Velkommen til Innbyggertorget
Søndagene
11. og 18.6
Kl. 11.0015.00

Åpent på Bekkestua, enkel servering kl.
11 - 15

Arrangementene

De fleste arrangementene på
Innbyggertorget er gratis. Der hvor det
er betaling – er dette oppgitt i teksten.

Program for Innbyggertorget i Heggedal våren 2017

Heggedalsbakken 6, 1380 Heggedal

Innbyggertorget 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.

Åpent alle hverdager
mellom 08.00 og 18.00
(kaféen har foreløpig noe kortere åpningstid)

Eller bare gi oss et tips om nye aktiviteter!
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Tirsdag
10.1, 17.1,
24.1, 31.1,
7.2, 14.2,
21.2, 28.2,
7.3, 14.3,
21.3, 28.3
Kl.17-18

Strikk og lytt
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.

Mandag
16.1.
kl.12.00

Babymandag
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!

Onsdag
18.1. kl.11

«Muntre minner fra forsete av en
Oslodrosje», Per Døving

Mandag
23.1.
Kl.18.00

Hallo havet
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
30.1.
Kl.18.00

Mandag
30.1
Kl. 13.00
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Bygg LEGO
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.
Fortellerverksted: ”Blåkiosken”

Lørdag
29.4.
Kl. 10.00

Pølser og dugnad i Damvokterboligen

Onsdag 3.5.
kl. 11.00

Blomsterstell og hagetips

Søndag
28.5 Kl.
12.00

Historisk vandring på Dikemark

Mandag
29.5 Kl.
13.00

Fortellerverksted: Utvandring fra
Heggedal

Fredag 23.6
Kl. 11.00

Hva er lykke?
Kåseri med filosof Dag Åsbjørn Johansen.
St. Hans-meny i kaféen: Spekemat og
rømmegrøt
Påmelding innen 16. juni

Fred fra Sjøstrand gartneri gir oss gode
råd og nyttige tips. Det blir også mulighet
for å bytte planter. Ta med noe du kan
avse. Kanskje får du med deg noe nytt og
morsomt hjem igjen?
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Mandag
3.4.
Kl.18.00

Onsdag
19.4
Kl. 13.00
og
kl. 19.00

Mandag
24.4 Kl.
13.00
Søndag
23.4

Mandala-verksted
Ta deg tid til å fargelegge en
mandala til det blir et flott
kunstverk. En mandala kan være en
sirkel eller firkant fylt med et
geometrisk mønster. Når du
fargelegger dette forvandler det seg
til et vakkert kunstverk. Mens du
fargelegger merker du kanskje at du
føler deg roligere, og at du synes det
er fint å konsentrere deg om én
tegning en god stund. Du må nemlig
være tålmodig og ta deg god tid, for
et vakkert kunstverk tar jo litt tid å
gjøre ferdig.
Passer for barn fra 6 år, gjerne
sammen med en voksen.
Ut å sykle, hipp hurra, sykkelen er i
orden, ja
Klargjøring av sykkel før
sykkelsesongen: Rensing og smøring
av kjede, justering av bremser mm.
Ta med kost og fille. Vi kjøper inn
rensemidler og olje.
Sted: Sykkelparken.

Mandag 6.2.
kl.12

Søndag 12.2
Kl. 11.00
Mandag
13.2.
Kl.18.00

Tirsdag
14.2.
Kl.18.0021.00

Onsdag
15.2.
Kl.11

Fortellerverksted: Hva har sjøen betydd
for Heggedal
Rundtur på Hurumlandet med
museumsbesøk og lunsj.
Terje Martinsen er guide. Påmelding

Torsdag
16.2 kl.
19.00
Vinterferien
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Babymandag: Førstehjelp for de
minste
Hva gjør du hvis babyen din setter noe i
halsen? Eller hva om du velter kaffekoppen
mens du ammer? Thor- Raymond Oldenes,
paramedic med lang fartstid innen
ambulansetjenesten, tar opp temaet
førstehjelp for de aller minste.
Trans´mator-rennet
Pasta-lage-kurs for barn
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
Billetter hentes på Innbyggertorget
Vinkurs og vinsmaking
”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.
ITALIA – EN REISE I KUNST OG KULTUR
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
”La macchina” – den italienske bilen
gjennom 120 år
Ivar Stav, bilentusiast og Italiakjenner
lærer oss mer om italienske biler.
Mandag 20.2 og tirsdag 21.2 Kl 12-14
bygger vi med LEGO
Torsdag 23.2 er det tegnekurs
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Januar
Tir. 10/1, 17/1,
24/1, 31/1
Man. 16/1

Arrangement
Strikk og lytt

Tid
Kl. 17-18

Faste aktiviteter

Dag

Klokkeslett

Oppstart

Babymandag: Hva er en god fødsel?

Kl. 12

Ons. 18/1

«Muntre minner fra forsetet av en Oslodrosje», Per Døving

Kl. 11

Mandag

Kl.10.00-20.00

30. jan

Man. 23/1

«Hallo havet»
Bli med til Anna Fiskes magiske verden.
Bygg LEGO!
Vi har LEGO, dere har de gode byggeidéene.
Fortellerverksted: ”Blåkiosken”

Kl. 18

Kunstgruppa Art. Malegruppa,
formiddag og kveld. Ledige
plasser i gruppen.
Stavgang-gruppe «Glad trimmen»

Mandag

Kl. 11.00-12.30

2. .jan

Kl. 10.00-13.00

16. jan

Kl. 12

Lappeteknikk, søm (uliketallsuker)

Mandag

Babymandag: Førstehjelp for de
minste
Strikk og lytt

Kl. 17-18

Fortellerverksted, v/ Historielaget

Mandag

Kl. 13.00-14.30

30. jan

Trans´matorrennet, med start fra Hovedgården

Kl.11.00

Håndarbeid/arbeidsstue (liketallsuker)

Tirsdag

Kl. 10.00-12.30

10. jan

Treningsgruppen for personer med
hjerneslag. Ved interesse ta
kontakt med fysioterapeuten Tlf.
66768572
Gå/ ruslegruppe

Tirsdag

Kl. 10.00- 12.00

10. jan

Tirsdag

Kl. 11.00-12.30

10. jan

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

Tirsdag

Kl. 12.00-14.30

7. feb

Seniordans

Onsdag

Kl.11.00- 13.30

4. 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

5. 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

Man. 30/1
Man 30/1
Februar
Man. 6/2
Tir. 7/2, 14/2,
21/2, 28/2
Søn. 12/2
Uke 7
Man. 13/2
Tir. 14/2
Ons. 15/2
Tor. 16/2
Uke 8
Man. 20/2 og tir.
21/2
Tor. 23/2
Man. 27/2
Mars
Man. 6/3
Tir. 7/3, 14/3,
21/3, 28/3
Man. 13/3
Ons. 15/3
Tor. 16.3

Italiensk uke, med italiensk mat i kafeen hele uken!
Pasta-lage-kurs for barn med den kjente kokken Magnus Morveto. Gratis!
Vinkurs og vinsmaking med innslag av opera, Even Brimi kommer; 200.pers, maks 30 påmeldte.
Italia, en reise i kunst og kultur, ved Det italienske kulturinstitutt
«La macchina – den italienske bilen gjennom 120 år» ved Ivar Stav
Vinterferie – og kafeen serverer rimelig og barnevennlig mat hele uka!
Bygg LEGO!

Kl. 18
Kl. 13

Kl. 18
Kl. 18-21
Kl. 11
Kl. 19
Kl. 12-14

Tegnekurs for barn
Fortellerverksted: Lokale husdiktere og poeter, med allsang

Kl. 12-14
Kl. 13

Babymandag: Parforhold på prøve.
Strikk og lytt. Ta med deg strikketøyet – vi hører på lydbok.

Kl. 12
Kl. 17-18

Buttonverksted
Finn Hauge og Alf Bergersen spiller og kåserer om Jens Book-Jensen
Åpent årsmøte i Historielaget med Rolf ”Mulen” Karlsen: Heggedal sett
med slemmestadøyne
Edderkoppene kommer, besøk fra Oslo Reptilpark
Perleverksted
Fortellerverksted: Røyken – naboen i sør

Kl. 18
Kl. 11
Kl. 19

Kl. 18

Ons. 7/4

Mandala-verksted
Ta deg tid til å fargelegge en mandala til det blir et flott kunstverk
Påskelunsj i kafeen, påmelding senest 31/3

Ons. 19/4

Klargjøring av sykkel før sykkelsesongen

Søn. 23/4

Rundtur på Hurumlandet med museumsbesøk og lunsj.
Terje Martinsen er guide. Påmelding
Fortellerverksted: Hva har sjøen betydd for Heggedal
Pølser og dugnad i Damvokterboligen

Kl. 13 og
19
H. posten

Man. 20/3
Man. 27/3
Tir. 29/3
April
Man. 3/4

Man. 24/4
Lør. 29/4
Mai/Juni
Ons. 3/5
Tir. 16/5
Søn. 28/5
Man. 29/5
Fre.
4 23/6

Blomsterstell og hagetips.
Kafeen serverer 17. mai meny
Historisk vandring på Dikemark
Fortellerverksted: Utvandring fra Heggedal
«Hva er lykke?»
Spekemat og rømmegrøt Påmelding innen 16. juni

Kl. 18
Kl. 18
Kl. 13

Kl. 12.30

Kl. 13
Kl. 10
Kl. 11
Kl. 12.30
Kl. 12
Kl. 13
Kl. 11
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Onsdag
15.3.
Kl.11.00

Jens Book-Jensen, norsk sanger og
revyartist
Finn Hauge og Alf Bergersen spiller og
kåserer om Jens Book –Jensen

Onsdag
15.3 Kl.
19.00

Åpent årsmøte i Historielaget med Rolf
”Mulen” Karlsen: Heggedal sett med
slemmestadøyne

Mandag
20.3.
Kl.18.00

Edderkoppene kommer!

Mandag
27.3
Kl. 13.00
Mandag
27.3.
Kl.18.00

Denne kvelden vil det igjen kravle og
krype på Innbyggertorget.
Oslo reptilpark kommer tilbake sammen
med forfatter og illustratør Line Solheim
Renslebråten. Her blir vi kjent med
edderkopper, skorpioner, pinnedyr og
annet kryp. Kanskje du kan få holde en
ekte tarantella, hvis du tør?
Passer fra 4 år
Fortellerverksted: Røyken – naboen i sør
Perleverksted
Liker du å perle? Da er dette noe for deg!
Vi har kjøpt inn store og små perler i alle
regnbuens farger. Vi har brett du kan
perle fine figurer og bilder på, og tråd så
du kan lage perlekjeder eller armbånd. Ta
med deg en voksen og kom på
perleverkstedet vårt da vel!

Mandag
20.2 og
tirsdag 21.2
Kl. 12.0014.00

Passer for alle fra 5-99 år.

Torsdag
23.2.
Kl.12-14

Tegnekurs for barn

Mandag 27.2
Kl. 13.00

Fortellerverksted: Lokale husdiktere og
poeter, -med allsang

Onsdag 1.3
Kl. 19.00
Mandag
6.3.
Kl.12.00

Årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral

Passer for barn over 3 år pga små perler
Mandag
13.3.
Kl.18.00
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Bygg LEGO!
Ikke alle drar bort på vinterferie. Dette er
kreative dager for deg som er hjemme og
som ønsker å leke og bygge sammen med
andre.

Det har blitt en tradisjon at vi arrangerer
tegnekurs på torsdag i vinterferien. Også i
år kommer illustratør Anniken Askeland.
Hun skal lære oss å tegne dyr som du kan
finne på bondegården.
Passer for barn fra 8-12 år.
Gratis

Babymandag: 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.
Buttonverksted
Lag din egen button med et morsomt
motiv
På vårt kreative verksted kan du velge
selv hva som skal være på din egen
button. Hva med et smilefjes, eller en
flott tegning eller kanskje bare navnet
ditt? Du tegner og vi gjør det om til en
button. Passer fra 5 år i følge med en
voksen.
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Kalender for våren 2017 – Innbyggertorget, oppdatert 19/1/2017
Årsmøte
Heggedal Nærmiljøsentral

Mandala
Babymandag
Strikk og lytt

Babymandag
Strikk og lytt

Hagetips
Påskelunsj

Strikk og lytt
Trans´mator-renn

Babymandag
Strikk og lytt
Muntre minner

Pasta
Vin (og strikk og lytt)
Kunst
Biler
Vinterferie, rimelig
og god mat hele uka.

LEGO x 2
Strikk og lytt
Hallo havet
Strikk og lytt

Edderkoppene
Strikk og lytt

17. Mai meny
Sykkelmekk

Tegnekurs

Strikk og lytt
LEGO-kveld
Strikk og lytt

Buttonverksted
Strikk og lytt
Jens Book-Jensen

Uke 7 er Italiensk uke,
hele uka!

Kåseri og spekemat

Perleverksted
Strikk og lytt

Pølser og dugnad

