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Hva motiverer oss til å
drive frivillig arbeid?
Det fi nnes langt fl ere enn vi tror 
som er engasjert i frivillig arbeid (= 
ikke-betalt arbeid).  Mange foreldre og 
voksne driver i HIL (trenere, opp-
menn, gruppeledere - og ledere i HIL 
på ulike nivåer), i helsesportslag - og 
annet knyttet til helse og sikkerhet 
(f.eks Røde Kors).  Mange foreldre 
er klassekontakter, medlemer av FAU 
mm.  Så kommer alle de som driver 
med kor og orkestre, kirke og menig-
het - og alle andre som er engasjert i 
frivillig arbeid i ulike lag og forenin-
ger.  Og en gruppe som også inngir 
respekt er lokal-politikere, som med 
få unntak, ikke har noen inntekt av sitt 
engasjement.  

Men  hva er det som motiverer/driver 
oss til å være med?  Vi kan enkelt dele 
livene våre i to; 
*  Det vi må/bør gjøre, som er innsats 
knyttet til betalt arbeid og familie/nære 
venner, og det som er nødvendig for 
holde vedlike hus, biler, hytter, båter, 
og annet som vi eier.
*  Det andre er alle fritidssysler som 

ulike hobby’s, tid sammen med venner 
- og frivillig arbeid.
Det er klart at foreldre med barn bru-
ker tid på barna sine - de vil deres 
beste.  Og mange av oss har ulike 
talenter som ikke får noe utløp på job-
ben.  Vi har interesser som knyttes til 
familien eller det miljøet jeg har vok-
set opp i, (se stikkordene over).  Har 
du tenkt over hva som motiverer deg, 
og hvorfor du gjør det du gjør - også 
av frivillig arbeid?  

Hva er det som driver oss som er så 
engasjert i Heggedalsposten, nær-
miljø-konferanser, Heggedals-
dagene, Heggedal Vel, Brukerforumet 
for Heggedal sentrum - og annet som 
medlemmene av redaksjonen i Hegge-
dalsposten har som andre aktiviteter?
Jeg kan bare snakke for meg selv.  
Mine bevisste motiver er gleden av 
å jobbe sammen med engasjerte og 
dyktige mennesker, og så se at vi får 
til noe verdifullt sammen.  Og selvsagt 
er det hyggelig å få skryt.  Det er som 
lederen av Trafi kkutvalget på Hegge-
dal skole sier; det er mer inspirerende 
å drive med dette, enn å gå på jobb!   

Stein D Berge

Takker følgende personer for 
støtte til Heggedalsposten:

Jon Birger Ulfsnes
Inger Øxseth

Arild Askestad Johansen

Ruth Pettersen
Einar Fossli

Halvar Høibø fra Jaren

Knut Bjærke
Marit Røgeberg’
Roy Corell

Tor Alstadheim
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Kvitt deg med sløvheten - hold fartsgrensen
Trafi kkutvalget ved Heggedal skole (TU), har tatt inn i sitt arbeid det prosjektet som 
Heggedal Vel har ivret for; ”Hold fartsgrensene i Heggedal”. Dere som leser HP, 
husker sikkert offentliggjøringen av de sjokkerende trafi kkmålingene i Heggedal 
som ble gjort høsten 2007. Grundig forskning har dokumentert at farten lemlester 
og dreper - også ved fart under 50 km/t. Dette prosjektet og fl ere andre tiltak skal 
bidra til at trafi kksikkerheten skal økes markert i Heggedal. 

HV-medlem: 
Stein D Berge,
stein.berge@c2i.net

Dette er en forminsket kopi av klistremerket. Merket måler høyde = 10 cm og bredde = 25 cm. 
Du kan kjøpe dette merket på biblioteket i Heggedal for kr 50,- som kan settes på bakvindu, 
støtfanger eller et annet synlig sted på bilen. 
For å følge opp prosjektet ønsker TU at frivillige kjøpere av klistremerke registrerer seg med 
navn, adresse, mail-adresse og tlf. Disse kan bli kontaktet i forbindelse med prosjektets utvikling 
og kartlegging av videre framdrift i trafi kksikkerhetsprosjektet. 

TU på Heggedal skole jobber nå med 
4 prosjekter: 
1.  Hold fartsgrensene i Heggedal

2.  Gå-aksjonen; fl ere elever skal gå til skolen

3.  Trygge stopp-plasser ved skolen  

4.  Andre fysiske tiltak 

1.  Hold fartsgrensene i Heggedal
Du kan delta i dette prosjektet ved å kjøpe et klis-
tremerke med teksten: ”Hold fartsgrensene også i 
Heggedal” Dette merket håper vi blir kjøpt av fl est 
mulig av de fastboende for kr 50,-. 
Som en oppfølging i prosjektet skal det foretas 
hastighetsmålinger for å se om utviklingen går i 
ønsket retning. Da skal det brukes de samme må-
leapparatene som Heggedal Vel har brukt, (utstyr 
fra Asker og Bærum Trafi kksikkerhetsforening). 
Resultatene vil bli offentliggjort bl.a gjennom Heg-
gedalsposten. 

Flest mulig av ”Heggedalsfolk” oppfordres til å 
være med. Dette tiltaket kan sette Heggedal på 
Norges Trafi kksikerhetskart! 

2.  Gå-aksjonen; elevene går til skolen
Målet er å få fl est mulig av elevene til å gå til 
skolen. Da blir foreldre-trafi kken mindre og det blir 
redusert trafi kk-kaos og et mer oversiktelig trafi kk-
miljø rundt skolen. Barna blir også friskere, mer 
opplagte og lærerevnen vil øke. TU har også laget 
konkurranser med premier til de som går mest. Det 
står mer om denne aksjonen på Heggedal skoles 
hjemmesider under Asker kommune. 
3.  Trygge stopp-plasser ved skolen  
Noen elever vil ha behov for å bli kjørt til skolen, og 
da er det nødvendig å lage trygge stopp-plasser for 
de som kjører barna. Det er i dag ikke lagt til rette 
for dette ved Heggedal skole. TU ønsker å jobbe 
sammen med Asker kommune og veimyndighetene 
for å fi nne gode løsninger for dette. 
4.  Andre fysiske tiltak
Flere fotgjengeroverganger rundt om i Heggedal er 
farlige og berører også

elevene ved Heggedal skole. Følgende steder bør ut-
bedres: overgangen ved SHELL-stasjonen, situasjo-
nen i lyskrysset på Røykenveien samt fotgjengero-
vergangen på Heggedalsveien ved Sætre terrasse. 
TU ønsker å fi nne tiltak i samarbeid med Asker 
kommune og Statens veivesen.

TU-medlem: 
Torstein Kvaale,
torkva@statoil-
hydro.com

TU-leder 
Hallvar Hognestad
gihognes@online.
no

TU-medlem: 
Elin Uldalen,
elin@uldalen.no

TU-medlem: 
Inger Anne Nordby,
ian@olavolsen.no

TU-medlem: 
Lise Arstad,
l-arstad@onlineno

Tekst: Hallvar Hognestad og Stein D Berge  -  Foto: Hvert TU-medlem har gitt sitt bidrag 
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Helt siden guttedagene har brødre-
ne Trygve (f. 1938) og Arne (f. 1931) 
hatt interesser, initiativ, nysgjerrighet 
og oppfi nnsomhet utenom det vanli-
ge. Vi sitter på terrassen hjemme hos 
Trygve (eller ”Basse” som han kalles) 
og mimrer litt om gamle dager etter 
først å ha besett smia og verkstedet 
med all verdens verktøy og fi ffi ge inn-
retninger og maskiner, dels selvres-
taurerte og dels selvkonstruerte. Det 
er i smia han har regjert siden midt 
på 1980-tallet da han begynte å smi 
knivblader etter å ha gått på knivkurs 
hos Harald Kolstad og senere lært å 
smi blader.

Trygve forteller at han som 15-
åring begynte i lære som reparatør på 
Eureka. Da han var ferdig, dro han til 
sjøs et par år, slik mange unge gutter 
fra Heggedal gjorde ”for å se verden 
og for å legge seg opp litt penger”. At 
verden likevel ikke er så stor, fi kk han 
erfare da etter en fotballkamp i Dar-
es-Salam i Afrika støtte på en annen 
seilende heggedøling.

”Etter mange år som montør på 
diverse anlegg for fi rmaet Fernholt & 
Gjertsen, begynte jeg for meg selv i 
1975”, forteller han. Han hadde opp-
drag for både Veritas og Dynea. 

Smedyrket, smiing og knivmaking 

har imidlertid hele tida opptatt 
Trygve. Siden han bygde esse i 
1986 har det blitt hundrevis av 
knivblader og mange kniver – 
stadig fl ottere. Han har deltatt 
på messer over store deler av 
landet. I 16 år smidde han for 
eksempel på villmarksdagene 
i Elverum. Han har smidd for 
Folkemuseet og Sjøfartsmu-
seet på Bygdø, på Eidsfoss, 
Vøra Camping, Stiklestad og 
Beiarn. Og på Dyrsku’n i Seljord har 
han vært å fi nne blant ”knivgutta” 
med sine egne blader og kniver. Han 
er en kjent som en svært dyktig smed 
og knivmaker i de kretser. Men han 

har fl ere interesser. 
Både treskjæring, sam-
ling av gammelt verk-
tøy og gamle våpen. En 
utstoppet spurvehauk 
vitner om at han også 
har vært en god skyt-
ter. Den satt i en furut-
opp på Trollstein og ble 
felt med rifl e fra 60-70 
meter rett foran nesa på 
to jegere med hagle! 

Det er ikke bare 
slegga i smia Trygve 

liker å svinge. Hver mandag svinger 
han og kona Tove seg i gammeldan-
sen på Gjellum.

Storebror Arne har alltid vært 
opptatt av maskiner, motorer og me-
kaniske ting. Eldre heggedølinger vil 
sikkert huske at Arne og Lulle Lud-
vigsen kjørte om kapp med toget med 
på et islagt Gjellumvann omkring 
1950. De hadde bygd en motorisert 
slede. Motoren var en tysk to-sylin-
dret sak fra krigens dager som de 
plasserte på sleden med selvbygd pro-
pell foran. Den gikk som ”et olja lyn” 
fra Baker’n til Vassenden. Arne for-
teller at han begynte i det mekaniske 

Trygve og Arne Flatebø
Heggedalspostens utsendte, Odd Lars Vanberg og Terje Martinsen, har tatt 
turen til Trollstein for å slå av en prat med to gamle heggedalsgutter.

Brødrene Trygve (t.v.) og Arne Flatebø i smia til Trygve
Denne kniven lagde Trygve til brorens 75-års dag
Arne har restaurert denne motorsykkelen

Brødrene Trygve (t.v.) og Arne Flatebø i 
smia til Trygve

verkstedet til Leif Bøhmer i Guibek-
ken like etter krigen. ”Det var ei fi n 
læretid og et fantastisk samhold”, sier 
han. Leif Bøhmer var nærmest som 
en far for de han kalte ”gutta mine”. 
Arne mener at bedriften må ha vært 
den første som innførte lørdagsfri her 
i landet. Allerede i 1946 kunne kara 
på verkstedet i Guibekken ta helga et-
ter endt arbeidsdag på fredag.

Flymaskiner, gamle biler og mot-
orsykler har vært Arnes lidenskap. Få 
av gutta i Heggedal som bygde mo-
dellfl y kunne konkurrere med Arnes 
fl y. Men det var ikke bare modellfl y 
han bygde. Flyinteressen førte til at 
han kjøpte et gammelt fl y som han 
plukket fra hverandre og bygde opp 
fra grunnen. Dette ble gjort dels på 
fabrikktomta ved Hardmetall, og dels 
hjemme ved Lauvhaugen. Da han Arne har restaurert denne motorsykkelen

Kniven Trygve lagde til brorens 75-års dag

To blide tusenkunstnere

Brødrene Flatebø.indd   2 2009-01-21   22:03:37



postenpostenpostenHeggedals 5

bygde fl y, måtte han selvsagt også ta 
fl ysertifi kat. Dermed ble det mange 
fl otte turer i egen maskin over store 
deler av det sørlige Norge, men også 
til Danmark.

Arne og Trygve forteller at også 
yngstebroren, Erling, var en oppfi nn-
som modellfl ybygger. En gang satte 
han faktisk vinger på et juletre etter å 
ha kvistet det og utstyrt det med mo-
tor. ”Det fl øy, det – på Gjellumvan-
net,” forteller brødrene.

I garasjen hos Arne fi nner vi et 
fl ott eksemplar av seneste restaure-
ring: En glinsende svart A-Ford, mo-
dell 1931. Motorsykler har han også 
restaurert. Fra å være nærmest vrak-
hauger til å framstå som nye til min-
ste detalj. Deler som har manglet eller 
har vært håpløse å gjøre noe med, har 
Arne laget kopier av. ”Hvis du har in-

teressen og vil, så 
får du det til”, har 
vært hans motto.

Arne sluttet 
hos Bøhmer i 1954 
etter at han var til-
budt jobb som re-
paratør på Foliefa-
brikken ved Bondi. 
Før det hadde han 
avtjent verneplik-
ten, blant annet i 
”Tysklandsbriga-
den”. I 1966 begynte han som repara-
tør på Hardmetall hvor han var fram 
til nedleggelsen i 1984. Fra 1984 til 
han gikk av med pensjon var han å 
fi nne på Sivilforsvarets anlegg ved 
Underland. Fordi Arne alltid har vært 
en usedvanlig nevenyttig kar har fi k-
set det meste på de arbeidsstedene han 
har vært – i tillegg til sine utfordrende 
hobbyoppgaver.

Mens vi sitter i kveldssola med 
kaffe og fru Toves ”hjemsmidde bol-
ler”, mimrer vi også litt om oppvek-
sten i Heggedal, og er skjønt enige 
om at det var et godt sted å vokse opp. 

Selv om vi hadde ”kriger” mellom de 
ulike delene av bygda. For eksempel 
Guibekkgjengen mot Homansbyen, 
eller Rødsåsen mot Sætre. Av og til 
kunne det nok gå hardt for seg. Trygve 
forteller at Arne lagde en ”pilkanon” 
– en krigersk innretning som hadde 
hjul og hvor trepiler med spiker i spis-
sen ble sendt ut av et rør i rasende 
fart. Egentlig livsfarlige greier, men 
det gikk stort sett bra, sier brødrene. 
Bra gikk det også den gangen en av 
”fi enden” ble bundet til en stolpe ved 
Åmot for at han skulle brennes. Hel-
digvis kom en sint Sverre Buttingsrud 
og fi kk avverget heksebålet i siste øy-
eblikk.

Forfatteren husker fra egne sko-
ledager tidlig på 50-tallet at ”de store 
gutta” kastet bajonetter i veggen på 
skolen – uten innsyn fra lærerværel-
set. Vi små sto skrekkslagne mens 
bajonettene dirret i veggen over hodet 
på oss. Trygve trekker på smilebåndet 
når han blir minnet om dette. Han var 
nemlig en av ”bajonettgutta”. Jo da, 
oppveksten i Heggedal var innholds-
rik, om enn ikke alltid helt ufarlig.

                         Terje Martinsen

Brødrene Trygve (t.v.) og Arne Flatebø i smia til Trygve
Denne kniven lagde Trygve til brorens 75-års dag
Arne har restaurert denne motorsykkelen

A-Forden fra 1931 framstår som ny 
etter at Arne har restaurert den.

Flyet til Arne er ferdig restaurert og skal fraktes fra 
Heggedal til Fornebu.

Trygve er en anerkjent knivsmed i vide kretser.
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Fotballspillerne i Heggedal Fotball har høsten 2008 fått 
nye fotballdrakter. Alle gamle drakter har blitt samlet 
inn av lagledere/trenere for deretter å bli levert inn på 
Gjellum. Her ble draktene sortert og pakket i esker for 
videresending til Etiopia. Tom Hermansen (leder av 
fotballgruppa) har tidligere jobbet i Etiopia, og vet at 
de gamle Hegggedalsdraktene kommer til ny heder og 
verdighet igjen der nede.
Vi gleder oss til at draktene fortsatt kan brukes av 
fotballspillende barn i Etiopia. Vi satser på at vi etter hvert 
kan vise frem bilder i Heggedalsposten av fotballspillere 
i Etiopia, med Heggedalsdrakter. Til slutt en stor takk til 
posten, dvs bring, for hjelp og sponsing av forsendelsen.

Heggedal Idrettslag informerer

Fotballspillerne i Heggedal Fotball har høsten 2008 fått 
nye fotballdrakter. Alle gamle drakter har blitt samlet 

Fotballdrakter til Etiopia

Leder:   Terje Bøe  900 30 914 terje-boe@c2i.net
Fotball:  Tom Hermansen 906 89 754 tom_hermansen@hotmail.com
Langrenn: Inger Brit Bjerkreim Furnée
     404 77 758 ingerbrit@live.no
Volleyball: Borghild Istad 913 53 512 b.istad@online.no
Trim:   Laila Samuelsen 915 66 932
Medlemskap: Lars Wigen  958 40 280 l.wigen@online.no
Blåfjellhytta: Morten Eriksson 416 63 078 morten.mette@gmail.com
Driftsstyret Gjellum: Karl Gulliksen 920 20 809
Banemester:  Simon Johansen 918 54 434  (Booking: Send SMS)
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Langrennsgruppa i Heggedal Idrettslag er i full gang med 
årets sesong, og selv om det er en litt laber vinter her i 
lavlandet har det vært gode forhold på Solli i hele desember 
og så langt i januar. I vårt distrikt har det allerede vært 
arrangert fl ere renn med stor oppslutning og for interes-
serte er det renn å melde seg på hver helg framover. Ski-
interessen er god selv om værgudene ikke alltid er helt 
med oss.

I år er det rundt 70 barn og unge i alderen åtte til seksten 
år som kommer på trening. Langrennsgruppa prøver å gi et 
tilbud til alle, både til de som vil lære skiteknikk og holde 
seg i form og de som vil satse innen langrennssporten. Vi 
har mange gode trenere som vi er utrolig stolte av å ha 
med oss, og som inspirerer ungene uansett ambisjonsnivå. 
Den yngste gruppa trener en dag i uka, mens de to eldste 
gruppene trener to dager i uka. 

Det sosiale miljøet viktig, og det å ha det gøy på trening 
er det viktigste uansett hva man satser på. På høsten har vi 
fl ere samlinger; rulleskisamling for de eldste, samling på 
Blåfjellhytta for alle og en familiesamling på Vasetstølen.   

1. februar arrangerer vi som vanlig Vollen SprintCup 
sammen med Vollen Ungdomslag. Arrangementet er 
et fartsfylt og morsomt skirenn både for deltakere og 
tilskuere, og foreldrene stiller villig opp med bygging av 
arena og med vaffelrøre og kaffe. Hva med en søndag i 
Vollen for å heie frem våre lokale deltakere? Det eneste 
vi mangler da er gode snøforhold, men det satser vi på at 
ordner seg.

Vil du vite mer om langrennsgruppa i Heggedal 
Idrettslag eller kan du tenkte deg å være med: Gå inn på 
www.heggedalil-langrenn.no for mer informasjon.

Langrennsgruppa i Heggedal Idrettslag er i full gang med 
årets sesong, og selv om det er en litt laber vinter her i 
lavlandet har det vært gode forhold på Solli i hele desember 

Det sosiale miljøet viktig, og det å ha det gøy på trening 
er det viktigste uansett hva man satser på. På høsten har vi 
fl ere samlinger; rulleskisamling for de eldste, samling på 

Langrenn Tekst og bilde: Margrete Engzelius

 
 HIL markerer 95-årsjubileum
 Tirsdag 3. februar fyller Heggedal Idrettslag 95 år, og dette vil markeres med fakkeltog fra Hegge- 
 dalshallen til Gjellum, hvor dagen feires med taler, kaffe og kaker og brus og pølser. 

Heggedal Idrettslag informerer 77
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Styret i Blåfjellhytta har i løpet av høsten 2008 satt opp et 
nytt vedskjul på baksiden av uthuset. Dermed er uthuset 
frigjort for andre ting, og i denne forbindelse vil det bli 
laget et lite vaskerom i tilknytning til utedoene, slik at 
besøkende kan vaske hendene ute og ikke inne.

- Ønsket er å tilby besøkende/leietakere en best mulig 
service, sier leder Morten Eriksson i hyttekomiteen.

I løpet av høsten 2008 har Blåfjellhytta fått atkomstveg 
helt frem til hytteveggen, dette vil være en stor fordel for 
alle brukere, leietakere og ikke minst styret.

Styret har inngått et samarbeid med naboeiendommen, 
og vegen er lagt innom denne og tilbake på egen grunn.
På den andre siden har naboeiendommen nå atkomstrett 
over eiendommen tilhørende Heggedal Idrettslag.

Styret valgte også høsten 2008 å gå til anskaffelse av 
eget kjøretøy, for lettere å kunne komme opp til hytta, 
uavhengig av vær og føreforhold. En bil som tidligere 
tilhørte Forsvaret, en Mercedes Gelendewagen med 
fi rehjulstrekk gjør nå stor nytte.

Det er ingen problemer med å komme opp til hytteveggen 
lenger, i tillegg kan Blåfjellhytta tilby leietakere og andre 
hjelp til å frakte varer helt frem.

- Vi har inngått en gunstig avtale med leverandøren VTP, 
sier Eriksson, og opplyser også at andre næringsdrivende 
gjerne kan ta kontakt for reklame på bilen.

Avslutningsvis opplyser Eriksson at Blåfjellhytta snart 
får egen hjemmeside, hvor folk kan fi nne ut alt som er av 
interesse rundt hytta, arrangementer, leiepriser, lokaliteter 
og mye annet stoff, på www.blaafjellhytta.no.

Jul i Blåfjell

Blåfjellhytta

En mørk og stormfull aften i desember inviterte det sittende hyttesty-
ret seg selv og alle tidligere styremedlemmer i Blåfjellhytta på jule-
bord, og stemningen var omtrent like høy som gjennomsnittsalderen 
på deltakerne. Det ble servert juleribbe med alt tilbehør - forøvrig 
meget godt tillaget av Skogstad Catering. Den berømte forfatteren og 
historikeren Terje Martinsen var innleid som kåsør for kvelden, og  
serverte godbiter fra boka si om Heggedal - og et par historier som 
ikke var med i boka. 

Blånissen sjøl, Morten Eriksson, var ikke verre enn at han bidro 
med en meget poetisk tale som egentlig var skrevet til et tidligere 
jubileum, men som var godt egnet til gjentakelse. Og ingen juletil-
stelning uten presanger: Fra Heggedalsposten fi kk hytta navneskilt 
til å henge opp i de to stuene, Hallenstua og Norestua. Heggedal-
spostens tre utsendte kom seg hjem i edruelig tid, så så vidt vi vet, 
endte kvelden bra for alle de andre også. 

Blåfjellhytta
Heggedal Idrettslag informerer

Blåfjellhytta
8
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Førstemann inn 
på Nyhuskollen

Utsikten er upåklagelig, fastslår førstemann inn på Nyhuskollen, Olav Fossum.

Intrykket fra leiligheten er at det er lyst og romslig. Peisen tennes med et trykk på fjernkontrollen. Den er ikke 
bare til pynt, den gir opptil 8 kW varmeeffekt.

Førstemann inn i Nyhuskollen Panorama var Olav 
Fossum (61). Han har bodd i Heggedal hele sitt liv, 
bortsett fra det siste året som han har tilbragt i Asker, 
mens han ventet på at Nyhuskollen skulle bli ferdig. 
Han er strålende fornøyd med arbeidet som er gjort. 
Han forteller til Heggedalsposten at de fjorten dager 
før de fyttet inn var på en befaring sammen med eien-
domsselskapet, slik at utbyggeren fi kk de to ukene på 

seg til å rette opp alle eventuelle feil.  
- Cibora Eiendom satster på en 0-feilstrategi, og det 

aller, aller meste var på plass da vi fl yttet inn i begyn-
nelsen av desember, sier Fossum. 

Fossum, som nå er valgt til formanni boligsameiet, 
kjøpte leiligheten allerede i 2006, og er glad for å 
være på plass. Han bor i en av “eneboligene” på top-
pen av bygget.

Tekst og bilder: 
Frode Th. Omdahl

9Heggedalsposten
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Bli medlem
og du må gjerne ergasjere deg

Send kr 200,- i dag
til konto; 0533.02.25086
Husk å skrive navn og 

adresse    

Medlemmer
Send din mailadresse
til: stein.berge@c2i.net  

Kun relevant info om 
Heggedal - ingen reklame. Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

Bildet er en scannet forside av boka til Terje Martinesen. 

Tilbud til nye og gamle medlemmer!
Nye medlemmer:
  Du får Terje Martinsens bok om Heggedal for kr
   300 - inkludert et års medlemsskap i Heggedal Vel. 
Gamle medlemmer: 
  Du får Terje Martinsens bok om Heggedal for kr
    200.  I tillegg kommer som vanlig fornyelse av
    medlemskapet i Heggedal med kr 200 for 2009.

Du kjøper boka ved å:
 *  Ring Irene for avtale (6679 7438), og så hente
      boka hos Irene Johansen i Vollenneien 190.
  *  Hvis du bor langt fra Heggedal, så send en 
      bestilling til HV, Postboks 96, 1380 Heggedal,
      (porto og eksp. kommer i tillegg med kr 120).         

Etter 1. mars går 5 % av det du tipper 
for, til den foreningen du selv velger 
- via et organisasjonsnummer.  Men 

denne foreningen må være registrert i 
Brønnøysund med sitt org. nr. 

Valg på nye medlemmer til 
styret i Heggedal Vel.  Har du 
lyst til å være med, så kontakt 
en i valgkomiteen:
 *  Ole Hermann Bjor - 909 42 454

 *  Dag Henning Sæther - 977 40 617

 *  Per Roar Eek - 6675 8248

Dette gjøres gjeldene fra 1. mars 2009.
Når du leverer inn kupongen på butikken, så vel-
ger du den forening du vil gi 5 % av det du spiller 
for - via denne forenings organisasjonsnummer.  
Du får hjelp til dette i butikken.  

I Heggedal er det mange foreninger som sikkert ønsker å 
registrere seg for å få sin del av denne ”Tippe-kaka”, som 
regjeringen har bestemt til lag og foreninger som baserer seg 
på spesifi serte typer av frivillig arbeid.  Det kalles ”Grasrot-
midler”.  Kravet for å registrere seg er vedtatte vedtekter og 
et fungerende styre.  Hele registreringen kan gjøres på nettet; 
www.altinn.no.  Det kan også være andre fordeler ved å 
registrere seg, som tildeling til av andre typer tilskudd eller 
støtte fra det offentlige - og etterhvert også fra private. 

Innen et lokalsamfunn som Heggedal vil det bli konkurranse 
om disse midlene.  Skal jeg støtte Heggedal Vel (eller et av de 
andre Velene i Heggedal).  Kanskje jeg heller støtter idretts-
laget, korpset, Heggedalsposten (HP kommer også til å regi-
strere seg), meningheten, eldrearbeidet - eller et kor, et orkester 
eller et annet lag eller en forening som jeg er aktiv i.  Et er 
sikkert; det er den enkelte som spiller hos Norsk Tipping som 
avgjør hvilken forening som støttes. 

Du fi nner mer om 
denne ordningen, 
bl.a. hos Norsk 
Tipping;   www.
norsk-tipping.no
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Hva tiltaket Nabo er - og ikke er!
•   Nabo er ikke et borgervern. Det er politiets oppgave å 
ta seg av eventuell kriminalitet. Nabo skal forebygge slik 
at kriminaliteten reduseres. 
•   Nabo er ikke et vaktselskap. Men naboene skal være 
synlige i bo-området slik at de signaliserer til potensielle 
lovbrytere - at her passer vi på. 
•   Nabo er ikke en sladrekjerring som bryter inn i bebo-
ernes privatliv. Men naboene bryr seg om hverandre på 
en måte som gjør det trygt og trivelig i området. 

Hva oppnår vi med tiltaket Nabo?
•   Trivsel og trygghet i øker i vårt lokalområde. Færre 
blir offer for kriminalitet. 
•    Polititjenesten blir mer synlig, slik at politiet koples til 
Nabo-nettverkene, og det blir lettere kontakt med politiet. 
•    Ofrene for kriminalitet får mer hjelp og støtte. 
•    Vi får en mer bevisst holdning til vårt mulige sam-
funns-ansvar, ved å engasjere oss lokalt - og at dette en-
gasjementet får en enkel, praktisk og konkret utforming. 

Den enkelte beboer kan som følge av tiltaket 
Nabo, forvente verdiøkning av boligen sin, lavere 
forsikringspremie og lettere gehør ovenfor andre 
etater for verdiskaping/oppjustering av bomiljøet.

Politiets erfaringer er at et effektivt nabonettverk kan 
omfatte 50 - 100 husstander.

TU (Trafi kksikkerhets-Utvalget) på 
Heggedal skole har tatt inn TSP 
(Trafi kk-Sikkerhets-Prosjektet) i Heg-
gedal Vel, som en av sine aksjoner!

 

også i  
Trafikkutvalget ved Heggedal barneskole - i samarbeid med mange organisasjoner og bedrifter i Heggedal

Hold fartsgrensene
Heggedal

Dette er en forminsket kopi av det klistremerket som skal 
settes på våre biler, og som vil være et viktig virkemiddel for 
å få alle i Heggedal til å kjøre fartsgrensene.  Merket måler 
høyde = 10 cm og bredde = 25 cm.  Du kan kjøpe dette merket 
på biblioteket i Heggedal eller på Heggedal skole for kr 50,-.  
Merket kan settes på bakvindu, støtfanger eller et annet synlig 
sted på bilen.  For å følge opp prosjektet ønsker TU at frivilli-
ge kjøpere av klistremerke registrerer seg med navn, adresse, 
mail-adresse og tlf. Disse kan bli kontaktet i forbindelse med 
prosjektets utvikling og kartlegging av videre framdrift i tra-
fi kksikkerhetsprosjektet. 

Lederen for TU; Hallvar Hognestad tok kontakt 
med Stein, og ønsket et samarbeid om Heggedal 
Vel sitt TSP.  Og resultatet ble at TU’s 5 medlem-
mer har sagt ja til å kjøre dette prosjektet som et 
av fl ere aksjoner i sitt arbeid med trafi kksikker-
het knyttet til Heggedal skole.  

Sentralt i aksjonen trykkes det klistremerket som vises under.  
Målet er at 1.000 biler i Heggedal skal kjøre rundt med dette 
merket av 2 grunner:

   1)   Hver bilfører som har dette merket på bilen, vil være 
våkne nok til å holde fartsgrensene - først og fremt i Heggedal, 
dernest utenfor vårt eget lokalområde.  Sentralt i denne ak-
sjonen skal farten måles jevnlig (hver 3.-4. måned), på 5 ulike 
steder i Heggedal.  Dette skal vise oss når målet er nådd; minst 
90 % av alle kjøretøyer skal holde fartsgrensen i Heggedal.  
Heggedal Vel og Heggedalsposten støtter denne aksjonen med 
midler.   

   2)   Vi vil vise omverdenen at et lokalsamfunn som Heggedal 
tar seg selv og sin egen sikkerhet på alvor - ved at vi ikke gir 
oss før målet er nådd!

Bildet viser den 
nederste delen av 
40-sonen forbi Heg-
gedal skole.  Her ble 
det over 3 døgn målt 
10 biler som kjørte 
mer enn 100 km/t - 
høyest 110 km/t. - og 
fl ertallet kjørte mer 
enn 50 km/t.  Denne 
delen av 40-sonen 
kan nok økes til 50 
km, gitt at vi alle 
holder fartsgrensen.

Vi skal sammen danne nabo-
nettverk for å bli sterkere!

Det nærmer seg 130 Nabo-
nettverk i Norge - som er i drift.
Hensikten er å motarbeide 
kriminalitet, trakassering, 
mobbing og ulykker, ved at alle 
naboene i et område samarbei-
der for trygghet, trivsel og 
inkludering. 

Logo for kriminalitets-
forebyggende tiltak på 

grasrotplan

Teksten over er hentet fra hjemmesidene til stiftel-
sen; Nabohjelp på www.nabo.as - Slå opp!

Vi i Heggedal Vel, i Heggedalsposten og i Nærmil-
jøsammenheng vil jobbe for å realisere fl est mulig 
slike nabo-nettverk i årene som kommer.    
Vi vil utfordre de 8 andre Vel’ene i Heggedals-
området, for å vurdere oppstart av slike nettverk 
innen eget område.  Dette ”Nabo”-konseptet er 
i dag så godt etablert i Norge at de som ønsker å 
starte får støtte fra politiet og andre organisa-
sjoner som jobber med dette konseptet.  Lykke til!  
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Mandager: Ta en kopp kaffe og gi oss dine innspill
   Mandag 9. februar kl 16.00: møt biblioteksjef Live Gulsrud

Bøker
Filmer
Aviser
Utsikt
Innsikt
Lesesal
Internett
Tidsskrift
Lydbøker
Hjerterom
Kopimaskin

Vi ønsker å gi deg det
biblioteket DU vil ha!

Åpningstider: Mandag kl 12.00 - 19.00, Tirsdag kl 09.00 - 16.00
Torsdag kl 12.00 - 19.00, Lørdag kl 11.00 - 16.00
Adresse: Heggedalssenteret, 3. etg. (over Kiwi) 

Telefon: 66 79 77 81, www.askerbibliotek.no

Nytt: 

HEGGEDAL BIBLIOTEK
- ditt lokale møtested

Velkommen!

Spillkveld med 
Wii og X-box:
 - hver mandag

Leksehjelp:
 - hver torsdag
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      Ice-Crust selges i Heggedals-området:
 *  REMA 1000 på Gullhella

    *  Nelly på Heggedal stasjon
 *  Pepita frisørsalong - Vollenveien 190 

   Bedriften
Heggedalsfi rmaet SCC Norway AS (Sorber & Cleaning 
Company Norway AS) eies og drives av fem dyktige personer 
i tillegg til gründeren Stein D. Berge. Firmaet har utviklet og 
markedsfører nå Ice-Crust, et friksjonsbasert strømiddel som de 
opplever en stadig økende suksess med. To av medeierne har 
sin bakgrunn fra Nycomed Pharma ASA, og sto for utviklingen 
av et av Nycomeds hovedprodukter, kalsiumtabletten, som i 
dag selges over hele verden.

   Gründeren
Stein D. Berge (65) er vokset opp på Briskeby i Oslo, og han 
har sammen med sin lektorkone Randi bodd i Heggedal siden 

1973. Stein har egenhendig bygget om og 
pusset opp ikke bare ett, men tre hus på 
eiendommen deres i Vollenveien. Stein og 
Randi har oppdratt tre barn, Arnhild som 
er psykiater, Inger Johanne som er prest og 
Torkill som er sosionom og diakon. 

Stein begynte som bud i Televerket bare 
16 år gam-mel, og skaffet seg etter hvert ingeniørutdannelse 
og universitetsutdannelse i kybernetikk (teletrafi kksimulering). 
Han steg i gradene i Televerket som etter hvert ble til TeleNor, 
og hadde ulike mellomleder jobber til han sluttet i 1995. Siden 
1998 har han drevet sitt eget produkt-utviklingsfi rma. 

   Produktet
Ice-Crust er foreløpig 
det eneste produktet 
SCC AS selger. Det 
er nå er i ferd med å 
oppnå suksess både i 
Norge og i utlandet. 
Dette friksjonsbaserte 
middelet er laget av noe 
som kalles Diatomé-jord, 
et småkornet, krystallinsk 
silisiumstoff. 

Stoffet består 
av skall bygget av 
silisium-krystaller som 
inneholder forhistoriske, 

mikroskopiske planter. Det har gode absor-berende egenskaper, 
noe som fører til stor friksjon. Denne”jorden” hentes ut fra 
overfl ategruver – rett og slett gammel sjøbunn. Det tørkes, 
brennes og siktes til ulike kornstørrelser. Kornene i Ice Crust er 
mellom 0,1 og 0,7 mm. På grunn av den store absorberingsevnen 
brukes Diatomé-jorden i mer enn femti ulike sammenhenger: 
Filtrering av væsker som vin og øl, tilsetningsstoff i dyrefor, i 
tannpasta, i plast og papir – og til å suge opp ulike væskesøl 
knyttet til kjøretøyer. 

13Bedriftspresentasjon

Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Frode Omdahl.  Den betales av bedriften.

selges nå over hele Norge
annerkjennes også i Finnland 

Noen i Heggedal kaller dette for ”den rådyre, røde sanda til Stein”. Sand er det ikke, 
og ikke er det dyrt heller! Idéen til Ice-Crust ble ”født” i 2000, og det friksjonsbaserte 
strømiddelet var ferdig testet og utprøvd et år senere. Da ble også navn og logo skapt.   

Bruksområder
Ice-Crust brukes først 
og fremst på is og snø. 
På jevn, blank is kan 
én liter dekke femti 
kvadratmeter, og på 
fem cm snø kan det 
trenges opptil en liter 
pr. kvadratmeter for 
å virke ordentlig. Det 
kan brukes til biler 
som spinner, og på 
fl ater hvor det ikke 
kjøres fortere enn 20 
km/t – for da blåser 
det bort. Ha en boks 
eller to i bilen, en boks 
ved hver utgangsdør – 
og du har en praktisk 
løsning for hånden om 
det blir for glatt. 

Ice-Crust kan 
du kjøpe i Jernia-butikker, hos Proff-Partner, på Bauhaus og 
en rekke andre steder. Ice-Crust selges i en rekke forskjellige 
pakningsstørrelser: De praktiske 1-liters strøboksene, 4-liters 
esker som kjøpes fra NAF, 10-liters spann og 40-liters sekker. 
1-liters boksen koster mindre enn en hundrelapp, og literprisen 
er nede i 20-25 kroner når du kjøper en sekk. 

Produksjon
Ice-Crust eller diatomé-jord har en egen resept, og fabrikken som 
produserer dette stoffet ligger i samme område som gruvene.  
Fabrikken produserer 250 mill liter pr år. 

Fabrikken lig-
ger i Europa - i 
samme området 
som gruvene. 
Det produseres 
250 millioner 
liter Diatomé-
jord pr. år.

Dette er et Diatomé-skall som 
er forstørret ca 5.000 ganger.

Disse 1-liter boksene er først og 
fremst et ”all-round” strøverktøy. 
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Foreninger og organisasjoner i Heggedal januar 2009
Kulturorganisasjoner Tlf Mob. Fornavn Epost-adresse Hjemmeside
Fabrikken Asker Kunstfagskole 66 79 63 04    post@asker-kunstskole.no www.asker-kunstskole.no
Gammeldansen på Gjellum 66 78 22 12 90 82 66 58 Anita Graf Lonnevig anita-graf.lonnevig@est.hio.no 
Heggedal Bibliotek (til 31. mars) 66 79 77 81  Anne Lise Terjesen anne.lise.terjesen@asker.kommune.no www.askerbibliotek.no/ Heggedal-bibliotek
Heggedal Bibliotek (fra 1.april) 66 79 77 81  Frid Feyling frid.feyling@asker.kommune.no www.askerbibliotek.no/ Heggedal-bibliotek 
Heggedal Barne- og ungdomskor 478 23 222  Adele Guttormsen Moe moe.adele@getmail.no 
CoreliaKoret 66 79 76 33 995 60 134 Rigmor Rovelstad rigmor.rovelstad@gk.no www.kor.no
Heggetroll 66 90 71 82  Heggedal menighet barn.heggedal@asker.kirken.no www.heggedalkirke.no
Koret Salig blanding  66 90 42 38 952 84 767 Marianne Solheim marianne.solheim@asker.kommune.no www.heggedalkirke.no
Team Heggedal 66 90 71 80  Torbjørn Brennum barn.heggedal@asker.kirken.no www.heggedalkirke.no
Heggedal Hovedgårds venner 66 78 35 96  Odd Lars Vanberg kontakt@heggedalhovedgaard.no www.heggedalhovedgaard.no
Heggedal og Blakstad skolekorps 66 79 62 14 90 15 34 09 Sue Remme sueremme@abrevisjon.no 
Skitthegga Swing 66 79 71 04 977 40 617 Dag Henning Sæther d-hen-sa@online.no www.skitthegga.com
Generatorene (Blues Band) 66 79 75 82  992 13 098  Petter Johansen  
Heggedalsposten 66 79 70 75 986 95 680 Stein D. Berge sdb@crust.no www.heggedalsposten.no

Andre foreninger Tlf Mob. Fornavn Epost-adresse Hjemmeside  
Asker Trial Klubb 95 86 55 78  Kristen Torp atk-post@online.no www.script-it.no/atk
Heggedal KFUM og KFUK    Ole Hakon Kolberg ole.kolberg@ergo.no www.heggedalkirke.no
Heggedal Menighet - Dnk 66 90 71 80  Toralf Dehli toralf.dehli@asker.kirken.no www.heggedalkirke.no
Heggedal menighetsråd 66 79 77 10 909 42 454 Ole-Herman Bjor ole-hb@online.no www.heggedalkirke.no
Heggedal Seniorsenter 66 79 12 22  Elisabeth Lystad elisabeth.lystad@asker.kommune.no www.asker.kommune.no
Brukerrådet ved Heggedal Seniorsenter 66 79 72 22  Tore Tangen toretan2@online.no 
Heggedal Friidrettsklubb 66 79 74 20 412 25 188  Arne Sæther arne.saether@tele2.no -
Heggedal Helselag 66 79 79 73 993 00 820 Aslaug Halfdansen arne.saether@tele2.no www.nasjonalforeningen.no
Heggedal Pensjonistforening 66 79 79 73 993 00 820 Aslaug Halfdansen arne.saether@tele2.no -
Heggedal Idrettslag 66 90 66 35 900 30 914 Terje Bø terje-boe@c2i.net www.hilfotball.no / 
Lions Club Heggedal 66 90 68 74  932 27 579 Atle Jarl Holsen atle.jarl.holsen@smartcall.no www.lions.no/heggedal
 
Skoler, barnehager m.m.  Tlf Mob. Fornavn Epost-adresse Hjemmeside
Vikingjordet barnehage  66 90 71 00   Merete Bjertnes styrer@vikingjordet.com www.asker.kommune.no/vikingjordet
Heggedalsmarka Barnehage  66 79 79 48   Merete Bjertnes styrer@vikingjordet.com www.asker.kommune.no/heggedalskogen
Friheim Barnehage   93 44 93 25  Merete Bjertnes styrer@vikingjordet.com www.asker.kommune.no/vikingjordet
Gjellum Barnepark 66 79 64 97 (66 79 82 77) Anne Lise Nilsen  
Hovedgården Fritidssenter 66 79 80 81 907 95 918  Sylvia Skjellestad sylvia.skjellestad@asker.kommune.no  
Heggedal skole 66 75 40 00  Anne Havik (rektor) anne.havik@asker.kommune.no www.asker.kommune.no
Hovedgården skole 66 76 15 10  Mona Pünther (rektor) mona.punther@asker.kommune.no www.hovedgarden.no
Hovedgården skole – “Sonen” 66 76 15 10 916 54 082 Hilde Skramsett hilde.skramsett@asker.kommune.no www.hovedgarden.no

Velforeninger Tlf Mob. Fornavn Epost-adresse Hjemmeside  
Heggedal Vel 66 79 70 75 986 95 680 Stein D. Berge sdb@crust.no www.askervelforbund.no
Askerbørskogen vel 66 78 04 48 905 78 964 Tone Elisabeth Wien tonewien@gmail.com www.askervelforbund.no
Gui Vel 66 79 87 71 904 09 423 Leiv Rauken leivrauk@online.no www.askervelforbund.no
Nedre Hallenskog Vel 31 28 61 25  Odd Harry Sørensen oddharry.sorensen@tiscali.no www.askervelforbund.no
Nyborgåsen Vel 66 78 99 87 986 52 457 Joel Glover iluther@online.no www.askervelforbund.no
Rustadgrenda Vel 66 79 86 86 907 51 223 Roger Hansen roger.hansen@moller.no www.askervelforbund.no
Rødsåsen Øvre Vel 66 78 40 02 957 70 893 Katinka Mars Kvale mars.kvale@online.no www.askervelforbund.no
Torp Høymyr vel 66 79 86 86 908 33 696 Trond Ivar Wiehe torp.velforening@gmail.com  www.askervelforbund.no
Øvre Hallenskog Vel 31 28 31 09  Jan Egil Korsvik janegil.korsvik@gmail.com www.askervelforbund.no

Noe som er feil eller mangler? Hjelp oss å holde lista oppdatert. Den blir brukt i forbindelse med arrangementer og utsendelse av mailer og brev. 
Foreningslista ligger også på Heggedalspostens hjemmesider - www.heggedalsposten.no. Der blir den holdt ajour etterhvert som rettelser og 
endringer kommer inn. Rettelser sendes til Heggedalspostens adresse, eller på mail til d-hen-sa@online.no.

Dag Henning Sæther
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Foreninger og organisasjoner i Heggedal januar 2009
Kulturorganisasjoner Tlf Mob. Fornavn Epost-adresse Hjemmeside
Fabrikken Asker Kunstfagskole 66 79 63 04    post@asker-kunstskole.no www.asker-kunstskole.no
Gammeldansen på Gjellum 66 78 22 12 90 82 66 58 Anita Graf Lonnevig anita-graf.lonnevig@est.hio.no 
Heggedal Bibliotek (til 31. mars) 66 79 77 81  Anne Lise Terjesen anne.lise.terjesen@asker.kommune.no www.askerbibliotek.no/ Heggedal-bibliotek
Heggedal Bibliotek (fra 1.april) 66 79 77 81  Frid Feyling frid.feyling@asker.kommune.no www.askerbibliotek.no/ Heggedal-bibliotek 
Heggedal Barne- og ungdomskor 478 23 222  Adele Guttormsen Moe moe.adele@getmail.no 
CoreliaKoret 66 79 76 33 995 60 134 Rigmor Rovelstad rigmor.rovelstad@gk.no www.kor.no
Heggetroll 66 90 71 82  Heggedal menighet barn.heggedal@asker.kirken.no www.heggedalkirke.no
Koret Salig blanding  66 90 42 38 952 84 767 Marianne Solheim marianne.solheim@asker.kommune.no www.heggedalkirke.no
Team Heggedal 66 90 71 80  Torbjørn Brennum barn.heggedal@asker.kirken.no www.heggedalkirke.no
Heggedal Hovedgårds venner 66 78 35 96  Odd Lars Vanberg kontakt@heggedalhovedgaard.no www.heggedalhovedgaard.no
Heggedal og Blakstad skolekorps 66 79 62 14 90 15 34 09 Sue Remme sueremme@abrevisjon.no 
Skitthegga Swing 66 79 71 04 977 40 617 Dag Henning Sæther d-hen-sa@online.no www.skitthegga.com
Generatorene (Blues Band) 66 79 75 82  992 13 098  Petter Johansen  
Heggedalsposten 66 79 70 75 986 95 680 Stein D. Berge sdb@crust.no www.heggedalsposten.no

Andre foreninger Tlf Mob. Fornavn Epost-adresse Hjemmeside  
Asker Trial Klubb 95 86 55 78  Kristen Torp atk-post@online.no www.script-it.no/atk
Heggedal KFUM og KFUK    Ole Hakon Kolberg ole.kolberg@ergo.no www.heggedalkirke.no
Heggedal Menighet - Dnk 66 90 71 80  Toralf Dehli toralf.dehli@asker.kirken.no www.heggedalkirke.no
Heggedal menighetsråd 66 79 77 10 909 42 454 Ole-Herman Bjor ole-hb@online.no www.heggedalkirke.no
Heggedal Seniorsenter 66 79 12 22  Elisabeth Lystad elisabeth.lystad@asker.kommune.no www.asker.kommune.no
Brukerrådet ved Heggedal Seniorsenter 66 79 72 22  Tore Tangen toretan2@online.no 
Heggedal Friidrettsklubb 66 79 74 20 412 25 188  Arne Sæther arne.saether@tele2.no -
Heggedal Helselag 66 79 79 73 993 00 820 Aslaug Halfdansen arne.saether@tele2.no www.nasjonalforeningen.no
Heggedal Pensjonistforening 66 79 79 73 993 00 820 Aslaug Halfdansen arne.saether@tele2.no -
Heggedal Idrettslag 66 90 66 35 900 30 914 Terje Bø terje-boe@c2i.net www.hilfotball.no / 
Lions Club Heggedal 66 90 68 74  932 27 579 Atle Jarl Holsen atle.jarl.holsen@smartcall.no www.lions.no/heggedal
 
Skoler, barnehager m.m.  Tlf Mob. Fornavn Epost-adresse Hjemmeside
Vikingjordet barnehage  66 90 71 00   Merete Bjertnes styrer@vikingjordet.com www.asker.kommune.no/vikingjordet
Heggedalsmarka Barnehage  66 79 79 48   Merete Bjertnes styrer@vikingjordet.com www.asker.kommune.no/heggedalskogen
Friheim Barnehage   93 44 93 25  Merete Bjertnes styrer@vikingjordet.com www.asker.kommune.no/vikingjordet
Gjellum Barnepark 66 79 64 97 (66 79 82 77) Anne Lise Nilsen  
Hovedgården Fritidssenter 66 79 80 81 907 95 918  Sylvia Skjellestad sylvia.skjellestad@asker.kommune.no  
Heggedal skole 66 75 40 00  Anne Havik (rektor) anne.havik@asker.kommune.no www.asker.kommune.no
Hovedgården skole 66 76 15 10  Mona Pünther (rektor) mona.punther@asker.kommune.no www.hovedgarden.no
Hovedgården skole – “Sonen” 66 76 15 10 916 54 082 Hilde Skramsett hilde.skramsett@asker.kommune.no www.hovedgarden.no

Velforeninger Tlf Mob. Fornavn Epost-adresse Hjemmeside  
Heggedal Vel 66 79 70 75 986 95 680 Stein D. Berge sdb@crust.no www.askervelforbund.no
Askerbørskogen vel 66 78 04 48 905 78 964 Tone Elisabeth Wien tonewien@gmail.com www.askervelforbund.no
Gui Vel 66 79 87 71 904 09 423 Leiv Rauken leivrauk@online.no www.askervelforbund.no
Nedre Hallenskog Vel 31 28 61 25  Odd Harry Sørensen oddharry.sorensen@tiscali.no www.askervelforbund.no
Nyborgåsen Vel 66 78 99 87 986 52 457 Joel Glover iluther@online.no www.askervelforbund.no
Rustadgrenda Vel 66 79 86 86 907 51 223 Roger Hansen roger.hansen@moller.no www.askervelforbund.no
Rødsåsen Øvre Vel 66 78 40 02 957 70 893 Katinka Mars Kvale mars.kvale@online.no www.askervelforbund.no
Torp Høymyr vel 66 79 86 86 908 33 696 Trond Ivar Wiehe torp.velforening@gmail.com  www.askervelforbund.no
Øvre Hallenskog Vel 31 28 31 09  Jan Egil Korsvik janegil.korsvik@gmail.com www.askervelforbund.no

Noe som er feil eller mangler? Hjelp oss å holde lista oppdatert. Den blir brukt i forbindelse med arrangementer og utsendelse av mailer og brev. 
Foreningslista ligger også på Heggedalspostens hjemmesider - www.heggedalsposten.no. Der blir den holdt ajour etterhvert som rettelser og 
endringer kommer inn. Rettelser sendes til Heggedalspostens adresse, eller på mail til d-hen-sa@online.no.

Dag Henning Sæther
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Babysang på Heggetun

Babysang
er for deg som vet at sang, lyder, rytmer og kroppskontakt 
er viktig for barnet ditt, enten du allerede kan mange san-
ger eller ikke. Gjennom musikk kan barnet meddele seg 
til omverdenen og få svar, også før det kan forstå eller ut-
trykke seg med ord. Syng med den stemmen du har. Den 
er det vakreste og tryggeste for ditt barn.

Babysang er på barnets premisser. Det betyr at du kan 
amme eller ta deg en liten spasertur om det skulle være be-
hov for det. Ingen barn er for urolige til å gå på babysang!

Den overleverte kulturarven i form av rim, regler, bån-
suller og stev er kanskje i ferd med å forsvinne. Å synge 
med barna, på fanget eller ved arbeidet, var tidligere en 
selvfølge. Vi skal arbeide for å fi nne tilbake tonen – tilpas-
set vår tids barn og voksne.

Tid og sted
Onsdag 25. februar starter vi opp med kurs i babysang. 
Det er kirkens organist Grethe Laugerud som vil holde 

Et nytt menighetsråd skal velges til 
høsten. Heggedal menighetsråd har 
allerede startet arbeidet med å fi nne 
kandidater. Valglistene må foreligge 
15. mai. Har du selv eller kjenner 
noen som har interesse av rådsarbeid, 

ta kontakt med Heggedal menighets-
råds leder Ole-Herman Bjor: ole-hb@
online.no eller telefon 90 94 24 54.

Kirkevalget neste høst skjer på 

Den dagen du kom inn i verden, gråt du, mens dine 
nærmeste var glade. Lev nå således at den dagen du går 
bort, da gråter dine nærmeste, mens du selv er glad. 

Søren Kierkegaard

kurset.

Påmelding til menighetskontoret (66907180) eller ved 
fremmøte. Semesteravgiften er 250 kr for 9 ganger. Det er 
dessverre bare plass til 10 barn med foreldre så her blir det 
førstemann til mølla! Om du ønsker å starte etter 25.fe-
bruar, og det er ledig plass, er det mulig. Ta kontakt med 
menighetskontoret eller Grethe (92455971) Vi samles ons-
dager fra 10.30 til 11.15 på Heggetun. Etter sangstunden er 
du velkommen til å spise matpakkelunch – vi serverer te 
og kaffe. Vi følger skoleruta frem mot sommeren.

Tilbudet er for foreldre – eller en annen omsorgsperson – 
med barn mellom 0-1 år.

Nytt menighetsråd høsten 2009
samme tid over hele landet, samtidig 
med Stortingsvalget 14. september 
2009. Det fi nner sted i lokaler i umid-
delbar nærhet av kommunens valglo-
kaler der det er mulig. Det vil også bli 
arrangert valg i kirkene 13. septem-
ber. For første gang har også ungdom 
ned til 15 år stemmerett.  15 år er den 
religiøse myndighetsalderen.

Det blir direkte valg både av me-
nighetsråd og bispedømmeråd/Kirke-
møte. Kirkens medlemmer får også 
langt bedre mulighet enn tidligere til å 
påvirke hvem som nomineres til valg 
av bispedømmeråd/Kirkemøte. Noen 

av endringene ved valget krever lov-
endring og enkelte detaljer blir derfor 
først fastsatt i løpet av våren.

Mer informasjon fi nnes på Kirkens 
hjemmeside: www.kirken.no/valg 

Noe for deg?
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HEGGEDAL MENIGHET

Program Heggedal menighet
Dag Dato Kl Aktivitet Sted Opplysninger

FEBRUAR
Sønd 1 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli/Dåp/Nattv - K.kaffe
Mand 2 11:30 Kirkefrokost Heggetun Menighetspleien
Tirsd 3 19:00 Ungdomskveld Heggetun
Sønd 8 11:00 Barnegudstj. Kirken Simensen/Dåp - K.kaffe
Sønd 15 14:00 Gudstjeneste Kirken Dehli/Nattv
Sønd 22 19:30 Kveldsmesse Kirken Team Heggedal/Brennum - K.kaffe

MARS
Sønd 1 11:00 Gudstjeneste Kirken Simensen/Dåp
Mand 2 11:30 Kirkefrokost Heggetun Menighetspleien
Tirsd 3 19:00 Ungdomskveld Heggetun
Sønd 8 11:00 Gudstjeneste Kirken Jor/Larsen (Feltarb)/Nattv - K.kaffe
Sønd 15 11:00 Gospel messe Kirken Dehli/Back in Business - K.kaffe
Tirsd 17 19:00 Ungdomskveld Heggetun
Sønd 22 11:00 Barnegudstj. Kirken Simensen/Speiderne/Dåp - K.kaffe
Sønd 29 19:30 Kveldsmesse Kirken Team Heggedal/Brennum - K.kaffe

17

Heggedal menighet
Postboks 76, 1380 Heggedal

Tlf:  66 90 71 80
e-post:

dagligleder.heggedal@asker.kirken.no
www.heggedalkirke.no

Faste aktiviteter: 
Speidere mandag kl. 18:00, Heggetroll tirsdag kl. 17:30, Salig Blanding torsdag ulike uker kl 19:00, HK tirsdag 
like uker kl. 19:30. Bibelgruppe tirsdag ulike uker.
Søndagsskole: 
1/2, 15/2, 1/3 og 8/3.

Menighetsråd: 
5/2 og 5/3 kl. 19:30 Heggetun (møtene er åpne)

Babysang: 
25/2, 4/3, 18/3 og 25/3 kl. 10:30 Heggetun (påmelding)

Voksenkoret i Heggedal Menighet har startet igjen under nytt navn – Salig 
Blanding. Vi øver annenhver torsdag (ulik uke) kl. 19-21.30. Første øvelse vår-
semesteret 2009 er torsdag 15. januar. Vi øver på Heggetun under ledelse av 
Grethe Laugerud, organisten i Heggedal kirke. 

Vi er en salig blanding av medlemmer med hensyn til alder, kjønn og note-
kunnskaper, men det som er likt for oss alle er at vi er glade i å synge. Vi syn-
ger mye forskjellig. Repertoaret vårt spenner fra salmer til drikkeviser. Høsten 
2008 sang vi på noen gudstjenester i Heggedal kirke og nå til våren skal vi 
blant annet være med på Blomstergudstjenesten i april. 

For øyeblikket har vi mellom 15 og 20 medlemmer, og vi har plass til fl ere. 
Vi er ikke så mange menn, så vi trenger sårt noen fl ere mannsstemmer, men 
vi vil gjerne ha fl ere medlemmer på damesiden også. Hvis du også er glad i 
å synge, så kom innom en tur på øvelsen vår. Du kan også gjerne ta kontakt 
med Marianne Solheim, tlf. 66 90 42 38/mobil 952 84 767, hvis det er noe du 
lurer på.

Salig Blanding
LIKER DU Å SYNGE?

Menighet.indd   17 2009-01-21   22:50:42



Heggedal seniorsenter 15 år
-et senter å være stolt av! 

ne i Heggedal er mest fornøyd med sitt 
senter. Og, for oss som vanker mye på 
senteret, er det påfallende hvor ofte 
gjester fra andre deler av Asker gir ut-
trykk for at det er hyggelig å komme 
til Heggedal – de føler seg velkomne, 
og føler seg lett heime her.

Tall fra driften har også vist at 
Heggedal er på topp når det gjelder 
andel av pensjonister som bruker 
”sitt” senter. Så kan en jo undres over 
hva grunnen(e) kan være til dette?

Mange aktiviteter, drevet 
av brukerne selv

Heggedal har aldri hatt egen ak-
• Heggedal kunne dokumentere -  i en 
egen utredning -  at heggedølene selv 
hadde lagt ned nær 1 million i eldre-
senteret! En formidabel sum, som er 
vokst betraktelig i de ca. 7 årene som 
har gått siden rapporten ble laget.
• Ingen av de andre sentrene hadde en 
slik ” forhistorie”
• Også når det gjaldt antall årsverk 
med frivillig innsats var Heggedal på 
topp.

Forutsetningen for at Heggedal 
skulle få et eldresenter, var at Hegge-
dal Helselag la kr. 150.000 på bordet 
til anskaffelse av inventar og utstyr – 
dessuten krevde Asker kommune at 
helselaget fl yttet deler av sin virksom-
het fra Helselagshuset på Hovedgår-
den til eldresenteret. Driften skulle i 
all hovedsak baseres på frivillig hjelp, 
også dette måtte heggedølene selv ta 
ansvaret for å organisere.

Helselaget og Pensjonistforenin-
gen har i alle år hatt ansvar for vik-
tige deler av driften gjennom en sam-
arbeidsavtale med Asker kommune. 
Hadde ikke foreningene gått inn i en 
slik avtale, ville ikke senteret kommet 
i drift. 

Ingen av de andre sentrene fi kk 
slike krav fra kommunen, 

18

Tekst: Arne Sæther
Foto: A.Sæther og 
senterets samling

bortsett fra at en viss andel av drif-
ten ved alle sentrene er basert på at 
brukerne trår til. Heggedal ble særbe-
handlet.

Millioninvestering! 
Like etter årtusenskiftet ble det en 

opprivende debatt om eldresentrenes 
framtid i Asker. Et ad hoc-utvalg av 
politikere og brukere fi kk i oppdrag å 
kartlegge driften, og foreslå driftsmo-
dell. Utvalget fant til sin overraskelse 
at ikke bare var sentrene svært ulike, 
men de arbeidet også under svært 
ulike økonomiske vilkår. Og hør på 
dette:

I Asker er det 5 eldresentre i drift hvor kommunen er mer eller mindre 
ansvarlige for driften. Men både oppstart og drift viser store variasjoner, og 
for oss som bor i Heggedal, er det ingen overraskelse at nettopp senteret her 
skiller seg ut på mange vis

2008: Høyest verdsatt av 
brukerne!

En fersk brukerundersøkelse ved 
eldresentrene i Asker viser at bruker-Budstikka 2. februar 1994

Åsta Blad og Kari Gudem i teatergruppa 
”Fiasko” fra 2001 

Omvisning på Oscarsborg
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tivitetsleder, ja, ved årtusenskiftet 
fjernet kommunen til og med daglig 
leder – men ble ”tvunget” til å gjøre 
retrett i den saken (jf. ad. hoc-utval-
get) Men helt fra åpningen i –94 har 
det vært meget stor aktivitet. Vi nev-
ner i fl eng: 
• Arbeidsstue, treskjæring, trimpar-
tier, rosemaling, data, bridge, all-
sang, engelskkurs, slektsforskning, 
bingo, ”Hurra-meg-rundt” (gjette- 
og spørrelek, boccia/ringspill/pilkast) 
•  Foredrag, underholdning
•  Idrettsdag, (Gjellumlekene)
•  Dagsturer, utfl ukter

Dessuten må vi ikke glemme de 
mange fl otte utstillingene – og at 
brukerne til og med har hatt sin egen 
revy!  Aktivitetene drives i all hoved-
sak av brukerne selv, og hvem skaf-
fer penger? Jo, fortsatt er Helselaget 
den store mesénen, med god hjelp av 
Pensjonistforeningen og Lions Club 
Heggedal.

Følelse av eierskap gir 
stolthet og trygghet! 

Og nettopp dette at brukerne gjør 
det meste selv, og at de også for en 
stor del fi nansierer det selv (gjennom 
innsats i foreningenes regi) skaper en 
sterk følelse av eierskap.  Når brukere 
fra de andre sentrene kommer til Heg-
gedal, blir de ofte møtt av lokale bru-
kere som føler seg som ”vertskap”! 
Da blir en selvsagt ekstra opptatt av 
at gjestene skal føle seg vel til rette, 
og ønsker å vise senteret fra dets beste 
side.

Et forslitt uttrykk kan brukes her: 
en stor kjerne av brukere ser på sente-
ret som sitt andre hjem.

Det er mange, mange brukere som 
gjør en fl ott innsats på Heggedal Se-
niorsenter – og i senere nummer av 
Heggedalsposten vil vi komme tilba-
ke til en del av det som skjer her. 

I denne omgang gratulerer vi heg-
gedølene med en utrolig innsats for 
sitt seniorsenter, og ønsker – og håper 
- at fortsettelsen blir like god!

”Førr ei dame!”
Ved dette jubiléet vil jeg gjerne, på 
vegne av brukerne ved Heggedal 
seniorsenter, trekke fram én per-
son (som riktignok ikke er én av 
de frivillige, men ansatt) som be-
tyr  s v æ r t  mye for oss, og som vi 
setter uendelig stor pris på:

   Vigdis Hilleren – som gjen-
nom mange år har vært kokke, men 
som ikke ”bare” lager kjempegode 
middager, men også viser omsorg, 
og som pusler og steller rundt oss 
brukere så vi virkelig føler oss hei-
me! Nå ved 15 årsjubileet synes jeg 
Vigdis fortjener en ekstra takk fra 
oss brukere, og føler meg sikker på 
at jeg har alle med meg i dette. Og 
19. januar rundet hun 60 år! 
Gratulerer!

19

Mange fl otte hus-
fl idsarbeider har 
sett dagens lys på 
seniorsenteret

Fornøyde deltakere 
på idrettsdagen - 
”Gjellumlekene”
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Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Stein Berge.  Den betales av bedriften.

Gullhella

Butikken har økt sin omsetning mer enn 5 ganger siden Rema 
overtok Westbye’s mathus i 1990.  Daglig leder Per Ekkje har mer 
enn doblet omsetningen siden han overtok i 1995 (spesielt etter 
ombyggingen i 2001).  Og i 2004 ble Rema på Gullhella kåret til 
Norges Rema-butikk nr 1.  Det må være en god grunn til at denne 
butikken går så godt.  Per tror det er minst 3 grunner; 
god og enkel parkering, god plass inne, ryddig og oversiktlig - 
og ikke minst et stabilt personale som er blide, raske og vennlige 
- og som har gode kunnskaper om varene.   

Butikkens historie, dagens ansatte og 
omsetning.
   Erling Westbye’s mathus var en kjent butikk på 
Gullhella i fl ere 10-år.  I 1990 overtok REMA, og 
omsetningen økte 4 ganger!  Og det var Erling 
Westbye selv som var den første REMA-lederen.  
I 1995 overtok Per Ekkje som leder 24 år gammel.  
Butikken ble bygget om i 2001 (stengt i 6 uker), 
og omsetningen ble doblet. 
   I dag er det mer enn 20 ansatte, hvor en del er 
faste (de ser du mest på dagtid - og på bildet over), 
og resten er ekstra hjelp (ungdom 18 - 20), som 
jobber mye om kveldene.  Butikken har ca 3.500 
artikler.
   Som REMA-butikk har omsetningen steget 
jevnt og trutt.  I 2003 var omsetningen 56,8 mill 
kr og i 2007 er den kommet opp i 68,3 mill kr.

I 2004 var butikken Norges beste!
   Per er stolt av at butikken ble kåret til Norges 
beste REMA-butikk i 2004 - 3 år etter ombgggin-
gen.  Kriteriene for å være best er omsetning og 
resultater - og markedsandeler lokalt.
   Per tror at det er minst 3 grunner til det 
gledelige resultatet:
  *  Butikken har lette og gode parkeringsforhold.
  *  Butikken har god plass, det er ryddig og rent
      og oversiktlig, slik at kundene lett fi nner 
      fram.    *  Spesielt er det faste personalet 
blide, raske 
      og hyggelige - og de har gode kunnskaper om
      varene.  Mye av dette skyldes et stabilt 
      personale, hvor de fl este har vært i butikken i
      mange år. 
 

Hvordan drives REMA-butikkene - og 
hva er forholdet til de andre kjedene?
   Nesten alle REMA-butikkene drives etter et så-
kalt franchise-prinsipp, som betyr at daglig leder 
har det fulle ansvaret for all omsetning (innkjøp 
og salg), og at det betales en fast % av omset-
ningen til kjeden for lokalene (som REMA eier 
- eller leier av gårdeieren), og for det å drive som 
en REMA-butikk.  I de siste årene har butikkene 
fått en viss frihet til å kjøpe lokal varer i tillegg til 
REMA’s egne varer. 
   REMA 1000 er en av de mange kjedebutikkene 
i Norge og Norden.  Et faktum er at kjeden regnes 
for Norges billigste - og bare det trekker nok 
mange kunder.

Hva liker Per - og hva ønsker han seg?
Per liker best å være ute i butikken for å møte 
kundene, ordne varene i hyllene og se etter at alt 
er slik han ønsker.  Som leder av butikken må han 
drive et visst minimum av kontorarbeid - men 
på kontoret sitter han minst mulig.  Han er svært 
åpen for å høre kundenes syn på butikken - så si 
gjerne hva du mener?  Han liker å drive denne 
butikken - og han er stolt av den.  Men han ønsker 
seg større parkeringsarealer!

Åpningstider:
       *    Hverdager 08 - 22
       *    Lørdager 08 - 20

                      Tlf: 6678 1250

Daglig leder Per Ekkje

Per (38 år) ble utplas-
sert som 15 åring 
(1986) på Westby’s 
mathus - hver fredag 
i et helt år.  Dette var 
kjedelig - også fordi 
det var liten omset-
ning, og lite å gjøre.  
Men det ble litt bedre 
på slutten av året.
Det var revisor Per 
ville bli, men etter en 
tid på BI fi kk han i 
1992 tilbud av Erling 
på REMA Gullhella, 
om å jobbe full tid 
som nestleder, hvilket 
Per synes var me-
get bra.  I 1995 tok 
Erling over den store 
REMA-butikken på 
Nesbru, og Per fi kk 
tilbud om å bli leder 
for REMA Gullhella 
- og det har han vært i 
14 år - og han trives.    

REMA 1000 Gull-
hella er den første 
matbutikken som  
presenteres for 
HP’s  lesere.

Fra venstre: Tina Johanna Finn, Bård Joar 
Sletaune, Kjersti Amundsen og Bjørg Ekkje.

Den ledende matbutikken 
i Asker syd

posten
Heggedals20 Bedriftspresentasjon
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En frivilligsentral er en møteplass – for personer og 
organisasjoner. Det gjøres veldig mye godt frivillig 
arbeid. Men effekten av arbeidet kan bli større der-
som personer og foreninger samarbeider, og innsatsen 
samordnes. En av grunnene til at vi ofte ”sitter på vår 
egen tue”, er at samarbeid er tidkrevende, og vi har 
nok med å holde våre egne aktiviteter i gang. Med en 
frivilligsentral vil vi få en person som har som oppga-
ve å utvikle det frivillige arbeidet – og derved styrke 
lokalmiljøet. En viktig oppgave blir også å engasjere 
personer og grupper som ikke fi nner seg til rette 
innenfor de eksisterende tilbud.

Tredje sentralen i Asker
I Asker fi nnes allerede to frivilligsentraler: NaKu-

Hel på Sem er en privat stiftelse. Asker Frivillighets-
sentral – som snart fl ytter inn på ”Hasselbakken” nær 
Asker sentrum – er kommunalt eid. Det er nå utarbeidet 
en skisse til en sentral også i Heggedal. Der er sentralen 
tenkt å være en privat stiftelse, eid av organisasjonene (og 
evt. personer) som melder seg inn. Frivilligsentraler er 
veldig ulike. (Det er lett å se på hjemmesidene deres – søk 
på ”frivilligsentral”). Vi må fi nne form og innhold som 
passer her.

Målsetting
Frivilligsentralen skal ha som mål å utvikle de eksis-

terende fellesarenaene, og skape nye. Vi har idag fl ere 
lokale ”arenaer” for samarbeid: 

� 17.mai-arrangementet på Heggedal skole 
� Kulturdagene på Heggedal Hovedgård
� Heggedal Seniorsenter
� ”Sonen” / ”Kveldssonen” – kursaktivitetene ved 

Hovedgården Ungdomsskole
� Samarbeidsforumene for utbygging av Heggedal 

sentrum og for nærmiljøsenteret
� Heggedalsposten
� Heggedalsdagene
… og nye fellesarenaer er under utvikling:
� Heggedal biblioteket
� Kunstfabrikken

Samlokalisering med biblioteket
Heggedal Bibliotek vil gjerne stille lokaler til rådighet 

for frivilligsentralen i sine lokaler idag. Sentralen vil i seg 
selv styrke miljøet rundt biblioteket, og en av oppgavene 
for sentralen kan nettopp være å utvikle biblioteket som 
møteplass. I reguleringsplanen for Heggedal sentrum 
ligger et ”servicebygg”, der blant annet alle kommunale 
servicetilbud skal samles. Her passer frivilligsentralen 
veldig fi nt inn, sammen med blant annet bibliotek og 
seniorsenter.

Denne saken ble diskutert på en ”nærmiljøkonferan-
se” for organisasjonene i Heggedal i september (se referat 
i Heggedalsposten nr. 4-2008) . Heidi Thommessen - 
daglig leder for Asker Frivillighetssentral – hadde der en 
orientering om frivillighetssentraler. Nå har Kultur- og 
Kirkedepartementet gitt barnet et nytt navn – Frivil-
ligsentral. Sammen med navnet følger en felles logo.

Videre saksgang
Heidi Thommesen hjelper oss i søknadsprosessen. 

Det har vært møter med representanter for kommunens 
administrasjon og styret for Asker Frivilligsentral.

Alle organisasjoner i Heggedal vil bli invitert til å 
diskutere innhold og organisering før søknaden sendes. 
Et viktig punkt blir fi nansiering. Vi kan ikke regne med 
at Asker kommune gir sentralen 100%  av den ”lokale” 
fi nansieringen. Det skal utarbeides vedtekter. I forslaget 
er det lagt opp til at høyeste myndig er et årsmøte, som 
velger et styre. Daglig leder av frivilligsentralen skal – i 
samarbeid med styret -  gjennomføre de fellestiltak som 
årsmøtet vedtar. Før søknaden sendes må det velges et 
”interimstyre”.

Hvis vi får fi nansiering på plass, og departementet 
sier ja, kan vi ha en frivilligsentral på plass fra høsten 
2009 (september).

NB! Alle dokumenter i denne saken er lagt ut på Heg-
gedalspostens hjemmesider: www.heggedalsposten.no – 
under ”Frivilligsentral”.

Se også på Kultur og Kirkedepartementets hjemmesi-
der under ”Frivillig virksomhet”.

Dag Henning Sæther

Frivilligsentral i Heggedal

21posten
Heggedals

Kultur og Kirkedepartementet har vedtatt at det 
skal opprettes 25 nye sentraler i Norge i 2009. Søk-
nadsfrist er 1. mars. Departementet støtter hver sentral 
med 280.000 kr/år, dersom sentralen har en daglig 
leder i full stilling. Statstilskuddet skal utgjøre maks 
60% av kostnadene. Det betyr at sentraler må ha en 
lokal fi nansiering på minimum 200.000 kr/år, i form 
av kommunalt tilskudd, bidrag fra foreninger, sponso-
rer m.m.
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Jazzdans, barnedans og 
minidans 2-4 år  

Tiril Andøl leder Dansesonen. Hun har 
bred erfaring fra undervisning og kore-
ografi  og er utdannet ved Den Norske 
Balletthøyskole, Statens Balletthøg-
skole og har videre studier fra Tisch 
School of Art og Broadway Dance 
Center i New York.
Hip hop  Thomas O. Olsen. Hip hop 
er for mange en livsstil og slik har det 
alltid vært for Thomas. Ved siden av å 
undervise hip hop i Heggedal og Dram-
men, setter Thomas opp egne hip hop 
forestillinger. 
Pilates   Heidi Rydjord er sertifi sert 
pilates-instruktør og har ‘Pilates Advan-
ced  Course’ fra ITT. Denne trenings-
formen passer for alle voksne uansett 
fysisk form.

Påmelding alle kurs på Dansesonen:
tiriland@broadpark.no

For informasjon: 917 38 632

Mandag - pilates oppstart 12. januar - jazzdans 19. januar 
         Gruppe Pedagog
17:00 -18:00 Jazzdans      1. - 2. klasse       Tiril
18:00 -19:00 Jazzdans      3. - 4. klasse       Tiril
19:00 -20:00 Pilates nivå 1, begynner - voksne       Heidi
20:00 -21:00 Pilates nivå 2     voksne       Heidi

Dansekortet: Ta to til fi re klasser pr uke i Vollen og Heggedal!
Priser for kurs / dansekortet: Se www.dansesonen.no

Torsdag - oppstart 22. januar  
         Gruppe Pedagog
15:00 -16:00 Hip Hop   Ungdomsskolen      Thomas
16:15 -17:15 Hip Hop      5. - 7. klasse      Thomas
17:15 -18:00 Hip Hop      5 - 7 år  gutter      Thomas
18:00 -19.00 Hip Hop      2. - 4. klasse      Thomas

Tirsdag - oppstart 20. januar  (voksne oppstart 14. januar) 
          Gruppe Pedagog
16:30 -17:15 Barnedans        4 - 5 år       Tiril
17:15 -18.00 Minidans        2 - 4 år       Tiril
18.00 -18:45 Barnedans        5 - 6 år       Tiril
19:00 -20:00 Jazzdans/showdans  4. - 7. klasse / dansekortet
20:00 -21:15   Jazzdans/bodywork   voksne - trim

DANSESONEN

 

Tilbudet er gratis for alle opptil 20 år som er interessert i motor og 
mekking! Ta med deg noe du trenger å fi kse! Her får du låne verktøy 
og får råd og veiledning.
Vi planlegger tema/teori-kvelder, besøk på bilverksted, andre motor-
sentre, ulike bilarrangement og biltreff, gokart-kjøring mm. På disse 
turene vil det eventuelt bli en egenandel for reise osv. 
Følg med på www.hovedgarden.com og oppslag ved Motorklubben. 

Kontaktpersoner: Dagfi nn Brekstad, tlf: 900 89 387 og
Tom Erik Fredriksen, tlf: 917 61 464, tomef@online.no

MEKKING / MC - TREFF
Motorklubben er åpen hver MANDAG fra kl 18 - 21
Oppstart mandag 5. januar. 

KVELDSSONEN
Ta kontakt med en av oss i styret for forslag eller ønsker: 
Hilde Skramsett, Hovedgården ungdomsskole, tlf 66 76 15 10, hilde.skramsett@asker.kommune.no
Mona Pünther, Hovedgården ungdomsskole, tlf 66 76 15 10, mona.punther@asker.kommune.no
Tor Peter Barfod (ansvarlig) tlf. 400 11 339, tor.peter.barfod@iss.no   
Sue Remme (økonomi), tlf 901 53 409, sue.remme@abrevisjon.no 
Tiril Andøl, tlf: 917 38 632, tiriland@broadpark.no     
Dag Henning Sæther (programhefte), tlf 977 40 617, d-hen-sa@online.no

- et lokalt kurstilbud til barn og voksne i alle aldre. 

    et lokalt kurstilbud til barn og voksne i alle aldre
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Taekwondo - HWA Rang Asker
Lær selvforsvar i trygge omgivelser - av profesjonelle 
instruktører! Master Tommy Kamp, Sort belte 5. Dan WTF 
Onsdager og fredager 17.00-20.00 i trimrommet 
17.00-17.45  Barn 5-8 år
17.45-18.45  Junior 9-12 år
18.45-20.00  Senior - over 13 år

Alle kursene foregår på Hovedgården Ungdomskole. 
Spørsmål og påmelding til kurs og aktiviteter rettes direkte til kursleder!

NB! Det er fremdeles mulig å melde seg på - selv om kursene har begynt!
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For detaljert beskrivelse av undervisning og aktiviteter se: www.lydogfryd.no.
 Lyd og Fryd ble starter i Asker september 2007 av den norske 

artisten/ musikeren Espen Stenhammer.

Påmelding og informasjon: Espen Stenhammer, 
413 30 336 eller espen@lydogfryd.no

Tirsdager 14.00-20.00 på bandrommet/klubben
Oppstart tirsdag 13. januar - 15 ukers kurs

Individuell/ gruppe undervisning kr. 3.250,- pr.semester (15 ganger). 30 minutter pr. time.

Tilrettelagt musikkundervisning for alle!    
Gitar • Bass • Trommesett i grupper og Band

Leksehjelp på Heggedal bibliotek
Trenger du hjelp med leksene, tilgang til PC eller bare et sted å sitte i fred?  Hver 
torsdag kl. 15.00  til 18.00  blir det leksehjelp på Heggedal bibliotek.  Gratis frukt.

Heggedal Bibliotek

Mandager fra kl. 16.00 til 19.00 kan du spille X-box, Nintendo Wii og Guitar Hero på 
Heggedal bibliotek. Passer for 10 - 15 år. 

Spill på biblioteket

Tai chi - en annerledes work-out
Styrke. Balanse. Smidighet. Avspenning. Bli sterk og svett uten å hoppe!

Tai chi er en ’myk’ kinesisk kampsport som består av en serie flytende, sammen-
hengende bevegelser. Nybegynner-kurs passer for kvinner og menn i alle aldre. Du 
trenger bare flate innesko og behagelige klær. 
Torsdager i trimrommet
Tai Chi I (nybegynnere) kl 19.00 – kl 20.15
Tai Chi II (viderekommende) kl 20.15 – kl 21.30
Pris for 14 ukers kurs: 1,400 kr.  Oppstart 15. januar
Kurset ledes av Ann Danaiya Usher, som har praktisert tai chi siden 1983.
Påmelding: ann_danaiyausher@hotmail.com For informasjon: 47450549

Fakta om Taekwondo:  Taekwondo er en koreansk selvforsvarsform med røtter fl ere tusen år tilbake. Taekwondo har utviklet seg til 
å bli en moderne, internasjonal kampsport, og har nå også blitt en olympisk gren. Det er i dag over 40 millioner utøvere av sporten på 
verdensbasis. Les mer på våre hjemmesider www.hwarang.no

Tlf.: 93 05 54 39
epost: asker@hwarang.no

Priser: 2 ukers startkurs kr. 490,- inkl. Taekwondo-drakt!
Deretter fra kr. 350 / 400 / 450 pr. mnd.
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24 Lions Club Heggedal

I Norge nådde man samtidig det nasjonale målet på 14,6 
millioner kroner. Lions Club Heggedal har alene samlet 
inn kr. 95.000, og ble nest beste klubb i Norge målt i inn-
samlede kroner per medlem.

Innsamlede midler fra den norske kampanjen går til 
Lions Aid Norway’s øyehelseprosjekter i Uganda og Ma-
lawi. Øyehelseprosjektene er et samarbeid mellom Lions 
Norge og Norad som startet i 1993. Det totale bidraget i 
perioden 1993- 2007 var på 88.4 millioner der Norad har 
bidratt med 72.2 millioner og Lions Norge med 16.2 mil-
lioner.

Om  kampanjen SihtFirst
I 1990 tok Lions Clubs International Foundation en beslut-
ning om å bidra i et felles krafttak i kampen mot unødven-
dig blindhet. Den verdensomspennende kampanjen Sight-
First I samlet inn 143 millioner dollar til øyehelsetiltak, de 
fl este i den tredje verden. Med midlene fra kampanjen har 
LCIF klart å stanse økningen av blindhet. Målet var imid-
lertid ikke nådd. Derfor startet LCIF i 2005 kampanjen 

Lions Club Heggedal har i de siste år vært en aktiv deltaker i 
Lions Club Internationals verdensomspennende kampanje mot 
unødvendig blindhet, SightFirst II. I løpet av 2008 nådde man 
det internasjonale målet på 200 millioner dollar

Lions Heggedal med i 
globalt øyehelseprosjekt

En gutt undersøkes på øyeklinikken i Gulu i Uganda, en av fem klinikker som Lions 
Norge har bygd i Uganda.  (FOTO: Bjørn Aslaksen, Lions Club Oslo-Rustad)

Sight First II, som nå er avsluttet.

Totalt regner man med at det fi nnes 37 millioner blinde 
mennesker i verden. 75 prosent av tilfellene kunne vært 
forebygget eller helbredet. Uten en ekstra innsats vil tallet 
på blinde fordobles innen år 2020.

Bærekraftige prosjekter i Uganda 
og Malawi  – drevet av lokale res-
surser
Siden 1993 har Lions Norge bygget fem øyeklinikker i 
Uganda og en i Malawi. Det er også bygget seks mindre 
poliklinikker, utdannet helsepersonell og jobbet aktivt 
med å bevisstgjøre befolkningen. 13 millioner mennesker 
har fått et tilgjengelig øyehelsetilbud. Det er også bygget 
2 opplæringssentre, utdannet 1511 helsemedarbeidere og 
spesialsykepleiere innen øyehelse og gitt basisinformasjon 
i øyehelse til 29.500 personer. Mer enn 70.000 pasienter er 
undersøkt og det er utført 34.000 øyeoperasjoner. Prosjek-

tene drives av Lions Aid Norge.

Prosjektene gjennomføres i et tett 
samarbeid med helseministeriet i lan-
det. I første fase bygges det ut en øy-
eavdeling på et regionsykehus for å 
kunne ivareta behandlinger og opera-
sjoner. Avdelingen overleveres deretter 
til helseministeriet som igjen overleve-
rer avdelingen til sykehuset som driver 
det videre med egne driftsmidler og 
lokale ressurser. Lions Norges innsats 
fases gradvis ut.

Fase to består i å etablere et oppsø-
kende behandlingstilbud i distriktene, 
og et opplærings- og bevisstgjørings-
program for helsepersonell som skal 
ivareta øyehelse på lokale helsestasjo-
ner.
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Pikene 
ved broen
I det gamle meieribygget nede 
ved elva skjer det spennende 
ting. Men det er bare én pike 
ved broen, og én gutt. Og han 
er endog fra Australia. 
De var i utgangspunktet to som 
startet galleriet og kunstnerverk-
stedet Pikene ved broen i desem-
ber 2007, derfor navnet. I dag er 
det bare den ene gründeren som 
er igjen. Anja Cecilie Solvik fra 
Skjellestadåsen har sitt grafi kkver-
sksted i forbindelse med galleriet, 
og leier nå også ut verkstedsplass til 
kunstneren Kevin Parratt, som har 
fl yttet over elva etter å ha hatt  atel-
ier i fabrikken i mer enn ti år. Gal-
leriet stiller ut og selger grafi kk og 
malerier av en rekke kunstnere, og 
har også noe keramikk. Som eneste 

Kevin Parratt og Anja Cecilie Solvik ved den gamle grafi kkpressen som har 
tilhørt den franske kunstneren Jaques Villon, bror av Marcel Duchamp, kjent 
som en av dadaismens grunnleggere.

utsalgssted i Asker og Bærum kan 
de også tilby “kunst-puter” - sofa-
puter med grafi sk trykk produsert 
i begrensede, nummererte opplag.  
Omtrent hver annen måned åpner 

de en ny utstilling med en ny kun-
stner. Neste åpninig er 14. februar. 
Da stiller Ellern Ferris, opprinnelig 
fra Gullhella, ut sine arbeider under 
tittelen “Love”.
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EKSKLUSIVE 
SELVEIERLEILIGHETER 
I HEGGEDAL, ASKER

Av i alt 39 moderne selveierleiligheter, er nå kun 8 ledige.  Areal fra ca
100 m2  BRA til 120 m² BRA og balkong eller terrasse fra 32,5 m2 til 60 m2.  
Alle leiligheter har åpne arealeffektive planløsninger. 
Egen garasjeplass. Heis. Priser fra kr. 2.675.000 ,– (+ lave omk.) 
Velkommen til Nyhuskollen 12-19! Ta kontakt med megler for visning.

SALG OG INFORMASJON:

www.nyhuskollen.no      Tlf. megler 67 83 38 90

BYGGETRINN 1 
KUN 3 INNFLYTTINGSKLARE LEILIGHETER IGJEN

BYGGETRINN 2
5 INNFLYTTINGSKLARE  LEILIGHETER KLARE TIL SOMMEREN
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LOPPEMARKED
Heggedal og Blakstad skolekorps 

har sitt loppemarked 
i Heggedal Idrettshall 

25. -26. april.
Lopper han leveres på lageret i 

Kloppedalen torsdager 18.00-21.00  
(bortsett fra i vinterferien, uke 8)

Barneteater
Det arrangeres to barneteater-

forestillinger på Heggedal 
bibliotek i løpet av våren 2009.
Forestillingene holdes lørdager 

kl. 15.00.

Billetter kr. 40,- kan kjøpes på 
Heggedal bibliotek eller bestilles på 

telefon 66 79 77 81.

Lørdag 7. februar kl 15.00
Klovnen Knut: Apestreker

Bli med på ”Ape-
streker” med 
Klovnen Knut. 
Crazyhumor for 
hele familien! 

Handlingen dreier 
seg rundt klovnens 
forsøk på å lese fra 
Norges tykkeste 
dyrebok - Nor-
ges Løver - et prosjekt som stadig 
avspores av Tom Tuba, som etter å ha 
satt seg på feil buss uforvarende har 
havnet i India og følgelig foreløpig er 
avskåret fra å komme ”hit”, men som 
holder kontakten pr. div. forstyrrende 
telefonopprigninger. For hver telefon 
kommer han nærmere og nærmere.....

Passer for barn mellom 3 og 9 år....og 
voksne!  Varighet: ca 45 min.
Forestilllingen er av og med Knut 
Berntsen

Lørdag 14. mars kl 15.00
Inger Gundersen: LUDDE
Møt Ludde! Lun 
humor som passer 
for alle! 
Vet du hvem Ludde 
er? 
Kultkaninen Ludde 
har eksistert i en år-
rekke, men har ikke 
blitt mindre populær 
med tiden. Ludde 
er en klassiker! Nå 
kan du bli kjent med 
herlige Ludde gjen-
nom sang og musikk. Fortellingene 
om tøykaninen Ludde er en klassiker 
for de små, med morsomme påfunn 
og herlig humor. Barn som oppdager 
Ludde, er frelst! Den lune humoren 
treffer de minste rett i hjertet. Heldig-
vis er Ludde morsom for de voksne 
også!

Vi får besøk av LUDDE-kjenner Inger 
Gundersen som skal fortelle og synge 
om den hvite tøykaninen, fra Ulf 
Løfgrens bøker. 
De av barna som vil, kan gjerne ta 
med seg sin egen kosedyrkanin på 
forestillingen.  Passer for barn fra 
3 – 6 år

Bruk Heggedal Bibliotek!

Gjellum Barnepark 
har plass til fl ere barn. 

Åpningstid 10.30 til 14.30 hver dag. 
Parken følger skoleruta, men er 

åpen i høstferien.  Kontakt:
Anne-Lise Nilsen, tlf 66 79 82 77 
eller barneparken, tlf 66 79 64 97

Visste du at:
Historikere iblant tar feil? I Terje Martinsens bok om Heggedal er Sangkoret • 
Tonleik nedlagt, mens koret i virkeligheten lever i beste velgående.
Årsaken til misforståelsen kan være at Tonleik opprinnelig hadde ”base” i Heg-• 
gedal, men valgte å bli et ”Asker-kor” på 1990-tallet.

LOKALE VEINAVN

Røyken / Røykenveien
Hovedveien fra Asker til 

Røyken kommune. Røykin 
av Hraukvin er sammensatt 
av raukr og vin. Raukr er en 
kjegleformet stabel eller dynge 
som peker hen på runde bak-
ker eller stakkliknende forhøy-
ninger. Vin-endelsen er vanlig 
for de eldste gårdene vi har. 
Det eldste navnet vi kjenner på 
Røyken er Myrahvarf.
Kilde: ”Veinavn i Asker”

Gammeldansen på Gjellum
øver på Gjellum hver mandag kl.19.30 til 
21.30. Vi har eksistert i 30 år og har 46 
aktive medlemmer og mange tideligere 
aktive som støttemedlemmer. Vi er 
veldig glade i å danse, og danser både 
tradisjonelle bygde- og folkedanser, 
og nyere danser fra Norge og andre 
land. Vi har også danser fra Asker på 
danselisten. Vår dyktige og inspirerende 
instruktør er Rønnaug Tinjar fra Asker 
Folkedanslag med sin assistent Harry 
Tinjar. Vår spillemann gjennom nesten 
30 år er Arne Kjepso på trekkspill.
Nye medlemmer er hjertelig velkomne!
Anita Graff Lonnevig,leder

Program våren 2009:
Man   9. feb Dansekveld 
Man  16. feb Dansekveld 
Man   23. feb Dansekveld 
Lør   28. feb  Festival i Leikvollhallen
Man  2. mars  Dansekveld 
Man  9. mars Dansekveld 
Man  16. mars  Dansekveld 
Man  23. mars  Dansekveld 
Man  30. mars  Dansekveld 
Lør  25. april  Vårfest på Gjellum
Man  27. april Trening til 17.maidans(?)
Man  4. mai Trening til 17.maidans(?)
Lør  9. mai  Bunadsparade og 

Torgdans i Kulturuken, Asker sentrum
Man  11. mai Trening til 17.maidans(?)
Lør  16. mai Kulturuken avsluttes
Søn  17. mai Dans på Heggedal skole.
Lør  6. juni  Dans på H.Hovedgård
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PC Doktoren i Heggedal
TREIG PC?  Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

Rask og rimelig service! Åpnet til sent på kvelden...

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV

T E K N O S E R V  
Vollenveien 144B
1389 Heggedal 
Tel. 909 303 79 
erik@teknoserv.no

• Løsing av små og store     
  dataproblem

• Fjerning av virus 

• Trådløst nettverk

• Flytting av data mellom    
  gammel og ny PC 

• ISDN, ADSL og IP telefoni

• Oppgradering 

• Salg av ny PC 

  

I cafeen kan du nyte 
en deilig espresso, 
varm sjokolade eller 

te, ferske bakevarer, is 
og brus. I butikken får 
vi nye varer hver uke 
utover våren. Vi har 

stort utvalg av
dameklær, bijouteri, 
gaver, antikviteter og 

vintage.

Legg søndagsturen til Nelly’s, en møteplass for hele familien!
Heggedalsveien 293, tel 954 54 414

Våre åpningstider:
 
 Mandag:   07.00  -  10.00
 Tirsdag - Fredag: 07.00  -  17.00
 Lørdag:  10.00  -  16.00
 Søndag:  11.00  -  16.00 

Heggedalsveien 293, tel 954 54 414Heggedalsveien 293, tel 954 54 414

Våre åpningstider:Våre åpningstider:

 Mandag:   Mandag:  
 Tirsdag - Fredag: Tirsdag - Fredag:
 Lørdag: Lørdag:
 Søndag: Søndag:

Vi fører bl.a.  
det danske klesmerket  
Container  
i str. S – XXL.  
Vårkolleksjoen kommer  
i disse dager.
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