bladet distribueres 17.-22. mai)
Man.
Tors. 7.
17.
Ons.
9.
Tirs. 29.

Tors. 20.
26. – søn. 29.
Ons.
Kl. 11.00
Søn. 29.
Kl. 13.00
12.00
Man.
25.
Kl.
Man. 30. .
Mai
Juni11.
Ons.

Kl. 13.00

Asker kulturfestival
mange
arrangementer
i Heggedal
EgetSemb
program!
Foredrag
om psykiskmed
helse.
Psykologiteamet
v/Susanne
Thue
Veifar mot fjorden
- åpning avogveifaret
Guibekken
til Vollen.
Egetog
program
Fortellerverksted
v/ Heggedal
omegnfra
historielag.
Tema:
Jubileer
merkedager.
Fortellerverksted v/ Heggedal og omegn historielag. Tema: Lokalpatriotisme

17. mai-arrangementet
i iHeggedal
2016
vil følge
tradisjonene
Kl. 11.00
Kan FN lage fred
Syria? v/avdelingsleder
i FN-sambandet
Stian Bragtvedt

Lør. 4. - søn. 5.
Kulturdagene på Heggedal hovedgård.
EgetHeggedalsbakken,
program!
stopp ved Heggedal
07:00
salutt.
Tors. 26.-–Vekking
søn. 29. av bygda med
Askerenkulturfestival
med mangekenveien,
arrangementer
i Heggedal Eget program!
Åpne søndager på Bekkestua Kl.12.00-16.00
Søn. 12. og søn. 19.
Hovedgård, Heggedalsbakken, Vollenveien, Gjellum
Søn. 29.– Avreise
Kl.med
12.00buss fra
Veifar
mot fjorden
- åpning
07:00
Gjellum
Idrettspark
forav veifaret fra Guibekken til Vollen. Eget program
Idrettspark.
elevene
som
skal
delta
i
barnetoget
til
Skaugum.
Her
Fortellerverksted v/ Heggedal og omegn historielag. Tema: Lokalpatriotisme
Man. 30. .
Kl. 13.00
er det verdt å nevne at Heggedal skole vil få æren av 13:30 (ca) – Hovedarrangementet starter, på grusJuni
å gå først i toget rundt Skaugum i år, så vi håper at så banen, i år som i fjor. Her vil det være sanger, taler,
Lør. 4. - søn.
på Heggedal hovedgård.
Eget program!
underholdning
fra lokale krefter, leker, servering og
mange
som5.mulig stiller oppKulturdagene
der.
masse rom for hyggelig sosialt samvær med gamle
Åpne søndager på Bekkestua Kl.12.00-16.00
Søn. 12. og søn. 19.
10:30 (ca) - Serveringsutsalget på Gjellum vil åpne
og nye sambygdinger og tilreisende.
når deltagerne fra barnetoget på Skaugum returne16:00 (ca) - Programmet for dagen avsluttes.
rer.
11:30 - Oppstilling til 17. mai toget i Heggedal på
parkeringsplassen på Gjellum Idrettspark
12:00 - Togavgang fra Gjellum. I toget går som vanlig Heggedal og Blakstad Skolekorps med hovedkorps og aspirant-/juniorkorps, Chevrolet Jazzband,
alle trinn ved barneskolen, barnehager og Heggedal
Idrettslag. Alle andre som har lyst er hjertelig velkommen. Ruten vi følger er som vanlig ut på Røy-

Det detaljerte programmet vil bli distribuert på plakater rundt om i bygda og i Budstikka. Det vil også bli
lagt frem i butikker, bibliotek og andre steder hvor vi
ferdes til daglig.
NB! Parkeringsplassen på Gjellum vil ikke være tilgjengelig for parkering denne dagen, slik at andre parkeringsmuligheter langs veiene i området må benyttes uten at man
stenger innkjøringer til eiendommer. Det vil være betalingsterminaler tilgjengelig knyttet til serveringen på Gjellum. Et eventuelt overskudd for arrangementet går til FAU
ved Heggedal skole, som vi vet benytter sine penger til
ulike tiltak knyttet til våre barns aktiviteter og velferd på
skolen.

Årets komité har bestilt sommerlig vårvær denne dagen, så det er all grunn til å finne frem finstasen, delta
i arrangementet og nyte den flotte vårstemningen.
Mvh årets 17. mai komite v/Erik Kyllo

30-33 Innbyggertorget i HP 2-2016-ver01.indd 33

02.03.2016 00:25:15

34

Heggedalsposten

SMÅNYTT

min vei til heggedal

Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg

Navn: Frode Wold
Adresse: Øvre Gjellum vei
Alder: 54 år

Frode Wold kom til Heggedal i 1987
sammen med kona Grethe. Da kom de
fra Vollen hvor de hadde leiet noen år.
Begge er imidlertid fra Asker. Frode
vokste opp på Undelstad mens Grethe
kommer fra Nesøya.
I 1987 arbeidet Frode på Posten i Asker, så Heggedal var et praktisk sted
å bo og et sted der man ﬁkk mer bolig for pengene. Dessuten spiller de i
Asker Musikkorps og hadde der musikkvenner fra Heggedal. Heggedalsposten møter ham på ett av de første
togene om morgenen. Han jobber
fortsatt i Posten, men nå i mange år på
Hovedkontoret i Postgirobygget. Han
kan gå tørrskodd fra Oslo S til konto-

ret og da er det praktisk med toget.
Livet i Heggedal – OG Asker – har
foruten jobb bestått av korpsmusikk;
spilling selv og tilrettelegging for at
andre kan spille. Hele familien har
vært og er involvert i skolekorpset i
Heggedal og dette har gitt mange gode
opplevelser., «Heggedal er et ﬁnt samfunn med hyggelig mennesker», sier
Frode. «Det er et veldig godt miljø i
skolekorpset og en ﬁn dugnadsånd, det
er et utmerket sted å begynne å spille
et instrument». Selv spiller Frode tuba
og er leder i Asker Musikkorps og der
ﬁnner man både kona Grethe, datteren
Helene og mange andre fra Heggedal.

Takk til Heggedal Lions Club
Vi vil rett og slett få rette en hjertelig takk til Lions Club i Heggedal. For vi har atter en gang vært
heldige. Vi ble nemlig også i år invitert til hyggelig lag i Heggedals storstue – Heggedal Hovedgård.
Hovedgården er blitt en perle i bygda, der den reiser seg stolt og majestetisk midt i Hovedgårdsbakken.
Onsdag den 10. februar klokken 19.00 møtte vi mannsterke frem. I år – som i mange tidligere år. Hver
og en av oss blir ønsket velkommen til årets selskap. Gården er vakkert opplyst av fakler, bordene inne
er pyntet med levende lys og hvite duker. Og alle de kjekke og blide gutta – som hele kvelden vet hva
som skal til for at gjestene skal trives. Vi ble servert flotte, høye hjemmelagede smørbrød som det sikkert var noen flinke damer? som hadde bidratt med, så takk til kokken også! Kringla etter hovedretten
var selvfølgelig fra Larsen – det finnes vel ikke bedre;
Vel forsynt og godt støttet av hyggelig taffelmusikk under hele måltidet ble vi etterpå vist inn i den
grønne stua hvor vi fortsatt kunne nyte god musikk og ta oss en liten ”svingom”. Og så åpnet baren.
Med tilbud til alle, det var fritt valg fra alle hyller. Atter en gang var ”gutta” i gang med servering og
betjening, denne gang med glass med egnet innhold til oss gjester. Gjett om vi hadde en flott og gjennom
hyggelig kveld! Ikke nok med det – alle som hadde behov for skyss til eller fra – ble hentet hjemme og
brakt trygt hjem etter selskapet.
Til slutt vil vi takke. Vi vil rette en hjertelig takk til alle dere i Heggedal Lions Club som steller i stand
en flott kveld for oss gjester. Vi håper dere får et godt år, med mange muligheter til nye arrangement
og gode bidrag i lokalsamfunnet. Vi kommer gjerne igjen!
Med takknemlig og vennlig hilsen pensjonister i Heggedal,
v/ Aa W - og på vegne av mange fornøyde gjester!

der håret ditt har betydning

GRATIS HÅRKUR

ved henvisning til denne annonse!

Hegeodden, Heggedal | Telefon: 94 79 27 88
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Gjellum Senter
Heggedalsveien
- Heggedal
Gjellum 350
Senter

Heggedalsveien 350 - Heggedal
Skreddersydd
Skreddersydd
solavskjerming
Mandag - fredag 7-23
Lørdag 8-21
Heggedalsveien 350
Tlf. 66 79 77 00 - asker@norsol.no
Mandag - fredag 7-23
1389 Heggedal
Lørdag 8-21
Mikro Dataregnskap AS

Heggedal
Heggedal
Gjellum Tannlegesenter

Mandag - fredag 7-23

Lørdag 8-21

Lillan Wikerholmen
Mand. Gjellum
- fred. 09.00Tannlegesenter
- 21.00
Tlf. 66 79 61 64
www.heggedalstannlegen.no
Lillan Wikerholmen
Mand. - fred. 09.00 - 21.00
Tlf. 66 79 61 64
www.heggedalstannlegen.no
Gjellum Frisør AS
HÅRSTYLISTEN

Stina Akre Hopland

Frisør
Telefon 66 79Gjellum
70 69 - 924
17 824 (kun sms)
Stina Akre Hopland

& -REHAB
as (kun sms)
Telefon 66RYGG
79 70 69
924 17 824

Sunline
Tlf. Solstudio
02385
Akuttvakt: 4127 4471
ÅpentSunline
alle
dager
09.00-23.00
www.rygg-rehab.no
Solstudio

solavskjerming

Norsol avd. Asker

Tlf. 66 79 69 30
Mand. - fred. 08.00 - 16.00
E-post:
post@mikrodataregnskap.no
Mikro
Dataregnskap
AS
www.mikrodataregnskap.no
Tlf. 66 79 69 30
Mand. - fred. 08.00 - 16.00
E-post: post@mikrodataregnskap.no
Tømrermester
Truls Stokker
www.mikrodataregnskap.no

Telefon 910 06 543/901 49 880

Tømrermester
Truls Stokker
truls@stokker.no
Telefon 910 06 543/901 49 880
truls@stokker.no
Asker
Takstﬁrma AS

Gravalid Service as
Telefon 922
53 357
Gravalid
Service
as

Steinar Brovoll
Telefon 91 73 65 55
steinar@atakstﬁrma.no

Åpent alle dager 09.00-23.00

Sivilarkitekt MNAL Randi Slåtten
Tlf. 91 12 89 07

922 Martine
53 357
Interiør Coach,
Christensen
RYGG & REHAB asTelefon

Tlf. 02385
AR
arkitekter
www.rygg-rehab.no
RYGG
& REHAB as

Åpent man. - fre. 08.00 - 21.00

www.dinark.no

Sivilarkitekt MNAL HELLE SJÅVÅG
man. - fre. 08.00
Tlf. 90 92 Åpent
90 32
www.sjavag.no

TEKNOSERV
Heggedalsveien 359
1389 Heggedal
Tel. 909 303 79
erik@teknoserv.no
Teknoserv holder til rett ved
bussholdeplassene ved Heggedal
Skole.

arkitektur og interiør

- 21.00

Tlf. 02385

www.rygg-rehab.no

tlf. 45 60 10 78

Akuttvakt:
4127 4471
www.Rom4Deg.no
Sivilarkitekt MNAL Wilhelmine E.Thuv

Akuttvakt:
tlf. 91 51 09 604127 4471
www.clou-arkitektur.no

Salg av ny PC og nettbrett.
Kjøper du ny PC hos Teknoserv, kan jeg
flytte dine gamle dokumenter, bilder,
favoritter, mail og kontoer over til den
nye.
Du får gratis Office program og anti virus
pakke med på kjøpet !

Flytting av data
mellom gammel og ny PC.
Fjerning av virus.
Kurs og opplæring.
Løsning av små og store data
Problemer.

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