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Heggedal og For 6. gang (i moderne tid...) inviterer vi til GRATIS skirenn!
Blakstad Vi ønsker hele familien velkommen til årets skidag (vi forutsetter snø..)
Skolekorps
i Heggedal. Start og mål: Heggedal Hovedgård.
Påmelding ved Heggedal Hovedgård fra kl 1200.
Aktiviteter for store og små:
• Kort løype
• Litt lengre løype
• Innlagt “skiskyting”
• Idealtid
• Akemuligheter

•
•
•
•

Kort løype starter kl 1300
Lengre løype starter kl 1400
Premiering ca kl 1600
Loddsalg til inntekt for neste
års renn - med flotte premier!

Heggedal
NærmiljøsentralHeggedal Hovedgård er åpen og der blir det muligheter for kjøp av

Heggedalsposten 10 år
Leder - side 2
De gode historiene - side 3

Kistefossdammen
barnehage

side 8

pølser, kaffe og vafler.

Parkering ved Heggedalshallen og/eller kirken.

Ny bok om Anders Lange
Vi sees !

Heggedal
og omegn
Historielag
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10 år med Heggedalsposten – utrolig!
I siste nr av Heggedalsposten (HP nr 6.2016) hadde vi andre runde
med presentasjoner av bud. I presentasjonen av Egil Christiansen
(85), sier han;
”I starten kunne jeg ikke forstå at Heggedalsposten skulle klare seg.
Slike bygdeaviser er ofte en døgnflue. Jeg er imponert over at bladet har klart seg i snart 10 år – med så mye lokalt stoff.”
Ja, HP er 10 år, denne januar 2017. Første nr kom ut i januar 2007.
Hvordan har vi klart det? Og kun med frivillige, uten annen offentlig
støtte, enn det vi fikk fra daværende Norges Velforbund og Asker
kommune i startkapital (til sammen noe over kr 100 tusen).
Forklaringen ligger hos 6 dyktige entusiaster; Dag Henning Sæther,
Ole-Hermann Bjor, Terje Martinsen, Odd-Lars Vanberg, Irene Johansen og Stein D Berge. Vi hadde oppstartemøter høsten 2006,
og spesielt Odd-Lars, ivret for å starte med en gang. Vi andre var
nok litt mer tilbakeholdne. Men vi satset, og da røyk fridagene våre
mellom jul og nyttår i 2006. Ole-Hermann og Dag Henning hadde
noe erfaring fra design, og med litt hjelp fra daværende trykkeri,
lirket vi sammen første nummer. Fem av oss er fortsatt med!
Odd-Lars, kjent som Heggedals-patriot nr 1, tok ansvaret for distribusjonen, og definerte Heggedal til å være 3 ganger større enn det
er (fra 1700 til nesten 5000 tusen postkasser). Han greide å overtale mer enn 30 personer til å være budbærere, og mange av disse
er fortsatt med. Odd-Lars trakk seg ut etter 2 år, og mente at nå var
vi over den første kneika.
Hva har drivkraften vært for oss fem?
Dag Henning sier at bladet har vært avgjørende for å få drifte Heggedal Nærmiljøsentral, starte Heggedal og omegn historielag, og i
tillegg til flere prosjekter opp gjennom årene. Ole-Hermann er knyttet til Heggedal menighet, og dette har vært deres menighetsblad.
Slik har også de andre organisasjonene blitt med. Heggedal Idrettslag er den største organisasjonen i området, og de har i alle år hatt
3 faste sider, flest av alle som er med. Terje er lokal-historikeren,
og han har i alle år gledet veldig mange lesere med sine muntre og
treffende artikler, og det er hans drivkraft. Irene er stayeren som tok
det meste av det administrative arbeidet. Hun har 30 år bak seg i
frivillig arbeid i Heggedal. Stein var de første årene leder for Heggedal Vel. Min drivkraft er gleden over å bli kjent med alle som har
vært gjenstand for intervjuer og artikler, i tillegg til skriveglede og det
kreative i å designe sider.
De siste årene har redaksjonen fått flere nye medlemmer, som har
tilført bladet nytt stoff og nye vinklinger. Bladet trenger kontinuerlig
fornyelse, for uten friske impulser går selv den mest utholdende lei.
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Annonsepriser 2017:
Annonseprisene er uforandret fra 2016.
Prisene gjelder for ferdigmateriell. Hvis
Heggedals-posten skal produsere annonsen,
må vi beregne et produksjonstillegg avhengig
av arbeidets omfang.
1/8 side 		
kr. 1.000,1/4 side 		
kr. 1.650,1/2 side 		
kr. 2.750,1/1 side 		
kr. 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 2017:
Nr.
Stoffrist
2
søn. 19. feb.
3
søn. 23. april
4
søn. 6. aug.
5
søn. 24. sept.
6
søn. 12. nov.

Distribusjon
7. - 12. mars
9. mai - 14. mai
22. - 27. aug
10. - 15. okt
28. nov - 3. des

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!

Redaksjonen for Heggedalsposten: 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)
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. Alle nummer av Heggedalsposten kan
leses og lastes ned fra nett: www.heggedalsposten.no. Du kan også bli medlem av Heggedalspostens Facebook-gruppe.
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Heggedal
– der gode historier fortelles
Hver dag skjer det noe viktig i Heggedal. Det skrives historie.
Små og store historier blir til.
Heggedal er stappfull av de gode,
spennende, rørende, informative og
flotte historiene – og alle er viktige,
for de er med på å forme det Heggedal vi kjenner i dag.
Selv er jeg fra Gisletoppen, i grenselandet mellom Heggedal og Vollen.
Her er vi så heldige å få Heggedalsposten i postkassa med jevne mellomrom, og det er flott, for da vet vi å kunne velge blant det beste i to verdener.

Nye og gamle historier
Gjennom 10 år har Heggedalsposten
fortalt historien om Heggedal. Små
og store begivenheter blir omtalt. Her
får vi siste nytt om den spennende utviklingen som Heggedal nå er inne i.
Heggedal er som kjent ett av Askers
fem tettsteder og et viktig utbyggingsområde. Heggedal har de siste årene
fått ny togstasjon, nytt veisystem
rundt stasjonen, nytt vann- og avløpssystem for hele Heggedal sentrum, ny
skole, ny sykkelpark. Foreningslivet
florerer og utviklingen av Heggedal
fortsetter for fullt.
Men Heggedalsposten viser ikke bare
hva dagens Heggedal har å by på, her
trekkes også trådene langt tilbake og
viser oss hva Heggedal en gang var.
Gamle historier er gode fundamenter
for alle de nye historiene som fortelles.

greier vi ikke helt å identifisere oss
med storsamfunnet. Resultatet kan bli
at vi mister fotfestet litt, blir redde og
begynner å frykte for det ukjente.
All erfaring viser at tette, gode nærmiljøer er godt for oss. Når vi kjenner
hverandre og vet om hverandre, blir
vi gode på å hjelpe hverandre og gi
hverandre støtte. Det handler om å se
hverandre, være trygge på hverandre
og være åpne for at vi er forskjellige
midt oppi det vi har til felles.
Da skapes det trygghet og raushet, og
det kan føre til at vi også blir gode til
å ta imot nykommere.

Heggedal har mye å by på
De store fortellingene og de små hverdagsglimtene er med på å definere
hva Heggedal er. Når alle de små og
store historiene settes sammen og deles med dem vi har rundt oss, skapes
det et eget samhold. Vi er alle sammen
med på å skape Heggedal – alle de
gode historiene må fortelles. Det er
her Heggedalsposten spiller en vesentlig rolle.

Svein-Ivar Fors

Smått og stort
Heggedalsposten vet å ta vare på det
store i det små.
De aller fleste av oss trives best i små,
oversiktlige og rause samfunn. Blir
det for stort og uoversiktlig rundt oss,
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Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

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

Mandag - fredag 09.00 - 16.00
Kveldstid og lørdager
etter avtale

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
Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

Frisør
Anne Grethe Thune
48 47 65 47

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
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Fra Askerbørskauen til
Vollen i eldre tid

Tekst: Terje Martinsen
Foto og layout: OleHerman Bjor

Ved Shellstasjonen i Guibekken står et beskjedent veiskilt. Vinterveien heter den korte
veistumpen som fører ned til Gjellumvannet. Men hvorfor heter den Vinterveien?
Ut fra bruken i eldre tid kunne den like gjerne vært kalt
«Vinter- og Sommerveien». Dette er nemlig en del av det
eldgamle veifaret mellom Askerbørskauen/Dikemark og
Vollen. Om vinteren gikk rett nok veien over isen, men
om sommeren ble samme ferdselsåre brukt, da med båt
fra Støa, som eiendommen nede ved vannet heter. Det var
to anløpssteder på vestsida av vannet. Det ene lå nord for
utløpet av Verkenselva. Derfra gikk oldtidsveien oppover
Vassbråtakleiva til Vinnulstad, videre til Haugergårdene og
Solberg, alle på nordsida av elva. Det andre anløpsstedet lå
ved Eggedammen, sør for utløpet, og veien videre derfra
gikk opp til gårdene Skjellestad, Buval, Bråtan, Sebjørnsrudgårdene, Strømnes og Eriksrud. Dette var selvsagt len-
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ge før både den gamle og nye Heggedalsveien ble bygd,
henholdsvis på 1870-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.
Skulle folk på Askerbørskauen som bodde sør for Verkenselva til det som i dag er Heggedal sentrum, eller videre mot fjorden, måtte de følge en svært dårlig «vei» over
Underlandsåsen, ned til Underlandgårdene hvor de kunne
krysse Skithegga over ei skarve privat bru ved Åmot.
Skulle de videre mot Gjellum, gikk veien opp forbi Heggedal Hovedgård, langs Røykenveien forbi Gjellumhagan
og ned til Gjellum og Guibekken. De som bodde nord for
Verkenselva (på Vinnulstad, Hauger og Solberg), kunne
krysse elva på ei dårlig bru, nærmest et vadested, mellom
Skjellestad og Vinnulstad.

17.01.2017 21:33:49
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Guibekken var delebekken mellom gårdene Gjellum og
Store Gui. Om sommeren gikk veien over Gui og videre
ned mot Vollen. Om vinteren fulgte man søkket der nåværende Vollenvei ligger oppover mot Gisle og derfra videre
ned mot Vollen. Alle disse veifarene kan man se spor etter
i våre dager. Heggedal og omegn historielag og Vollen historielag har sammen gått opp de gamle veifarene, merket
steder av historisk interesse med opplysningsskilt, og laget
en folder med kart som kan fås ved henvendelse til historielagene eller Heggedal bibliotek.
Askerbørskauen lå svært avsides i Asker-sammenheng.
Den viktigste ferdselsveien gikk østover, ned mot Oslofjorden. Det gikk en dårlig «kirkevei», knapt egnet for hjulkjøretøy, fra Hauger, opp Råtadalen og videre mot Drengsrud,
men det var veien mot sjøen som ble mest brukt.
En del virksomhet knyttet seg til elva. Allerede i 1611
nevnes bygdesager ved Hauger og Solberg, og lenger nede
ved elva hadde gårdene Skjellestad og Vinnulstad ei sag
sammen. På Dikemark var det både sagbruk, mølle og
stampe. Det lå flere kvernbruk nedover langs elva. Et par
stedsnavn vitner om tidligere tiders virksomhet: Kvennfallet, Kvennhaugen. Mølla på Dikemark var i drift til
omkring 1900. Da Dikemark sykehus ble bygd like etter,
økte trafikken på veien mellom Heggedal og Dikemark.
Det førte til at det ble bygd ny vei fra Sætre ned til stasjonen. Tidligere hadde veien gått opp den bratte kleiva fra
stasjonen (=Gamle Heggedalsvei, som var bygd omkring
1870). Jeg husker Kristian Stokker f. 1891 fortalte ar han
som gutt kjørte rughalm fra Stokker til Dikemark. Halmen
ble brukt i madrassene til pasientene. «Kleiva var fæl og
bratt», sa han. Dette var samme veien opp til Sætre hvor
H.O.Røhr hadde bygd Sætre kjeksfabrikk i 1883. Et skikkelig slit for folk og hester med tunge lass med råvarer til
fabrikken. Om vinteren like farlig med tunge sledelass ned
til stasjonen, for ikke å snakke om transporten av flere tonn
tunge granittblokker fra steinhoggeriene. Ikke rart at det
omsider ble bygd ny vei fra Sætre like etter år 1900 (=Heggedalsveien). Fabrikkeier Røhr bygde også kraftverk i Verkenselva som ga kraft til kjeksfabrikken. Demningen står
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der fremdeles som et industrihistorisk kulturminne.
Før Heggedal fikk jernbanestasjon i 1874, gikk transport av varer i hovedsak ned til fjorden. Etter at Dikemark
jernverk ble etablert i 1698 ble dessuten malm fraktet fra
Vollen opp til Dikemark på den eldgamle veien nord for
Verkenselva. I annen halvdel av 1800-tallet ble det skåret is på Gjellumvannet. Den ble kjørt opp Vinterveien og
videre til Vollen for utskiping. Da steinindustrien kom i
gang mot slutten av 1800-tallet, ble også store granittblokker fraktet til Vollen, selv om mye også gikk på jernbane
fra Heggedal.
Men tilbake til Guibekken og Vinterveien. Et dokument
fra 1699 forteller oss at det lå et kvernbruk under Gjellum,
i drift også utover på 1700-tallet. Det mest sannsynlige stedet må ha vært i Guibekken ved Vinterveien. Jeg undres
om det fortsatt er mulig å finne spor….

Ingen tvil om at ”Kleiva var fæl og
bratt”! Kleiva utgjør nederste del
av Gamle Heggedalsvei. Bildet til
høyre viser rester av en løftekran
fra Schaulunds steinhuggeri litt
lenger oppe i bakken.

17.01.2017 21:33:54
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Vinnulstad gård

Oldtidsveien fra Gjellumvannet
mot Vinnulstad

7

Rester av en grind ved jernbane
linja viser at det var ferdsel her

Vinterveien

Gården Stømnes er en god representant for ”Askerbørskauen”
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Vinterveien fra Gjellumvannet.
Støa til venstre.
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Kistefossdammen barnehage –
fremtiden starter nå

Tekst: Elisabeth Kolrud, Asker kommune

Byggingen er i rute

Den nye kommunale barnehagen ved Kistefossdammen er nesten ferdig, og skal etter planen åpne i mai
2017. Nå er bygget tett, og fasadekledning og solcelleanlegg er montert. Også innvendig begynner lokalene
å ta form. En stor del av uteområdet er klart. Frem
mot åpning vil entreprenørene ferdigstille de tekniske
anleggene og gjøre siste finpuss inne og ute.
Kistefossdammen barnehage blir nabo til eksisterende
Vikingjordet barnehage. Barnehagen får seks avdelinger,
med cirka 100 barn og 30 ansatte. Kistefossdammen er en
miljøbarnehage, og dette vil også prege innholdet i det pedagogiske arbeidet med barna.
- Vi er også opptatt av bærekraftig utvikling og god folkehelse, sier Merete Bjertnes, virksomhetsleder for barnehagene som sokner til Heggedal barneskole og Solberg
barneskole.

Barnehageopptaket starter 1.mars

Dere kan søke dere til Kistefossdammen barnehagen via
hovedopptaket for barnehager i Asker kommune med søknadsfrist 1. mars. Dere søker via elektronisk søknadskjema
på Asker kommunes hjemmeside, www.asker.kommune.
no/barnehage/barnehageopptak/.
Dersom dere ikke har anledning til å bruke elektronisk
søknad kan dere kontakte Servicetorget (telefon 66 90 90
90).
I tillegg til Kistefossdammen ligger også Vikingjordet og
Heggedalskogen barnehager i Heggedal.

08-09 Kistefossdammen barnehage i nr 1-2017.indd 8

Utlån av el-sykler og prøveprosjekt med
premiering av miljøvennlig transport

Kistefossdammen barnehage er et FutureBuilt-prosjekt og
skal være en miljøvennlig barnehage. I tillegg til at bygget
er et plusshus som skal produsere mer energi enn det bruker, oppfordrer kommunen ansatte og foreldre til å sykle
eller gå til og fra barnehagen. Dette er i tråd med statlige
og lokale planer som har mål om mindre bilkjøring, og mer
gange, sykkel og kollektivtransport. Hensikten er å redusere bilkøene, forbedre luftkvaliteten, redusere utslipp av
klimagasser og skape bedre bomiljøer.

De som blir med på prøveordningen får:
• mulighet til å levere i barnehagen allerede
klokken 07.00
• klippekort (25 klipp) i Risenga svømmehall
for én voksen og ett barn (gjelder de som går)
• 5000 kroner i støtte til el-sykkel, 1200 kroner
til sykkelhenger og gratis piggdekk (gjelder de
som sykler)
• 600 kroner per måned i støtte til månedskort,
i 11 måneder (gjelder de som reiser kollektivt)
Barnehagen er godt tilrettelagt for sykkel og sykkelvogner
med 40 sykkelplasser og 19 vognplasser. Det vil også bli
en utlånsordning med to el-sykler med sykkelvogn som familier kan låne for å prøve el-sykkel. Barnehagen ligger
nært Heggedal stasjon med et godt tog- og busstilbud. Det
blir to handicapplasser for bil rett ved hovedinngangen,
mens øvrige bilparkeringsplasser (20 plasser) ligger et lite
stykke unna.

17.01.2017 21:42:58
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For å oppfordre til økt bruk av miljøvennlig transport vil
Asker kommune premiere familier som benytter miljøvennlig transport til og fra barnehagen. Kommunen inviterer inntil 21 familier til å delta i en frivillig prøveordning.
Til gjengjeld må familiene gå, sykle eller reise kollektivt
til og fra barnehagen, vår, sommer og høst, og la bilen stå
så ofte som mulig om vinteren. Kommunen vil sende informasjon om prøveordningen til alle familier som søker
plass i barnehagen.
Høsten 2016 har kommunen også lånt ut to el-transportsykler til familier som ville prøve i Vikingjordet barnehagen,
avdeling Friheim.
- Det har vært populært, ikke minst blant barna, sier Merete Bjertnes. Fremover skal syklene, som har plass til inntil
6 barn, benyttes av Kistefossdammen og Vikingjordet barnehage for å ta med barna på tur i nærområdet. Og nærområdet omfatter Kistefossdammen og kraftstasjonen – som
lokale ildsjeler er i ferd med å ”sette i stand”.

Nytt kjøremønster ved Heggedal skole
Dersom man kjører til skolen skal nå den nye veien ved
flerbrukshallen brukes. Hvis man skal sette av, benyttes
rundkjøringen. De som ønsker å følge barn opp i
skolegården bruker parkeringsplassen på nedsiden av
skolen. Parkeringsplassen ved Gjellum kan også brukes til å
sette av barn eller parkere for å gå sammen til skolen.
Det er ikke lov å sette av eller parkere i Skoleveien.
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Livet i familien

Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg

Heggedalsposten har besøkt familien Kristensen/Haugsrud i Marie Lilleseths vei og hørt om begeistring over
ny skole i Heggedal, om Kahoot – og oppdaget at livet med barn på mange måter fortsatt er som for 20 år siden.
Familien:
Ludvig – 4, jordbæravdelingen,
Heggedalskogen barnehage
Karoline – 10, Heggedal skole
Nora – 11, Heggedal skole
Mette – Mor, Lærer Hagaløkka skole
Per – Far, IT-ingeniør, eget selskap
To katter

Velkommen inn til oss! Mette, Per og
Nora ønsker velkommen i Marie Lilleseths vei.

Man skjønner det ikke helt hvis man
bare kjører Røykenveien forbi bensinstasjonen i retning Røyken. På venstre
side av veien, skjult bak støyskjermer,
er det et stort boligområde med mange rekkehus, med kort vei til skiløyper om vinteren og med tilstrekkelig
med 100-meterskog og joggeløyper
som far i huset benytter seg av. Heggedalsposten møter familien en fredag
kveld, når ukens mange aktiviteter er
over og helgefreden er i ferd med å
senke seg.
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Ludvig har mye energi, men etter en
resolutt inngripen fra storesøster Nora
konsentrere han seg snart om en instruksjonsfilm for bygging av lego.
Resultatet av denne oppslukende interessen ligger i lekekroken i stuen,
mange perfekt sammensatte biler, fly
og helikoptre av lego.
Nora og Karoline går begge på Heggedal skole – og er strålende fornøyd
med den nye skolen. Det gikk greit å
busse, men å komme på helt ny skole
har vært fantastisk, skal vi tro Nora.
På denne skolen har de fått ornt’lige
stoler. Alt virker som det skal, også på
toalettene. Pussig hvordan det dukker
opp noen mentale bilder fra fordums
toalettbesøk.
Det aller beste er smartboardene, et
virkelig nyttig verktøy skal vi tro
Nora, rett og slett en gave for både
lærer og elev. Hva smartboard er?
Det ser ut som en hvit tavle. Med en
slags penn, kan man skrive og tegne
på tavlen. Det man skriver kan lagres
direkte i en pc. Og man kan laste opp
bilder på tavlen og tegne direkte på
dem. Man slipper ikke unna å kunne
noe – men man slipper å pusse tavlen
og man slipper skrikene fra kritt på
tavlen. Det aller beste er kanskje at
man kan ta vare på det man har skrevet – hvis man vil da.
Skrive på tavle virker virker jo kjent
også for Heggedalspostens utsendte,
men Nora fortsetter å fortelle om Kahoot, som høres litt mystisk ut, så her
var det på tide å sjekke på internett
hva dette er. Så vidt jeg kan forstå er
det et IT-basert pedagogisk verktøy
som i sin enkleste fasong kan erstatte
enkle prøver - og som ved familiekosen sikkert kan erstatte påskenøtter og
avisene quiz. Se faktaboks. Innholdet

er kanskje det samme – men innpakningen litt annerledes?
I Marie Lilleseths vei er det kort vei til
Kahoot
Det er enklest å finne ut noe om Kahoot ved å gå til wikipedia. Der kan vi
lese følgende:
«Kahoot er en gratis leke-basert læreplattform som ble lansert i 2013 av et
norsk selskap. Den spilles av mer enn
50 millioner mennesker i 180 land.»
Men hva er det? Det enkleste er å gi et
eksempel på hva det kan være.
Det lages eksempelvis en «quiz» som
lastes inn i et datasystem. Kan hende
det er historielærer’n som ønsker å
sjekke ut hva elevene har fått med seg
fra det siste temaet, og lager spørsmål
med inntil 4 svaralternativer. Elevene
kan svare på spørsmålene via eksempelvis mobiltelefon eller pc – og så får
man umiddelbart svar på hvor mange
som svarer – og hvor mange som svarer riktig. Dessuten får man frem på
skjermen hvem som svarer raskest
og riktig. Slik brukt minner det mest
om en gammeldags prøve – men man
får svarene med en gang (og uten rød
blyant).
I wikipedia trekkes det frem at programmet som er laget for at elevene kan lære i sosiale sammenhenger
også kan brukes til å følge med i elevenes utvikling.
I Asker får alle elever tilgang på ustyr
som gjør at det kan delta i slike læringsleker. Dette kan være en pc eller
en chromebook. Dette er en lap-top
med et Chrome operativ system og
som forutsetter data lagret i «skyen».

venner og til møteplasser. Sykkelparken er en favoritt for Ludvig, og hele
familien gleder seg over å kunne bade
i Gjellumvannet, gjerne et kveldsbad.
Det som er fint med Heggedal er at det
er nærhet til skole og det aller viktigtste, det er oversiktlig og mange enga-
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Den skal tidlig krøkes…. Ludvig
(4) studerer på hvordan neste
Lego skal konstrueres. Det er
mange detaljer som skal på plass
for et helikopter. Men det kan vel
være at noen har bistått litt…?

sjerte foreldre. I klassen har foreldrene egen facebookgruppe. Dette er en kjekk arena for koordinering og gjøre
avtaler – et behov som er gjenkjennbart for alle som har
hatt barn i skolen. Og i Heggedal er det 5.klasseforeldrene
som står for 17. mai arrangementene. En veldig fin anledning til å bli litt kjent med de andre foreldrene.
Litt bekymret er foreldrene for kryssingen av Røykenveien,
det er mange barn som skal gå til nye Heggedal skole og
som må krysse Røykenveien. I forbindelse med skoletiden
har det nå kommet trafikkvakter. Det er Asker-selskapet
«Gammel Nok» som står for dette, så vidt vi forstår etter
invitasjon fra FAU ved skolen.
Gammel Nok AS er et konsept innen bemanning og rekruttering for folk på 50+. Selskapet har knyttet til seg
mer enn 1000 spreke seniorer med ulik erfaring og kompetanse, som utfører oppdrag for bedrifter og private.
Det er Nora som kan fortelle om hvordan det er å være ung
i Heggedal, for søster Karoline er på overnattingsbesøk
hos en venninne. Etter all informasjonen om IT-hverdagen
på skolen, må jeg bare spørre om det er plass til andre ting
– og det er det. Fotball
– både organisert og på
eget initiativ – det er kort
veg til idrettsanlegget
på Gjellum. Karoline er
i Heggedal og Blakstad
skolekorps – med tilhørende loppedugnader for
Per et par ganger i året.
Og dessuten venner. Nora
forteller om at noen ven- Nora (11) er glad for at Heggedal
ner ler hun mye sammen skole nå er åpnet og kan forteller
om en aktiv hverdag både på
med, noen venner snak- skolen og hjemme.
ker hun mye med, noen
leser hun lekser sammen med og noen spiller hun fotball
sammen med. Noen av oss kan bli litt overveldet av alle de
nye ordene – og da er det godt å oppdage at noe av det vi
satte pris på i sin tid, faktisk fortsatt blir satt pris på.
Og med nærhet til alt det daglige unntatt mors og fars jobb,
så er det kjekt for Ludvig å bli hentet i barnehagen av en
storesøster fra tid til annen.
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LIONS CLUB HEGGEDAL

Lions Clubs International
Lions er en verdensomspennende, humanitær serviceorganisasjon
Vi er 1,4 millioner medlemmer, 11.000 i Norge
Vi er gode venner som hjelper andre
Med venner kommer man så mye lenger
Vennskap ser ingen grenser, bare fellesskap
Vennskap er et mål, ikke et middel
Alt vi samler inn går til veldedighet
Vi bidrar både lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Det er viktig for oss at innsamlede midler går til formålet
Utgifter til driften av Lions dekkes av medlemskontingenten
Ved å være medlem kan du være med å påvirke de valg vi tar

LC Heggedal
Klubbinformasjon
Vi er en aktiv klubb med ca. 30 medlemmer som holder
til i Lions huset ved Hovedgården skole.

Kontaktinformasjon
Verv:
President:
Lasse F. Mortensen,
Tlf. 908 98 701

På møtene planlegges aktiviteter vi skal gjøre for å
samle inn penger til ønskede formål.

lasse@bf-mortensen.no

Klubbmøtene starter alltid med middag før selve møtet
starter.

Visepresident:
Morten Eriksson, 920 39 935

Møtet avsluttes med kaffe og sosial prat.
Møtene varer som regel rundt 3 timer + -.

Sekretær:
Børre Schøyen, 901 30 429

Kasserer:
Odd Magne Bakken,

Aktiviteter

452 49 148

Hoved aktiviteten til Lions Club Heggedal er de årlige
Kulturdagene som arrangeres på Heggedal Hovedgård
i begynnelsen av Juni.

Møtested:

Vi driver også med telt utleie, fortrinnsvis ved
arrangement på Heggedal Hovedgård.

(Motorklubben)

Vi har også dugnader på Heggedal Hovedgård, som
maling og rydde plen.

Kl. 19:00

En av de koseligste aktiviteter vi har er at vi inviterer
bygdas pensjonister på ,,pensjonist aften,, hvor vi
serverer egen produserte snitter og spiller opp til dans
med servering av godt å drikke. Vi bringer
pensjonistene til og fra arrangementet.

12 Lions nr 1 2017.indd 12

Lions huset,

Heggedalsbakken 9

Hver 2.Tirsdag i måneden
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Heggedal og
omegn Historielag
Program våren 2017
Man 30. jan kl. 13.00: Fortellerverksted på
Innbyggertorget. Tema: ”Blåkiosken”
Tor 14. feb. kl. 19.00: ”La macchina – den
italienske bilen gjennom 120 år”, foredrag v/
Ivar Stav på Innbyggertorget.
Man 27. feb kl. 13.00: Fortellerverksted på Innbyggertorget, tema: ”Lokale husdiktere og poeter,
med allsang på noen av sangene.”

Invitasjon til åpent årsmøte
med foredrag på Heggedal innbyggertorg
onsdag 15. mars kl. 19.00
19.00: Behandling av årsberetning, regnskap,
valg, kontingent og innkomne forslag.
Ca. 19.30: Foredrag v/Rolf “Mulen” Karlsen:

“Heggedal sett fra Slemmestad”

Ons 15. kl. 19.00: Åpent årsmøte med foredrag av
Rolf ”Mulen” Karlsen, om ”Heggedal sett fra Slemmestad”.
Man 27. mars kl. 13.00: Fortellerverksted på Innbyggertorget, tema: ”Røyken – naboen i sør”
Søn 23. april: Rundtur med buss rundt Hurumlandet, med Terje Martinsen som guide. Påmelding.

(Nærmere informasjon i neste nr av Heggedalsposten.)
Man 24. april kl. 13.00: Fortellerverksted på
Innbyggertorget, tema: ”Hva har sjøen betydd for
Heggedal? Transport – ﬁske – sjøfolk - bading”

Forslag til årsmøtet må sendes styret
innen 28. februar. Enkel servering.

Lørdag 29. april kl. 12-16: Dugnad på Damvokterboligen, med mat og underholdning.

Redaksjonskomité for
historielagets årbok

Lørdag 20. – søndag 28. mai. Asker Kulturfestival,
med mange arrangementer i Heggedal

Historielagets styre har bedt valgkomiteen om å ﬁnne
medlemmer til en redaksjonskomite for årboka. Styret har
hatt ansvaret for årboka, og kommer fortsatt til å bidra.
Men vi ønsker nå å trekke inn ﬂere i skrive- og redaksjonsarbeidet.
Har du lyst til å bli med? Kontakt valgkomiteen
v/Olav Furdal, olavfu@online.no / 932 40 271

Søn 28. mai kl. 12.00: Historisk vandring på
Dikemark, med start på sykehusmuseet 12.00.
Andre temaer blir sykehuset, gården, kraftverket og
det gamle jernverket.
Man 29. mai kl. 13.00: Fortellerverksted på
Innbyggertorget, tema: ”Utvandring fra Heggedal”
Onsdag 7. juni: Historielagene i Asker har fellesarrangement i Vollen, i anledning 100-årsjubileet for
Mauds sjøsetting.
Lør 10. og søn 11. juni: Historielaget har stand på
Kulturdagene på Hovedgården.
Søn 11. og søn 18. juni kl. 11.00-15.00:
Åpne søndager på Bekkestua.

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

13 Historielaget 1-2017-ver02.indd 13

Det var stor interesse da veifaret fra Guibekken over Gui
ble åpnet - sammen med den nye gang/sykkelveien fra
Guibekken til Eidsletta i mai 2016.

Nytt veifar mot fjorden?
Sammen med Vollen historielag har vi merket to av de
gamle veifarene ned mot fjorden, Dalveien fra Heggedal
sentrum til Sjøstrand, og veien fra Guibekken over Gui til
Vollen. Det jobbes nå med merking av et tredje veifar, fra
Eid ned til Isveien og Sjøvoldbukta. Åpning er planlagt til
høsten.

17.01.2017 22:16:51
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Godt nytt korpsår!

NN
MI

Et innholdsrikt jubileumsår er gjennomført,
og vi gleder oss til å
ta fatt på korpshverdagen i vårt 61. år.
Som avslutning på fjoråret gjennomførte vi konsert i Østenstad kirke
lørdag 10. desember. Dette ble et
stemningsfullt pusterom i en hektisk
førjulstid, og vellydende julemusikk
lokket også frem nissen! Tradisjonen
tro startet også dette nye året med konsert. Søndag 15. januar ba Asker Musikkorps inn alle bygdas skolekorps til
felles nyttårskonsert. Hovedkorpset
deltok, og som i fjor ble konserten
avsluttet med et felles stykke som alle
skolekorpsene og Asker Musikkorps
fremførte sammen på scenen. Å få
spille sammen med de voksne er spennende!
Distriktmesterskap gjennomføres
også i år, og i mars deltar både juniorog hovedkorpset. Med hovedkorpsets
seier i 2. divisjon i fjor har vi mye å
forsvare! Som oppkjøring til konkurransen gjennomføres vinterens seminar i februar, i år i nye, ﬂotte lokaler
i ﬂerbrukshallen. Vi ser frem til å ta
i bruk ﬂeksible øvingslokaler tilpasset korpsets behov, og vi får endelig

ER FR A 201
6:

et permanent lager til trygg oppbevaring av instrumenter og uniformer,
og alt det andre som hører med i et
aktivt korps! Å drive korps med over
70 medlemmer krever mye arbeid på
frivillig basis, og for våre to profesjonelle dirigenter er dette deres arbeidssted. Kommunens tilrettelegging av
egnede og ﬂeksible musikklokaler er
en svært viktig faktor i dette arbeidet.
Det er faktisk helt essensielt! Det er
her vi tilbringer mest tid, det er her
vi legger grunnlaget for mange ﬂotte
musikalske opplevelser i nærmiljøet,
ikke minst på 17. mai.
Tekst: Alf-Egil Lahn
Layout: Anders Lie Hagen
Foto: Bjørn Tumyr, Anders Botnmark, Thomas Wiken, Budstikka

Korpset deltok i 2016
på prosjektet "Korps
på friluftstur".
Her fra konsert
i Trans'matorn
sykkelpark

Juniorkorpset
på sommertur til Hunderfossen
Hovedkorpset på
jubileumstur til
Budapest

Aspirantkorpset
på jubileumskonserten
i høst

Korpset på nett: hbs.skolemusikk.no

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

14 Skolekorpset 1-2017.indd 14
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Tekst: Elisabeth Schjølberg

Anders Lange.
En norsk historie.
En interessant og relativt lettlest bok uten vesentlige krav til
forhåndskunnskap. Om Anders Lange og hans parti som var
forløperen for Fremskrittspartiet.

Høsten 2016 kom det ut en biografi
om Anders Lange, i sin tid en av Heggedals mest kjente innbyggere. Nysgjerrigheten tok Heggedalsposten
– han døde tross alt i 1974, for 42 år
siden. Jeg fikk anledning til å bli litt
bedre kjent med denne energiske originalen som i en alder av 69 år startet
sitt eget politiske parti: «Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep» –
forløperen til Fremskrittspartiet.
Anders Lange var en mann det var
knyttet mange muntre men også noen
mindre muntre historier og anekdoter til. Heggedalsposten har skrevet
om anekdoter fra Heggedal i 201004. Han bodde på Trollstein, området
mellom Løvhaugen og Gjellumvannet fra 1954 til sin død i 1974. Også
boken inneholder anekdoter, men fra
hele Anders Lange sitt voksne liv. En
overveldende mengder historier om
en mann med et brennende hjerte og
glødende engasjement som gjør inntrykk.
Boken er hovedsakelig om Langes
lange politiske virke fra han en entrer
scenen for ordentlig i om lag 1930

Anders Lange skrev
en krim-roman,
som ble utgitt i
2016. Manuskriptet
ble funnet av Per
Sandberg i en skuff
på Stortinget. Forordet er skrevet av
Hans Olav Lahlum

15 Bok om Anders Lange i nr 1-2017.indd 15

som markant taler og sekretær for Fedrelandslaget og til han dør på post i
1974, 70 år gammel, som Stortingsmann og leder av sitt eget parti. Alltid
rabulist – i ungdommen gjerne med
knyttneven, senere oftest i verbale
basketak. Og gjennom hele boken er
Langes personlighet en rød tråd: engasjement, raushet, spontanitet og i
særdeleshet uvilje mot «systemer».
Boken gir også interessante beskrivelser av rammene for dette politiske
livet, en beskrivelse av en tidsånd
eksempelvis i mellomkrigstiden som
fremstår som en forunderlig fjern fortid, men der blant annet trussel om
kommunismen fra øst påvirker de
politiske frontene i landet. Det var
mange som var tiltrukket av facismen
og nazismen, deriblant Anders Lange
– før han trådte inn i motstandsmennenes rekker.
Hvorfor i alle verden kommer en bok
om Anders Lange nå? Forfatteren som
er journalist, hadde fått i oppdrag å
skrive en kronikk knyttet til en fotnote
i en rapport fra 2012. I denne ble det
sagt at Anders Langes Parti hadde fått
økonomisk støtte fra det sørafrikanske
apartheidregimet, som han var en ivrig støttespiller til. Det var i arbeidet
med denne kronikken forfatteren lot
seg fascinere «av en av de mest spennende og mest fargerike personene i
nyere norsk historie» - og sånt blir det
altså bok av.

Boka er lettlest uten alt for mange detaljer. Dette er derfor en informativ
bok for oss uten alt for dyp historisk
og politisk kunnskap og oversikt .
Noen spørsmål blir likevel denne leseren sittende igjen med. Vi får beskrivelser, men i liten grad forklaringer.
Hvorfor mente han som han mente,
hvorfor uttalte han seg akkurat som
han gjorde og var det en sammenheng
i synspunktene.
Fortsatt finnes det mennesker i Heggedal som husker Anders Lange, og
som kan fortelle om sine møter med
ham. Ved å lese denne boka, vil du
helt sikker bedre kunne forstå det du
blir fortalt.

I 2010 skrev Terje Martinsen i Heggedalsposten om noen av de mange historiene
knyttet bla til dyrevennen Anders Lange.
Terje kan fortelle at han forsøkte å få kjøpt
en pointer av Lange på 60-tallet. «Men,
jakter du, da?” spurte han. Terje måtte
svare benektende. Dermed var saken avgjort: “Da får du f.... meg ikke kjøpt noe
bikkje av meg!” sa Anders Lange.

Referanser:
- Strømmen, Øyvind: Anders Lange. En norsk historie. Cappelen Damm 2016
Annen litteratur:
- Rygnestad, Arild og Kvanmo, Hanna: Anders Langes saga. Samlaget 1993
- Eide, Torbjørn: Anders Lange som han var. Lyche 1974 (Intervjuer)
- Heggedalsposten 2010 - 04
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BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOK-GRUPPE

Fantastisk tur i Kjekstadmarka i dag. Ild ble gjort opp, men vi hadde
glemt en ting - nemlig kaffen. Foto: Bendik Hansen Skadal (27. des. 2016)

Sykle på Gjellumvannet...herlig. ”Iceing” i Kleiva. Gamle Heggedalsvei.
Foto: Heiko Heilmann (29. des. 2016)

Foto: Terje R. Gundersen (7. jan. 2017)

Andeliv ved Kistefossen i
Heggedal - nok en gang!

Heldig vi i Heggedal som har så
ﬂotte turstier i nærmiljøet vårt.

Foto: Sissel Finstad (7. jan. 2017)

Gjellumvannet.

Foto: Heidi Merete Johansen (18. des. 2016)

Foto: Terje Reier Gundersen (30. des. 2016)

16-17 Facebook 1-2017-II.indd 16

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

Dobbel regnbue over Heggedal.
Foto: Linda Evensen (10. des. 2016)

Rødsåsen. Trenger ikke gå langt
for å oppleve naturmagi.

Foto: Mariann W. Halvorsen (18. des. 2016)

Fra Vardåsen mot Skjellestad og Røyken.
Foto: Karl Einar Fjellheim (12. jan. 2017)

18.01.2017 13:02:24
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SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
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Hurra. Nå har Bye &
Bekk åpna. Sjekk den
fristende kakedisken.
Dette blir en fin møteplass for oss Heggedølinger (og andre).
Terje Reier Gundersen

Jeg jobber i Trygg Trafikk, og hver dag tenker
jeg at folk i Heggedal
er skikkelig, skikkelig dårlige til å bruke
refleks. Særlig utenfor
Kiwi skaper det farlige
situasjoner hver dag.
Vær smart og putt refleks
på klærne. Om du ikke

gidder å gjøre deg synlig
selv, så sørg ihvertfall for
at de du bryr deg om har
refleks på seg.
Ann-Kathrin Årøen
Tusen takk til Lars Vethe
og øvrige løypemannskaper på Eid skiarena som
har kjørt snø og lagd en
sløyfe med fine skiforhold.
Terje Albinson
Nå har vi fått flotte,
engelske barne- og ungdomsbøker på Innbyggertorget/biblioteket.
Løp og lån!
Anne Kristi G. Jønland
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En glad gjeng etter en
vellykket gradering i Sunyata Aikido Heggedal.
Andre Walgren

En herlig dag i skogen etterfulgt av smakfull lunsj
hos Bye & Bekk. Heldige
oss i Heggedal som har
marka rett utenfor stuedøra og urbane tilbud
i sentrum! Husk å støtte
opp om butikkene og
bedriftene vi har i bygda
vår.
Nina Tangvik

Er det noen som trenger ”ny” madrass til jul?
Noen som på en lettvint
måte har slengt fra seg to
madrasser ved overgangen, syd for stasjonen. Et
miljøsvin blant julegrisene? Erik Underland

Vi får den flotteste og fineste skolen i Asker. Lys,
stor og supermoderne!
Heldige oss, både små og
store!
Svetlana Refvik

Guro Øverbye

Heggedal Bakeri
Heggedal
Bakeri
Heggedal Bakeri AS er
en ekte familiebedriF
med tradisjoner helt
6lbake 6l 1932. Våre
kjennetegn er:
Ferskvare: Vi leverer
våre brød og
bakervarer rykende
ferske – reB fra ovnen.

Tradisjonsrike
og kortreiste bakevarer !
Tradisjonsrike og kortreiste bakevarer !

Vi er stolte av å kunne levere både rimelige og kortreiste bakervarer i lokaVi er stolte av å kunne levere både rimelige og kortreiste bakervarer 6l lokalmiljøet.
lmiljøet.Brødene
kakene
våre
samme
og er
Brødene og kakene våre og
bakes
samme dag
og erbakes
dermed nylagde
når dag
de leveres
i dermed nylagde
butikkene
eller hentesi ibutikkene
vårt bakeri. eller hentes i vårt bakeri.
når
de leveres
Lang
hevetid
og naturlige
råvarer
forbakere
oss,ogog våre flinke bakere og
Lang heve6d
og naturlige
råvarer er vik6g
for oss,er
ogviktig
våre ﬂinke
konditorer er avgjørende
for at du skal
et produkt
du er
med. du er fornøyd med.
konditorer
er avgjørende
forfåat
du skal
fåfornøyd
et produkt
Vi lager
standardkaker
og spesialdesignede
kaker på bestilling! kaker på bestilling!
Vi
lager
standardkaker
og spesialdesignede

Service: Vi håndterer
din bes6lling eﬀek6vt
og leverer på kort
varsel.
Kvalitet: Vi har kun
faglært personell og
benyBer bare de beste
råvarer.

På hjemmesiden www.heggedalbakeri.no vår finner du alle typer
kaker
Heggedal
Bakeri og
AS brød,Heggedalsveien 309 – Heggedal
På hjemmesiden
www.heggedalbakeri.no
vår finner du alle typer
til alle anledninger,
fra enkle sammenkomster
til store
jubiléer.
Telefon:
66 79 70 25 (06-16)
og brød, til alle anledninger, fra enkle sammenkomster til
post@heggedalbakeri.no
www.heggedalbakeri.no
Heggedal Bakeri kaker
AS, Heggedalsveien
309 - Heggedal
Telefon: 66 79 70 25 (06-16)
post@heggedalbakeri.no
store jubiléer.
Følg oss gjerne på facebook: HeggedalBakeri Åpningstider: mandag - fredagÅpningsHder:
0600 - 1300,
0600-1100
mandag -lørdag
fredag 0600
- 1300, lørdag 0600-1100
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Kultur-kafépå
påOdden:
Odden: bye & bekk
Kultur-kafé

Heggedals posten
Heggedalsposten

Gründere:

Morten Øver bye
Line Klingan Sel bekk Øverbye

Alle butikker og virksomheter på Odden i Heggedal, fyller
kravet til faghandel. Det betyr at de vet langt mer om det de
selger, enn kundene! Bye & bekk mer enn oppfyller dette, med
sin utdanning og praksis. Morten har fagbrev som kokk, med
tilleggsutdanning, og Line har økonomi- og markedsutdanning.
Begge har vokst opp i Heggedal, de kjenner ”alle” og har meget
gode forutsetninger for å lykkes. Så langt har de lykkes!

Line ( 72-årgang)
hadde jeg mye kontakt med,
da jeg jobbet med artikkelen om ”Gammel Nok”,
(HP nr 6-2015), et bemanningsbyrå på Dikemark for 50
år +. Line er blant de blideste
og hyggeligste personer jeg
har møtt i Heggedal. Energien hennes har ingen grenser!
Line er også utdannet på
NMH, med et 4-årig løp i
økonomi og markedsføring.
Så jobbet hun 15 år i Xerox,
som markedssjef . Så ble hun
ansatt i ”Gammel Nok”, og
jobbet der i 2,5 år, til i sommer. Da måtte de innskrenke.
Da var det tid for Line å
gjøre noe nytt. Da kafeen på
Odden ble ledig, så de dette
som et samarbeidsprosjekt.
Og ved å få gode betingelser
fra Tandberg Eiendom, startet
de opp i des-2016. I tillegg
til ølkurs, har de også planer
om et ostekurs, kokkekurs for
barn og vinkvelder.

Line og
Mortens barn
Line og Morten har 3 barn;
Mia (11 år), Max (9 år) og
Per (6 år). De omtaler kaféen
som ”vår” kafé, og de gleder
seg til å komme dit etter
skoletid.
Tenk på den gleden barn har
av og vokse opp med mamma
og pappa som driver en slik
kultur-kafé. De kommer helt
sikkert til å bidra etterhvert.

Morten ( 78-årgang)

Pintxos
er en ny type tapas, som er
blitt populær, bl.a. i Oslo.
Tapas forbinder vi med
Spania, men Pintxos kommer
fra Basker-land (ikke farlig!).
Bildet under viser en Pintxos.

Øl-kurs for
dummies
Kursene går på kveldene hos
bye & bekk. De koster kr 750
pr person, hvor det smakes på
10 ølsorter, sammen med en
5-retters middag. Påmelding:
post@byeogbekk.no, eller
ring Morten mob: 957.72.340.

Åpningstider
for bye & bekk

Morten og Line foran den flotte
disken i bye & bekk. Disken
arvet de fra tidligere driver.

* Mandag - torsdag:
kl 10 -17 + kveldskurs.
* Fredag - lørdag:
kl 10 -23.
* Søndag: kl 11 - 16.

tok kokkeutdanning på
Bleiker videregående, og fagbrevet tok han på Holmen
fjordhotell. Som 16-åring
hadde han et flott båt-år på
Christian Radich.
Etter fagbrevet tok han
massør-utdanning, og han
har jobbet som instruktør på
Asker treningssenter i 18 år.
Så startet han på ny 3-årig
utdanning som næringslivsjournalist på BI. I de
neste 5-6 årene jobbet han
i Dagbladet Magasinet,
forlaget Hjemmet Mortensen
og Budstikka. Han har hatt
egne matspalter i ulike i ulike
aviser og magasiner.
Fra 2009 har han vært
frilanser, og han har nok av
oppdrag. Han er også
utdannet ølkelner.
I samtalen med han og Line,
viser han et engasjement og
en stolthet, som fikk meg til å
tenne. De vil lykkes!

Baker Larsen
er blitt kastet ut fra KIWI
(sentral beslutning), og andre
butikker i Asker syd. Men
Coop Xtra på Gjellum beholder Baker Larsens produkter.
Bye & bekk vil selge Baker
Larsens produkter, sammen
med Bakkal.
Det er mange i Heggedal som
vil aksjonere mot KIWI’s
sentrale beslutning. Men
REMA 1000 har snudd!
Tekst, design og foto av Morten Line; Stein Dyre Berge. De andre foto er fra Facebook
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Vi trenger flere medlemmer!

Heggedal Helselag

arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

Aktiviteter på Heggedal seniorsenter/
Innbyggertorget våren 2017:
Arbeidstua
Tirsdager kl.10-13:
Uke 2 - 10. januar
Uke 4 - 24. januar
Uke 6 - 7. februar
Uke 8 - 21. februar
Uke 10 - 7. mars
Uke 12 - 21. mars
Uke 14 - 4. april
Uke 18 - 2. mai
Uke 20 - 16. mai
Uke 22 - 30. mai
Uke 24 - 13. juni

Allsang:
Hver onsdag kl.12.00-13.00,
med musikk. Start 11. januar
Kontakt: Ruth Sæther,
tlf. 66 79 74 20 / 41 22 51 88
Dametrim:
Onsdag kl.10.00-11.00, start 11. januar.
Ledes av fysioterapeut.
Sponses av Helselaget

LOKALT støtter Helselaget

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

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

Møter og handlingsplan
1. halvår 2017:

* Onsdag 22. februar kl.17.30:
Årsmøte på Helselagshuset
* Onsdag 26. april kl.17.30:
Medlemsmøte på Helselagshuset
* Onsdag 31. mai kl.17.30:
Medlemsmøte på Innbyggertorget
* Lørdag 10. og søndag 11. juni:
Kulturdagene på Heggedal Hovedgård

Kulturdagene på Heggedal Hovedgård

Vi gir tilskudd til
Nasjonalforeningens prosjekter:
* Hjerteaksjonen
* Demens
* Tuberkulose

19 Helselaget 01-2017.indd 19

Idrettsdag tirsdag 29. august –
program: se oppslag på seniorsenteret

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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med hele 3 km løypenett

En luksus «rett utenfor stuedøra» for
alle som er glad i å gå på ski
Allerede tidlig i november var det mulig å gå på ski på Eid,
men hvem kan vel tenke seg at det er kjempeforhold der
når det ikke er et snøfnugg på bakken. En ﬂott løype-trasé
på 1,5 km, bred nok til både skøyting og klassisk, sto klar
til bruk da jeg var der før jul. Hvilken luksus!
Seks kraftige snøkanoner sørger for nok snø, ikke bare
til de ﬁne preparerte løyene, men også til det ﬂotte skileikområdet i midten.
Jeg traff Lars Vethe som sammen med en ansatt holdt
på å felle trær der den nyeste ski-traséen går, og han kunne
fortelle at den siste sløyfa ned mot jernbanen, som var ny i
fjor, var det neste som skulle klargjøres. Da blir løypenettet på hele 3 km tilsammen. Det står en stor lyskaster på
toppen av bakken som sørger for lys i skileik-området og
skiløypene rundt, men nå skal det opp en stolpe til slik at
også nederste delen får lys.
Tidligere år med snømangel har vi jo sett at interessen for langrenn blant barn har gått ned. Ikke så rart når
en måtte reise lange veier for å trene på snø. Men med
dette supre ski-anlegget er jeg sikker på at både barn og
ungdom vil storkose seg. Dette letter jo arbeidet for trenere og foreldre også, som slipper å kjøre milevis for en
treningskveld.
Primus motor for dette ﬂotte anlegget er Lars Vethe.
Han er løypebas i Skiforeningen og er oppvokst på Eid
gård. Han var selv en spreking på ski. Han har vunnet
Norgesmesterskap og var et stort forbilde for unge skiløpere i Heggedal. Familien Vethe var en idrettsaktiv og idrettsinteressert familie, og takket være deres ski-interesse så
har dette store området blitt avsatt til denne ﬂotte arenaen.
Lars har gjort dette mulig med hjelp av Skiforeningen, og
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Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Ole-Herman Bjor

nå har også Kjell Inge Røkke gått inn som sponsor med
ﬂere hundre tusen. Dette gjør det mulig å oppgradere arenaen ytterligere med ﬂere lys og ﬂere vannuttak til snøkanonene.
Dere fortjener alle en STOR TAKK for all skigleden
dere sprer til de små som gleder seg til ski-skole og leik i
det ﬂotte skileik området, til barn og ungdom med ambisjoner om å vinne konkurranser, og til alle oss andre som
også kan nyte de ﬂotte løypene.
I tillegg så er også idrettslagene i Heggedal, Dikemark,
Vollen og Asker betydelige bidragsytere.
Blant idrettslagene er Eid skiarena godt kjent, så nå er
det en logistikk som må løses for at de seks idrettslagene
som har sagt de ønsker å trene der, skal få plass.
På dagtid vil det vrimle av små barn som skal på Skiforeningens skiskoler. Det er derfor bestemt at parkeringsplassene på Eid er forbeholdt skiskolene fra kl. 10 – kl.
15 fra mandag til fredag pluss ﬁre lørdager fra 15. januar.
Jeg kan derfor anbefale parkering på Gullhella stasjon de
dagene.
Fra Gullhella stasjon er det kort avstand til nederste del
av Eid Skiarena. Ved å krysse jernbanen så er lysløypa i
Vardåsen også et ﬁnt alternativ på kveldstid, når det er snø
nok.
Ellers kan vi jo glede oss til de ﬂotte solskinnsløypene
på Eid-jordene over Yggeseth-jordene til Rustadkroken og
videre til Sydskogen – bare snøen kommer. Dette er også
løyper som Skiforeningen står for med Lars Vethe i spissen. Vi får bare håpe Kong Vinter snart vil drysse sine
hvite snøkrystaller ned til oss.
GOD SKITUR!

17.01.2017 22:44:18
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Om det bare er kulde blir det snø!

Flotte kuperte løyper både til skøyting og klassisk.

Lars Vethe sammen med en ansatt.

To av snøkanonene med Eid gård i bakgrunnen.
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Innbyggertorgets program januar-mars 2017
Januar

Arrangement

Tid

Januar
Tir.
10/1, 17/1,
24/1,10/1,
31/117/1,
Tir.

Arrangement
Strikk og lytt

Tid
Kl. 17-18

24/1, 31/1
Man. 16/1

Strikk og lytt

Kl. 17-18

Babymandag: Hva er en god fødsel?

Kl. 12

Babymandag: Hva er en god fødsel?
«Muntre minner fra forsetet av en
Oslodrosje»,
v/ Per
Døving av en
«Muntre minner
fra forsetet

Kl. 12

Man. 16/1
Ons. 18/1
Ons. 18/1

Oslodrosje»,
v/ Bli
Permed
Døving
«Hallo havet»
til Anna Fiskes
magiske
verden.
«Hallo havet» Bli med til Anna Fiskes

Man. 23/1
Man. 23/1

magiske
verden.
Bygg LEGO!
Vi har LEGO, dere har de
gode
byggeidéene.
Bygg LEGO! Vi har LEGO, dere har de

Man. 30/1

Kl. 11
Kl. 11
Kl. 18
Kl. 18

gode
byggeidéene.
Fortellerverksted,
tema: ”Blåkiosken”

Man
30/1
Februar

Fortellerverksted,
Arrangement tema: ”Blåkiosken”

Kl.
Tid13

Februar
Man. 6/2

Arrangement
Babymandag: Førstehjelp for de minste

Tid
Kl. 12

Man. 6/2
Tir. 7/2, 14/2,
21/2,
28/2
Tir. 7/2,
14/2,

Babymandag: Førstehjelp for de minste
Strikk og lytt

Kl. 12
Kl. 17-18

Strikk og lytt
Trans´matorrennet, med start fra
Hovedgården
Trans´matorrennet, med start fra

Kl. 17-18
Kl.11.00

21/2, 28/2
Søn. 12/2
Søn. 12/2
Uke 7

Hovedgården
ITALIENSK UKE, med italiensk mat i
kafeen
hele uken!
ITALIENSK
UKE, med italiensk mat i

Uke 7
Man. 13/2

kafeen hele uken!
Pasta-lage-kurs
for barn med den kjente
kokken Magnus for
Morveto.
Gratis!
Pasta-lage-kurs
barn med
den kjente

Man. 13/2

kokken
Morveto.
Gratis!
VinkursMagnus
og vinsmaking
med
innslag av

Tir. 14/2

opera, Even
Brimi kommer;
200.- pers.
Vinkurs
og vinsmaking
med innslag
av
Maks
påmeldte.
opera,30
Even
Brimi kommer; 200.- pers.
Maks
Italia, 30
en påmeldte.
reise i kunst og kultur, ved
Det
italienske
Italia, en reisekulturinstitutt
i kunst og kultur, ved

Tir. 14/2
Ons. 15/2
Ons. 15/2

Det italienske kulturinstitutt

Tor. 16/2
Tor. 16/2
Uke 8
Uke 8
Man. 20/2 og
tir. 21/2
Man.
20/2 og
tir. 21/2
Tor. 23/2
Tor. 23/2
Man. 27/2
Man. 27/2
Mars
Mars
Man. 6/3
Man. 6/3
Tir. 7/3, 14/3,
21/3,
28/3
Tir.
7/3,
14/3,
21/3, 28/3
Man. 13/3
Man. 13/3
Ons. 15/3
Ons. 15/3
Ons. 15.3
Ons. 15.3

«La macchina – den italienske bilen
gjennom
120 år»,
veditalienske
Ivar Stavbilen
«La
macchina
– den
gjennom 120 år», ved Ivar Stav
Vinterferie – og kafeen serverer rimelig
og barnevennlig
hele
uka! rimelig
Vinterferie
– og mat
kafeen
serverer
og barnevennlig mat hele uka!
Bygg LEGO!
Bygg LEGO!
Tegnekurs for barn
Tegnekurs for barn
Fortellerverksted: "Lokale husdiktere
og poeter", m/allsang
Fortellerverksted:
"Lokale husdiktere
og
poeter",
m/allsang
Arrangement
Arrangement
Babymandag:
Parforhold på prøve.
Babymandag: Parforhold på prøve.
Strikk og lytt. Ta med deg strikketøyet –
vi hører
lydbok.
Strikk
ogpå
lytt.
Ta med deg strikketøyet –
vi hører på lydbok.
Buttonverksted
Buttonverksted
Finn Hauge og Alf Bergersen spiller og
kåserer
om Jens
Finn
Hauge
og AlfBook-Jensen
Bergersen spiller og
kåserer
om
Jens
Book-Jensen
Åpent årsmøte i Historielaget med
Rolf ”Mulen”
Åpent
årsmøteKarlsen:
i Historielaget med
"Heggedal
settKarlsen:
med slemmestadøyne"
Rolf ”Mulen”
"Heggedal sett med slemmestadøyne"

Ta med deg strikketøy eller la vær.
Vi setter på en ny og populær lydbok, tenner et stearinlys og lytter
oss gjennom en times tid.
Velkommen til en time med lav
puls i rolige omgivelser.
Passer for voksne. Tirsdager Kl.17-18

Kl. 18

Kl. 18
Kl. 13

Man. 30/1
Man 30/1

«Strikk og lytt»

Taxi-minner med humor!
18. januar kommer Per Døving med
foredraget «Muntre minner fra forsetet
i ei Oslo-drosje» til innbyggertorget.
Et foredrag som fremkaller
smilet blant tilhørerne. Her
møter vi noen «gamle kjendiser» som skapte hygge og
glede for en ung sjåfør som
hadde dette som ekstrajobb.

Kl.11.00

I
inntalie
by nsk
gg u
er ke
to p
rg å
et
!

Kl. 18
Kl. 18
Kl. 18-21
Kl. 18-21
Kl. 11
Kl. 11
Kl. 19
Kl. 19

Kl. 12-14
Kl. 12-14
Kl. 12-14
Kl. 12-14
Kl. 13
Kl. 13
Tid
Tid
Kl. 12
Kl. 12
Kl. 17-18
Kl. 17-18
Kl. 18
Kl. 18
Kl. 11
Kl. 11
Kl. 19
Kl. 19

Datakurs
Nybegynner eller litt øvet?
Ung eller litt eldre senior?
Nysgjerrig på ‘’digitalisering’’?
Heggedal Nærmiljøsentral fortsetter å
arrangere datakurs på Innbyggertorget i
Heggedal. Vi starter
allerede tirsdag
7. februar klokken
1200-1430 og holder
på 7 tirsdager. Etter
7 kursdager har du
lært mye!

Kurset koster bare 350.Påmelding til post@iheggedal.no
eller til 95273504 - snarest!

Programmet for resten av våren annonseres i neste nummer av Heggedalsposten
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Bygg LEGO!

“Hallo Havet”

Vi gjentar suksessen og inviterer
nok en gang alle som liker LEGO
til en leken og kreativ kveld på Innbyggertorget. Vi har LEGO, dere
har de gode byggeidéene.
Passer for alle fra 5-99 år.
Mandag 30.1. kl. 18
Mandag 20.2. og tirsdag 21.2. kl.12-14 (vinterferien)

Bli med til Anna Fiskes magiske verden.
Hva skjuler seg i havet? Der er det kanskje
mer enn du tror. I alle fall når vi bruker
fantasien. Et møte med forfatter, illustratør
og tegneserieskaper Anne Fiske.
Passer for barn fra 3 år og oppover
Mandag 23.1. kl. 18

Babymandager

Historielagets fortellerverksteder
- siste mandag i måneden kl. 13.00

16.1. kl. 12: Hva er en god fødsel?
Kanskje er hjemmefødsel noe for deg?
Cathrine Trulsvik og Bippi Trovik fra
Jordmorteamet vil snakke om naturlig
fødsel i all sin bredde og variasjon mulighetene er mange! Gratis.
6.2. kl. 12: Førstehjelp for de minste.
Hva gjør du hvis babyen din setter noe i halsen? Eller
hva om du velter kaffekoppen mens du ammer? ThorRaymond Oldenes, paramedic med lang fartstid innen
ambulansetjenesten, tar opp temaet førstehjelp for de
aller minste. Gratis
6.3. kl. 12: Parforhold på prøve
Hva gjør det med parforholdet når familien får en ny
«daglig leder»? Mange opplever at parforholdet blir
satt på prøve når en ny baby kommer til verden. Hva
kan vi gjøre for å beholde et godt parforhold midt oppi
bleieskift og nattevåk? Vi får besøk fra familievernkontoret for Asker og Bærum.

Jens Book-Jensen
Finn Hauge og Alf Bergersen spiller og
kåserer om den norske sangeren og
revyartisten Jens Book –Jensen
Mandag 15.3. kl. 18

23

Mandag 30.1.: ”Blåkiosken”.
Når Røykenveien snart får gang- og sykkelvei fram til Røyken-grensa, blir ”Blåkiosken” revet. Vi samler gode historier
fra den tradisjonsrike bygningen.
Mandag 27.2.: Lokale husdiktere og poeter, med allsang.
Det er skrevet utallige lokale sanger og dikt, til velfester, jubileer og store og små anledninger. Noen av dem
tar vi fram, og leser eller synger sammen. Ta gjerne
med sanger eller dikt!

Åpent snekkerverksted
Tirsdager i ”like ukenummer”
kl 17.30-19.30
Snekker/mekke-verkstedet på
Innbyggertorget (3. etasje) er
åpent for barn og voksne annenhver tirsdag. I løpet av våren får
verkstedet ny innredning og mye
nytt verktøy!

Pasta-lage-kurs for barn

ITALIA – EN REISE I KUNST OG KULTUR

Barna lærer å lage pasta med den
kjente kokken Magnus Morveto.
Veien til matglede går gjennom
deltagelse. På dette kurset lærer
barna å lage fersk pasta fra bunnen av. Barna må ha med seg en voksen for å kunne
delta. Gratis, billetter hentes på Innbyggertorget
Mandag 13.2. kl. 18

Hvor enn du ferdes i Italia, vil du støte
bort i de største kunstverk, arkitektoniske perler, antikkens ruiner og
oppleve historiens mangfoldige sus
på gater og torg. I dette foredraget
vil du få noen smakebiter av italiensk kunst og kultur
fra Sicilia i sør, via Roma og Firenze til fjellandsbyer i
nord. En presentasjon av Erle Wold ved Det italienske
kulturinstitutt i Oslo. Onsdag 15.2. kl. 11

Vinkurs og vinsmaking med innslag av opera
«Vinmannen” Even Brimi forteller,
formidler og skjenker gode viner.
Du får smake 6 forskjellige utvalgte
italienere på flaske.
Pris: 200.- og maks 30 deltakere meld deg på nå!
Tirsdag 14.2. kl. 18-21
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«La macchina – den italienske bilen
gjennom 120 år»
Ivar Stav, bilentusiast og
Italiakjenner lærer oss mer om
italienske biler.
Torsdag 16.2. kl. 19
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Faste aktiviteter våren 2017
Aktivitet

Ukedag

Tid

Oppstart

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

Mandag

Kl. 10.00-20.00

30.jan

Stavgang-gruppe «Glad trimmen»

Mandag

Kl. 11.00-12.30

02.jan

Lappeteknikk, søm (ulike uker)

Mandag

Kl. 10.00-13.00

16.jan

Fortellerverksted, v/ Historielaget (siste mandag i måneden)

Mandag

Kl. 13.00-14.30

30.jan

Håndarbeid/arbeidsstue (liketallsuker)

Tirsdag

Kl. 10.00-12.30

10.jan

Treningsgruppen for personer med hjerneslag.
Ta kontakt med fysioterapeuten Tlf. 66768572

Tirsdag

Kl. 10.00-12.00

10.jan

Gå/ ruslegruppe

Tirsdag

Kl. 11.00-12.30

10.jan

Datakurs, 7 tirsdager. Kr 350.- Påmelding!
(Begynner og øvet.)

Tirsdag

Kl. 12.00-14.30

07.feb

Åpent snekkerverksted (like uker)

Tirsdag

Kl. 17.30-20.30

10.jan

Heggedal Seniordans

Onsdag

Kl. 12.00-14.30

04.jan

Allsang m/ levende musikk

Onsdag

Kl. 12.00-13.00

11.jan

Trimgruppe m/ fysioterapeut

Onsdag

Kl. 10.00-11.00

11.jan

Bridgegruppe

Torsdag

Kl. 11.00-15.00

05.jan

Bingo (ulike uker, 2.g.pr.mnd.)

Fredag

Kl. 12.00-13.00

20.jan

Quiz, Boccia, pilkast med mer (like uker, 2.g.pr.mnd.)

Fredag

Kl. 12.00-13.00

13.jan

Heggedal innbyggertorg

Etterlysning I

drives av seniorsenteret, biblioteket, nærmiljøsentralen og frivillige i fellesskap.
Her finner du kafeteria, bibliotek, post, mange
møterom, aktivitetsrom og mye aktivitet.
De aller fleste rommene kan leies av private eller lag
og foreninger, til en rimelig pris. Ta kontakt på
post@iheggedal.no for å reservere et rom eller sende
en forespørsel.
Og gi oss gjerne tips om nye aktiviteter!

Vi ønsker oss frivillige som kan være med og
bemanne aktiviteter på innbyggertorget.

Etterlysning II
Har du noen gamle, ærverdige møbler som
kan brukes på kaféen på Innbyggertorget? Vi
ønsker å gjøre det litt mer “hjemmekoselig”.
Send oss gjerne et bilde på mail!
Bente Flygind - leder for innbyggertorget
bente.flygind@asker.kommune.no - 913 80 441

Årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral
avholdes onsdag 1. mars kl. 1900 på Heggedal innbyggertorg.
Saksliste i henhold til Nærmiljøsentralens vedtekter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Årsberetning fra styret
Regnskap og revisors beretning
Aktivitetsplan og budsjett for 2015
Innkomne forslag
Valg (av styre, revisor og valgkomité)
Spørsmål/informasjon

Sakspapirer vil være tilgjengelig på www.iheggedal.no og legges ut på innbyggertorget senest en uke
før årsmøtet. Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Enkel bevertning.
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TRANS’MATOR
RENNET

2017

Søndag 12.

februar

fra kl 12.00

For 6. gang (i moderne tid...) inviterer vi til GRATIS skirenn!
Vi ønsker hele familien velkommen til årets skidag (vi forutsetter snø..)
i Heggedal. Start og mål: Heggedal Hovedgård.
Påmelding ved Heggedal Hovedgård fra kl 1200.
Aktiviteter for store og små:
• Kort løype
• Litt lengre løype
• Innlagt “skiskyting”
• Idealtid
• Akemuligheter

•
•
•
•

Kort løype starter kl 1300
Lengre løype starter kl 1400
Premiering ca kl 1600
Loddsalg til inntekt for neste
års renn - med flotte premier!

Heggedal Hovedgård er åpen og der blir det muligheter for kjøp av
pølser, kaffe og vafler.
Parkering ved Heggedalshallen og/eller kirken.

Vi sees !
Heggedal Hovedgårds Venner - Heggedal Idrettslag - Heggedal Lions
Heggedal Helselag - Heggedal Nærmiljøsentral

25 Hovedgårdens venner - transmatorn.indd 25
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Bli med inn i bygdas nye barneskole
Elevrådsrepresentanter fra 5.- og 6.-trinn viser frem sin nye skole for Heggedalsposten.

GLADE: Elevrådsrepresentantene Maren Marline Lahn (f.v.), Emilie Flakstad, Alma Tveit-Bjørklund og Hillary Sein
er veldig fornøyde med å være tilbake på Heggedal skole.
Endelig er nye Heggedal skole
ferdig. Det setter elevene pris på.
– Etter to og et halvt år på Drengsrud var det gøy å komme tilbake til
en helt ny skole, sier Alma TveitBjørklund. Klassevenninen Hillary
Sein er enig. De to 6.-klassingene
har begge mat og helse som favorittfag, og er spesielt begeistret for det
nye skolekjøkkenet. Også 5.-klassingene Emilie Flakstad og Maren
Marline Lahn setter pris på å være
tilbake i Heggedal.
– Vi har faktisk gått lengre på
Drengrud enn på den gamle Heggedal skole, forteller Emilie. Hun
er glad for nå å kunne gå til skolen,
fremfor å ta buss fra Rustadgrenda.
De ﬁre jentene er elevrådsrepresentanter for hver sin klasse. De er enige om at barneskolen i Heggedal må
være Askers ﬁneste skole.
– Alt innvendig er nytt og det er
ganske stilig, sier Maren.
– Det er også ﬂere lekeapparater
her, supplerer klassevenninnen Emilie.
– Klasserommene er moderne og
har SmartBoard, sier Alma, og sikter til de nye interaktive tavlene.
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Bak fotballbanen er nye lekeområder
med hinderløype.

Innendørs er gipsvegger og systemhimlinger gjennomgående.

Skolens innganger har navn etter lokale
steder som Gui, Sætre og Gjellum.

Moderne klasserom med SmartBoard.
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Elevene geleider meg gjennom
lyse, luftige klasserom. Spesialrom
for mat og helse, sløyd og musikk.
Grupperom, ﬂerbrukshall og bibliotek. Til sammen et areal på 11.000
kvadratmeter.
– Det er ganske stort, men hvert
trinn har sine baser med felles garderobe, toaletter og grupperom,
forteller Hillary. Skolen består av
tre sammenbygde ﬂøyer; elevene i
småskolen holder til i den ene enden, elevene på mellomtrinnet i den
andre. Den nye skolen er beregnet
for tre klasser på hvert trinn, og har
en teoretisk kapasitet for hele 588
elever. I dag har Heggedal skole 393
elever.
Fakkeltog
19. desember 2016, tre dager før juleferien, ﬁkk elevene besøke sin nye
skole for første gang. Innvielsen ble
markert med to fakkeltog gjennom
Heggedal. Den ofﬁsielle åpningen
av skolen blir på et senere tidspunkt,
men ordfører Lene Conradi var
tilstede i fakkeltoget og forhåndserklærte skolen for åpnet.
– Dette må vel være den ﬁneste
julegaven til befolkningen i Heggedal, spøkte ordføreren.
Tekst: Anders Lie Hagen
Foto: Terje Reier Gundersen
Karl Braanaas / Budstikka
Anders Lie Hagen

2012

2017

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS for Asker kommune
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Tryggere skolevei.

Traﬁkkvakter
ved fotgjengeroverganger
I to og et halvt år ble elevene ved
Heggedal skole kjørt til midlertidige lokaler på Drengsrud. Nå er
skolehverdagen i gang i Heggedal
– og for mange er det ny skolevei.
Flere barn og foreldre er engstelige
for skoleveien til Heggedal skole.
Særlig overganger som krysser traﬁkkerte veier er en utfordring. Foreldreutvalget ved Heggedal skole
har derfor tatt initiativ til en ordning
som skal øke sikkerheten ved de
mest utsatte fotgjengerovergangene.
Hver morgen står traﬁkkvakter i
sentrum og overgangen som krysser
Røykenveien ved Østliveien. Traﬁkkvaktene skal følge barna over
veien og sørge for at biler stopper.
– Tilbakemeldingene på opplegget
er positive, både fra elever, foreldre
og traﬁkkvaktene selv. Den første
uken på nye Heggedal skole sto også
traﬁkkvakt i lyskrysset, forteller
FAU-leder Rolf Kristiansen.
Lokale sponsorer
For den praktiske gjennomføringen
står Asker-ﬁrmaet Gammel Nok.
Vakt i ett gangfelt hver morgen én
uke koster 2.000 kroner. FAU har
forespurt ﬁrmaer som benytter de
lokale veiene i sin virksomhet til å
sponse ﬁnansieringen av traﬁkkvakter. Gunnar Knutsen, Strøm Gundersen, Martin Rønning, Isachsen,
Transportsentralen Asker og Bærum
og Trysilhus er blant ﬁrmaene som
allerede har sponset vaktordningen.
Tandberg Eiendom og Asker kommune har også uttrykt seg positivt til
å avse midler til ordningen. Hver bedrift ﬁnansierer traﬁkkvakter i ulike
uker, og proﬁleres med sin logo på
vaktens reﬂeksvest.
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Tankevekkende måling
For å kartlegge traﬁkkmengden
gjennom Heggedal har FAU tatt initiativ til traﬁkkmåling på Røykenveien ved Østliveien. I september
2016 gjennomførte Asker og Bærum
traﬁkksikkerhetsforening målingen
som dokumenterte at traﬁkkmengden på Røykenveien gjennom Heggedal har økt 3,5% på ett år. Farten
til bilene ble også målt – og resultatet er nedslående: 36% kjører over
fartsgrensen på 50 km/t.
– Dette er et problem når små barn
skal krysse veien alene, i mørke morgentimer med mye gjennomgangstraﬁkk. Det er åpenbart et behov for
traﬁkksikringstiltak, forteller Kristiansen. Han mener det beste tiltaket
vil være å senke fartsgrensen gjennom Heggedal til 40 km/t, og viser
til Statens vegvesens håndbok for
fartsdempende tiltak (2006):
«Enkelte barneskoler ligger ut
mot gater eller veger på en slik måte
at et stort antall barn må krysse vegen hver gang de skal til eller kommer fra skolen. I slike tilfeller skal
fartsgrensen være 30 km/t forbi skolen, og det skal anlegges fartsdempende tiltak i form av humper eller
opphøyde gangfelt.»
– Dette har ikke blitt fulgt opp i
Heggedal. Det virker som om Statens vegvesen og Asker kommune
ikke ser behovet – og mener traﬁkken er viktigere enn hensynet til de
myke traﬁkantene, sier Kristiansen.

Ønsker foreldrevakter
Elever som må krysse Røykenveien
er ikke det eneste som bekymrer
FAU.
– Det er ﬂere fotgjengeroverganger vi ønsker å dekke opp med traﬁkkvakter, som overgangen over
Vollenveien ved presteboligen.
Sponsormidlene som har kommet
inn ﬁnansierer traﬁkkvaktordningen
til slutten av april. FAU arbeider
med søknad til Trygg Traﬁkk om ytterligere midler for å kunne videreføre ordningen høsten 2017. I tillegg
ønsker FAU ved Heggedal barneskole kontakt med foreldre som har anledning til å være traﬁkkvakter om
morgenen på barnas skolevei.
– Ønsket er å lage en gruppe med
foreldre som kan rullere på å stå traﬁkkvakt ved ulike fotgjengerfeltet,
sier Kristiansen, som oppfordrer
foreldre til å melde seg.
Tekst: Anders Lie Hagen

Traﬁkkmålinger fra 2016 viser at
36% kjører over fartsgrensen på
Røykenveien.

Foto: Karl Braanaas / Budstikka
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Godt nytt år!

Tai Chi

Et skritt av gangen ...
Nybegynner-kurs: Arnestad skole
Tirsdager kl 17.30 -19.00
Info og påmelding:
www.emptystepnorway.com

Oppstart: 24 januar
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En adventstund med brødrene Tandberg, tema:

”Heggedal Torg”
Det var en dag i desember i fjor at styreleder i Nærmiljøsentralen – Sverre
Aae og undertegnede møtte brødrene
Tandberg – i alle fall ved to av dem.
(Tandberg Eiendom er et familieheleiet selskap, med mor og tre brødre
som de eneste eierne. Franz driver
”Tandbergbutikken” i Oslo) Espen
Tandberg er Prosjekt- og utviklingsansvarlig i Tandberg Eiendom AS og
bror Gudbrand er økonomisjef og styreleder.
Hensikten var ikke å tenne lys i anledning julen – men nærmest å slå av en
prat – for å finne ut hvor ting egentlig
står eller går.
Naturlig nok varmet vi opp med en
liten ”annonsedialog” – hva med annonsering i Heggedalsposten når det
blir 30 butikker i Heggedal? Det ble
ingen bestillinger der og da, men i
travle tider er det godt å være tidlig
ute.
Brødrene Tandberg deler en drøm om
Heggedal sentrum, som skal realiseres
gjennom fornuftig finansiering, langsiktighet, kontroll og god påvirkning.
Både i byggeperioden og etterpå. Som
langsiktige eiere vil Tandberg ha full
kontroll. Og det er i ferd med å skje
nå; bygging på hjørnetomta er i god
gjenge – som et litt grovt startskudd
på nye Heggedal. Vi sniker inn spørsmålet; hvorfor ikke ekstern (utenom
familien) finansiering? ”Tandberg Eiendom anser seg selv som den beste
løsningen for Heggedal” – og brødrene utfyller hverandre omtrent som
følger:
”Vi skal ha kontinuitet og vil bruke
den tiden vi trenger – for å utvikle
Heggedal”

”Det er noe med den samfunnsbygger´n
som vi er”
”...vi sa vel at alt skulle stå klart om
2-4 år – for omtrent 10 år siden...” (akkurat da ble det litt (selv)ironi rundt
bordet – uten at det enkelt kan omsettes i trykte bokstaver. På tide med ny
påfyll av kaffe..)
Tandberg Eiendom er opptatt av og
engasjert i mange prosjekter, både til
vanns og til lands. Heggedal er et stort
prosjekt blant flere store og litt mindre. Nå som Maud har sitt på det tørre
kan vi håpe at resten går bra også.
Akkurat nå? Hjørnetomta utvikles
mens vi sitter her, 17 leiligheter skal
bygges og selges (herunder ”rekkehus” på toppen) garasje under og 5
næringslokaler som får atkomst fra
bakkeplan og store vindusflater. Når?
Huset står ferdig sent 2017, salg av
leiligheter litt før det. Og så? Kort
ferie, deretter gravestart i sentrum –
og ”Heggedal Torg” vil reise seg fra
2018. Vel; først to etasjer under bakken. Deretter vil bygget synes igjen;
Over: Espen Tandberg. Under: Gudbrand Tandberg.
Oppsummert?

Foto: Per Sletaune

Det kan nok bli noen
flere adventer før alt
er bygget i Heggedal
– men vi tror det blir
en flott jul tilslutt. Vi
kommer gjerne tilbake
til en ny prat. Flere
fakta (eller bare fakta)
kan du finne på Tandberg Eiendom sine
hjemmesider.

Per Sletaune

”Vi sitter jo og eier ”hele” Heggedal –
og da må vi samarbeide”
”Vi er veldig kontrollfreaker” – ”vi
ønsker kontroll og en styrt utvikling”
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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

SM ALFILM -VIDEO
Film og Videokonvertering I hjertet av Heggedal
gjennom 30 år

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

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

Heggedalsbakken 6
1389 Heggedal
Kunnskap gjennom 30 år

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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En friere folkekirke
Første januar 2017 skilte kirken
seg fra staten. Den norske kirke ble et
selvstendig rettssubjekt. Kirken lokalt
vil fortsatt være akkurat slik du kjenner den, med gudstjenester og kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon,
bryllup og gravferd.
Den norske kirke uten staten

Endringene skjer i tilknytning til staten der Kirkerådet jobber frem nye
ordninger for en selvstendig folkekirke. Det rigges moderne systemer for
hvordan Den norske kirke skal driftes
uten staten. I alle endringer som skjer,
er formidlingen av troen på Jesus
Kristus fortsatt grunnlaget for kirkens
virksomhet. Ønsket er at denne endringen og overgangen skal være så lite
merkbar som overhodet mulig og at
det meste skal fortsette som før.
Den norske kirke i
grunnloven

Det norske samfunn har ikke med dette blitt livssynsnøytralt. Vi har en lang
historie sammen; staten og Den nor-

ske kirke og dette er fortsatt forankret
i grunnloven, slik det står i paragraf 2.
Denne paragrafen viser samtidig hvor
viktige de kristne verdier har vært og
vil være i et levende demokrati.
Verdigrunnlaget forblir vår kristne
og humanistiske arv. Denne grunnlov
skal sikre demokratiet, rettsstaten og
menneskerettighetene.
Den norske kirke blir et trossamfunn på linje med andre trossamfunn
og likevel forblir den noe annet ut fra
den historien som er felles i vårt land
og folk. I grunnlovens paragraf 16 står
det:
Den norske kirke, en evangeliskluthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av
staten. Nærmere bestemmelser om
Kirkens ordning fastsettes ved Lov.
Alle tros- og livssynssamfunn skal
understøttes på lik linje.
Levende menighet

I Asker prosti har vi 5 forskjellige kirker med et rikt og mangfoldig menig-

Berit Øksnes prost i Asker

hetsliv. På mange ulike måter står vi
sammen om det felles oppdraget å formidle evangeliet og være tilstede for
mennesker i alle faser av livet. Så fortsatt vil vi ønske hverandre Vel møtt til
gudstjenester, høytidsdager, livsmarkeringer, musikk, sang og aktiviteter,
lystenning, bønn og stillhet - også i
2017. Velkommen til en godt forankret, men dog en friere folkekirke!

Menighetens årsmøte
Menighetens årsmøte er satt til 12. mars
2017 rett etter gudstjenesten kl. 11.00.
Årsmelding, menighetens regnskap og
budsjett vil være tilgjengelig på menighetens hjemmesider og på menighetskontoret ca. 1 måned i forkant. Her
kan menigheten være med å diskutere
menighetens planer og prioriteringer, så
dette er en god plass for deltagelse og
engasjement i kirken.

TÅRNAGENTHELG!

FAMILIESAMLING 17. februar
på Heggetun kl 17:00

Helgen 11.-12. februar søker vi AGENTER TIL
TÅRNAGENTHELG! Invitasjon er sendt ut til alle døpte og
tilhørende på 2. og 3. trinn.

Lovsang, andakt og fredagstaco.
Alle velkomne!
Neste familiesamling: 31. mars i Pinse
kirken i Heggedal.

På Tårnagenthelg blir du med og løser koder og mysterier sammen med
andre agenter fra Heggedal og Østenstad menigheter. Agentene skal løse
oppdrag både i og rundt kirken vår, inne
i kirken, med kirkeklokka og i kirketårnet. På lørdag er det fra kl. 11 til 16 og
på søndag er agentene med på gudstjenesten kl. 11. For mer informasjon og
påmelding, ta kontakt med Marianne
Solheim, ms885@kirken.no, 66907187.

ER DU GLAD I KIRKEN MIDT I
BYGDA?

Hold av helgen 5.-7. mai! Da blir det
dugnad og vårslepp for store og små på
Heggetun og i kirken. Alle kan delta!
Mer informasjon kommer i neste nummer av Heggedalsposten.

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

Barn
• Søndagsskolen – bibelfortellinger og aktiviteter for
alle barn parallelt med gudstjenesten. Det er søndagsskole følgende søndager: 22. januar, 5. februar, 19.
mars, 2. april, 9. april, 7. mai, 11. juni
• Heggetroll – kor for barn 5 år tirsdager fra 17.00 til
17.45
• Familiegudstjeneste 15.01, 12.02 (tårnagenter) og
12.03.
Kontaktperson barn: Marianne Solheim, epost: ms885@
kirken.no, 66907187

Ungdom og konfirmanter

22.01 kl. 11.00
29.01 kl. 19.30
05.02 kl. 11.00
12.02 kl. 11.00

•
•
•
•
•
•

19.02 kl. 11.00
26.02 kl. 19.30
05.03 kl. 11.00
12.03 kl. 11.00
19.03 kl. 11.00
26.03 kl. 11.00

Kontaktperson ungdom: Magnus Pettersen Kjellin,
epost:mk493@kirken.no, 66907182

• Kirkefrokost 6.februar, 6.mars, 3.april, 8.mai og
29.mai kl. 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 21.april kl 11.00 på Heggetun. Willy
Ludvigsen fra MAF – «Med lukt av jungel og olje».
Han forteller om flyorganisasjonens arbeid. Sang og
musikk, åresalg, servering og andakt.

LIKER DU Å
SYNGE I KOR?
I forbindelse med en konsert
med Maria Arredondo og Torstein Sødal 11. mars kl. 19.00
i Heggedal kirke, er vi på jakt
etter korsangere i alderen 1599 år som har lyst til å være
med i et prosjektkor til denne
konserten. Vi skal øve annenhver torsdag kl. 19-21 på Heggetun med oppstart 2. februar.
For mer informasjon, ta kontakt med Marianne Solheim,
ms885@kirken.no.

Heggedal menighet er godt kjent med Maria Arredondo etter at hun var med
i ungdoms- og konfirmantarbeidet vårt. Maria har mange hits på samvittigheten. I tillegg er hun kritikerrost for sin hovedrolle i «Sound of music» og
utallige opptredener i inn og utland. Nå samarbeidet hun mye med sin ferske
ektemann, tenoren og artisten Torstein Sødal. Sødal samarbeidet i mange år
med Hanne Krogh på hennes julekonserter, før han ble en del av julekvartetten «Stille natt, hellige natt». En 2 plass i Melodi Grand Prix og 3 plateutgivelser senere regnes han som en av landets absolutt beste mannlige sangere.

Heggedal kirke lørdag 11. mars kl. 19:00
Konsert med

Maria Arredondo og Torstein Sødal
Billetter Kr 250+avgift
Variert repertoar: Musicals, gospel, viser....
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Gudstjeneste v/T.A.Hauge
Kveldsmesse v/M.Kjellin
Gudstjeneste v/T.A.Hauge
Familiegudstjeneste v/M.Kjellin,
Tårnagenthelg
Gudstjeneste v/M.Kjellin
Kveldsmesse v/G.H.Barth
Gudstjeneste v/T.A.Hauge
Gudstjeneste v/M.Kjellin
Gudstjeneste v/T.A.Hauge
Gudstjeneste v/vikar

Seniorarbeid

• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 19-21.30
• Konfirmantsamling tirsdager, se egen plan, oppstart
17.januar
• Kveldsmesse 29.01 og 26.02

Prosjektkor

•
•
•
•

Nye e-post adresser!
Ansatte i Heggedal sokn har fått
nye e-post adresser!
Gå inn på menighetens hjemmeside:
http://www.heggedalkirke.no
og velg ”Våre ansatte”.

Nytt orgel 2019
304 549 kr!
Det er så langt
samlet inn

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Oppdatert: 31.12.2016

DEN NORSKE KIRKE
Heggedal menighet
Heggedalsbakken 8
1389 Heggedal
Tlf: 66 90 71 80
heggedal.menighet.asker@kirken.no
www.heggedalkirke.no
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Innkalling til Årsmøte
Tirsdag 7.mars kl. 1900 på Gjellum
grendehus
Vi håper at flest mulig av idrettslagets medlemmer (alle medlemmer som er fylt 15 år har
stemmerett) vil være med å påvirke idrettslagets utvikling. Skal vi få realisert våre planer om
nye Gjellum må det være mange nok som virkelig vil.
Har du saker som du vil ta opp på årsmøtet så må de meldes inn til post@heggedalil.no
senest 14 dager før årsmøtet.
Endelig agenda og sakspapirer vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.heggedalil.no en uke
før årsmøtet.
Velkommen til alle dere som er opptatt av bygdas idrettslag!
Tom Hermansen
Styreleder

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 år 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

HIL friidrett deltar på
kretslag
Heggedal IL Friidrett er veldig fornøyd med å ha hatt 2 deltagere med
for å representere Akershus på distriktskampen 2017 den 14. Januar
på Rud i Bærum.
Dette er et stevne hvor de 2 beste fra hver krets innenfor en øvelse blir
valgt ut for å konkurrere mot andre kretser. Akershus kjempet mot 2
norske kretser (Vestfold, Oslo) og 3 svenske kretser (Värmland,
Västergötland og Bohuslän-Dal). Bare det å være med på dette stevnet
viser at en deltager er på et høyt nivå. Vi vil derfor gratulere Maia som
deltok i kule og Julia på 60m for bra innsats og at de var med på å
bringe Akershus til seier.

0
Julia og Maia
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EN ÅRELANG TRADISJON MED
SØNDAGSÅPEN KIOSK PÅ
BLÅFJELLHYTTA ER OVER.
Blåfjellhytta vil ikke være søndagsåpen for besøkende i
første halvår av 2017.

Hyttekomiteen vil forsøke å holde kiosken åpen på
enkelte dager , her må publikum følge med på vår
hjemmeside www.heggedalil.no

Heggedal IL og hyttekomiteen har tatt en avgjørelse om
å stenge kiosken på søndager.

Hvis noen kunne tenke seg å fortsette tradisjonen med å
feire påsken på Blåfjellhytta mot å hjelpe til med å holde
kiosken åpen, ta kontakt på blaafjellhytta@gmail.com

Det har dessverre vist seg over tid, at det er utfordrende å
få gjennomført denne dugnadsbaserte driften. I tillegg
viser også de økonomiske tallene at antall besøkende på
hytta ikke har vært som vi har ønsket. Så etter en
totalvurdering ble det bestemt at vi IKKE holder åpent på
søndager.

Hyttekomiteen oppfordrer fortsatt folk til å bruke
Kjekstadmarka og området rundt Blåfjell, en perle i
nærområdet.

Dette betyr igjen at Blåfjellhytta fremstår mer attraktiv
som leieobjekt, nå kan våre gjester gjerne leie hele
søndagen.

Morten Eriksson

Kiosken på Blåfjellhytta.
Her er det mange i Heggedal og omegn som har tilbrakt mange søndager og også skjærtorsdager opp gjennom årene. Nå er det
foreløpig slutt, men fortsatt kan man leie stedet og skape nye tradisjoner og minner for generasjonene som kommer!
Foto: Morten Eriksson

1
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Friidrettsgruppa
Friidrettstreningene vil nå bli flyttet fra Heggedalshallen til flerbrukshallen på Heggedal skole.
Treningstidene blir som følger:
Barn i 1. – 4. klasse: Tirsdag 1700 til 1800 i flerbrukshallen.
Barn i 5. – 7. klasse: Fredag 1700 til 1900 i flerbrukshallen.
I tillegg har de største barna reist til Rud og trent friidrett i
den store nye hallen i Bærum idrettspark. Der får vi både
hoppet høyde og lengde, løpt hekk og utholdenhetstrening.
Det store høydepunktet på treningene er sirkeltrening med
trampoline som en stasjon.
Friidrettsgruppa har utviklet seg, og de eldste er nå i ferd
med å spesialisere seg og velge øvelse. Likevel prøver vi å
være allsidige, slik at alle lærer alle øvelsene. Vårt
hovedmål er imidlertid å ha det gøy. Vi har allerede hatt en
samling med bowling før jul, og vi planlegger en sosial tur
til Bamselekene på Hamar i slutten av mars. Mest av alt
gleder vi oss veldig til våren kommer med utesesong og
stevner.
Vi har plass til flere og håper at både fotballspillere og
langrennsutøvere får lyst til å stikke innom en fredag eller
en tirsdag for å se om dette er en trening dere kan ha glede
av ved siden av egen idrett.
Tekst og foto: Berit Marstein

Følg oss på facebook!

Leder:
Nestleder:
Leder fotball:
Friidrett:
Allidrett:
Langrenn:
Trim og trening:
Blåfjellhytta:
Utleie Gjellum:
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Tom Hermansen
Torgeir Kroken
Torolf Bjerkem
Berit Marstein
Svein Roar Aandal
Lars Petter Traa
Vidar Johansen
Laila Samuelsen
Morten Eriksson
gjellum@heggedalil.no

906 89 574
913 40 310
456 08 049
971 81 309

414 66 400
915 66 932
920 39 935

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

Bank fra A til Å
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Master Data

Innbyggertorgets julemiddag

Nærmiljøsentralen har inngått et nytt samarbeid med
Hovedgården Ungdomsskole – denne gang innenfor
IKT. Marius og Ole Morten sitter på Innbyggertorget
hver tirsdag ettermiddag – mellom 13.15 og 14.45. Og
de gutta kan mye – og er inntil
videre helt gratis å benytte – men
de ser selvsagt også etter muligheter for å bygge opp en egen
virksomhet...

Hva mangler i dette julebordbildet?

De tilbyr:
-fjerning av virus
-optimalisere PC
-overføre ﬁler, bilder etc.
-Epost hjelp
-småproblemer
-resette pc-er
-hjelp med tablet og tlf.
”Vi svarer på alle spørsmål,
bare spør.”

Visste du at ?

TV2 nesten daglig viser
en liten videosnutt fra
vårt nærområde?
Dette bildet har du sikkert sett på TV2 mange
ganger. TV2 viser en liten videosnutt med dette
motivet, gjerne etter
reklameinnslag og i forkant av et nytt program. Det er
en demning i Grodalselva som du kan se når du kjører
Røykenveien fra Heggedal ned Grodalen.
Rett før Vollen Truck &
Parts – VTP, den store gule
bygningen med bilverkstedet, kan du få et glimt av
dette motivet fra bilvinduet.
Laila Samuelsen

Ta en budrute i
Heggedals-posten for
1 år. Da får du 6
turer, og du binder
deg ikke til mer!

Jo; 8 kg ribbe, 8 kg surkål, 50 medisterkaker, 4
kg julepølse, 65 poteter,
5 liter saus, 29 porsjoner
riskrem med blåbærsaus,
3 ﬂasker vin, 1 kasse
juleøl, 6 ﬂasker mineralvann, 3 kanner kaffe og
31 fornøyde og mette
gjester.
..og slik gikk Innbyggertorgets første julebord – som
raskt blir en tradisjon – inklusiv (denne gangen) et veldig godt kåseri om de litterære juleheftene – ved Tom
Brenne.

Europeisk pris til heggedøl

European Masters Athletics,
Det europeiske Veteranfriidrettsforbundet, har tildelt
Torsten Carlius’ Fair Play
Award for 2016 til
Arne Sæther, Heggedal Friidrettsklubb for hans arbeid for veteranfriidretten lokalt, nasjonalt og
internasjonalt gjennom 40 år.
Sæther er invitert som gjest ved
EMAs council i Lausanne i Sveits
3.-5.mai 2017, hvor overrekkelsen vil ﬁnne sted.

Nytt golv i “Damvokterboligen”
Rett før jul ble det oppdaget råte i et av golvene i Damvokterboligen. Årsaken er sannsynligvis dårlig lufting i
en kjeller og fuktighet utenfra eller fra et vannrør. Asker
kommune betaler materialene, og Karl Erik Underland
(bildet) har påtatt seg jobben med å bytte golvet, godt
hjulpet av Sverre Aae.

mail Stein: sdb@crust.no

Ser du hva bildet illusterer?
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Julegave I - kr. 500.000,-

Sommerstengt Spikkestadbane

En fornøyd Per Sletaune kunne tidlig i desember melde
at Sparebankstiftelsen DnB støtter arbeidet med Kistefossen kraftstasjon med kr. 500.000,-.

FORBERED DEG PÅ SOMMERENS STENGNING AV
SPIKKESTADBANEN.

Klipp fra søknaden:
”Prosjektet skal ”avdekke” og tilgjengeliggjøre kraftstasjonen i Kistefossdammen i Heggedal, på en slik måte
at dette viktige kulturminnet både kan vises frem og bidra til større forståelse for Heggedals industrihistorie.
Prosjektet skal gjennomføres i nær dialog med Hovedgården ungdomsskole - som viktig element i opplæring
- ikke minst i valgfaget ”teknologi i praksis”.
Målet er flerdelt, men først grave frem kraftstasjonen,
deretter sikre og tilgjengeliggjøre området for folk flest.
Samarbeidet mellom Heggedal Nærmiljøsentral, Heggedal og omegn historielag og ungdomsskolen skal vise
at det er mulig. Vi skal sammen og på tvers av generasjoner bringe liv til vår egen lokale historie.
...........
Mye av arbeidet skal gjøres på dugnad, men pengegaven skal benyttes til maskinell støtte til utgraving, sikring
av området, tilgjengeliggjøring, utvikling av opplæringsunderlag og kanskje være starten på et lite mikrokraftverk - etter hvert.”
Det er også sendt søknad til Kulturminnefondet om
midler til arbeidet med restaurering og synliggjøring av
kraftverket.

”Samtidig innkjør” på Heggedal stasjon skal være en
realitet i løpet av høsten 2017.
I perioden 1. juli til 16. august skal Spikkestadbanen
være stengt hele 46 døgn, men i 32 av disse døgnene
vil togene gå til Heggedal og snu der. Dette er oversikten vi har fått fra Bane NOR:
1. juli – 10. juli – 9 døgn totalbrudd. Togene snur i Asker og det blir buss for tog fra alle stasjonene på Spikkestadbanen.
10. juli – 11. august – 32 døgn totalbrudd. Togene snur
i Heggedal. Det kjøres buss fra Heggedal til Spikkestad.
11. august.- 16. august – 5 døgn totalbrudd. Togene
snur i Asker og det blir buss for tog fra alle stasjonene
på Spikkestadbanen.
I perioden 11. september til 29. september vil det også
bli stengning av banen, men på dagtid, 0905 – 1315
mandag til fredag. I denne perioden skal de tekniske
anleggene kontrolleres. Også ved disse stengningene
blir det buss for tog.
Heggedalsposten vil komme tilbake med nærmere informasjon om de faktiske arbeidene på et senere tidspunkt.
Hensikten med arbeidene er å kunne ha såkalt samtidig
innkjør på Heggedal stasjon, det vil si at tog i begge
retninger kan kjøre inn på stasjonen samtidig. Sånn det
er i dag, må det ene toget stoppe utenfor stasjonen dersom det andre beveger seg inn på stasjonen. Om dette
gir endringer i rutetabellen har vi i skrivende stund ikke
fått klarhet i. Det er selskapet Norsk jernbanedrift som
har fått kontrakten på de arbeidene som skal gjennomføres, og i henhold til informasjon på nettstedet bygg.no
er kontrakten verdt 37 millioner kroner.
Elisabeth Schjølberg

Julegave II - kr. 60.000,Nærmiljøsentralen v/Heggedal Olabil-klubb har fått
60.000,- fra Sparebankstiftelsen DnB til å innrede og
utstyre verkstedet på Innbyggertorget. Pengene vil gå
til arbeidsbenker, skap, skuffer og verktøy. Verkstedet
skal utstyres for arbeider med både tre og metall.
Det er ønske om plassere en liten kontainer på plassen utenfor, med i lita ”sveise-bu”.
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Gjellum senter

Heggedalsveien 350 - Heggedal

Skreddersydd
solskjerming
Norsol avd. Asker

Tlf. 66 79 77 00
asker@norsol.no

Man-fre 7-23 lør 8-21
Stina Akre Hopland
Tlf. 924 17 824

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

Gjellum Tannlegesenter

Asker Takstﬁrma AS

HÅRSTYLISTEN 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

36 Gjellum senter 6-2016 ny design.indd 1

AR arkitekter
arkitektur og interiør

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

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