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Kommunal treenighet
I sommer kunne vi lese både i Budstikka og Røyken og Hurums Avis
at fornøyde politikere i Asker, Røyken og Hurum ser fram til sammenslåing. De tre ordførerne smiler om kapp med kommunalminister Sanner - med hvert sitt kakestykke på fatet.
Nå er det ikke slik at disse tre plutselig har oppdaget hverandre.
Samarbeid over grensene har foregått i lang tid. Om ikke alltid like
smertefritt. Som i 1856 da formannskapet i Røyken mente Asker
skulle være med å dele utgiftene til vedlikehold på Røykenveien fordi
asker-bønder brukte veien når de skulle til Drammen. De mente å ha
sikre beviser for at det var «minst ti reisende daglig, hver vei!» Asker
blånektet å dekke utgifter.
Trafikken på Røykenveien er fortsatt en utfordring. I dag pendler ca
70 prosent og 60 prosent ut av henholdsvis Røyken og Hurum. Folketallet i Røyken øker svært raskt, i Hurum mindre.
Det ligger boligområder nær kommunegrensene i alle kommunene.
Inntil for et par tiår siden kunne skolebarna begynne på den skolen
som lå nærmest, uavhengig av kommunegrense. Dette gjaldt barn
fra Rødsåsen, Stokkerskogen, Rustadgrenda, Bjerkås. Tilsvarende
var det for grenseboere i Sætre og Åros. Dette var mulig takket være
en stilltiende avtale mellom skolemyndighetene i de tre kommunene.
Men så ble det flere elever enn skoleplasser. Hver kommune fikk nok
med seg selv! Dermed også slutt på det som for menigmann syntes
fornuftig.
Et annet forhold er arealutnyttelsen. Det blir trangere om plassen
jo nærmere sentrum du kommer. Både i Røyken og særlig Hurum
er det fortsatt romslig. Spørsmålet blir: Hvem skal bestemme hvilke
arealer som skal brukes til hva – og hvor bor disse beslutningstagerne selv?
Om fire år vet vi kanskje svaret.
Terje Martinsen

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)
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Marit Røgeberg, annonseansvarlig (marit.rogeberg@gmail.com)
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Abonnere?

Du kan abonnere på Heggedalsposten, og få den tilsendt pr. post. Det koster kr. 300,- pr. år, som kan innbetales til bladets konto
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Annonsepriser 2016:
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annonser i bladet, og må derfor i enkelte
tilfeller avvise annonsører.
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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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Olsen i Guibekken

Alf Olsen med butikkbetjening.

De ﬂeste vet sikkert hvor Guibekken er, stedet som tidligere var kjent som
Askers kaldeste sted. Ja, så kaldt kunne det være at Bustikkas journalist nektet
å tro det da han en vinterdag i 1965 ringte til landhandler Alf Olsen i Guibekken
for å høre hvor mange grader det var.

Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Olsen var nemlig Bustikkas faste kuldeobservasjonspost. Da han sa det var 42 grader, nektet Budstikkas
mann å tro det. Derfor reiste en avisansatt fluksens inn
til Metrologisk institutt for å låne et pålitelig instrument. Men han fikk syn for sagn: Guibekken hadde
faktisk 42.5 grader! Året etter var det også kaldt. Den
19. januar 1966 skrev Budstikka: «35 grader i Heggedal. Det var kaldt både i Asker og Bærum onsdag
morgen, og det ble en sur fornøyelse å ta seg frem til
jobben. Temperaturene varierte med 15 grader fra øst
til vest. Kulderekorden kom som vanlig fra Guibekken ved Heggedal der det hos kjøpmann Olsen ble
målt 35 kuldegrader.» I butikken trengtes neppe noen
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kjøledisk, i kalde vintermåneder måtte de sprengfyre
for å holde seg på plussiden.
Alf Olsen hadde bygd huset på slutten av 1920-tallet, men leide det ut til kjøpmann Oscar Ølstad fra
Røyken som startet kolonialbutikk i 1929. Alf Olsen
selv drev manufakturforretning ved Kapselfabrikken
ved Bondi. Men etterhvert ønsket han å drive landhandleriet i Guibekken. Da bygde Ølstad egen butikk
med bolig på toppen av Heggedalsbakken i 1935 –
huset som i senere år ble kalt «Blå-kiosken».
Alf Olsen drev gammeldags landhandleri. Der kunne du få kjøpt både brød, sælapinner og «fiskerpung».
Som guttunge var jeg nemlig fascinert av den svære
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Guibekken i 1970. Alf Olsens forretning til
venstre

Alf Olsen som soldat

pungen til fiskehandleren som kjørte rundt og solgte
fersk fisk. Pungen hadde to rom, ett for sedler og ett
for mynter. Bestefar hadde også en sånn, men uten
så mange sedler og mynter. Jeg var 10 år og hadde
tjent noen kroner på potetplukking på Yggeset, men
hadde ingen pung å ha dem i. Derfor dro jeg til Olsen
i Guibekken og kjøpte en slik pung, i litt mindre format enn fiskehandlerens. Den kostet omtrent like mye
som jeg hadde av oppspart kapital og forble derfor
ganske tom lenge. Jeg har den fremdeles et eller annet
sted, fylt med fiskekroker.
Men tilbake til Alf Olsen. Han var en vittig fyr med
en litt pipende stemme og kvikk replikk. Kledd i hvit
kjøpmannsjakke og med hvit skyggelue. Her kommer en episode fortalt av en som var i butikken da det
skjedde:
En gang før krigen skulle det arrangeres fest i vellet, og til anledningen skulle det servers drinker. Karl
Pedersen på «Trevar`n» hadde motorsykkel med sidevogn, og det ble bestemt at han og Finn Pettersen
skulle reise til polet i Oslo og handle. Begge satt i vel-
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lets styre. På hjemturen traff hjulet ei skikkelig dump
rett utenfor landhandleriet til Alf Olsen. Sidevogna
ristet så voldsomt at flaskehalsen på en av flaskene
ble knust. Like etter merket de at det begynte å renne
sprit ut av vogna. Karl bråstoppet og løp inn til kjøpmann Olsen og spurte om han kunne skaffe et spann
litt brennkvikt. Deretter løp han ut og fikk samlet opp
de edle dråpene fra den flaska som var knust. Da dette
var gjort, ble de enige med Olsen om å bli med opp
i «privaten» for å smake på varene. Da Karl og Finn
omsider fant ut at de skulle kjøre videre, var nok alle
tre litt på en snurr. Karl unnskyldte seg og sa at det
ikke hadde vært meningen å forstyrre Alf i arbeidstida.
Da kom det med den litt karakteristiske pipestemmen
fra Alf Olsen: «Nei, velsigne deg. Skulle det samma
hende igjen, må dere bare komma innom!»
I 1956 startet Alf Olsens nevø, Knut Olsen, kjøttforretning vegg i vegg med onkelens landhandleri. Etter hvert var det Knut som også overtok den daglige
driften av kolonialen. Men det skulle snart vise seg
at det ikke var plass for to kolonialforretninger nær
hverandre. Omkring 1960 hadde nemlig N. O. Dokken bygd ny forretningsgård der tunet til MellomGjellum gård hadde ligget. I 1977, etter 48 år med
gammeldags handel over disk, ble derfor dagligvarevirksomheten i Guibekken avviklet. Huset ble solgt,

Terjes fiskepung
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Alf Olsens forretningsbygg huser i dag bl.a dyrlegene Vets 4 Pets

og «Olsen i Guibekken» var dermed gått over i historien. Gårdens nye eier solgte maling og kjøkkeninnredninger, før han i 1984 overlot lokalene til en
skoforretning, med klær i 2. etasje. I dag holder veterinærer til i den gamle butikken, og der hvor tunet til
gården Mellom-Gjellum lå, ligger Gjellumsenteret.
At Olsen i Guibekken skulle ende opp i en artikkel i Heggedalsposten, skyldes en tilfeldighet. Jeg
drev nemlig og ryddet i et skap da jeg fant et bilde
av Alf Olsen som staut soldat, avfotografert i Dram-

men en gang tidlig på 1900-tallet. Bildet har ligget i
en rosemalt trebolle sammen med andre gamle bilder
hjemme på Søndre Stokker i årevis. Jeg tror grunnen
til at det har ligget her, er at Alf Olsen var gift med
Marie, datter av smed Martin Stokker (Stokkersmia)
som var født på Stokker. Han var onkelen til bestefaren til kona mi. Derfor var det kanskje ikke så rart at
kusina, Marie, hadde sendt et bilde av sin tilkomne til
fetteren. Rarere er det kanskje at disse bildene har fått
ligge urørt i et par generasjoner…

Maja og Alf Olsen med familie
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Daglig leder for Innbyggertorget er ansatt
Etter en god ansettelsesprosess med svært mange kompetente søkere er daglig leder for Innbyggertorget i Heggedal
ansatt.
Bente Flygind bor i Asker og kommer sist fra stillingen
som redaktør for Snø og Ski, som utgis av Skiforeningen.
Bente begynner i denne
viktige og spennende jobben i oktober – og Heggedalsposten kommer tilbake
med en utfyllende presentasjon litt etter at hun er på
plass i jobben.
Vi i Heggedalsposten og i
Nærmiljøsentralen ønsker
velkommen og gleder oss
til å bli kjent med Bente –
og ser frem til et godt og utviklende samarbeid!
For den gode ordens skyld; Innbyggertorget er en kommunal enhet, som rapporterer innad i Asker Kommune. Heggedal Nærmiljøsentral er en forening, med et bredt sammensatt styre og en daglig leder som rapporterer til dette
styret. Nærmiljøsentralen har statlig/kommunal finansiering. Innbyggertorget og Nærmiljøsentralen konkurrerer
ikke, men kommer til å være viktige samarbeidspartnere
i drift og utvikling av eksisterende og kommende muligheter i og for Innbyggertorget. Og vi er samboere. Altså
Nærmiljøsentralen og Innbyggertorget.

Takk skal du ha!
En dag like før ferien ringte Terje til Per; ”har du sykkelhjelmer i trans´matorn”? Nei. Det hadde vi ikke da.
Terje ryddet på lageret og hadde ”noen sykkelhjelmer”
han kunne tenke seg å gi til
trans´matorn, slik at også de
med glemmehjelm kunne
sykle rimelig trygt. Og de
som kanskje verken har sykkel eller hjelm – kunne låne
begge deler. Og slik ble det.
Trans´matorn fikk en ”halv
pall” med flunkende flotte
sykkelhjelmer fra Terje og
Shimano. Hjelmene er plassert hos Nærmiljøsentralen
– og lånes ut gratis – om du
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Snart kommer Posten hit!

I september åpner Post i Innbyggertorg akkurat her, i Tandberg Eiendoms lokaler ved siden av Innbyggertorgets bibliotekdel. Egentlig i forlengelsen av Innbyggertorget; vi
lager en dør mellom dagens Innbyggertorg og morgendagens ”Post i Innbyggertorg” slik at publikum får adgang
direkte fra Innbyggertorget. Postbokser, skranke, frimerker
og vår egen betjening kommer på plass i løpet av september. Da blir det slutt med å hente post og pakker i Asker.
Post i Innbyggertorg blir åpent både tidlig og sent – men
ikke i mellom... Dette vil bety åpne timer på morgen og
tilsvarende ettermiddag/kveld.
Før sommeren ble det satt i gang en dialog mellom oss på
Innbyggertorget, Asker kommune sentralt og Posten for å
se på muligheter for å beholde Posten i Heggedal etter at
KIWI besluttet å avslutte avtalen med Posten. Vi går mot
en liten sluttspurt akkurat nå for å få på plass de siste og
nødvendige avklaringer og praktiske løsninger, men ombygging er planlagt og settes i gang i disse dager. Resultatet av en slik ”samskaping” mellom frivilligheten, kommunen og næringslivet blir post i Innbyggertorg. Uten god
dialog og felles engasjement hadde vi ikke fått dette til;
vennligst vær vennlig med oss nye ”postansatte”!
PerS
eller barna ikke har med deg/dere hjelm til sykkelparken
vår.
Shimano Nordic Cycle AS på Hvalstad i Asker er Norges
største grossist innen sykkelkomponenter og utstyr, med
bl.a. hjelmer fra Bell og Giro. Shimano ble etablert i Japan
i 1921 og er verdens største produsent av sykkelkomponenter.
Terje Bø fra Heggedal er daglig leder i Shimano Nordic
Cycle AS.
PerS
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Frivillig arbeid til glede for mange
Dereje fra Etiopia og Kokob fra Eritrea har jobbet
frivillig for Nærmiljøsentralen i sommer. Gutta har
holdt det rent og ordentlig
i trans´matorn, har ryddet
og gravd opp gresskanten
rundt sandvolleyballbanen i Kloppedalen og rydder nå i buskaset utenfor
Hovedgården (HUS).

Nærmiljøsentralen inngikk før sommeren en
avtale med DIAS venner
om å være partner i et pilotprosjekt for å tilby fornuftige arbeidsoppgaver i form av frivillig arbeid, som et
tilbud til beboere på Dikemark statlige mottak. ”Arbeidstakerne” kan jobbe inntil 30 timer i uka – frivillig – altså
uten lønn. Og forutsetningen er at alt arbeidet som utføres
ellers ikke ville ha blitt utført som lønnet arbeid. Altså ellers kanskje ikke utført – annet enn som frivillig arbeid.
Vi vet at mye av det som er gjort har blitt satt stor pris på
– gutta har gjort en kjempejobb. Språk, kultur, bakgrunn
og det daglige nyhetsbildet fra hjemlandene har gitt oss
mange utfordringer som vi lærer av og vokser på.
Nærmiljøsentralen har ingen mening om asylpolitikk, men
dette virker – og gir god erfaring for alle som deltar.

Dikemark statlige mottak (DIAS) er et botilbud til de
som søker asyl i Norge. Det er frivillig å bo i mottak, men
de som velger å flytte ut av mottaket, mister støtten fra
det offentlige. Det er 120 ordinære plasser på Dikemark
asylmottak, og 30 tilleggsplasser. Norsk folkehjelp driver
mottaket.
DIAS venner er til for å knytte Askers befolkning sammen
med beboerne på Dikemark asylmottak. DIAS er en ideell
organisasjon, stiftet i 2015. I samarbeid med beboerne på
mottaket har DIAS utformet sin visjon:
”God bruk av tiden og helsefremmende, trygge boforhold
for asylsøkerne på Dikemark Statlige Mottak.
Vi vil særlig jobbe for at beboerne på DIAS skal kunne få
bruke ventetiden til å bruke sin kunnskap og erfaring for å
bidra i Asker, bygge kompetanse og nettverk og lære norsk.
DIAS venner skal arbeide som interessegruppe for asylsøkerne og være pådriver overfor myndighetene. DIAS skal
blant annet:
• aktivt initiere og støtte arbeids- og trivselstiltak for asylsøkerne
• bidra til helsefremmende opp-pussing ut over minste
standard
• ta initiativ til og bidra i prosjekter”
Sjekk http://www.diasvenner.no - det kan godt være du
også kan bidra!
PerS

Med utsikt til et hull – ser vi Heggedals indre?
Jeg sitter på kontoret ved kanten av hullet og prøver å stenge litt av lyden ute mens jeg håper at ”diket” mellom Gjellumvannet og hullet skal holde vannet unna; Hjørnetomta
– eller hjørnehullet – begynner å fylles med betongdekke
og forskaling til noen vegger, som forberedelser til tekniske rom og parkering under bakken, for næring og boliger i
huset som etter hvert vil reise seg en dag.
Cato Brunstad er prosjektleder for Entreprenøren Strøm
Gundersen (som jobber på oppdrag fra Tandberg Eiendom) og styrer det som skjer i ”Heggedals indre” – gropa
ved Kiwi;
Han sier – når jeg spør om hva som skjer nå:
”Vi har nå slått spunt (En spunt er en støttekonstruksjon
som brukes for å holde løsmasser unna utgravinger på land
og i sjøen. Den kan være midlertidig og fjernes når arbeidet er ferdig, eller stå permanent) for å kunne etablere kjørekulvert (undergang med mulighet for å kjøre bil) under
Trevaren, vi har begynt å grave for dette. Snart vil vi starte
med å borre stålkjerne peler som skal brukes til fundamentering der vi ikke når ned til fjellet. Vi har armert og støpt
over halve gulvet og støper de første veggene nå. Vi har
dessverre «rasert» mye av veiene men det har sin forkla-
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ring da vi skal oppgradere VA (Vann og Avløp) som ligger
i Heggedalsveien. Vi beregner at vi bruker ca. 12 uker før
de prefabrikkerte elementene kommer.” – Altså før man
begynner å bygge oppå det som nå er et hull..
(I denne ”ferietiden”
har det vært litt sparsomt med informasjon om de ”lange
planer” – hva skjer
når i 2017 og videre;
men vi kommer tilbake med oppdateringer
i Heggedalsposten så
snart det er mulig!)
PerS
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Innbyggertorgets program høsten 2016
NB! Det kan bli endringer. Følg med på www.iheggdal.no
og oppslag på Innbyggertorget
August
Ons. 24. kl.12.00

«Frivillig-lunsj»

September
Man. 5. kl. 17.30

Sirkusskole på Innbyggertorget v/Marianthe Salvesen (se omtale)

Ons.7. kl.11.00

Om oppfriskningskurs for eldre bilførere; 65+ v/Statens Vegvesen

Man. 12. kl.17.30

Sirkusskole på Innbyggertorget v/Marianthe Salvesen

Man. 12. kl.12.00

Babymandag: «Føkk lykke» v/Marte Frimand-Anda (se omtale)

Tir. 20. kl. 11.00

Sopptur. Felles for alle seniorsentrene. Oppmøte ved utfartsparkeringen på Dikemark.
Buss 701. Ta med niste.

Ons. 21. kl. 11.00

Asker Helsesportslag informerer om sine aktiviteter.

Ons. 21. kl.18.00-21.00

Knivkurs med Steinar Søsveen – Påmelding (se omtale)

Søn. 25. kl.15.00

Orientering om «Nytteveksten» på Øvre Bråta, Heggedalsvn.179. Soppkontroll kl. 16 (se omtale)

Man 26. kl 13.00

Fortellerverksted - Tema: Menighetslivet i Heggedal

Fre. 30. kl.11.00

Eldres dag - Jazzduoen - Kaffe og kake. Gratis

Oktober
Tir 4. kl. 17.00-18.00

Strikk og lytt. Ta med deg strikketøyet. Vi setter på en lydbok. (se omtale)

Ons 5. kl 18.00-21.00

Knivkurs med Steinar Søsveen - Påmelding

Man. 10. kl.12.00

Babymandag - vi lager Babymat (se omtale)

Tir. 11. kl. 17.00-18.00

Strikk og lytt Ta med deg strikketøyet. Vi setter på en lydbok.

Ons. 12. .kl 11.00

Hva skjer i Heggedal sentrum v/Per Sletaune, Heggedal nærmiljøsentral

Ons. 12. kl 19.00

Hva er kiropraktikk? Hvordan fremme god helse? v/Bente Alvær, Heggedal kiropraktikk

Man.17. kl.17.30

Dans for barn på Innbyggertorget v/KGB I kveld: HIP HOP (se omtale)

Tir.18. kl. 17.00-18.00

Strikk og lytt. Ta med deg strikketøyet. Vi setter på en lydbok.

Ons. 19. kl. 11.00

Hva gjør vi med de gamle oljetankene i hagen? v/Bjørn Nordby, rådgiver for miljø i AK

Ons. 19. kl.18.00-21.00

Knivkurs med Steinar Søsveen - Påmelding

Man. 24. kl. 17.30

Dans for barn på Innbyggertorget v/KGB I kveld: JAZZ/POP

Tir.25. kl. 17.00-18.00

Strikk og lytt. Ta med deg strikketøyet. Vi setter på en lydbok.

Ons. 26. kl.11.00

Velferdsteknologi, med fokus på mestring og velvære. v/Kjetil Senum, "Aldring og helse"

Man. 31. kl. 13.00

Fortellerverksted - Tema: Badeplasser ved Gjellumvannet

November
Ons. 2. kl.11.00

Det vi ikke snakker om; vold i nære relasjoner. Hva skjer i Asker? v/rådgiver fra Asker kommune

Ons. 2. kl. 18.00-21.00

Knivkurs med Steinar Søsveen - Påmelding

Man. 7. kl. 12.00

Babymandag. Barn og søvn. - Helsesøstrene på Heggedal helsestasjon

Man. 7. kl.17.30-19.00

Legokveld på Innbyggertorget. Vi har Lego, dere har de gode idéene

Ons. 9. kl. 11.00

Presentasjon av høstens bøker v/Rannveig Kvanum og Sigrid Aarnes, Asker bibliotek

Man. 14. kl 17.30-19.00

Button-verksted - Lag din egen button

Ons. 16. kl. 11.00

Utvikling av Innbyggertorget i Heggedal- Samtale og debatt

Man. 21. kl.17.30-19.00

Perle-verksted - Lag ditt eget smykke eller bilde av perler

Ons. 23. kl. 11.00
Tor. 24. kl. 19.00

Det digitale radioskiftet; hva innebærer det for deg? v/Ole Jørgen Torvmark, Digitalradio Norge
Åpent møte med foredrag og presentasjon av historielagets årbok 2016

Man.28. kl. 17.30-19.00

Kort-verksted Lag et kort til noen du er glad i. Kanskje et julekort?

Man. 28. kl. 13.00

Fortellerverksted - Tema: Langs Underlandsveien - Presstoff, Hardmetall, Sivilforsvaret

Ons. 30. kl. 12.00

Lutefiskmiddag - Påmelding innen 26.11.

Desember
Tor. 8. kl. 18.00
Tor. 8. kl. 20.00

Innbyggertorgets julemiddag. Påmelding
«Norske litterære julehefter fra 1880 til i dag-med vekt på kunstnere og forfattere fra Asker.»
v/Tom Brenne (gratis)

Lør.10. kl. 12.00-16.00

Juleverksted. Her skal det snekres, limes, klippes og sages. (Gratis)

Tir. 13. kl. 12.00

Luciadagen. Vi får besøk av fra barnehagen. Servering av julegrøt.

Ons. 14. kl. 12.00

Asker seniorkor. Servering av gløgg
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Litt om noen av
arrangementene i
september-oktober:
Babymandag
12. september: “Føkk lykke” v/Marte Frimand-Anda.
Marte driver bloggen Casa kaos, en foreldreblogg garantert fri for kakeoppskrifter og interiørtips. Hos oss holder
hun et morsomt feelgood foredrag med et skeivt og humoristisk blikk på småbarnsperioden.
Her er det duket for mye latter og gjenkjennende nikk.
10. oktober: Naturlig mat - den beste start.
Ta barnet med på en oppdagelsesreise i matens verden,
fylt av gode smaksopplevelser. Mari Eknes Nyhus lager
verdens beste babygrøt,
snakker om barnets første
moser og gir gode tips om
gode råvarer.

Dans for barn

mandagene 17. og 24. oktober.
HIP/HOP og JAZZ/POP. Nina Grøholt fra KGB dans &
ballett kommer for å lære bort dans med futt og fart i. Vi
danser i 40 minutter, og så får de voksne se hva vi har lært
etterpå. Begrenset med plasser. Påmelding på Innbyggertorget.
Passer for barn fra
6-10 år. Gratis.

Strikk og lytt

tirsdagene 4. og 11. oktober
Velkommen til en rolig og avslappende ettermiddag på
Innbyggertorget. Ta med deg strikketøy eller la vær. Vi setter på en ny og populær lydbok, og vi lytter oss gjennom
en times tid. Velkommen til en time
med lav puls i rolige
omgivelser.
Passer for voksne.

06-10 Innbyggertorget i HP 4-2016-ver01.indd 9
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Sirkusskole

mandag 12. september.
Har du en sirkusartist i magen? Har du lyst til å lære å
sjonglere eller trylle? Da er dette
noe for deg!
Marianthe Salvesen vil lære deg
morsomme kunster og lure triks.
Passer for barn fra 5 år og gjerne i
følge med en voksen.

Knivkurs

Vil du lære å lage din egen tollekniv til jakt, fisketuren,
eller kanskje til barnebarnet? Kurset finner sted på Innbyggertorgets eget snekkerverksted. Vi ser på valg av skaftmaterialer, forskjellige lærtyper, form og farge. Ta gjerne
med egne materialer hvis du har til første kurskveld, eller
du kan kjøpe av kursleder det du måtte trenge. Kursleder:
Steinar Søsveen. Deltagerne er i etterkant velkomne til
Asker knivklubb for videre arbeid.
Tid: Fire onsdagskvelder (21/9., 5/10., 19/10. og 2/11.)
kl.18 -21
Pris: Kr 600 for kurs og ca kr 500 for materialer
Påmelding til Innbyggertorget, tlf. 66 79 12 22, innen
9.september

Sopp og nyttevekster

Søndag 25. september kl. 15.00
Visste du at utdanning av soppkontrollører starta på Askerbørskogen?
Her ligger den tidligere Nyttevekstforeningens gård Øvre Bråta. Arbeidet
for et mer selvberga Norge hadde sitt
utspring her. Enda står redskapen for
bearbeiding av lin på gården.
(Se Historielagets årbok 2015)
Du inviteres til omvisning og informasjon ved
Trond Buttingsrud søndag 25. sept. kl. 15.
Kl. 16 blir det soppkontroll samme sted, ved autorisert
soppkontrollør Irene Skjellestad.
Sted: Øvre Bråta gård, Heggedalsvn. 179

Snekker/mekkeverkstedet
på Innbyggertorget (3. etasje)
er åpent for barn og voksne
annenhver tirsdag 18-21 fra 6. september
Har du noe som lage eller reparere?
Kan du tenke deg å være ansvarlig for verkstedet
noen tirsdager? Vi skulle gjerne holdt åpent hver
uke! Kontakt Dag Henning Sæther:
977 40 617 / d-hen-sa@online.no

17.08.2016 07:25:38
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Faste aktiviteter høsten 2016

NB! Det kan bli endringer. Følg med på www.iheggedal.no og oppslag på Innbyggertorget

Dag / tid

Aktivitet

Oppstart

Mandag kl. 10.00-20.00

Male gruppen ART

Mandag kl. 11.00-12.30

Glad trimmen

29. august

Mandag i ulik uker kl. 10.00-13.00

Lappeteknikk

29. august

Mandag kl. 13.00-14.30

Fortellerverksted (siste mandag i måneden)

Tirsdag i like uker kl. 10.00-12.30

Håndarbeid/arbeidsstue

Tirsdag kl. 10.00-12.00

Trimgruppe for slagrammede

Tirsdag kl. 11.00-12.30

Gå/ruslegruppe

23. august

Tirsdag kl. 11.30-13.30

Datakurs 8 ganger (kr. 350,-)

4. oktober

Tirsdag kl. 13.30-15.30

Datakurs for viderekommende 8 ganger (kr. 350,-)

4. oktober

Tirsdag i like uker kl.18.00-21.00

Snekkerverkstedet åpent

Onsdag kl. 12.00-14.30

Seniordans (inkl. ½ time pause/lunsj)

31. august

Onsdag kl. 12.00-13.00

Allsang

17. august

Torsdag kl. 10.00-11.00

Trim med fysioterapeut

18. august

Torsdag kl. 11.00-15.00

Bridge

18. august

Torsdag kl. 18.00-19.30

Språkkafé

Fredag kl. 12.00-13.00

Bingo

26. august

Fredag kl. 12.00-13.00

Quiz/Hurra meg rundt, pilkast mm.

19. august

26. september

26. september
23. august
6. september

6. september

1. september

Datakursene fortsetter –
i Heggedal
og utvikles videre denne høsten GladTrimmen
Starter opp igjen etter ferien mandag 29. august kl. 11.00.
Denne høsten prøver vi oss for første gang med et kursopplegg som både er for de noe ”uvante” – og for de som
ønsker å lære og/eller praktisere litt mer. For å gi anledning til å delta på begge delene av kursopplegget har vi
lagt kursene til samme ukedag – rett etter hverandre i tid.
Begge kursene går over 8 tirsdager og koster kr. 350.- for
alle de 8 kursdagene.
Tirsdag 4. oktober klokken 11.30-13.30 starter vi med
datakurs for begynnere/seniorer/andre interesserte. Vi har
god tid på dette kurset – men lover at du skal lære mye du
ikke behersker fra før.
Tirsdag 4. oktober klokken 13.30-15.30 starter vi også
med datakurs for de som ønsker å lære enda litt mer – kall
det gjerne viderekomne. Mer informasjon om kursene finner du på www.iheggedal.no!
Påmelding på egen liste
på Innbyggertorget –
eller på mail til
post@iheggedal.no
- så snart du kan, vi
er nødt til å begrense
antall deltakere!

Vi møtes utenfor Innbyggertorget hver mandag med mat
og drikke i sekken til fine turer i skog og mark når været er
bra. Ellers turer på asfalt.
Ring gjerne Laila Samuelsen på 915 66 932

Heggedal Seniordans

Starter opp igjen etter ferien onsdag 31. august kl. 12.00.
på Innbyggertorget - over Seniorsentret. Vi svinger oss til
fin musikk hver onsdag og har det veldig hyggelig sammen.
Bli med da vel! Her trenger man ikke å vær par.
Ring gjerne Laila Samuelsen på 915 66 932

PerS
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Nye Heggedal skole
Byggeprosessen har tatt tid, men
denne høsten fullføres prosjektet.
Heggedalsposten dro på befaring
på bygdas nye barneskole.
– Heggedal skole har vært og er et
utfordrende prosjekt på mange måter,
forteller prosjektleder John Dæhli
fra ﬁrmaet Roar Jørgensen AS.
Opprinnelig skulle skolen stått
ferdig til høstens skolestart.
– Vi besluttet å endre sluttdatoen
for prosjektet grunnet ﬂere utfordringer med blant annet grunnforhold og
ikke minst kvaliteten på eksisterende
bygninger, forteller Dæhli.
Deler av de eksisterende skolebyggene skulle etter planen bestå, og
inngå som en del av den nye skolen.
Imidlertid skal kvaliteten på de eksisterende bygningene ha vært dårligere enn først antatt. Derfor måtte
en større del av bygningsmassen rives.
– Erfaring viser at ombyggingsprosjekter av eksisterende bygg
ofte blir langt dyrere enn å rive alt
og bygge helt nytt. Det har vi også
opplevd i prosjektet med nye Heggedal skole, forteller Arne Hauge, som
er byggeleder for Asker Kommune.
Foruten utfordringer med de eksisterende byggene, har det også vært
uventede grunnforhold på tomta.
– Det var atskillige større masser
som måtte graves ut enn det
først var antatt, forklarer Hauge.
Ser frem til ny skole
– Det arbeides nå intenst med å få
alle brikkene på plass. Det er en
stram plan vi arbeider etter, men

6 Heggedal skole - 4-2016.indd 11

skolen skal åpne som planlagt til
skolestart i januar 2017, forteller
prosjektleder Dæhli. Denne høsten
arbeides det med å komplettere skolebygget.
– Det gjenstår i grove trekk dørmontasje og innredningsarbeider
slik at tekniske entreprenører kan
utføre sluttmontasje og begynne
med testing og igangkjøring. Møblering vil foregå mot jul. Arbeidet med
utearealene er noe forsinket, men vi
produserer så godt vi kan og håper
på en mild høst og vinter. Flerbrukshallen er for det meste tett og det
arbeides med å ferdigstille fasader,
innvendige arbeider, samt teknisk
montasje, forteller prosjektlederen.
Flerbrukshallen vil være bortimot
det siste som fullføres, men også den
skal være ferdig til desember 2016.
De siste månedene har det vært over
120 arbeidere på byggeplassen hver
dag, med utskiftninger av kompetanse avhengig av hvilken fase prosjektet er i, opplyser Hauge.

Foto: Trond Øines

I skolegården er det laget en såkalt
“skate bowl”.

Anne Kristi Jønland (t.h.) er styreleder
i Oasis of Hope. I februar i år besøkte
hun skolen.
I ﬂerbrukshallen pågår ferdigstillelse
av innvendige arbeider.

Heggedal skole har til årets skolestart 392 elever. 1.–6. trinn har
sin undervisning i midlertidige
lokaler på Drengsrud, mens 7. trinn
bruker Hovedgården ungdomsskole
grunnet plassmangel i lokalene på
Drengsrud.
Byggeleder Hauge forsikrer om
at den nye Heggedal skole er bygd
med god kapasitetsmargin, der det
er tatt høyde for befolkningsøkning i
Heggedal fremover.
Tekst og foto: Anders Lie Hagen

Flerbrukshallen og deler av skolen er
kledd i Kebony-panel.

17.08.2016 07:21:32

12

Heggedalsposten
Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg
Andre illustrasjoner: Asker kommune, Rambøll

Detaljreguleringsplan for nye Hallenåsen er førstegangsbehandlet i asker kommune

TO SKRITT NÆRMERE NY VEI TIL ØVRE HALLENSKOG…
.. OG EN NY, STOR BOLIGUTBYGGING

Ja – for i helhetsforankringen av planen (kap. 4.5 i Saksfremlegget til bygningsrådet) som ble behandlet i bygningsrådet 16. mars i år, heter det at ny vei til Øvre Hallenskog vil gi muligheter for befolkningsvekst i både Asker og Røyken og at en utbygging vil bidra til økt kundegrunnlag for tettstedet
Heggedal, med et mer levende sentrum.
Hallenåsen er en av flere inngangsporter til Kjekstadmarka,
der det drar rett opp fra Underlandsveien noen 100 meter
sydvest for Heggedal stasjon og rett etter NUSB. Mange i
Heggedal har tatt seg opp betongveien på vei ut i marka –
og helt sikkert undret seg; Hvordan er det egentlig å kjøre
opp Hallenåsen om vinteren? Ja – Plankedalen også? Jo
takk – det går oftest ganske greit opp, i alle fall med 4WD.
Realitetene er at det – forunderlig nok – ikke er registrert noen ulykker på strekningen. Det fremkommer av
Risiko- Og Sårbarhets-analysen («ROS-analysen») som
rådgivingsselskapet Rambøll gjennomførte på oppdrag fra
Asker og Røyken kommune i 2013. De bulkene som måtte
fremkomme gjennom vinterens utforkjøringer, blir åpenbart ikke meldt til forsikringsselskapene.

Skogsbilvei ikke godt nok når flere
boliger planlegges
Det hele går rimelig bra fordi hastigheten er begrenset og
trafikken er liten, enn så lenge. Men planene ligger der –
for storstilt utbygging av 600-650 nye boliger. Da må det
ny vei til.
Planene for nye vei har bølget frem og tilbake, foreslått
trasé ble alt i 2003 valg ut av planutvalget for nærmere
utredning. Politiske forhold har bidratt til at tiden har gått;
Veien ligger i hovedsak i Asker mens planene for ny bebyggelse i Røyken. Asker kan ikke forventes å finansiere
vei til Røykens beboere, selv om det vil gi økt aktivitet i
Heggedal, mens Hallenskog ikke har vært et prioritert utviklingsområde for Røyken. Blant beboerne har det heller
ikke vært en enhetlig drøm om hvordan Hallenskog skal
være – noen bor jo der nettopp fordi det er landlig. En dår-

Bildet viser krysset Underlandsveien / Hallenåsen i gammel og
planlagt versjon. I den nye planen flyttes krysset ca 75m i retning Hallenskog. Dette er rett etter 40-skiltet på bildet.

12-13 Hallenskog.indd 12

lig vei er litt av prisen å betale for dette. Andre har ønsker
om en bedre vei, og atter andre har interesse av at området
bygges ut. Med andre ord: det har ikke stått en samlet eierskare og sloss for ny vei.

De to skrittene
Nå er vi likevel to skritt nærmere en løsning på denne
«knuten». For det første: Asker kommune har førstegangsbehandlet en detaljreguleringsplan for ny vei til Hallenskog. Denne ble lagt ut til høring med frist 18. mai. Riktignok har NVE krevet at det kreves utredninger knyttet
til flomrisikoen for Skitthegga – men dette antas først og
fremst å påvirke fremdriften, ikke selve beslutningen. Ut i
fra oversikten i postmottaket i Asker, ser det ikke ut for at
det er kommet innvendinger mot planen som alt er behandlet i Røyken. Det ligger likevel en liten hake i planen –
kulturminner. Tre kulturminner er registrert, hvorav ett fra
steinalderen. Riksantikvaren har så langt ikke bekjentgjort
om de vil frigi dette. Men sier Riksantikvaren JA, så er
sannsynligheten stor for at veiplanene blir godkjent.
De tre kommunene Asker, Røyken og Hurum er i prinsippet enige om at de skal slå seg sammen fra 2018. Hallenskog blir med ett en del av Asker, et naturlig utviklingsområde i tilknytning til Heggedal sentrum og er derfor ønsket
av mange nok av våre folkevalgte i Asker.
Når veien kommer, er jo en annen sak – den må først inn
i budsjettene. Men nettopp kommunesammenslåingen kan
være den sentrale nøkkelen som bidrar til at veien realiseres innen overskuelig tid.

Formidabel trafikkvekst og økt fart, men
ikke endret risiko for trafikkulykker
Den nye veien blir dimensjonert for et fartsnivå på 50km/t.
Det betyr fartsøkning. Utbyggingen vil gi en formidabel
trafikkvekst – fra dagens ca 225 til omlag 3000 turer i døgnet. Det er lett å tenke at dette vil gi en endring i trafikksikkerheten. Belysning samt bygging av gang/sykkelvei skal
bidra til at risikoen i hht til ROS-analysen ikke skal bli
større. For at veien skal bli trygg helt frem til Heggedal
stasjon, la bygningsrådet inn forslag til reguleringsbestemmelse om at veien ikke kan taes i bruk uten at det også er
bygget ny gang/sykkelvei fra Hallenåsen frem til Heggedal
stasjon.
Heggedalsposten anbefaler for øvrig ikke folk å selge sine
4WD – for også den nye veien blir bratt – dog jevnere bratt
over en lengre strekning. Realitetene er at høydeforskjellen til toppen ved Solfjellveien fortsatt er 100 m, og største
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stigning som beskrives i de tekniske tegningene er
på hele 10,65%.
En godkjent reguleringsplan betyr ikke at det kommer en ny vei – det skjer først når byggingen kan
finansieres. Dette behandles ikke i reguleringsplanen – og det står heller ikke noe om når dette antas å
være et prioritert prosjekt. Så også på dette området
kan vi regne med de tre T – TTT – Ting Tar Tid.
Perspektivtegning av ny Hallenåsen, med Skitthegga,
jernbanelinja og Underlandsveien i forgrunnen. Dagens
Hallenåsen svinger seg opp mellom tunene som er vist
helt til høyre i tegningen. Planen for nye Hallenåsen går
fra krysset med Underlandsveien og helt opp til krysset
med Solfjellveien/Trollkleiva – på toppen. Figuren viser at det blir til dels høye støttemurer for den nye veien, og noen av disse skal
forblendes med naturstein, slik det er gjort på Heggedal stasjon. Ill.: Rambøll AS, som ikke kjenner navnet på kunstneren.
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PRIVAT PLANFORSLAG, FORSLAGSSTILLER:

3. Det blir mulig for biler å møtes – på hele strekningen!
4. Det blir gang/sykkelvei til området – rosa farge i kartet
5. Øvre del av veien følger nær dagens trase, blir fortsatt bratt,
men svingene rettes ut slik at veien blir oversiktlig
6. Bebyggelsen for enden av betongveien får ny innkjøring, med
avkjøring fra ny Hallenåsen om lag 1/3 opp langs den nye veien
7. Veien skal kunne tåle en utbygging på ca 600 nye boliger i
Hallenskogområdet og en tidobling av trafikken
SAKSBEHANDLING I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

1. gangs behandling, delegert / 1. gangs behandling i bygningsrådet:
2. gangs behandling i bygningsrådet:
Kommunestyrets behandling:
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Asker kommune, plan- og bygningsavdelingen
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10.02.2016
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Kartet viser forslaget til ny veitrase opp til Hallenskog, til krysset mellom Hallenåsen og Solfjellveien/Trollkleiva. Det er i
prinsippet syv tydelige endringer sammenliknet med dagens
situasjon:
1. Betongveien erstattes med en ny og slakere vei som svinger
seg opp skråningen forbi Underland gård – og de 300 første meterne parallelt med Underlandsveien før den svinger til høyre.
2. Krysset mellom Underlandsveien og Hallenåsen flyttes ca 75
m og i prinsippet blir det Underlandsveien som tar av fra Hallenåsen og ikke omvendt som i dag

Kjørefelt

ASKE
R KO

Detaljregulering for

X 6627600

m

KOORDINATSYSTEM:
HØYDEGRUNNLAG:
0

96/10

1:1000

KARTMÅLESTOKK:

Gjennomføringsone

AMY/GH

Mer informasjon: http://lokaldemokrati.asker.kommune.no/motedag?offmoteid=3289.
Informasjon kan finnes under sak 0024/16, eller under bygningsrådets møte 16. mars 2016. Der finner du saksfremlegget, plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse og Tekniske tegninger.
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Foto: Anette Ask / Forsvaret

Et spennende år i Gardemusikken
PORTRETT
INGVILD HOGSETH BØRSUM
TEKST: ANDERS LIE HAGEN

Ingvild Hogseth Børsum (21) fra
Heggedal har det siste året spilt
ﬂøyte i Hans Majestet Kongens
Gardes Musikkorps.
– Hvordan startet interessen for musikk?
– Begge foreldrene mine er veldig
interessert i musikk og har spilt i
korps. Jeg har vokst opp med musikk
rundt meg på alle kanter. Etter hvert
begynte storesøsteren min i skolekorpset, og jeg gikk bare og gledet
meg til å kunne begynne selv. I tredje
klasse begynte jeg på ﬂøyte og har spilt
siden. Skolekorpset har gjort at jeg
virkelig har hatt lyst til å satse et par
år og har gitt meg en hobby og gode
venner for livet. I fjor gikk jeg på
Toneheim folkehøgskole hvor jeg kun
drev med musikk og ble enda bedre
på å spille ﬂøyte.
– Hvorfor bestemte du deg for å ta et
år i Gardemusikken?
– Jeg hadde lyst til å utfordre meg
selv litt. Storesøsteren min begynte
i Gardemusikken etter videregående,
dermed ﬁkk jeg følge året hennes
der. Det gjorde at jeg ble enda mer

14-16 UNG-sider 4-2016.indd 14

interessert, men jeg ﬁkk også høre
om de tøffe dagene. Allikevel tenkte
jeg at dette var noe jeg hadde lyst til
å ta sjansen på. Jeg har ikke angret et
sekund.
– Hvordan foregår inntaket?
– For å komme inn i musikktroppen
må man gjennom sesjon og prøvespill. Der blir det funnet ut om man
er egnet fysisk og musikalsk for et
år i Gardemusikken. De som prøvespiller på et messinginstrument eller slagverk blir plassert enten i signal- eller hovedkorpset. De andre
instrumentene er i hovedkorpset. Det
blir også satt stor pris på om man
kan synge eller spille et bandinstrument i tillegg. Dette brukes når det
skal spilles fengende popmusikk eller
storband. Selv har jeg fått lov til å
være sangsolist i en ABBA-medley og
i en tradisjonell norsk folkesang.

”

Når skulle man ellers blitt
inspisert av kongen og kronprinsen,
eller gått drilloppvisning
for kongen av Jordan?

– Musikktroppen møtte opp rett i
Huseby leir på Røa og har hatt hele
førstegangstjenesten der. Dersom
man skal inn i drilltroppen møter man
opp på Terningmoen etter sesjon hvor
man går gjennom en tøff aspirantperiode med hard fysisk trening og
et intervju hvor det blir funnet ut om
man et egnet for drilltroppen. Deretter sendes drillaspirantene også til

17.08.2016 07:30:14
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Huseby leir hvor det starter en utsiling. De som ikke kommer gjennom
nåløyet blir sendt tilbake til Terningmoen. Aspirantperioden for drillrekruttene avsluttes med et beryktet
lueløp. I år varte løpet 38 timer med
lite inntak av mat, hard fysisk aktivitet og tungt psykisk press. Musikktroppen har derimot en debutkonsert
som avslutning på sin rekruttperiode.
Det er da vi går fra å være garderekrutter til gardister. Tilsammen utgjør musikk-, drilltroppen og stab
tredje Gardekompani.
– Hvor mange er i musikktroppen?
– I år er det 76 soldater i musikktroppen, hvorav seks ﬂøytister.
– Hvor mange måneder er tjenesten?
– Vi begynte som rekrutter 22.
september 2015 og avslutter tjenesten
9. september i år. Før drillsesongen
begynte var det en del fri i helgene.
Etter påske derimot, har det vært
mange oppdrag som har foregått i
helger og i sommerferien. Vi har hatt
to uker sommerperm. Men Garden
blir et eget liv, det er ikke noe man
tar seg fri fra slik som man gjør når
man kommer hjem fra skolen eller har
ferie. Vi bor i leir, dermed får man
et stort sosialt nettverk og nesten en
slags familie der.
– Hvordan bor dere?
– Vi er delt inn i lag som består av
både gutter og jenter. Laget deler gang
og stue. På soverommet mitt er vi seks
jenter. Jeg skal innrømme at jeg var
ganske spent på hvordan det ville bli å
dele soverom med så mange, men det
har nesten bare vært hyggelig. Man
lærer å kjenne hverandre på en helt
annen måte, man får virkelig sett alle
sider av en person. Derfor lærer man
hva som er viktig for en selv, men
også å tilpasse seg alle personligheter.

14-16 UNG-sider 4-2016.indd 15
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Musikktroppen på Westpac stadium i New Zealand i februar.
Foto: Marthe Brendefur / Forsvaret

– Hvordan er dagene?
– For musikktroppen består dagene
for det meste av SLO (sluttet orden
eller marsjering), fysisk trening og
musikkøvelser. I tillegg blir det en del
egentrening der man enten øver på instrumentet sitt eller på drillen vi går.
Det er lange dager og nok å gjøre. I
tillegg går det en del tid til stryking av
uniform, pussing av sko og vasking.
I tredje Gardekompani kan man alltid
bli litt bedre, derfor er det nok å sette
ﬁngrene i. Uniformen som brukes
hver dag skal aldri ha en eneste rynke
i stoffet. Derfor lærer man seg faktisk
å sitte og bevege seg uten å krølle til
stoffet i klærne! Men alt dette er for å
opparbeide detaljsynet vi trenger når
vi skal gå drill.
– Hva har dere gjort i løpet av året?
– I tillegg til konserter og drilloppvisninger rundt om på Østlandet
har vi deltatt på noen store oppdrag.
I januar hadde vi vår største konsert;
festkonserten i Oslo konserthus med
innslag av både storband, popmusikk,
klassisk musikk og av drilltroppen. I
februar reiste vi til Australia og New
Zealand for å delta på The Royal Edinburgh Military Tattoo Melbourne og
Wellington. Det var en helt vanvittig
opplevelse - det har enda ikke har gått
opp for meg hva jeg har vært med på.

– Vi gikk drilloppvisning for 260 000
mennesker på to uker. I Australia var
det i underkant av 36 000 mennesker
per forestilling. Jeg kommer aldri til
å glemme den massive jubelen fra en
så stor arena. Det var helt fantastisk!
I mai deltok vi på Norsk militær tattoo i Oslo spektrum. Det var spesielt
gøy å opptre på hjemmebane. I juli
var vi på norgesturné som gikk om
Stavanger og Bergen. Der hadde vi
både drilloppvisninger og kirkekonserter. Det var veldig gøy å opptre i
tettsteder hvor alle kom for å se på
og kanskje oppleve Garden for første
gang. Da kjente vi litt på den kjendisstatusen som tredje Gardekompani
har opparbeidet seg i Norges land.
– Akkurat nå er jeg i Edinburgh hvor
jeg skal være frem til slutten av august. Her deltar vi på The Royal Edinburgh Military Tattoo. Dette er den
største og mest berømte tattooen i verden. Med fullsatte tribuner hver kveld
foran Edinburgh Castle skal vi gå tilsammen 25 drilloppvisninger! Det er
gøy å treffe forsvar og aktører fra hele
verden som jobber for samme mål.
Artikkelen fortsetter
på neste side.
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– Noe som har gjort spesielt inntrykk?
– 17. mai var en stor opplevelse.
Det var veldig gøy å få gå sist i
toget opp Karl Johan. Å komme opp
til Egertorget og se utsikten til slottet
med mange tusen mennesker og norske ﬂagg var ganske spesielt. Ellers er
faktisk de aller sterkeste minnene alle
hverdagene med vask, inspeksjon og
utrolig godt samhold.
– Hvordan vil du oppsummere året?
– Hvis man er glad i musikk og har
lyst til å utfordre seg selv er Gardemusikken absolutt noe som kan anbefales på det sterkeste. Det har vært et
krevende, men helt fantastisk år jeg
aldri ville vært foruten. Selv om det
kan høres slitsomt ut å stå opp klokken
ti på seks, vaske og bo på seksmannsrom, er det et år som har gitt fantastiske opplevelser som man aldri vil få
oppleve ellers. Når skulle man ellers
blitt inspisert av kongen og kronprin-

Få mer informasjon om
aktiviteter og kurs på
Kalibers Facebook-side.

Ingvild H. Børsum med Gardemusikkens dirigent, Eldar Nilsen, under en
kirkekonsert i Stavanger domkirke i juli. Foto: Filberg Foto
sen, eller gått drilloppvisning for kongen av Jordan? Det er så utrolig mye
spennende jeg har fått gjort dette året.
I tillegg har jeg fått meg venner for
livet. Jeg har også lært at jeg tåler og
orker så veldig mye mer enn jeg tror.
Det har vært slitsomt iblant, men jo
større er gleden når man får til ting.

– Hva skal du gjøre til høsten?
– Til høsten skal jeg studere i Trondheim. Heldigvis er det mange fra Gardemusikken som skal dit, så vi får
holdt kontakten. Første året kommer
nok skolen til å prioriteres mest, men
jeg kommer nok til å spille litt også.
Musikken vil alltid være en hobby for meg.

Kaliber ungdomsklubb er ungdomsklubben i Heggedal for ungdom
fra 12–18 år. Klubben ligger ved Hovedgården ungdomsskole.
Her kan man spille bordtennis, biljard og PlayStation. Det er
åpen cafe med salg av mat og snacks. Man kan også se ﬁlm,
holde på med kreative aktiviteter og være med på kurs.

Aktiviteter i september
Fredag 2. september, kl. 18–22
Back to school party! Fest med DJ-er,
konkurranser og masse gøy!

Åpningstider
høsten 2016
Mandag: kl. 14–17
Tirsdag: kl. 14–20
Torsdag: kl. 14–17

14-16 UNG-sider 4-2016.indd 16

Mandag 26. september, kl. 15–16
Nytt kurs starter: Danse Musikal
Bli med på en morsom og allsidig form for dans!
Profesjonell dansepedagog fra Bjørg Gretes danseskole.
Påmelding til kurset: send mail til Lisa på ungdomsklubben.
(Lisa.Laerum.Aslund@asker.kommune.no)
Ansvarlig for programmet er Lisa Lærum Åslund.

17.08.2016 07:30:28

BILDER DELT PÅ HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOK-GRUPPE

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

Vakkert på Heggeodden.
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Ta dere tid, gå en tur og se hvor ﬁnt det har blitt på stasjonsområdet.
Foto: Terje Reier Gundersen (7. juli 2016)

Fin tur i Kjekstadmarka i dag.

Så ﬁn kveld i dag.

Foto: Tone Beate (2. juni 2016)

Foto: Thure Pettersen (6. juli 2016)

Foto: Erika Meilutė (28. mai 2016)

Trans’matorn. Sommerfest
for 6.–7. trinn Asker-skolene.

Svanemor og ungene tar
over Heggedal. Herlig!

Masse vann på den nye
veien over Heggedal stasjon.

Foto: Sverre Aae (26. mai 2016)

Foto: Gry Jeanette Nygård (8. juli 2016)

”Traktoregg” på Yggeset.

Foto: Terje Reier Gundersen (28. juli 2016)
17 Fotoside fra Facebook 4-2016.indd 17

Foto: Kristin Duvold (6. august 2016)

Lek ved Gjellumvannet.

Foto: Erling Skryseth (4. juli 2016)
17.08.2016 08:28:02
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Lys og varme!

“Mykji lys og mykji varme, tru og håp det kain du få med” –
synger Åge Aleksandersen. Dette kan gjelde også for Lysfabrikken som holder til
i Heggedal fabrikker. I tillegg til lys leverer de sosialt fellesskap og personlig
utvikling.
Tekst/Foto: Ole-Herman Bjor
Driften av lysfabrikken er en del av
Kirkens feltarbeid i Asker. Lysfabrikken er en arbeidstreningsplass for de
av feltarbeidets brukere som har kommet lengst i arbeidet med å bli kvitt
rusproblemer og som jobber med å
ﬁnne tilbake til et normalt arbeidsliv.
Typisk tid for ”ansettelsen” er 3 til 6
måneder og vanligvis er ﬁre personer ansatt om gangen. Det diakonale
aspektet er minst like viktig som lysproduksjonen. For at dette skal ligne
en normal arbeidsplass må det også
fokuseres på at kundenes behov skal
tilfredsstilles – både til kvalitet og leveringstid. Kundene ﬁnnes over hele
landet. Siden det utelukkende produseres lys hvor stammen er ufarget
stearin, er de ﬂeste av kundene menigheter og begravelsesbyråer. Av og
til legges det farget stearin utenpå de
Arbeidsleder Thomas Wendt fyller
hvite stammene.
lysstøpemaskinen med ﬂytende steaMaskinene som benyttes for prorin. Maskinen er forvarmet rett under
duksjonen kommer fra tidligere Balsmeltetemperaturen.
stad lysfabrikk i Vollen. Alderen gjør
at vedlikeholdet blir en utfordring. Det
Stearin
er derfor kjærkomment med assistanFast fettstoff uten lukt og smak.
se fra frivillige til dette så vel som til
Smeltetemperatur 60 – 70 oC.
arbeidsledelsen. Thomas Wendt forLysfabrikkens stearin fremstilles
teller at det nærmest var en tilfeldigfra rapsolje. Riksantikvaren
het at de startet med lysproduksjonen.
anbefaler at det brukes lys av
Kirken hadde forsøkt å kjøpe lys hos
ren stearin siden disse antas å gi
Vollen lys som hadde tatt over utstyret
mindre sot og forurensning ved
etter at Balstad ble lagt ned. Men det
forbrenningen.
viste seg at også Vollen var i ferd med
å legge ned virksomheten. Resultatet
ble derfor at de kjøpte produksjonsut- Ellen Garnaas har ansvar for økonomi
styret i stedet for lys – og opplæring i og markedsføring. Her assisterer hun
å betjene maskinene ﬁkk de også med i støping av alterlys. Stearinen krymper 25% når den størkner og gjør det
seg!
mulig å få lysene ut av formene.

Kirkens feltarbeid i Asker

startet i 1984 og driver:
• Varmestua, treffested hvor 30 - 40 personer er innom daglig. Her kan
de få mat og varme seg samt hjelp til praktiske ting som lån av PC eller
vasking av klær
• Elveplassen og Hybelhuset for midlertidig bolig
• Arbeidstiltak for kortvarige arbeider (ﬂytting, hagestell, rydding etc)
• Bruktbutikken på Føyka - arbeidstrening
• Lyspunkt 1 (Lysfabrikken)
Feltarbeidet drives av Den norske kirkes menigheter i Asker kommune med
økonomisk støtte fra kommunen.

Lysfabrikken HP 2016-4.indd 18

Ellen Garnaas støper Hellig-tre-konger lys og Thomas Wendt betjener
konemaskinen som freser lysene for å
lage en kon ende som gjør at lysene
passer i de ﬂeste lysestaker.

17.08.2016 07:01:52
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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
48 47 65 47

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
45 61 56 31

Hudpleier Michelle Nuth
tilbyr hudpleie, hårfjerning med voks
og farging av vipper og bryn, vippe
extension og manikyr
Trevaren 16, 1389 Heggedal
Heggedal sentrum, det gule huset,
frisør- og hudpleie-kjelleren

19 Annonser Beautykjeller-Borch-Farg-Traf-Real.indd 19
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En koselig tur langs fjorden

Kyststien fra Høvikvollen
til Båtstø og videre til Åros

Dette er en tur langs fjorden på stille småveier
der du kan nyte vakker natur. Er du fristet til
et bad er det ﬂere bademuligheter underveis.

Høvikvollen har et stort ﬂott friområde.

Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Anders Lie Hagen

HØVIKVOLLEN ligger mellom Ramton Campingplass og Båtstø. Kjør til Slemmestad og ta av mot
Nærsnes. Kjør forbi Nærsnes og videre forbi Ramton Campingplass. Veien ned til Høvikvollen er godt
skiltet og det er gode parkeringsmuligheter der.
Høvikvollen er en idyllisk badestrand der det for
mange år siden også var teltplass. Nå er det et stort,
flott friområde der.
KYSTSTIEN går inn ved friområdet og fører deg
forbi koselige hus og hytter med blomstrende hager
mot Båtstø. Når du kommer til Fagertun tar du til
venstre ned mot vannet, mot den lille bukten der.
FAGERTUN tilhører Røyken kommune og er nå et
idyllisk sted som kan leies til store og små anledninger. Et populært sted for bryllup og konfirmasjoner
på sommerhalvåret. Fagertun var tidligere et sykehjem. Da sykehjemmet ble nedlagt ble stedet restaurert og den herskapelige villaen ble et populært utleiested der man også kunne overnatte. Nå er 2. etasje
ominnredet til klasserom for ungdomsskoleklasser.
Det er derfor bare 1. etasje som leies ut. På hverdager
kun på kveldstid, mens du i helgene kan leie stedet
fra fredag til søndag. Et herlig sted i en liten bukt
med stor uteplass ned mot sjøen.

20-22 TUR 4-2016.indd 20

StavTrimmen gikk turen fra Høvikvollen
til Båtstø og videre til Åros. Her i Blåhellaveien.

Å
På naustet ved Båtstødammen henger bilde av is-skjærere i
aksjon. Ved siden av henger gamle redskaper.

17.08.2016 07:38:18

Høvikvollen
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Fagertun er et idyllisk sted som kan leies
til store og små anledninger.

Vi går videre mot BÅTSTØ som er
et sjarmerende sted med en liten båthavn og smal vei som smyger seg
mellom husene. I sentrum var det
tidligere både butikk og postkontor,
men disse er borte nå. Grunnlaget for
en god business ble for magert. I sentrum ligger også en nesten gjengrodd
dam, BÅTSTØDAMMEN. Denne
var fra gammelt av en inntektsbringende is-dam. Isblokkene ble skipet
fra havna i Båtstø. På naustet ved
parken, rett ved badeplassen, henger
bilde av is-skjærere i aksjon og ved
siden av henger det gamle redskaper
som ble brukt til dette.
Badeplassen ligger bare litt forbi
småbåthavna. Her er det brygge og
badetrapp, så det er bare å hoppe i
vannet. Liker du best å starte badet
på grunnere vann, så spar badet til
litt senere. Vi går videre og til venstre inn BLÅHELLAVEIEN. Den
er merket med Kyststien. Denne følger vi frem til Åros.

Åros

Artikkelen fortsetter
på neste side.

© Kartverket
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Før vi kommer frem til det lille kystmuseet i Blåhellaveien, går det en sti ned til en liten koselig
bukt der det er fint å bade. Museet er åpent om
sommeren på søndager og tilbyr mulighet for enkel
servering.
På vei ned til Åros ser du rett over til GRÅØYA.
En liten øy mellom Åros og Håøya. Hyttene du
ser på Gråøya er Tiedemanns sitt feriested. Stedet
hadde ansatte i Tiedemanns Tobakksfabrikk stor
glede av. Fabrikken ble nedlagt i 2008 etter 230
års drift. I 2007 ble Gråøya et naturreservat, og et
verneområde på lik linje med Sundbyholmene som
ligger utenfor Båtstø (den lille øya med fyrlykta på
og småøyene rundt). Gråøya er ellers et yndet sted
for båtfolk å legge til, i le for vær og vind.

Fra kyststien ser du Tiedemanns feriested på Gråøya.

På din vei passerer du flotte utsiktspunkt og rasteplasser, og går forbi koselig bebyggelse langs
Fjordveien, før du ser brua over Åroselva.
Herfra har du tre valgmuligheter:
Korteste vei tilbake er å gå over brua og til Åros

1

2
3

sentrum og ta buss tilbake til Høvikvollen. Anbefaler at du da på forhånd sjekker
busstider. Det går neppe busser oftere enn
en gang i timen.

På vei ned mot Åros. Her får du en vakker utsikt utover
fjorden til sydspissen av Gråøya og Torvøya

Snu og gå den samme koselige veien
tilbake.
Ta til høyre opp Store Åros vei, en lite
trafikkert vei og følge denne. Ta til høyre
i krysset, Astrid Skards vei, og videre opp
til Frydenlund Skole. Der går du tvers
over fotballbanen og går inn på en sti/
skogsbilvei som fører deg ned til Båtstø
igjen. Derfra følger du kyststien (veien
langs fjorden) tilbake til Høvikvollen.
Rundturen er på ca. 8 km.

Flott rasteplass langs kyststien ved Åros

- Det er bare å nyte
den flotte naturen.
God Tur!
Flott utsikt også innover fjorden. Her nordspissen av Gråøya nærmest og Håøya bak, og Colorline på vei ut fjorden.
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Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

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

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

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

H eggedalsbakken 6
1389 H eggedal
Kunnskap gjennom 30 år

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

der håret ditt har betydning

der håret ditt har betydning
Cut AS | Heggeodden 3, 1389 Heggedal
Telefon: 94 79 27 88 | post@cutfrisor.no | www.cutfrisor.no
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Eventyrstund på Blåfjellhytta
18. oktober kl.
Eventyrstund
på1800.
Blåfjellhytta
18.
oktober kl. 1800.
VELKOMMEN TIL ALLE BARN MELLOM 4

og 10 ÅR!
VELKOMMEN TIL ALLE BARN MELLOM 4
ogHeggedal
10 ÅR! IL v/Blåfjellhytta ønsker at alle barn
skal bli kjent med det flotte stedet i
Kjekstadmarka,
og inviterer
alle barn
mellom
Heggedal
IL v/Blåfjellhytta
ønsker
at alle
barn 4 –
10 bli
år til
en gratis
eventyrkveld.
skal
kjent
med det
flotte stedetDet
i blir
eventyrvandring,
eventyrlesning,
sang
og eventyr
Kjekstadmarka,
og inviterer
alle barn
mellom
4–
ogendrikke.
med mamma,
10mat
år til
gratis Ta
eventyrkveld.
Detpappa
blir og
bestemor/bestefar
og søsken til sang
en spennende
eventyrvandring,
eventyrlesning,
og eventyr
kveld
i skogen.
mat
og drikke.
Ta med mamma, pappa og
bestemor/bestefar og søsken til en spennende
Vi holder
kiosken åpen for salg av eventyrmat og
kveld
i skogen.
drikke, og også litt for de voksne.
avsluttes
kl. 2000.
ViEventyrstunden
holder kiosken åpen
for salg
av eventyrmat og
drikke, og også litt for de voksne.
Hvis du ønskeravsluttes
å kle degkl.ut2000.
som et troll eller som
Eventyrstunden
ei hulder er det flott.
Hvis du ønsker å kle deg ut som et troll eller som
ei hulder er det flott.
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Vi premierer alle barn som
kommer til Blåfjellhytta denne kvelden.
Vi premierer alle barn som
Velkommen
til en annerledes
og spennende kveld
kommer
til Blåfjellhytta
denne kvelden.
på Blåfjellhytta.
Velkommen til en annerledes og spennende kveld
påBlåfjellstyret
Blåfjellhytta.
Blåfjellstyret

HIL inviterer hele bygda til
Idrettens
Daghele
2016
HIL
inviterer
bygda til
Søndag 18/9
kl. 12 - 15 på Gjellum
Idrettens
Dag 2016
Søndag 18/9 kl. 12 - 15 på Gjellum
Vi ønsker alle barn og unge i
Heggedal velkommen til en dag
idrettalle
og lekbarn
på Gjellum.
Vimed
ønsker
og unge i
Heggedal velkommen til en dag
Duidrett
kan ogprøve
med
lek påfotballferdigheter,
Gjellum.
måle hastighet på skudd, løpe 60
tid, fotballferdigheter,
lengde, kulestøt,
Dumeter
kan på
prøve
rulleski,
skihopp
mye mye
måle
hastighet
på og
skudd,
løpe mer.
60
meter på tid, lengde, kulestøt,
Alle øvelser
rulleski,
skihopp starter
og myekl.
mye1200
mer. og
avsluttes etter ønske, senest 1500.
Det øvelser
vil bli loddtrekning
1330.
Alle
starter kl. ca
1200
og
Salg avetter
mat ønske,
og drikke
i kiosken.
avsluttes
senest
1500.
Det vil bli loddtrekning ca 1330.
Salg av mat og drikke i kiosken.

Barna bes gjennomføre så mange
øvelser som mulig, så det
oppfordres
til å møte tidsnok
for å
Barna
bes gjennomføre
så mange
ø vfåe lmed
s e r seg
s oalle
m øvelser.
mulig, så det
oppfordres til å møte tidsnok for å
foreldre,
få Ta
medmed
seg alle
øvelser.tanter, onkler,
besteforeldre, søsken og venner til
sosiale
og hyggelige
Tanoen
medaktive,
foreldre,
tanter,
onkler,
timer på Gjellum.
besteforeldre,
søsken og venner til
noen aktive, sosiale og hyggelige
Heggedal
I.L. –
timer
på Gjellum.

Klubben der alle lykkes!
Heggedal I.L. –
Klubben der alle lykkes!

0
0
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Gratis
inngang
Premier
til alle
Premier til alle
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Friidrettsgruppa i
Friidrettsgruppa
Heggedal
Etter en lang sommerferie er
friidretten endelig i gang igjen
med morsomme treninger for
barn i alle aldre.
1– 3. klasse har treningstider ute
på Gjellum hver onsdag fra
17:00 til 18:00. Alle nye
førsteklassinger oppfordres til å
møte opp for å utforske hva
friidretten har å tilby. Barna får
grunnleggende innføring i løp,
kast og hopp, i tillegg til masse
morsomme leker og stafetter.
4-6. klasse har treninger ute på
Gjellum fredager fra kl. 17:00 til
18:00. For de største barna er det
i tillegg trening hver tirsdag fra
17:30 – 19:00.
For de som ønsker å konkurrere
er det et variert tilbud av
konkurranser i nærmiljøet. Neste

HEGGEDAL IDRETTSLAG

i Heggedal

store stevne er Nesøyalekene
lørdag 17. september. Her
håper vi at så mange som
mulig deltar, slik at vi kan
stille med en stor tropp for å
v i s e f r e m k l u b b e n v å r.
Påmelding skjer via
minidrett.no.
Ta kontakt med Berit Marstein
(trener for 4-6. trinn) eller
Bjørn Henrik Pedersen (trener
for 1-3. trinn) dersom dere har
spørsmål om friidretten i
Heggedal.
Berit Marstein
(tlf: 97181309)
Bjørn Henrik Pedersen
(tlf: 920 95 972)

Hedda Kristine Vik Pedersen (1. fra venstre) i aksjon for Heggedal IL under Romerikslekene
tidligere i år.

Tekst og foto:
Bjørn Henrik Pedersen

Trim og trening
Velkommen til ny sesong med trening som passer alle
voksne som ønsker å holde seg i form, både damer og
menn. Oppstart etter ferien tirsdag 30. august kl.
19.00.
Tirsdager:
Kl. 19 til 19.50: Individuell utetrening. Jogging
eller gåtur, med eller uten staver. Kl. 20 – 21.00:
Innetrening med dyktig trener. Kort oppvarming
før styrketrening med strikk eller vekter og
utstrekking til slutt.
Torsdager:
Kl.19 til ca. kl.20: Kun utetrening. Intervall-trening
og noen langturer.
Begge dager møtes vi på Hovedgården ungdomsskole.
Trim og Trening er også en sosial gruppe med
sommeraktiviteter og hyggelige lag. Synes du dette
interessant ut så er du hjertelig velkommen.
Ta gjerne kontakt med Laila Samuelsen på tlf.
91566932 eller på e-post: lssamuel@online.no for
nærmere opplysninger.
Tekst og foto: Laila Samuelsen

Medlem i Heggedal Idrettslag?
Vi håper at alle Heggedøler vil være med å støtte idretten i
bygda ved å bli støttemedlem i Heggedal Idrettslag.
Støttemedlemskapet koster 200,- og kan fornyes hvert år. Vi er
glade for hvert eneste du vil bidra.
Sett beløpet inn på kontonr. 5136.05.38382 og legg inn navn
og adresse, gjerne også e-postadresse, under
`Betalingsinformasjon`. Når det er gjort får vi registrert deg som
medlem i idrettslaget.
Dersom du ønsker fullt medlemsskap så koster det 275,-,
mens familiemedlemskap koster 500,- pr år.
Ved spørsmål, ta kontakt på: post@heggedalil.no
25-27 HIL i 2-2016.indd 26

Blåfjellhytta
Blåfjellhytta holder
søndagsåpent fra første
søndag i september
1200-1600.
Velkommen!

1
Foto: Morten Eriksson
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Fotball - G05
G05 er opptatt av å spille fotball, og i
høst skal de delta på flere cuper i
tillegg til seriespill.
Vi har nå en stall bestående av 30
gutter hovedsakelig fra Heggedal,
men vi har også spillere som kommer
fra Blakstad, Jansløkka, Solberg og
Midtbygda. Guttene trener to ganger i
uken, hhv onsdager og søndager.
Trenere er: Stein Simonsen, Erik
Olsrud, Svein Roger Pettersen,
Thomas Wøien, Rune Ersdal og
Torstein Heldal. Lagledere er: Jenny Rut Sigurgeirsdottir
og Lisa Hellesø.
Det er veldig bra oppmøte på treningene, og det er et godt
sosialt miljø i gruppa. Mange av guttene er på Gjellum
utenom treningstid, og her prøver de ut nye triks, tester ut
egne ferdigheter og leker med ball. Denne «uorganiserte
leken» er også med på å skape samhold og fellesskap. I
serien i år stiller vi med 3 lag. Det er første gang vi spiller
7`er fotball i serien, men mange av guttene har trent jevnt
og trutt gjennom hele året og laget har gode trenere og
støttende foreldre - så de er godt forberedt. En del barn fra
G05 er også med på å hospitere opp til G04 og G03, og det
er en del barn fra G06 og G07 som hospiterer opp til G05dette styrer fotballkoordinatoren i HIL. Denne høsten
stiller to lag fra G05 på Norway cup i august. Flere blir
med på Maxi turneringen på Hamar i slutten av august, en
del er med på Korsvoll fotballfestival i september og en del
er med på cup på Hamar i oktober. Å dra på turer sammen
er sosialt og hyggelig for både barn og foreldre. Barna er
da på kryss og tvers av sine serielag. G05 har også planer
om å arrangere en egen cup i oktober, som vi håper vil gi
gode opplevelser og litt kroner i lagkassa.

I våres søkte vi, og fikk midler fra
Canal Digital til bla et beachflag som
det står Heggedal IL på. Det følger
med oss på turer, det skaper en
tilhørighet til klubben og det blir fort
et møtested på arenaen. Andre lag i
HIL kan også låne dette flagget når
de er på tur. Vi gleder oss nå til å ta
fatt på høstserien med mye sosialt
samvær med spennende oppturer og
nedturer!
Tekst: Lisa Hellesø
Foto: Pål Gisle

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!

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

17.08.2016 07:57:33
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Foto: Birger Otto Libell

Meditasjonshøst i Heggedal kirke
Denne høsten inviterer vi til tre musikkmeditasjoner og en stille dag i Heggedal kirke.
Kilde - musikkmeditasjoner

Torsdagene 1. september, 6. oktober og 24.november kl 20
er du velkommen til musikkmeditasjon. Kristin Skaare byr
på vakre toner på flygel, sammen med Gjermund Silseth
på kontrabass og Javid Afsari Rad på santur. «Jeg prøver
gjennom musikk å skape rom som ikke legger føringer
for menneskers tro eller tanker», sier Kristin Skaare som
arrangerer musikkmeditasjonene. «Tro er jo så privat, vi
har alle vår historie. Da er det en fordel at det er toner det
dreier seg om, ikke ord. Og formen i KILDE-prosjektet er
annerledes enn vanlig konsertform, der stillheten blir brutt
med klapping, smalltalk mellom musikknumrene osv. Her
kan vi gå innover og åpne for dyphvile, uten å bli forstyrret. Jeg starter og slutter med en meditasjonsgong, så er det
en ramme rundt det hele og man får tid til å komme tilbake
til rommet når det er ferdig. Det varer ca en time.»
Kristin forteller videre at musikkmeditasjonen er for
alle som har lyst til å være tilstede i en kirke, høre musikk
med stillhet klinge i rommet. Man bestemmer selv om man
vil sitte eller ligge, lukke øynene eller se i taket... Noen
legger seg i en krok og er helt for seg selv, eller setter seg
i kirkebenken som vanlig, andre legger seg ned på gulvet
sammen med andre, eller sitter og mediterer. Man gjør som

man ønsker, det er den individuelle opplevelsen det dreier
seg om. Det skapes gjerne en helt spesiell stemning i rommet når alle er tilstede i seg selv.
Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Å søke en kilde – stille dag

Lørdag 22.oktober kl 10-16.30 kan du få en smak av retreat
i Heggedal kirke. Iblant trenger vi avstand fra hverdagens
flimmer, for å søke dypere. Retreat er det engelske ordet
for akkurat dette, å trekke seg tilbake. Under en retreatdag
lever vi i en enkel rytme med tidebønner og stillhet. Dagen
er tenkt for deg som aldri har vært på retreat før, men også
for deg som ofte har vært retreatgjest. Vi får komme som
den vi er i et frihetens rom. Her kan vi glemme titler og
prestasjoner. Vi får ta imot Guds kjærlighet og trøst, akkurat der hvor vi er.
Retreatdagen ledes av Ulla Käll som er utdannet gitarpedagog og diakon. Retreatdagen er åpen for alle, og av
hensyn til planlegging ber vi om påmelding til anna.gronvik@asker.kirken.no
Pris kr 350 inkludert lunsj. Les mer på www.heggedalkirke.no

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: 18.9, 16.10, 13.11, 4.12 og 11.12
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn,
mandager kl 18.00-18.45.
• Oppstart 5. september
• 17.9 Dåpsgudstjeneste med babyteater kl 12. Kaffe og dåpskake
• 20.10 4-års bok samling kl. 16-18
• 23.10 Familiegudstjeneste, utdeling av 4-års bok
Kontaktperson barn: Marianne Solheim, epost: marianne.solheim@asker.kirken.no, 66907187

Gudstjenester
• 28.8 kl 11.00
•
•
•
•
•
•
•

Ungdom og konfirmanter

• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 19-21.30. Oppstart 16.8
• 23.8 Musikaløving kl. 19-21.30
• 28.8 Øvelsesdag til musikal kl. 12-18
• 30.8 Fotografering konfirmanter kl. 18-19
• 30.8 Musikaløving kl. 19-21.30
• 3.9 Generalprøve musikal. Neste års konfirmanter er spesielt invitert
• 4.9 Musikal kl. 17 og 19.30
• 10. og 11.9 Konfirmasjonsgudstjenester
Kontaktperson ungdom: Magnus Pettersen Kjellin,
epost:kjellin@asker.kirken.no, 66907182

•
•

Familiegudstjeneste ved A. Grønvik,
G. Laugerud, M. Solheim
4.9
Ingen gudstjeneste, men musikal kl.
17 og 19.30
10.9 kl. 11,13 og 15 Konfirmasjon ved M. P. Kjellin, G. Laugerud, M. Solheim
11.9 kl. 11
Konfirmasjon ved M. P. Kjellin, G.
Laugerud, M. Solheim
17.9 kl. 12
Dåpsgudstjeneste ved A. Grønvik, T.
Stern, M. Solheim
18.9 kl. 11
Countrymesse ved A. Grønvik, musikere og forsangere
25.9 kl. 19.30 Kveldsmesse ved M. P. Kjellin,
musikere og forsangere
2.10 kl. 11
Gudstjeneste ved A. Grønvik, G.
Laugerud. Feltarbeidet deltar.
9.10 kl. 11
Gudstjeneste ved G. H. Barth, G.
Laugerud
16.10 kl. 11
Jazzmesse ved M. P. Kjellin og
musikere

Seniorarbeid

• Kirkefrokost 5. september, 3. oktober, 7. november
og 5. desember kl. 11.30-13.30. 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 21. oktober kl. 1113.30. Trond Arne Hauge forteller om Hans
Nielsen Hauges liv og virke. Det blir sang
og musikk, åresalg, servering og andakt.

Nytt orgel 2019
250 985 kr!
Det er så langt
samlet inn

Strever du etter samlivsbrudd?

Kirkene i Asker og Bærum inviterer til samtalegrupper for separerte, skilte og
samboere som strever med vansker knyttet til samlivsbrudd.
Gruppene møtes annenhver onsdag fra oktober til april. Deltakeravgift kr.
490,- for hele opplegget.
I første omgang inviteres du til et uforpliktende informasjonsmøte, hvor det
blir gitt en orientering om opplegget:
• Tid: Onsdag 21. sept kl. 19.00 – 21.30
• Sted: Haslum menighetshus, Gml. Ringeriksv. 86, Haslum
Du er velkommen uavhengig av bosted og livssyn, kulturell bakgrunn eller
seksuell legning. Spørsmål? Kontakt soknediakon Mari Haug Thorsen, tlf 982
67837 eller Stein Hardeng, familieterapeut og faglig ansvarlig, tlf 900 13 270.
eller send mail til diakon@haslum-menighet.no
Se også vår nettside www.samlivsbrudd.org
Heggedal menighet har skaffet seg Vipps

Nå kan du vippse så mye du orker til nr. 13747 for orgel eller nr. 20772 for
gudstjeneste (offer, generell støtte til menigheten).
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Tradisjon,
tilhørighet
og tro.
Aldri for sent

Velkommen til Dåpsfestival i Asker!
Har du vurdert barnedåp? Barnet kan bli døpt når som helst, uansett alder.
Velg mellom utendørs dåp på Asker Museum, dåpsgudstjeneste med babyteater,
en enkel og høytidelig dåp i en gammel, ærverdig kirke, eller dåp i moderne omgivelser. Det er opp til deg.

Program for Dåpsfestival i Asker 17. og 18. september 2016
Lørdag 17. september
Dåpsgudstjeneste i Asker kirke kl. 11:00. Dåpsfest på Askertun.
Dåpsgudstjeneste i Vardåsen kirke kl. 12:00. Enkelt og høytidelig. Kaffe og dåpskake.
Dåpgudstjeneste med babyteater i Heggedal kirke kl 12:00. Kaffe og dåpskake.
Søndag 18. september
Dåpsgudstjeneste utendørs på Asker museum kl. 11:00. Høsttakkefest.
Dåpgudstjeneste med babyteater i Holmen kirke kl. 17:00. Kaffe og dåpskake.

Kontaktinformasjon:

askerkirke.no

heggedalkirke.no

holmenkirke.no

vardasenkirke.no

ostenstadkirke.no

Denne invitasjonen sendes alle ett-, to- og tre-åringer i Asker som ikke er døpt,
og der en eller begge foreldre er registret som medlem i Den norske kirke.
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Vi trenger flere medlemmer!

Heggedal Helselag

arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

Aktiviteter på Heggedal seniorsenter/
Innbyggertorget høsten 2016:
Arbeidstua
Tirsdager kl.10-13:
Uke 33 – 16. august
Uke 34 - 23. august
Uke 36 – 6. september
Uke 38 – 20. september
Uke 40 – 4. oktober
Uke 42 – 18. oktober
Uke 44 – 1. november
Uke 46 – 15. november
Uke 48 – 29. november
Uke 50 – 13. desember
Allsang
Hver onsdag kl.12.00-13.00,
med musikk. Start 17. august
Kontakt: Ruth Sæther,
tlf. 66 79 74 20 / 41 22 51 88
Dametrim:
Torsdag kl.10.00-11.00, start 18. august.
Ledes av fysioterapeut.
Sponses av Helselaget

LOKALT støtter Helselaget

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

Torsdagstrimmen ledes av fysioterapeut Ingunn Erlien

Møter og handlingsplan
høsten 2016:
* Tirsdag 30. august kl.10-14: Idrettsdag
NB: på banen ved Hovedgården
– se oppslag
* Onsdag 28. sept. kl.17.30:
Medl.møte på Helselagshuset

Dagsturene er polpulære: her fra tur til Prøysenstua

Vi gir tilskudd til
Nasjonalforeningens prosjekter:
* Hjerteaksjonen
* Demens
* Tuberkulose
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* Onsdag 30. nov. kl.17.30:
Julemøte på Seniorsenteret/
Innbyggertorget

Har du lyst til å vite mer om hva vi
driver med? Ta gjerne kontakt:
Aslaug Halfdansen – tlf. 66 79 79 73 / 994 23 327
Jorunn Ingebretsen – tlf. 66 79 74 16 / 957 05 681
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MILJØ-PROSJEKTET I HEGGEDAL OG ASKER

Heggedals posten

Den Grønne Dagen (DGD) i Heggedal lørdag 11. juni
ble suksess. Bli med neste år; lørdag 27. mai 2017.
Det er ﬂere år siden vi har hatt noe så inspirerende og matnyttig. Dette
var ikke vår fortjeneste, men de 6 ﬂotte innlederne vi “tilfeldigvis“ hadde
kommet i kontakt med. Disse 6 innledere engasjerte oss i 2 timer, med å
fortelle om gleden ved å ha sin drømme-hage, dyrke egne grønnsaker,
pleie bikuber, lage turbobedd, lage egenprodusert mat fra grunnen av,
bruke ville matvekster, kjøp av kortreist mat og være med i andelsbruk.
Vi hadde også et innlegg om vår egen favoritt; Eple-Pressing. BLHeggedal og Asker samarbeidet med “Så Et Frø” (SEF) og BL-Røyken.
Lederne for SEF og BL-Røyken var også innledere (Sissel og Martin).

Bærekraftige Liv i
Heggedal og Asker

Vi har planer om å ha en ny

DGD i 2017. Planen er lørdag
27/5; kl 10.30 - 16.00, med omtrent samme opplegg.
Vi satser også på etterførgende
hagebesøk og bærtur i marka.

Det ble bestemt på DGD 11/6 at

vi skulle beøke hagen til GretheKarin (til høyre i bildet under),
Hovde og Ragnar Veum i Hyggen

Tekst og design
Stein Dyre
Berge
Prosjektleder
T: 6679 7075
mail:

sdb @crust.no

(første innleder), mandag 27/6.
Det var også stor stemning for
blåbærtur søndag 7/8. Både
hagebesøket og blåbærturen
presenteres som en redaksjonell
artikkel på neste side.

De 7 innlederne, med program:
* Grethe-Karin Hovde og
Ragnar Veum. 1/2 time.
1. Utvikling av en mathage

Alle innlederne ﬁkk tildelt hvert sitt bord, som folk besøkte.

DET LOKALE HJØRNE

EplePress

er kjempe-gøy

Suksessen fortsetter i 2016!
Kjell og Stein er enige om at dette er kjempe-gøy, og
da går det nesten av seg selv! Dette sprer seg, ved nye
“eple-vaske-maskiner”. I 2015 ble det 500 liter, hvor 100
liter var “gjeste”-pressing.
Vi har også 70 liter “het”
eple-vin, som er klar i disse
dager. Vi er i gang i sept.
Vil du være med, så send
mail til Stein: sdb@crust.no

PR GR
ES AT
SI IS
NG

HEGGEDAL OG ASKER

På DGD var vi omkring 35 engasjerte personer på Innbyggertorget i Heggedal.

Kjell G Kvamme og Stein D Berge
32 BL-Heggedal 4-2016.indd 2

fra 1974 og fram til i dag.
2. Tidlig vår i mathagen.
Hvordan få en bra avling?
3. Sommer i mathagen. Hva
vi dyrker og hva vi høster.
4. Sommer i urtehagen. Hva
dyrker og hva vi høster.
5. Sensommer i mathagen.
Høstens frukter. Klart for
mathagen før vinteren.
* Nils-Magnus Vasaasen,
10 min. Styremedlem SEF
1. Gode tips for å dyrke
egen mat.
2. Litt om bier.
* Sissel Flesland, 15 min.
Styreleder i SEF.
1. Turbo-bedd i egen hage.
2. Litt om organisasjonen
SEF (Så Et Frø).

* Oddbjørn Skauge, 10 min
1. Hva gjør vi når vi lager
mat fra bunnen av?
2. Tips om dyrking av
tomater.
* Bente Eliassen, 10 min.
Styremedl. BL-Røyken.
1. Gode tips om å dyrke
matplanter og plukke
viltvoksende matplanter.
* Martin Koks, 15 min.
Leder av BL-Røyken.
1. Evas hage; kjøp av kortreist mat og andelslandbruk.
2. Litt om organisasjonen
BL-Røyken.
* Kjell G. Kvamme, 10 min
Styremedl. BL- H og Asker.
1. Eplesanking og pressing
i Steins kjeller.

DET NASJONALE OG GLOBALE HJØRNE

Disse “grønne” ﬁlmene må du se!

* Grønnsaker erstatter blomster i en by i Nord-England.
http://on.ted.com/Warhurst - ca 13 min.

* Dyrke planter i vinduer i New York, Manhatten:
https://youtu.be/Svm5Czaf82k - ca 8 min

En ”sterk” klimaﬁlm om en mulig klima-fremtid: http://klimakino.klimautfordringen.
org/2014/12/04/climate-change-is-simple-david-roberts-remix-med-norske-undertekster/
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DE GRØNNE DAGENE I HEGGEDAL
Jeg ble bare glad over å komme inn i hagen til GretheKarin og Ragnar i Hyggen, mandag ettermiddag 27/6.
Kvarter før kl 18, kom jeg

som den første, og parkerte
utenfor deres ”bondegjerde”,
med skråstilte hon. Jeg møtte
først Ragnar, som straks inviterte meg inn i hagen. Jeg
så først 2 gangveier med en
overflod av blomster, ispedd
noen busker og trær, som
også laget et ”tak”. Det ga
meg en spesiell glede, som
jeg ikke tidligere hadde kjent.

U

Etterhvert kom de andre,

særpreget i denne hagen; Et
vell av naturlige farger. Hele
hagen var delt opp i paralelle
gangveier, med blomsterespalier som stikkveier inni
mellom.

og en times vandring startet.
Grethe-Karin fortalte, med
sin overbevisende begeistring
og kjærlighet, om deres hageprosjekt i mer enn 40 år.

nder DGD 11/6 ble det
bestemt å ha en felles blåbærdag for alle interesserte.
Terje ble med som kjentmann. Han er vetaranen når
det gjelder blåbær.

G

rethe-Karins favoritt er
roser. Hun har ca 180 sorter!!!
Mange fra tidligere tider. Av
bladene lager hus en spesiell
rosegele, som vi fikk smake.
TUSEN TAKK FOR DEN
GLEDE GRETHE-KARIN
OG RAGNAR SPRER
MED DENNE HAGEN

G

i den hjemmlagde hagestuen.
De har ofte besøk av hageinteresserte grupper. Da tar
de beskjedne kr 20 pr person,
inkludert vafler med hjemmelaget syltetøy og rosegele.
mål store hagen, hadde de sin
kjøkken-avdeling. De frodige
grønnsakene sto i hver sine
kasser, med egne ”sneglesperrer”. Mellom kassene
var det gangveier. Også her
hadde de en sittegruppe, som
det var mer enn 5 av, rundt
om i den mangfoldige hagen.

Blåbærtur på
Blåfjell søn. 7/8

Dette er et tidligere foto av
Terje som blåbærplukker.
Foto; Ole-Hermann Bjor

Daglig leder for Blåfjellhyt-

ta; Morten Eriksson, fikk med
seg Trond, slik at hytta var
åpen for oss denne søndagen.
De solgte god kaffe, vafler
og nybakt kake, laget av den
trofaste Eva Jensen.

rethe-Karin var tidligere
rektor, men måtte fortidspensjonere seg, pga. en type
gikt, som gir sterke og plagsomme smerter.

Under er nesten alle benket

I et hjørne, i den nesten 2
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U

nder til venstre ser vi
den stolte mat-produsenten;
Grethe-Karin. Jeg ble slått
av hvor frodige grønnsaker
de hadde. De brukte kun
naturgjørsel og kompost-jord,
fra sine 7! kompost-binger.

Blomstene under viser

Heggedals posten

Hennes redning ble denne

utrolige hagen. Når været
er sånn nogenlunde, er hun i
hagen dagen lang, i hele sommerhalvåret. Da glemmer
hun smertene. Når hun blir
sliten har hun mange sittemuligheter, i tillegg til en
krakk hun bærer med seg.

Hagestuen har Ragnar egen- Et av hennes og Ragnars
hendig konstruert og bygget.
Og typisk for deres måte å
tenke på; noen vinduer er
gjenbruk. Og ute/inne-peisen
til høyre, fasinerte også.

idealer, er enkelhet og gjenbruk. Nå har de tatt ut det
gamle badekaret, og de leter
etter en plass i hagen?

Her er alle blåbærplukkerne,
med Terje i spissen. Bikkja i
forgrunnen lurer nok på hva
slags gjeng dette var?
Foto; Morten Eriksson

D

et var fortsatt godt med
blåbær, og litt tyttebær.
Det var tydelig at her hadde
det vært folk og plukket, og
det var noe sent på sesongen.
Men det var stor stemning,
og enighet om å gjenta dette
neste år, men noe tidligere.
Blåbærtur er helsbringende!
Tekst, øvrige foto, og layout:
Stein D. Berge, sdb@crust.no
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LIONS CLUB

Kulturdagene på Heggedal Hovedgård
arrangert for 39. gang!

Første helg i juni holdt Lions Heggedal tradisjonen tro sine kulturdager.
Denne helgen var vi heldig med været
– det var et fantastisk sommervær.
Kulturdagene startet med at Heggedal og Blakstad skolekorps kom
masjerende inn på tunet til Heggedal
Hovedgård. Ordføreren i Asker, Lene
Conradi, åpnet Kulturdagene for niende gang – hun lovet å komme tilbake
til neste år også!
Underholdning for barn var i år
hesteridning, tombola, hinderløype
og mye mer. På scenen var det mye
underholdning. Det var dans, sang,
korpsmusikk, danseband-musikk og
swing. Folk koste seg på Hovedgårdens tun og i Løvekafeen, hvor det var
salg av mat og drikke. Inne på Hovedgården var det salg av smykker, malerier, glass og keramikk. Ute på tunet
var det salg av spekemat, smykker,
hjemmebakst, håndarbeid, m.m.
Hele arrangementet var svært vellykket og det er ett flott tilbud til alle
Heggedøler og folk fra bygd å by. Til
neste år er det bare å glede seg til nye
Kulturdager i Heggedal Leons regi.
Til orientering blir det 2. helg i juni
og vi har bestilt bra vær da også.
For klubben er Kulturdagene svært
samlende da har vi med oss våre ledsagere til dugnad og har en fantastisk
fin dag.
Lions Heggedal takker alle som
har bidratt med salg og underholdning, uten disse hadde det ikke blitt
Kulturdager. Jeg skulle gjerne navngi
alle som var med å bidra til at alt ble så
vellykket, men det vill ta en hel side.
Vi takker også alle
sponsorer som har
vært med på å gjøre
dette mulig.
Jan Thore Sørlie
Alle bilder: Kjell Eilert Nilsen.
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Underlandsveien 72, 1389 Heggedal
Telefon: 997 86 846, E-post: post@malerninge.no

Selskap? Fest? Konfirmasjon? Hyggekveld?

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

VENNELY GRENDEHUS A/S

Vennelyveien 14, 1390 Vollen. post@vennely.no www.vennely.no
tlf. 918 36 651 (Knut Førsund)
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Torsdag 8. september kl. 15.54

Program høsten 2016

Foreningen ’Sagelvas Venner’ har satt i stand og
åpnet området rundt Sagelva for publikum, og bygget
en kopi av en 1700-talls oppgangssag - ”Strømmensaga”. Ved en av fossene er det også bygget en fullt
operativ kvern. Vi får en guidet omvisning langs elva,
med demonstrasjon av både sag og kvern.

Søndag 28. august: Bekkestua åpen 11-15,
med enkel kafé.
Torsdag 1. september kl. 17.00: Dugnad på
kraftstasjonen i Kistefossen. Det blir kaffe,
kaker og grillmat kl. 20.00.
Se omtale
Søndag 4. september: Bekkestua åpen 11-15,
med enkel kafé.
Torsdag 8. september Utﬂukt til Sagelva,
med guidet elvevandring og demonstrasjon av
sag og kvern. Felles avreise med tog 15.54 fra
Se omtale
Heggedal stasjon

Utﬂukt til Sagelva

Det blir felles avreise fra Heggedal stasjon med tog
15.54, og med ankomst Strømmen 16.59. Omvisningen går fra Strømmen stasjon, langs elva ned til
Sagdalen, og varer ca. 1 1/2 time.
Dette blir en vandring med historisk sus. Vannet
i elva har gjennom ﬂere hundre år blitt brukt til å
drive sagbruk, kverner og møller, og Strømmen har
en rik industrihistorie.

Søndag 25. september kl. 15.00: Besøk på
”Nytteveksten” med omvisning og orientering.
Soppkontroll v/Irene Skjellestad kl. 16.00.

Se omtale under Innbyggertorgets program, side 8.

Mandag 26. september kl. 13.00:
Fortellerverksted på Innbyggertorget.
Tema: Menighetslivet i Heggedal
Mandag 31. oktober kl. 13.00:
Fortellerverksted på Innbyggertorget.
Tema: «Badeplasser ved Gjellumvannet»
Torsdag 24. november kl. 19.00
Åpent møte med foredrag (tema annonseres
seinere) og presentasjon av Tændstikka 2016.
Mandag 28. november kl. 13.00:
Fortellerverksted på Innbyggertorget.
Tema: ”Langs Underlandsveien – Presstoff,
Hardmetall, Sivilforsvaret”
Torsdag 8. desember kl. 20.00:
«Norske litterære julehefter fra 1880 til i
dag-med vekt på kunstnere og forfattere fra
Asker». Foredrag av Tom Brenne

Torsdag 1. september fra kl. 17.00

Dugnad på kraftverket i
Kistefossen

Mye av det gamle kraftverket er allerede gravd ut,
men nå skal vi ta et krafttak og tømme ”kjelleren”
for jord og skrot, og spyle rent. Ta med spade,
støvler og gode klær! Vi holder kaffemat og grillmat til en hyggelig avslutning fra kl. 20.00.

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

Medlemsskap koster kr. 200.-pr. år,
inkludert årbok.
Innbetaling med navn og adresse til:
Heggedal og omegn Historielag,
Boks 96, 1380 Heggedal
kontonr.: 1503.13.55653
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Mange musikanter omtaler korpsturene
som et av årets høydepunkt i skolekorpset. Her får vi spille konserter
på nye steder for et annet publikum.
Første helgen i juni dro de yngste i
korpset på sommertur til Hunderfossen
familiepark på Lillehammer. Her var
det mye lek og moro, samt konsert for
publikum i fornøyelsesparken.
Hovedkorpset dro på sommertur til
Ungarns hovedstad, der skolekorpsets
dirigent, Mats Joachim Johnsen, er utdannet trompetist. I Budapest spilte vi
konsert i sentrum, marsjerte i gågata
og ﬁkk oppleve den lokale kulturen.
Høstsesongen starter med over 80
musikanter i korpset, hvorav 20 er
nye hos oss denne høsten. Vi ønsker
dere alle velkommen! Allerede første
helgen etter skolestart dro junior- og
hovedkorpset på oppstartsseminar,
der grunnlaget for høstens program
ble lagt. Resultatet kan du høre på
korpsets storslagne jubileumskonsert
i Asker kulturhus 23. oktober.
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På hovedkorpsets sommertur til Budapest reiste
over 40 barn og ungdommer fra 9 til 18 år.

Flotte sommerturer
Heggedal og Blakstad skolekorps
markerer 60-årsjubileum i år, og
jubileumsturen gikk til Ungarns
hovedstad: Budapest. Juniorkorpset
dro på korpstur til Hunderfossen.

Heggedalsposten

Bli med på
musikalsk topptur
til Vardåsen!
Skolekorpset inviterer
musikk- og turglade til
utekonsert på toppen av
Vardåsen. Vi vil starte turen
ved Gullhella og følge merket
løype opp til toppen, 349 moh.
Søndag 4. september
Gullhella stasjon, kl. 12.00

d
He gg ed al og Bla k sta
jub ile um sko rps øv er
an ne nh ver on sda g,
.
me d op pst ar t 24 .08

Korps på friluftstur

Utsikt utover Budapest. Johannes Holden
(f.v.), Magnus Tumyr og Anders Gamenius.

Det er mye å oppleve på tur. Karoline
Hem Wiken (t.v.) og Mari Seierstad.

Lyst til å være me d?
Ta kontakt med Heidi Must:
heidimust1@gmail.com
Heggedal & Blakstad
Jubileumskorps 2016
Tekst og layout: Anders Lie Hagen, Foto: Bjørn Tumyr

Korpset på nett: hbs.skolemusikk.no

Loppelageret i Kloppedalen er åpent
kl. 18-21 hver torsdag (utenom skoleferier)
Neste loppemarked: 15. & 16. oktober, Askerhallen

Juniorkorpset fornøyd etter å ha spilt
en strålende konsert i Hunderfossen.
Foto: Anders Lie Hagen
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SMÅNYTT

Sommerfest på Nyhuskollen

Heggedal
Pensjonistforening
Program høsten 2016
Alle møtene er kl.18.00 på Innbyggertorget
Ons. 7. sept.
Ons. 5. okt.
Ons. 2. nov.
Ons. 7. des.

10. juni arrangerte for 3. gang styret i Sameiet Nyhuskollen Panorama sommerfest. Vår dyktige styreleder Rune
Marthinsen ønsket velkommen og uttrykte at målet med
samlingen var å gi oss som bor her muligheten til å bli
bedre kjent år for år og at dette måtte bli en tradisjon. Alt
tydet etter hvert på at målet ble nådd og at alle som deltok
satte stor pris på tiltaket. Tove og Artur Nese bidro til god
stemning med ulike innslag.
Sameiet består av 39 leilighet fordelt på 2 hus. Heggedalsposten skrev da de første ﬂyttet inn her til jul i 2008
om Heggedals ﬁneste utsikt. Vi som bor her i høyden
over Kloppedalen med utsikt til Gjellumvannet, Vardåsen, Vestmarka og Kjekstadmarka er enige i en slik beskrivelse. Vi kan fra dag til dag følge spent med på hva
som skjer med ny skole, svanene i Gjellumvannet og
sprengning på hjørnetomta.
Nyhus var en av tre
husmannsplasser under
Heggedal Hovedgård,
derav navnet Nyhuskollen. Det tok mange
år fra de første planene
om utbygging forelå til
realisering av prosjektet. Av de som bor her er
de ﬂeste «godt voksne»
som har ﬂytte fra hus
og hage til noe som er
enklere å administrere.
Vår dyktige vaktmester
Bratic Esad setter sin
ære i å holde orden i fellesarealene. Hans innsats og væremåte bidrar til at vi trives.

Tur til Fredrikstad (”Anno”)
Åpent møte
Åpent møte
Åpent møte / tur

Møtene er åpne, og vi ønsker deg hjertelig
velkommen, enten du er medlem eller ei.
Vi har lett underholdning, allsang, kaffe
og enkel servering.
Utlodning – ta gjerne med en liten gevinst.

Se også annonsering i Budstikka før hvert møte
Alle olabil-interesserte inviteres
til oppstart av

Heggedal Olabil-klubb
Tirsdag 6. september kl. 19.00
på Innbyggertorget

Hva skal klubben gjøre? Kanskje:
- arrangere olabil-løp, både på asfalt og i terrenget?
- bygge olabiler - kanskje bygger vi en “superbil” sammen,
bilen som kan utfordre norgesmesteren?
- arrangere klubbkvelder
- se hva vi klarer å skaffe av utstyr til verkstedet
Vi gratulerer “våre” to lokale deltakere i
NM i Olabil i Torshovdalen i Oslo
lørdag 13. august:
Zion Elias Flores kom på 4. plass, og
Oskar Edison 6. plass i klassen 7-11 år!
Forslag eller spørsmål? Kontakt Dag Henning Sæther:
d-hen-sa@online.no / 977 40 617

Hilsen fra Nyhuskollen
Olav Furdal
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Gjellum senter

Heggedalsveien 350 - Heggedal

Skreddersydd
solskjerming
Norsol avd. Asker

Tlf. 66 79 77 00
asker@norsol.no

Man-fre 7-23 lør 8-21
HÅRSTYLISTEN AS

Stina Akre Hopland
Tlf 66 79 60 69 - 924 17 824 (kun sms)

Tømmermester Truls Stokker
Telefon 910 06 543 / 901 49 880
truls@stokker.no

Gjellum Tannlegesenter

Asker Takstﬁrma AS

Lillan Wikerholmen
Man-fre 09.00-21.00 Tlf 66 79 61 64
www.heggedalstannlegen.no

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

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

Sivilarkitekt MNAL HELLE SJÅVÅG
Tlf. 90 92 90 32
www.sjavag.no
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AR arkitekter
arkitektur og interiør

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

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