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Heggedalsposten 
er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad 
som tilbyr seg å være medlemsblad/meldingsblad for 
organisasjoner i Heggedal. 
Bladet trykkes i Polen via PoliNor AS i Drammen, og 
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Om hastverk
I forrige utgave av Heggedalsposten skrev vi om å holde farts-
grensen på veiene våre. Det bør vi nok stadig minnes på. Men 
det finnes også en annen type fartsgrense. Livets fartsgrense.
 Jeg har ofte lurt på hvorfor folk har slikt hastverk. Alle 
ser ut til å være underveis – i stadig større tempo. Det sies at 
vi er dødsdømte fra det øyeblikket vi blir født. En kan saktens 
lure på hvorfor vi da skal haste i full fart gjennom livet. Vi 
kommer jo tidsnok fram til slutten likevel. 
 Vi bør ta oss tid til å nyte øyeblikkene. Særlig nå når vi 
står framfor våren hvor dagene blir lengre og nytt liv våkner.
Kanskje vi skulle prøve å la bilen stå en dag eller to og heller 
bruke beina eller sykle når vi skal til butikken eller på trenin-
ga. Jeg er sikker på at vi vil oppleve omgivelsene på en helt ny 
måte. Du ser mer, du kjenner vårluktene, du hører fuglesangen. 
Og dessuten er det jo sundt for kroppen!
 Vi trenger ikke reise langt for de små gode øyeblik-
kene. En rusletur i nabolaget kan være nok. Dessuten har vi jo 
fantastiske muligheter til å oppleve naturens underverker nær 
sagt overalt langs stier og småveier i nærområdet. Ved Gjel-
lumvannet, langs Skithegga eller Grodalselva. Ved Sætrefos-
sen, på Underlandsåsen og Nyborgåsen. I Heggedalsmarka, 
Rustadgrenda og Stokkeråsen. Langs småveiene over Gui osv, 
osv. Kanskje vi treffer kjentfolk også, og kan slå av en prat. 
 God tur!               Terje Martinsen
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Interimstyre er oppnevnt.
På et møte på Gjellum 5. februar 

var 8 lokale organisasjoner represen-
tert, og i tillegg møtte flere lokalpoli-
tikere, representanter for Asker kom-
mune og Asker frivillighetssentral. 
Møtet stilte seg positivt til opprettelse 
av en frivillighetssentral, og opp-
nevnte et interimstyre. Lokale orga-
nisasjoner som vil bli spesielt berørt 
av en sentral var på forhånd bedt om 
å stille med en representant i interim-
styret, som nå består av:

Det er skrevet en samarbeidsavtale 
med biblioteket, om samlokalisering. 
Nærmiljøsentralen leier et rom av bi-
blioteket – som ”base”. 

Interimstyret har utarbeidet et for-
slag til vedtekter. Der er det foreslått 
at nærmiljøsentralen skal organiseres 
som et andelslag, der organisasjoner, 
bedrifter, kommunale organer og pri-
vatpersoner kan kjøpe andeler. Av-
stemningsreglene sikrer organisasjo-
nene styringen. Styre og årsmøte er 
andelslagets bestemmende organer.

Heggedalsposten blir en del av 
sentralen.

Redaksjonen i Heggedalsposten 
har vedtatt at bladet kan gå inn som 
en del av sentralen, og være underlagt 
sentralens årsmøte og styre, dersom 
bladet og sentralen får vedtekter som 

sikrer tilstrekkelig redaksjonell frihet. 
Redaksjonen håper og tror at dette 
både vil styrke bladet og sentralen.

Sentralen vil ha base og de fleste 
aktivitetene i Heggedal, men kan en-
gasjere seg i hele ”Asker syd”.

Støtte
Heggedal Menighetsråd, styret i 

Heggedal Vel, Pensjonistforeningen 
og Helselaget støtter opprettelsen av 
nærmiljøsentralen. Vi oppfordrer 
alle organisasjoner til å gjøre det 
samme - gjerne med skriftlige ut-
talelser

Saken ruller videre. Barnet er omdøpt til Heggedal Nærmiljøsentral. 
Mens dette nummeret av Heggedalsposten deiser ned i postkassene, er 
sentralen sannsynligvis på sakskartet til Asker Formannskap. Og forhå-
pentligvis gir Formannskapet tilsagn om de nødvendige midlene for drift 
i 2009 og 2010. Denne saken ble også omtalt i forrige nummer av Hegge-
dalsposten.

Dag Henning Sæther - leder (Hegge-
dalsdagene / Brukerforum)
Stein D.Berge - nestleder (Heggedalsposten)
Frid Feyling (Heggedal Bibliotek)
Tom Sletner (Heggedal Lions Club)
Arne Sæther (Heggedal Seniorsenter/
Helselaget/Pensjonistforeningen)
Mona Pünther (Hovedgården kulturforum)
Irene Johansen (Heggedal Vel)

Interimstyret håper at Asker Kom-
mune stiller seg bak en søknad til de-
partementet, ved å gi sentralen nød-
vendig tilskudd. Søknadsfristen til 
departementet er utsatt til 1. mai, og 
svar på en søknad vil da komme rett 
over sommerferien.

Halvor Gjone – enhetsleder for 
forebyggende og rehabilitering – på-
tok seg å skrive saksframlegget til 
Formannskapet, i samarbeid med in-
terimstyret. Leder for Asker Frivil-
lighetssentral, Heidi Thommesen har 
bistått i arbeidet.

Interimstyret sier klart at forut-
setningen for å starte en sentral er at 
stillingen som daglig leder må være 
dekket inn gjennom de offentlige til-
skuddene. Når organisasjonene skal 
bidra, er det til prosjekter og aktivi-
teter.

Åpent møte om nærmiljøsentral
Torsdag 16. april kl. 19.00 inviteres alle organisasjoner 
og privatpersoner i området til åpent møte på Gjellum, 
om opprettelse av lokal nærmiljøsentral. Der vil inte-
rimstyret orientere om arbeidet så langt, og det vil bli 
anledning til spørsmål og diskusjon.

Nærmiljøsentral i Heggedal?
Frivillig

A

KER
S S

Heggedal

Nærmiljøsentral

Tekst og foto:
Dag Henning Sæther

Nærmiljøsentralen skal bidra til å videreutvikle eksisterende møteplasser,
 og skape nye. 17.mai er en fellesarena med lange tradisjoner. 
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Heggedal Hovedgård - eller Heggedal gård som den 
egentlig heter – har blitt et kjent landemerke og populært 
sted for selskaper og ulike arrangementer etter at den sto 
ferdig restaurert i 1975.
     Selv om gården er svært gammel, faktisk blant de eldste 
i denne delen av Asker, er betegnelsen ”Hovedgård” av 
nyere dato. Rett nok var gården påtenkt som avlsgård for 
amtmannen på begynnelsen av 1800-tallet, men han må av 
en eller annen grunn ha funnet den uegnet, for de planene 
ble skrinlagt. Gården var på bondehender fram til slutten 
av 1800-tallet. Erik Blakstad, som hadde kjøpt Heggedal 
gård på auksjon i 1865, dreiv den som et underbruk av 
Blakstad gård. Han bygde ny driftsbygning og den 
sidebygningen som står der i dag. (Det var for øvrig full 
drift med forpakter på gården inntil låven brant i 1950) 
Den gamle hovedbygningen var ombygd til nåværende 
form tidlig på 1800-tallet. Erik Blakstad solgte gården til 
sønnen Gabriel Blakstad i 1888, men allerede i 1890 solgte 
han den videre til agronom Jonas Lund Christensen som 
straks begynte å selge tomter.
     Hvor kommer så betegnelsen ”Hovedgård” fra? 
Forklaringen ligger i at en gruppe snekkere kjøpte 
den gjenværende delen av Heggedal gård i 1898, altså 
hovedbølet. Da var deler av eiendommen allerede 
fraskilt, blant annet til ”Christiania Tændstikfabrik”. 
Fyrstikkfabrikken brant like før jul i 1895. Men ganske 

snart var det igjen ny stor aktivitet i sentrum, på ”Sylvans 
Trævarefabrik”. Der arbeidet nærmere hundre snekkere 
med å lage dører, vinduer, trapper m.v. De fleste kom fra 
andre kanter av landet. Det var oppgangstider med høy 
byggeaktivitet og gode tider for spekulanter. Kanskje 
var det utsikter til rimelig tomt for seg og sine samt god 
ekstrafortjeneste som fikk disse snekkerne til å gå sammen 
for å kjøpe hovedbølet på Heggedal gård, med andre ord 
selve ”Hovedgården”. 
        I 1898 fikk de kjøpt gården for kr. 30.000, og den 
5. mai 1899 ble ”Aktieselskabet Heggedal Hovedgaard” 
etablert.
    Snekkerne hadde ikke til hensikt å drive gården selv. 
Jordveien ble nemlig straks forpaktet bort, og ganske snart 
begynte aksjeselskapet å selge tomter. Aksjonærene var 
blant de første kjøperne. 
Blant de som kjøpte tomt, var Knut Pedersen og Knut 
Nilsen. De var fettere og snekkere og hadde kommet 
fra Odalen for å arbeide på ”Sylvans Trævarefabrik” i 
Heggedal. Og begge var for øvrig, sammen med aksjonær 
Julius Christensen, blant stifterne og eierne av det som 
senere skulle bli A/S Heggedal Trevarefabrikk - etter at 
”Sylvans Trævarefabrik” gikk konkurs i 1901. Da som 
nå var det finanskrisa ute i verden som skapte uro på 
hjemmebane og var årsak til mange konkurser.
    Snekker og gårdbruker Andreas Underland, eier av 

Hvorfor heter det 
”Heggedal Hovedgård”?

Homannsbyveien 23 A var det føste huset som ble bygget etter at en begynte å skille ut tomter fra “Hovedgården”. I dag er det 
tredje generasjon Pedersen som bor i huset.

Tekst: Terje Martinsen
Foto: Frode Th. Omdahl
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Underland gård, var en av drivkreftene bak prosjektet. 
Noen heggedølinger vil kanskje vite at han var en av 
stifterne av Heggedal Vel i 1903, og at han representerte 
bygda i Asker herredsstyre i en årrekke. Det var derfor 
naturlig at han ble formann i aksjeselskapet. 
   ”Aktieselskabet Heggedal Hovedgaard” begynte straks å 
selge tomter. Kjøpekontraktene forteller litt om tida. Blant 
annet ser vi at tomteeierne måtte forplikte seg til å holde 
gjerde, men også at de fikk rett til båtplass i Gjellumvannet! 
(Mon tro om denne retten fortsatt gjelder…) La oss 
bruke salget til Knut Pedersen som kjøpte eiendommen 
”Norderhaug” som eksempel – i datidas språkdrakt:
    ”Undertegnede Aktieselskabet Heggedal Hoved-
gaard ved dets Bestyrelse erkjender herved at have solgt 
til Knut Pedersen en Parsell ca 2,5 Maal af Heggedal 
Hovedgaard Gaards No 79 BrugsNo 1 beliggende ca 500 
Alen i Nordøst fra Gaardens Hoved-bygning begrenset 
mod Sydøst af en Fjeldskrent, mod Sydvest og Nordvest 
ved nedrammede Pæle, mod Nordøst til en Kryds betegnet 
Silje for en Kjøbesum kr 500 - fem hundrede Kroner – 
hvoraf Kr. 250 betales Contant mod Skjøde. Resten - Kr. 
250 - henstaar i Obligation til Chra. Realkreditbank. 
Kjøberen har ret til Vei langs ovennevnte Fjeldskrent frem 
til Hovedveien (=Heggedalsbakken) hvilken Vei skal være 
til felles afbenyttelse for Gaardsbrug og senere Tomteeiere. 
Veien (=Homansbyveien) føres frem langs Parsellens øvre 
Kant til Skar i Fjeldskrenten og fortsetter videre østover. 
Kjøberen har ret til Renvand i Hovedgaardens udmark paa 
det nermestliggende Sted som Vand findes. Kjøberen har 
ret til Plads for en Baad i Gjellumvandet paa Heggedals 
Strandlinje. Kjøberen har alene at holde Gjerde om 
Parsellen mod Hovedbøllets Eiendom. Senere Tomteeiere 
skal forpliktes til at overtage det halve af Gjerdeholdet. Alle 
udgifter vedrørende salget paahviler Kjøberen. Parsellen 

overtages af Kjøberen fra 1te Juni 1899 med de rettigheter 
og de forpliktelser hvormed den har tilhørt Selgerne fra 
hvilken tid Kjøbesummen forrentes med 5 - fem - Prosent 
Rente.
    Heggedal den 15de Mai 1899
Som Selgere for Aktieselskabet Heggedal Hovedgaard: 
Andr. Underland (sign), 
J. Christiansen (sign)     Som Kjøber: Knut Pedersen 
(sign)”
  (I dag er det for øvrig tredje generasjon Pedersen som 
bebor eiendommen)
      I år 1900 var det skilt ut 25 tomter fra ”Hovedgården”. 
Heggedal gård, som tidligere omfattet ca 300 mål dyrket 
mark og ca 1000 mål skog, er senere utparsellert i stort 
omfang. Både husene langs Åmotveien, i Homans-byen, 
på Nordjordet, i sentrum, langs Røykenveien fra Nyhus 
til Røykendelet samt hele Heggedalsmarka ligger på den 
opprinnelige Heggedal gårds grunn. I år 2006 var det i alt 
686 bruksnumre. 

Hovedbygningen på Heggedal Hovedgård, mars 2009
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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)

Heggedal IL Fotball stilte med tre lag i årets Lillehammer 
Cup i innendørsfotball, som ble holdt helgen 30. januar 
til 1. februar i OL-arenaene Kristins og Håkons hall med 
femmer-fotball. Status etter gruppespillet lørdag var at 2 
av tre HIL lag gikk videre il sluttspill søndag. 
     På 95-laget som gikk videre vil vi nevne storspill av Ida 
Sletteng Karlsen som også scoret de fleste av målene for 
sitt lag. Laget røk ut av sluttspillet i første finalerunde da 
de ikke klarte å score mål, samt at de fikk et baklengsmål. 
     Det ene 94-laget gikk videre fra gruppespillet med 
imponerende 14-0 i målforskjell mot henholdsvis Øvrevoll/
Hosle 93, Roterud og Harestua. De fleste målene ble scoret 
av Silje B Pedersen og Martine Karlsen. Andrea Barfod og 
Inger Merckoll Selvig scoret også. 
     I sluttspillet ble det hardere motstand, men HIL-jentene 
greide å ri av stormen i samtlige fire runder før finalen. De 
tre første uten baklengs, med glimrende forsvarsspill av 
Vibeke Tangen og Ingrid Kroken. Her slo vi Lyn 3, Hauger 
1 og Nittedal 2. 
     Semifinalen mot Vestre Gran ble en thriller uten like, 
der vi avgjorde kampen på overtid, hvor det til slutt kun 
sto igjen to spillere på banen, keeper Tine Stenberg og 
utespiller Andrea Barfod. De red av stormen og greide til 
slutt å få ballen inn i Vestre Gran sitt mål til stor begeistring 

for en godt besøkt Håkonshall. HIL-jentene imponerte 
med sitt spill og vant publikums hjerter. Andrea Barfod 
storspilte i samtlige kamper, men ble dessverre skadet og 
måtte stå over finalen. 
     Jeg skal ikke legge skjul på at dette satte sitt preg på denne 
kampen mot et Lyn 1-lag fullspekket med kretslagspillere 
fra Oslo, der vi tapte stort. Jentene fra Heggedal var veldig 
slitne etter veldig bra spill i de tidligere kampene. For 
HIL Jenter 94 og -95 var denne turneringen et stort skritt 
i riktig retning, der vi ser at lagånden til et klasselag fra 
Hovedgården skole virkelig holder mål mot de helt store. 
Det å komme til finale med 62 lag i16-årsklassen med et 
15-årslag står det respekt av!

Øystein Tangen, 
trener HIL J 94.              

Heggedal jenter 94 til 
finale i Lillehammer Cup

F.v.: Tine Stenberg, 
Ingrid Holtan 

Fredriksen, Vibeke 
Tangen, Andrea 

Barfod, Sara Christine 
Moen, Inger Merckoll 

Selvig, Ingrid KrokAen, 
Martine Karlsen, Silje 

B. Pedersen               

Klubbmesterskap for langrennsgruppa
Klubbmesterskap i langrenn ble avholdt lørdag 14. mars på Eidjordet. 
Småsøsken gikk en kort runde, ca ½ km valgfri stilart. 8, 9 og 10 åringer 
gikk ca. 1 km valgfri stilart. 11 og 12 åringer gikk ca. 2 km fristil. 13 og 14 
åringer gikk ca. 3 km fristil. 15år og eldre gikk ca. 4 km fristil.  Foreldre/
trenere gikk ca 2 km i valgfri stilart. Vi var ca. 50 startende, både småsøsken, 
aktive og foreldre/trenere. Løypene var perfekte, en stor takk til Lars. 
Alle barna gikk med full innsats, det er flott å se så mange skiglade barn. I mål 
var det boller og saft til alle deltagerene.
 

    

Anders B. Furnée og Eirik M. Sørensen 
i sluttspurt mot mål.

Heggedal Idrettslag informerer
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Grasrotandelen er en ordning fra Norsk 
Tipping, hvor du som registrert spiller kan 
velge et lag eller en forening som du ønsker å 
støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer 
deg til å støtte oss i Heggedal Idrettslag!

Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, 
Tipping og Joker for eksempel - og samtidig gi noe 
mer til det laget eller den foreningen du selv ønsker å 
støtte. Dette er nå mulig via Grasrotandelen. Ved spill 
hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til ditt 
lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at 
Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen 
eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være 
grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å 
knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos 
kommisjonær, eller du kan bestille det på norsk-tipping.
no. 

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen 
allerede 1. mars, og du gjør det på én av følgende måter:
1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og 
ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange 
kommisjonærer.
2. SMS: GRASROTANDELEN organisasjonsnummer til 
2020 (tjenesten er gratis).
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no 
4. Norsk Tipping Mobilspill.

Heggedal IL er den største organisasjonen i bygda, og 
favner fotball, langrenn og volleyball. Dette er en gylden 
mulighet for Heggedals befolkning til å støtte opp om 
lokalmiljøet og lokalidretten. Heggedal IL jobber for å 
holde treningsavgifter og kostnadsnivået for spillerne/
utøvere så lavt som mulig. Idrett skal være for alle! Så til 
dere som tipper – støtt Heggedal IL, da vil faktisk noe av 
pengene havne her i lokalmiljøet.
Mer informasjon fi nnes på www.grasrotandelen.no. Her 
vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene 
genererer for de enkelte Grasrotmottakerne. Takk for at du 
støtter oss via Grasrotandelen!

Vil du gi din 
støtte til 
Heggedal 
Idrettslag?

Skjærtorsdag på Blåfjellhytta 9.april 2009: Blåfjellhytta 
inviterer atter en gang til det tradisjonsrike arrangementet 
Skjærtorsdag, for lokalbefolkningen i Heggedal/Røyken.
Dette er et arrangement som har tradisjon siden 1930 
årene med unntak av krigsårene. For hjemmeværende 
påsketurister er dette et glimrende alternativ for barn 
og voksne ... her samles bygda til lek, konkurranser, 
utfordringer av ymse slag. Stort loddsalg, åpen kiosk og 
sosialt tilsnitt.
     Hvilke uteaktiviteter det blir i 2009, er litt avhengig av 
værgudene og snømengden.
Hvis snøen holder seg vil det bli et ideallangrenn med 
start fra hytteveggen og opp på selve Blåfjellet og ned via 
myra mot hytteveggen igjen.  Her vil styret sette opp på 
forhånd en idealtid, og det gjelder som vanlig å komme 
nærmest denne tiden.
     I tillegg vil vi denne gangen sette ut langs løypa fl ere 
bilder av kjendiser, hvor deltakerne skal fi nne frem til 
riktig navn. Premiering til de beste, og hvor samtlige barn 
under ti år vil få et minne.
     I tillegg vil vi arrangere en etterhvert tradisjonell 
øvelse, “bøtte & presisjon” og en “tipp vekta 
konkurranse”. De tre beste blir premiert.
     Vi vil selge lodd med mange fl otte gevinster. Peisen 
blir tent, og kiosken er åpen fra kl. 1200 - 1600. De 
som ønsker å tippe Årets tippeligatabell kan gjøre 
dette for kr. 100, vinneren som blir offentliggjort under 
Cupfi nalearrangementet 09 kan “håve inn halve potten”, 
resten går til Blåfjellhytta.
           styret

Påske på 
Blåfjell

Blåfjellhytta har egen hjemmeside: www. blaafjellhytta.no.
* Blåfjellhytta arrangerer Champions League-fi nale-
samling m/god mat den 27.mai 09 - se kampen på 
storskjerm.
* Blåfjellhytta arrangerer Cupfi nale-samling m/god mat 
8.november 09 - se kampen på storskjerm.
* Vi vil gjennomføre en auksjon på Blåfjellhytta, 
forsommeren 09, i denne forbindelse er vi på jakt 
etter gamle gjenstander som folk vil kaste, og som 
andre kan kjøpe. Skiutstyr, bilder, kjelker, og annet 
- ta kontakt på www. blaafjellhytta.no. Hvis noen har 
gamle skistaver i bambus er vi på jakt etter dette, vi 
trenger noen i Hallenstua.

Hytteinfo:Hytteinfo:

Grasrotandelen:
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Jubler for poeng:  Wiola Kos (f.v.), 
Borghild Istad, Tone Rosvoll, Con-
nie Karlsen, Laila Eriksen og Trine 
Faaberg er fornøyde med seieren 
over OSI.

Foto: Jan Anders Istad
Lørdag 24. januar møtte damelaget til 
HIL, volleyballruppa, Oslostudentenes 
idrettslag (OSI) på hjemmebane i 
Heggedalshallen. Det ble en lang og 
nervepirrende kamp, men hjemmelaget 
halte seieren i land og vant til slutt 
3-2. Heggedalsdamene stilte med 
en ung og entusiastisk heiagjeng; 
seks toppmotiverte små damer på 
tre til åtte år. Disse utholdende 
supporterne bidro utvilsomt til seieren!
 Damelaget ønsker seg stadig nye 
spillere til laget i 2. divisjon. De trener i 
Heggedalshallen hver torsdag kl 20.00.

Volleyball-
triumf til 
Heggedal

Bronselaget, bak f.v.: Tobias Her-
mansen, Martin Danielsen, Johannes 
B. Johannesen. Foran f.v.: Oscar Ki-
erulf, Henrik Meyer, Trym Otterstad 
)Espen Christensen var ikke tilstede 
da bildet ble tatt).

Gullaget, bak f.v.: Daniel Andresen, 
Mathias Halseth Foyn, Niklas 
Karlsen, Fredrik Haarde. Foran f.v.: 
Marcus Kristoffersen, Truls Petter 
Sigurdsen, Thomas Småhaug.

Edelt metall til HIL
Det var en spent gjeng som inntok 
Heggedalshallen den siste dagen i 
februar i år, fordi de hadde noe å 
forsvare etter fjoråret, hvor de tapte 
fi nalen mot Heggedal’ 94. Andreas 
Hornmoen, lagets nye trener hadde 
delt opp i tre lag fra Gutter 95-
gruppa, men p.g.a. litt få spillere 
hadde de fått med noen ”hospitanter” 
fra Heggedal G 97, som friskt stilte 
opp og bretta opp ermene.
     Heggedal G95 har alltid med 
”mange fl ere spillere” enn de andre 
lagene, for på tribunen så var allerede 
”Heggedalsklanen” (foreldre, 
besteforeldre, søsken, onkler, tanter, 
naboer etc.) klar for innsats med 
allsang og heiarop. Og det skal sies: 
Det er ikke mange lag som kan skryte 
av det samme antall tilhengere som 
disse gutta har. De stiller opp uansett 
hvor og når. 
    Heggedal hadde følgende 
resultater i innledende runder: 
Kamp 1 : Hil 1 - Asker 2.         0-1
Kamp 2 : Hil 3 - Bygdøy 2       0-0
Kamp 3 : Hil 2 - Asker 1          2-1
Kamp 4 : Hil 1 - Hil 3              1-0

Kamp 5 : Hil 1 - Bygdøy 1      3-2
Kamp 6 : Hil 2 - Bygdøy 2      2-0
Kamp 7 : Hil 3 - Asker 2         1-3
Kamp 8 : Hil 2 - Nordre Sande   6-0
    Bronsefi nalen mellom HIL 1 og 
Asker 2 var et ”prestisjeoppgjør”, 
men her satte Heggedal tidlig 
standarden.  De sikret seg bronse-
medaljen med en velfortjent 
3-1 seier. 
     Finalen i årets Heggedalscup 
gikk mellom Heggedal 2 og 
Bygdøymonolitten. To meget 
gode lag. I en periode tok Bygdøy 
mer over kampen og gikk opp 
i 1-0 ledelse ti minutter ut i 
kampen, noe som vel var en noe 
heldig scoring. Det var kanskje 
litt urettferdig at Bygdøy gikk opp 
til 2-0 ledelse kun ett minutt før 
pause, for HIL hadde hatt føringen 
lenge, med mange sjanser. 
Kampen ble avgjort til HILs 
fordel på straffekonkurranse, og vi  
fi kk gullmedaljen velfortjent med 
en 4-3-seier. Godt jobba!

Fotballre-
portasjen, 

som er noe 
redigert og 

forkortet, er 
skrevet av 

Otto Bjørn-
rud. Han 

har også tatt 
bildene.

Gullaget, bak f.v.: Daniel Andresen, 
Mathias Halseth Foyn, Niklas 
Karlsen, Fredrik Haarde. Foran f.v.: 
Marcus Kristoffersen, Truls Petter 
Sigurdsen, Thomas Småhaug.

Edelt metall til HIL
Det var en spent gjeng som inntok 
Heggedalshallen den siste dagen i 
februar i år, fordi de hadde noe å 
forsvare etter fjoråret, hvor de tapte 
fi nalen mot Heggedal’ 94. Andreas 
Hornmoen, lagets nye trener hadde 
delt opp i tre lag fra Gutter 95-
gruppa, men p.g.a. litt få spillere 
hadde de fått med noen ”hospitanter” 
fra Heggedal G 97, som friskt stilte 
opp og bretta opp ermene.
     Heggedal G95 har alltid med 
”mange fl ere spillere” enn de andre 
lagene, for på tribunen så var allerede 
”Heggedalsklanen” (foreldre, 
besteforeldre, søsken, onkler, tanter, 
naboer etc.) klar for innsats med 
allsang og heiarop. Og det skal sies: 
Det er ikke mange lag som kan skryte 

HIL-sidene er redigert av Frode Th. Omdahl, Heggedalsposten
postenHeggedals8
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Heggedal  Bibliotek

Biblioteket ”friskes opp” 

Tandberg Eiendom har sponset nye, grønne designsto-
ler. Annet nytt inventar kommer også, og det skal fylles 
på med mange nye bøker. Filialsjef Frid Feyling prøver å 
friske opp biblioteket med de sterkt begrensede midlene 
som står til rådighet.

Foredragsserie
Frid Feyling planlegger nå en foredragsserie på Hegge-

dal bibliotek med 3 foredrag på våren og 3 på høsten, 2 for 
voksne og ett for barn i hver sesong. Heggedalsposten vil 
annonsere foredragene så godt som mulig når det passer i 
forholdt til utgivelsene. Oppdatert informasjon fi nnes på 
Asker kommunes hjemmesider under ”biblioteket”. 

”Live-timen”
Bibliotekssjef Live Gulsrud hadde en lørdag i februar 

”Live-timen” på Heggedal Bibliotek. Hun stod da til dis-
posisjon for bibliotekskunder som hadde noe de ville si om 
biblioteket,  diskutere, eller spørre om. Live fi kk mange 
interessante innspill og forslag.

Torsdag 23. april kl. 19.00:
Gunnar Stålsett:
”Toleranse i en global kultur”

Gunnar Johan Stålsett (født 10. februar 1935 i Nord-
kapp) er en norsk teolog og politiker. Stålsett var bi-
skop av Den norske kirkes bispedømme Oslo fra 1998 
til 2005. Han etterfulgte Andreas Aarfl ot, og ble etter-
fulgt av Ole Christian Kvarme. Som politiker har han 
blant annet vært statssekretær i Kirke- og undervis-
ningsdepartementet (1972–73), formann i Senterpartiet 
(1977–79), og medlem av Nobelkomiteen 1985 til 1990 
og 1994 til 2002. Stålsett har vært generalsekretær i 
Det Lutherske Verdensforbund.

Lørdag 23. mai kl. 12.00:
FOR BARN:
Kunstdag på biblioteket 
med kevin Parratt

Kunstdag i Heggeal bibliotek. Barn får male på ler-
ret under instruksjon av kunstneren Kevin Parratt. For 
voksne blir det denne lørdagen utstilling av Kevin Par-
ratt med lokale motiver som tema.

Ludde-suksess!
Lørdag 14. mars trakk den sjarmerende 
kaninen ”Ludde” 50-60 barn og voksne 
til Heggedal Bibliotek. På bildet forteller 
Irene Gundersen om Ludde og lillesøster 
”Ruske-Sara”

Høsten 2009: 24.september kommer Kåre Valebrokk 
til Heggedal bibliotek! Dag Henning Sæther
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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    

Hva er Nabo-soner - og hva er det ikke!
•   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 kan følge 
bedre med hva som foregår - og enkelt gi beskjed til de 
andre naboene eller til politiet. 
•   Nabo er ikke en sladrekjerring som bryter inn i pri-
vatliv vårt, men vi kan informere hverandre - ut fra det 
beboerne innenfor nabo-sonen har blitt enige om. 

Hva oppnår vi med Nabo-soner?
•   Mindre kriminalitet og lettere samarbeid. 
•    Det blir enklere å få kontakt med politiet ved at de 
koples til Nabo-sonene gjennom møter/informasjon og 
avtalte rutiner. 
•    Ofrene for kriminalitet får mer hjelp og støtte. 
•    Vi får en ny holdning til hvordan vi kan forholde 
oss til naboene våre i mange vanskelige situasjoner.

Alle ansvarlige i Heggedal 
vil ha det trafi kksikkert.  
Også du kan bidra ved å 
kjøpe klistremerket - og 
sette det på bilen din!     
TU på Heggedal barne-
skole har satt denne ak-
sjonen på arbeidslista si!

 

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

Hold fartsgrensene
Heggedal

Heggedal har i fl ere 10-år vært et 
”verstingsted” når det gjelder å 
overskride fartsgrensene!
I møte med politiet ble vi fortalt at det er et sikkert sted i Asker 
og Bærum hvor de fi kk fl est bøter i trafi kk-kontroller - og det 
var i Heggedal!!!  Trafi kkmålinger i de siste 10 årene gir klare 
indikasjoner på at politiet har rett.

Målet er at Heggedal skal bli et 
”bestingsted” i Asker og Bærum.
Går du inn for det?  

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

Logo for NaBo-soner; kriminalitets-
forebyggende tiltak på grasrotplan.
Ethvert naboskap som ønsker å danne 
slike Nobo-soner, bestemmer selv hvor 
enkelt eller hvor omfattende et slikt 
nettverk skal være! 

Heggedal Vel har årsmøte
torsdag 2. april kl 19.00 

på Gjellum v/idrettsbanen
Kom med alle dine spørsmål om Heggedal?
Du trenger ikke å være nervøs for å bli valgt inn i 
styret, da det nå er kamp om plassene!

Kl 20.00 kommer Tom, lederen for 
NaBo i Norge.  Han forteller og svarer 
på alle spørsmål om NaBo-soner. 

       Heggedal Vel informerer                 Heggedal Vel informerer

Gå i dag til biblioteket i Heggedals-
senteret eller på kontoret på Heg-
gedal barneskole og kjøp dette klis-
tremerket for kr 50 - og sett det på 
bakruten eller på bakskjermen. 

TU (Trafi kk-Utvalget) 
på Heggedal skole har 
trykket opp 1.000 stk av 
dette klistremerket - og 
det skal være nok til de 
fl este bilene i Heggedal! 

postenHeggedals10
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Dette er ikke bare en annerkjent bok om lokal-
historien for Heggedal, men den er både morsom, 
underholdende og dypt alvorlig.  Mange av historiene 
fra 100 år tilbake - er både tragiske og uforståelige, 
ut fra dagens leve- og helsestandard.  Men det er  
slående å sammenligne dagens reportasjer fra  
fattige land, med hvordan folk i Heggedal (og over 
store deler av Norge), levde for 100 år siden!  

       Heggedal Vel informerer                 Heggedal Vel informerer

Alle i Heggedal må kjøpe, 
lese og sette denne boka på 
hedersplassen i bokahylla.

HVOR FÅR DU KJØPT BOKA? 

*   Du får den for kr 300 på Heggedal bibliotek. 
*   Medlemmer av Heggedal Vel får du den for kr 100  
*   Hvis du ønsker å bli medlem av Heggedal Vel og 
samtidig ønsker boka, får du begge deler for kr 300.
*   Kjøp av boka via 
Heggedal Vel gjøres 
hos Irene Johansen,  
   Vollenveien 190 
   tlf. 66 79 74 38  

Medlemsskap i Heggedal Vel 
Vi har mange saker vi jobber med; Trafikk- 
sikkerhet, Heggedalsdagene, Vel-benker, 

Gjellumstranda , Velveier, Heggedalsposten, 
Brukerforumet mm. 

Men vi er avhengig av at flest mulig Hegge- 
dølinger blir medlemmer.  Vi håper å øke 

medlemstallet fra 140 til 300 i løpet av  2009.
Vi får nemlig ikke noe støtte fra Asker  

kommune eller andre offentlige organer.

Forsikringer gjennom Norges Velforbund
Av Askers 64 Velforeninger er 36 tilsluttet Norges 
velforbund og de er dekket av forsikringsavtalen med 
NVF (Norges VelForbund).  Den omfatter en  
ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring.
Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar 
Velforeninger har hvis personer skader seg på Velets 
eiendom (f.eks lekeapparater).
Ulykkesforsikringen gjelder skader som er påført 
under Velaktiviteter - f.eks. under dugnader.
Det innebærer at samtlige Vel med gyldig medlem-
skap i Asker velforbund og Norges Velforbund kan 
benytte seg av de forsikringer.

Opprustning av Gjellumstranda
I forbindelse med at Asker kommune (AK) legger ny  
kloakkledning mellom Sætre og Gjellum (koples på 
hovedledningen fra Gui til Kloppedalen), så vil AK ruste 
opp stranda ved bl.a. å utvide denne med 18 m på sydsi-
den (i dag er det kratt her), og ellers sette stranda i god 
stand til sommersesongen. 

Bildet ble tatt høsten 2008, når AK hadde fått frem rørene til 
den nye kloakkledningen over Gjellunvannet.
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Nytt soneprosjekt for skolene og barnehagene i Heggedal: 

Ungt entreprenørskap

Fakta:
UE Norge
UE Norge ble etablert 21. okto-
ber 1997, og har som formål å 
utvikle barn og ungdoms krea-
tivitet, skaperglede og tro på seg 
selv, i samspill med skoleverket, 
næringslivet og andre aktører. 
Ungt Entreprenørskap skal gi 
barn og ungdom forståelse for 
betydningen av verdiskapning 
og nyskapning i næringslivet, 
fremme barn og ungdoms 
samarbeidsevne og ansvars-
bevissthet, gi forståelse for og 
kunnskap om etikk og regler i 
nærings- og arbeidslivet. Videre 
skal det  styrke samhandlin-
gen i lokalsamfunnet mellom 
nærings- og arbeidslivet og 
skolene, stimulere til samarbeid 
over landegrensene samt inspir-
ere til framtidig verdiskapning 
i en sosial, kulturell og økono-
misk sammenheng. Kjerne-
verdiene defineres som framtid, 
samspill og skaperglede. 
Se forøvrig www.ue.no. 

For et år siden skrev Heggedals-
posten om “filosofibarnehagen” på 
Vikingjordet. Nå er et nytt prosjekt 
i sone-regi igang. Denne gangen 
er det “ungt entreprenørskap” som 
står på programmet. Dette er  ulike 
prosjekter som gjennomføres i 
barnehagene, i fjerdeklassene på He-
ggedal og Solberg skoler, prosjekter 
som skal kjøres i en treårsperiode. 
Videre har 7.-klassene et prosjekt 
de kaller “SikkSakk Europa”, og på 
ungdomsskolen har de prosjekt om 
bedrifter, hvor de også samarbeider 
med lokale bedrifter. Rektor Anne 
Havik på Heggedal skole sier til 
Heggedalsposten at det langsiktige 
målet med disse prosjektene er å få 
ungdom til å fullføre videregående 
skole. I tillegg er hensikten å gjøre 
elevene kjent med ulike yrkesgrup-
per, og ble kjent med hva som skjer 
i arbeidslivet. 

Sikksakk Europa
Dette er det prosjektet som 7-klass-
ingene skal arbeide med. Det gir 

Rektor Anne Havik, Heggedal skole

Sone-prosjektet “Ungt entrepernørskap” skal både inspir-
ere elevene til å fullføre videregående skole, og forberede 
dem på arbeidslivet.

elevene en spennende introduksjon 
til land og ressurser i Europa. Elev-
ene skal her gis bedre forståelse 
for hvordan samfunnet bruker res-
surser og hvordan forbruk påvirker 
sammfunnet. 
Programmet er basert på elevaktivi-
teter gjennom diskusjon, refleksjon, 
samarbeid, spill og problemløsing. I 
løpet av fire arbeidssøkter har elev-
ene en representant fra det lokale 
næringslivet som veileder. 
Først jobbes det med begreper som 
region og ressurs, og videre med 
ressursbruk og forbrukets påvir-
kning på natur og miljø. De lærer 
også om handel på tvers av lande-
grensene. 
En viktig norsk ressurs elevene lær-
er om er fisken, og får drive sin egen 
fiskeribedrift nesten på ordentlig. 
SikkSakk Europa er direkte knyt-
tet til Kunnskapsløftets kompe-
tansemål i flere fag, blant annet 
norsk, matematikk, geografi, kunst 
og håndverk og mat og helse. 

Tekst og bilder: Frode Th. Omdahl
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Krisemillioner 
til skolene i Heggedal

“Stjerneastronom” Knut Jørgen Røed Ødegård på Heggedalsvisitt:

Midt i planeten

Det var et meget interessert publikum som møte stjerneastronomen i Heggedal

Alle vinduene skal skuftes ut på Heggedal skole.

Asker kommune har fått noen 
millioner fra Staten i krisepakken 
som ble laget for å møte lokale 
problemer i forbindelse med 
finanskrisa. I alt nesten 42 mil-
lioner kroner er gitt som tilskudd 
til “vedlikehold, rehabilitering og 
oppgradering av kommunal infra-

struktur”, fordelt av formannska-
pet, og Heggedall er tilgodesett 
med en god andel av disse mid-
lene. Det er satt av 3,5 millioner 
til nye vinduer på Heggedal skole 
og 1,2 millioner til Hovedgården 
skole for bytte av branndører og 
en ny heis. 

Rektor Anne Havik på Heggedal 
skole sier at hensikten med å 
skifte ut vinduene - som  dag 
forøvrig er i grei stand - er å 
oppnå en miljø- og økonomisk 
gevinst i form av innsparinger på 
fyringsutgiftene ved skolen.    

Bang! sier Knut Jørgen Røed Ødegård  
og hopper i gulvet så aulaen rister, og 
billedliggjør hvordan det hele start-
et. Han er leid inn for å fortelle om 
hvordan universet oppsto, og kjører 
to forestillinger på Heggedal skole. 
Først for de yngste, og siden for de 
eldste. Og med sin velkjente entusias-
me og svært beskrivende lysbilder har 
han full oppmerksomhet fra det unge 
publikum.  Elevene har arbeidet med 
solsystemet en tid, og de følger nøye 
med i foredraget. Et populært innslag 
i skolehverdagen i Heggedal, ifølge 
elevene som var til stede.
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Røykenveien 381, 1389 Heggedal
Tlf: 91 00 65 43
Mail fag:    truls@stokker.no 
  torbjorn@stokker.no 
  stein@stokker.no
Mail sekr: mette@stokker.no 
  margareta@stokker.no

Fagmessig assistanse for bygg  
og eiendom:
 
 

*   Kjøp og salg - takst og tilstandsrapporter 
*   Skadede boliger - forsikringstakst 
*   Planlegging av nye boliger - forhåndstakst 
*   Nye boliger - oppfølging av byggeprosessen 
*   Sjekk av boliger - spesielt varmelekkasjer    

Firmaet har 3 meget kompetente fagfolk;  
*     Truls Stokker, leder - tømrermester og aut. takstmann
*     Torbjørn Solnørdal - bygningsing. og aut. takstmann 
*     Stein Rølles - tømrer, autorisert takstmann og  
     statsautorisert eiedomsmegler.   

*   Kjøp og salg - takst og tilstandsrapporter 
Takst av bolig og mindre næringseiendom
Dette er en rapport mange av oss har erfaring med, enten vi 
har vært selgere eller kjøpere av bolig.  Rapporten er en kata-
logisering av eiendomsopplysninger - inkludert eiendommens 
bygninger - og den konkluderer med en normal markedsverdi.   
En takstrapport benyttes ved salg, finansiering og ved skifte av 
en eiendom.  Prisene ligger i området kr 3 - 5 tusen inkl. mva.

Tilstandsrapport eller boligsalgsrapport
Denne rapporten går mer i dybden i forhold til takstrapporten.  
Den beskriver registrerte mangler og angir grader ut fra alder 
og tilstand på de ulike deler av boligen eller bygningen.
Tilstandsrapporten kombineres ofte med takstrapporten ved  
salg av bolig og eiendom.  Prisene ligger i området kr 4 - 6  
tusen inkl. mva, og kombinasjonene av takst og tilstands- 
rapport ligger i området 6 - 9 tusen inkl. mva.

Nye tegninger for gamle boliger
Noen eiendommer mangler tegninger over bebyggelsen - og 
ofte skyldes dette at tegningene ikke mer er å oppdrive.  Da er 
det ofte behov for nye tegninger som krever oppmåling av byg-
ningene på eiendommen.  

Bygningskontroll
Dette er en kontroll som sammenligner de beskrivelser og  
tegninger som finnes hos bygningsmyndighetene i kommunen, 
med de faktiske forhold på bygget og på eiendommen.   
Rapporten vil avdekke om det er gjort arbeider på bygget og 
eiendommen som ikke er byggeanmeldt og godkjent.   
Ca kr 4.000 inkl. mva - avhengig av tidsforbruk.    

*   Skadede boliger - forsikringstakst 
Skadetakst eller forsikringstakst
Denne rapporten vil dokumentere alle typer bygningsskade -  
f. eks. ved brann- eller vannskade.  Den gir en beskrivelse av 
skaden med et kostnadsoverslag for utbedringer.  Prisene  
ligger i området kr 2 - 4 tusen inkl. mva.

Historien om Stokker & Co
Kristian Stokker (bygningsing.) - far til Truls 
- startet som bygningskontrollør i Asker 
kommune i 1967, og han var takstmann mel-
lom 1973 og 2003.  
Truls (41 år) fikk sitt fagbrev som tømrer i 
1986 og i 1993 ble han tømrermester.  I 1994 
gikk han inn i firmaet til faren, og jobbet 
som takstmann fra 1995.  I 1997 overtok 
Truls firmaet - og i jan. 2008 ble Stokker & 
Co etablert som AS.
Mette Hellerud (52 år) styrer bl.a. sentral-
bordet, og hun har vært trofast i firmaet fra 
2001, og mor til Truls; Margareta Stokker 
(62 år) jobber nå 2 dager pr uke med faktura 
og annet kontorarbeid.
I 2005 ble Torbjørn (45 år) medeier i firmaet.        
I jan. 2009 kom Stein (44 år) inn i firmaet,  
 

Teksten fortsetter øverst på neste side

Røykenveien 381 ligger 
på grensen mellom  
Asker og Røyken. 

Bygget som Stokker & Co eier, ligger i enden 
av parkeringsplassen til høyre.  De har fått 
elegante kontorer i sine nyoppusede lokaler. 

Stokker & Co er medlem av: 

Betyr at Stokker & 
Co er autorisert som  
ansvarshavende for 
oppføring av bygg.  

Truls Stokker 
er leder av 
firmaet - og  
det lyser 
energi og 
stolthet over 
dette firmaet,  
og det han 
arbeider med. 

I forbindelse med 
trykktesting blir hele 
bygget kontrollert for 
luftlekkasjer.

I husets hovedinngang 
monteres måleutsty-
ret og den datastyrte 
viften. 

Under vises 
illustrasjoner 
av trykktesting, 
for å finne frem 
til luftlekkasjer 
- som igjen betyr 
et større varmetap 
enn planlagt. 

Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Stein Berge.  Den betales av bedriften.
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Fagmessig assistanse for bygg og eiendom:
*   Planlegging av nye boliger - forhåndstakst
Forhåndstakst før byggearbeidet starter
Bankene forlanger ofte en forhåndstakst på en planlagt bolig  
for å få en antatt verdi på ferdig bygg, laget av en fagmann.  Dette  
er en rapport som følger søknaden om byggelån. 

*   Nye boliger - oppfølging av byggeprosessen
Byggeoppfølging - kostnader
Dette arbeidet er for å sikre at et planlagt bygg holder seg innenfor de kost-
nadsrammer som er satt - f.eks. ved en forhåndstakst nevnt over.  Arbeidet 
dokumenteres gjennom rapporter om fremdrift og gjenstående kostnader.  
En slik oppfølging kan koste noen 10 tusener, men det kan være en god 
investering når boligen koster i området 3 - 4 mill kr, og det lett kan skje at 
overskridelsene kan være på 10 - 15 % og mer, når det ikke følges opp av en 
erfaren fagmann.  

Byggeledelse - kontroll av byggearbeidene
Her tar Stokker & Co skrittet fulgt ut ved også å styre/kontrollere hele 
byggeprosessen.  Ved byggeoppfølging skal kostnadene styres innenfor 
budsjett, men her skal også kvaliteten sikres - ved at godkjente standarder 
følges.  Dette betyr kvalitetskontroll av alle byggeplaner; hvilke bygge- 
materialer og hvilke standarder som skal brukes, for å få den boligen vi alle 
forventer, (tenk bare på alle de triste historiene om lekkasjer ved nye bad).   
Denne byggeoppfølgingen vil sikre byggherrens interesser på byggeplassen, 
ved å kontrollere entrepenørens fremdrift, den tekniske og håndverks- 
messige utførelsen - i tillegg styre pengestrømmen slik at budsjettet holdes.  
Denne type byggeledelse kan fort komme opp i 100 - 200 hundre tusen kr, 
men det å bygge egen bolig er en investering for livet - og vi forventer at vår 
nye bolig skal fungere uten særlige problemer i mange 10-år.  
  

*   Sjekk av boliger - spesielt  varmelekkasjer    
Trykktesting
De tekniske forskriftene sier at luftlakkasjene i en bolig ikke skal være 
større enn gitte verdier.  Dette for å sikre minimum varmetap.  Testen  
gjøres ved at alle luftekanaler tettes, og det settes inn en spesiell vifte i  
husets inngang, som lager et undertrykk i hele huset, slik at luftlekkasjene 
kan måles.  Viften som er datastyrt måler via trykkmålere og annet utstyr 
størrelsen på luftlakkasjene.  Men denne testen sier ikke hvor luftlakkasjene 
er?  Bildene på motstående side forteller noe om opplegget.

Termografering
Her brukes det samme utstyret som under trykktesting.  Dette er en metode 
for både å finne luftlekkasjer - og der isolasjonen i bygget har større  
svakheter.  På grunnlag av en slik analyse kan en lettere finne frem til de 
stedene på bygget som med fordel kan tettes og forbedres.  Bildene til  
høyre viser ekempler på termofotografering.

Fiberoptisk kontroll
Dette er et utstyr med en fleksibel slange på 1,5 m, som gjør det mulig å se 
inn i alle trange åpninger i et bygg (kanaler, trange rom, blindkjeller, bjelke-
lag), og ellers alle steder i en bygningskontruksjon som det ikke er mulig å 
inspisere på vanlig måte.

ALLE MEDLEMMER AV HUSEIERNES LANDSFORBUND  
FÅR 10 % AVSLAG PÅ VEILEDENDE PRISER

Betyr at Stokker & 
Co er autorisert som  
ansvarshavende for 
oppføring av bygg.  

Mette er den du treffer 
når du ringer!

Historien om Stokker & Co 
fortsdetter.
og med sin solide og 
brede erfaring utfyller 
han de andre 2.   
Stokker & Co sitter nå på 
en overbevisende kompe-
tanse med alle relevante 
fagbrev og offentlige 
autorisasjoner.
Firmaet har i løpet av de 
siste 2 årene lett etter et 
permanent sted.  Bildet 
på motstående side viser 
taket på Stokker sitt nye 
hovedkvarter, og her 
flyttet de inn mandag 9. 
mars 2009.  

Her vises eks. på ter-
mografering.  Det er 
fargeskalaen fra rødt 
til gult som viser tem-
peraturen.  Jo lenger 
mot gult, jo varmere. 

Dette huset har store 
varmetap både gjennom 
vegger, vinduer og dører. 
Den sterke gulfargen 
viser spesielt store var-
metap gjennom vinduene.

Dette huset har langt 
lavere varmetap enn 
huset over.  Her er det
spesielt døren som viser 
det største varmetapet 
med sin sterke gulfarge. 

De 2 neste bildene 
viser entreen i det 
samme huset. 

Her ser du et vanlig foto 
av den samme entreen. 

Legg merke til det mørke 
feltet ved terskelen til 
ytterdøren.  Det mørke 
feltet viser kuldegrader.
Dette huset var nytt! 
Årsaken var at mellom 
terkelen og gulvet var det 
helt åpent.  

Margareta jobber 2 
dager i uken.

Torbjørn

Stein 

Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Stein Berge.  Den betales av bedriften.
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HEGGEDAL MENIGHET

Nabovarsel:  
Kanon montert i Heggedal kirke

Torbjørn Brennum er det nye ansiktet på Heggetun. 
Høytidelig tittel: menighetspedagog med ansvar for tro-
sopplæring. Arbeidsfelt: barn og ungdom i alderen 10-18 
år. Utdannelse: Musikklinje på Rud, 4 år i Staffels gate i 
Oslo med musikk/menighet/ledelse.

– Og nå har du montert en kanon i Heggedal kirke?
– Ikke helt alene, men ja, nå henger en kanon oppunder 

taket. Noen kaller det en prosjektor. Vi har fått et moto-
risert lerret over pianoet, så nå kan vi vise tekst og bilder 
både i gudstjeneste og andre samlinger. Dette blir bra!

Torbjørn har vokst opp på Gullhella, i enden (riktignok 
feil) av Eidsletta. Var i mange år aktiv i ”Pappas Barn” i 
Østenstad, har arbeidet i Tanum menighet som kateket – 
og er nå fulltidsarbeider i Heggedal

– Jeg er veldig glad for å være her. Heggedal kirke 
gir rom for både liv og leven og stillhet. Fint å merke at 
menigheten er åpen for nye innspill med blant annet for-
skjellige typer gudstjenester. ”Team Heggedal” er en flott 
ungdomsgjeng som er medledere blant konfirmantene, ar-
rangerer kveldsmesser og tirsdagssamlinger på Heggetun 
og i kirken. 

Torbjørn spiller piano, gitar, bass, mandolin, egg – men 
aller helst trommer. Han er egentlig halvproff (noen sier 
hel) siden han er med i ”Nixon” et band som snart er i gang 
med CD nr. 2. Med ”Nixon” har Torbjørn turnert over sto-
re deler av vårt lange land, og arbeidet hans blant ungdom 
i Heggedal er ordnet slik at hans stjernestatus som trom-
mis fremdeles kan opprettholdes.

– Hva slags musikk hører du på?
– Alt mulig.
– For eksempel?
Da drar han seg i de nesten røde pigger og ber tynt om 

å få slippe å ramse opp. Det blir så mange artister og grup-
per og stilarter og instrumenter..

– Men, sier han. Mitt ønske og mål er at Heggedal kirke 
og Heggetun skal bli/være et naturlig ”hengested”. Et trygt 
miljø der man kan være seg selv og utvikle og utfolde seg. 

Og et miljø som gir næring til kristen tro.
– Og akkurat nå?
– Akkurat nå er vi i gang med musical’en ”Dangerous 

Journey”. Konfirmantene og ”Team Heggedal” har gått 
hardt ut og øker tempo etter hvert. Og vi skal på sommer-
vandring i svenske skoger og ha en ukes leir og tre grand 
galla premierer rett før konfirmasjon i september og leder-
trening og MILK-kurs og nye kveldsmesser og ...

– Men kanonen, da, hvem skal betjene den og lys og lyd 
og alt det nye som er installert i kirken?

– Det, sier menighetspedagog Torbjørn Brennum, tar 
”Team Heggedal” seg av. Unge Heggedøler kan det mes-
te!

Toralf Dehli

Nesten rødt hår. Nesten vokst opp i Heggedal. Nesten prest. Nesten 29 år.

Blomstergudstjeneste 
19. april kl. 11:00
I de senere årene har det vært van-
lig å pynte kirken i Heggedal med 
ekstra mye blomster en søndag et-
ter påske. 

Vårslepp  
10. mai kl. 12:00
Utegudstjeneste ved Heggetun 
med etterfølgende lek og under-
holdning. 

Årsmøte 19. april
Heggedal menighets årsmøte hol-
des på Heggetun etter gudstjenes-
ten 19. april. 
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Program Heggedal menighet
Dag Dato Kl Aktivitet Sted Opplysninger

MARS
Mand 30 11:30 Kirkefrokost Heggetun Menighetspleien
Tirsd 31 17:00 Fasteaksjonen Heggetun

APRIL
Sønd 5 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli/Dåp
Torsd 9 19:00 Gudstjeneste Kirken Påskemåltid Simensen/Laugerud(orgel)/

Stærnes(fiolin)
Sønd 12 11:00 Høytidsgudstjen. Kirken Simensen//Laugerud(orgel)/Sparr(trompet)
Fred 17 11:00 Fredagstreff Heggetun Menighetspleien, ”Barnetro” v/Marie Bjørsvik, Kari 

Løvang (sang)
Sønd 19 11:00 Blomstergudstjen. Kirken Dehli/ Laugerud(orgel/dirigent)/ Salig blanding(kor) 

Kirkekaff.

Årsmøte etter gudstjenesten!
Tirsd 21 20:00 Vigselskveld Asker kirke Kommende brudepar møter prester og organister
Sønd 26    19:00 Gospelnight Holmen kirke

MAI
Sønd 3 11:00 Gudstjeneste. Kirken
Mand 4 11:30 Kirkefrokost Heggetun Menighetspleien
Sønd 10 12:00 Vårslepp Ved Heggetun Utegudstjeneste, Dehli/Heggetroll, Leker, ridning 

m.m.
Sønd 17 Gudstjeneste Heggedal 

hovedgård
17-mai gudstjeneste når barnetoget stanser. Dehli/ 
Heggetroll

Sønd 24 12:00 Kveldsmesse Kirken Team Heggedal og Torbjørn Brennum. K.kaffe.
Mand 25 11:30 Kirkefrokost Heggetun Menighetspleien
Sønd 31 11:00 Høytidsgudstjen. Kirken

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. 
Søndagsskole: 
5/4, 3/5
Menighetsråd: 
2/4 og 14/5 kl. 19:30 Heggetun (møtene er åpne)

Nye grenser S k j æ r t o r s d a g 
9. april kl. 19:00
I Heggedal kirke blir 
det, som vanlig de se-
nere årene, en spesiell 
gudstjeneste med ser-
vering av påskemåltid.

Det er en fin opple-
velse å se kirken pyn-
tet med langbord. Et 
spesielt måltid og fin 
musikk!

Gratis adgang – 
kollekt til dekking av 
utgiftene.

Grensen mellom 
Heggedal og Vardå-
sen menigheter er 
justert. Grunnkret-
sene 1602, 1605 og 
1607 er nå en del av 
Heggedal menig-
het.
 Heggedal ønsker 
de nye medlemme-
ne velkomne!

HEGGEDAL MENIGHET
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Spennende mat- og vinkurs i Vollen
Lær å lage de deiligste retter med kamskjell, skalldyr, torsk, kalv- og oksekjøtt på spen-
nende kokkekurs. Menyene er basert på et bredt utvalg av årstidenes friske råvarer. Mat 
og vin skal smake av voksested, opprinnelse, kjærlighet og tid.

Da vi er få deltagere på kursene, tilgodeses både glade amatører og profesjonelle. 
Deltakerne deles opp i grupper, som alle lager de lekreste retter, samt opplever de 
utrolig mange smaksnyansene som krydder og vin kan skape sammen med råvarene.

Til slutt setter vi oss rundt bordet for å nyte det hele sammen med hverandre og 
matchende viner som alle er tilgjengelig på Vinmonopolet.

Kursene avholdes i Strandengveien 55, Vollen i Asker.
Tidspunkt: 19:00 til 22:00
Prisen er kr 690,- per person, hvilket inkluderer undervisning,   
oppskriftsmateriale, fem retters middag og egnede viner.

For påmelding eller mer informasjon klikk deg inn på www.winepartner.no eller kontakt meg på 
mobil nr. 92294714. E-post kan også sendes til heidi@winepartner.no

18 - 19 Annonser og Heggedalsuke 2-2009.indd   2 2009-03-19   08:45:51
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Fjorårets ”Heggedalsdager” blir fulgt opp med ei ”Heg-
gedalsuke”, i fortsettelsen av Kulturdagen på Heggedal 
Hovedgård lørdag 6. og søndag 7.juni. Til hver dag er det 
valgt et ektuelt tema.ver dag får et eget tema. Foreløpig ser 
programmet for uka ser slik ut:

Mandag 8. juni: Utbyggingsdagen. Tandberg 
Eiendom, Byggholt, Tor Arne Midtbø og lokalpolitikere 
inviteres til å møte lokalbefolkningen i et folkemøte. Da 
skal reguleringsplanen for sentrum være klar for politisk 
behandling.

Tirsdag 9. juni: Kunst og jazzdagen. Galleriene 
i fabrikken holder åpent, Skitthegga Swing spiller på fa-
brikken og kanskje rundt i Heggedal på den gamle laste-
bilen.

Onsdag 10. juni: Trafikksikkerhetsdagen. Sam-
arbeid mellom Trafikkutvalget ved Heggedal skole og 
Heggedal vel.

Torsdag 11. juni: Biblioteksdagen. Biblioteket in-
viterer til noe litt utenom det vanlige

Fredag 12. juni: Skole og barnehagedagen (for-
middag). Opplegget foreløpig ikke avklart.

Fredag 12. juni – kvelden: LokalQuiz. Puben 
(Rustad Meieri) arrangerer ”lokalquiz”, og konsert.

Lørdag 13. juni: Antikvitetsdagen/museumsdagen. 
Ta med deg gamle ting, store traktorer eller bilder – el-
ler små gjenstander, og vis dem fram. Interessante ting 
vil bli registrert og fotografert med tanke på en fremtidig 
lokalsamling. Det blir anledning til å padle med kanoer 
på Kistefossdammen. Vi inviterer også alle til å stille med 

Søndag 14. juni: Fortidsminnedagen. Det er for-
tidsminneår i 2009, vil det bli et rundtur - til fots eller på 
sykkel – til utvalgte fortidsminner i området, som for ek-
sempel: En gammmel vei, noen av de mange gravhaugene, 
en av de gamle gårdene med en husmannsplass, en av de 
mange nedlagte hoppbakkene, et steinbrudd osv. Det er 
mye å velge mellom!

Tivoli
Vi forsøkte å få et tivoli i fjor, men klarte bare å skaffe 

en stor sklie. I år blir det flere tilbud, og vi håper å kunne 
stille med et helt lite tivoli fra torsdag 11.juni til lørdag 
13.juni.

Dag Henning Sæther

Arrangementskomiteen er som i fjor:
Mona Gjerdrum  900 28 145  / 66 84 94 40   teknifo@online.no 
Stein D.Berge   986 95 680  / 66 79 70 75   stein.berge@c2i.net 
Irene Johansen  472 53 792  / 66 79 74 38   ire-j2@online.no 
Dag Henning Sæther 977 40 617 / 66 79 71 04  d-hen-sa@online.no
Ta kontakt hvis du har forslag, eller har lyst til å bidra på en eller 
annen måte..

Heggedalsuke 2009!
salgsboder – som ifjor. Påmelding til Irene Johansen - 
tlf. 66797438, mail: ire-j2@online.no (mere informasjon 
kommer i neste nummer av Heggedalsposten).

Lørdag 13. juni – Konsert på puben (Rustad Mei-
eri). I fjor kom Steinar Albrigtsen - hvem kommer i år?

Steinar Albrigtsen

Hoppeslottet var populært
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Stiftelsen har nå inngått avtale med 
Asker Kommune om overtakelse av 
driften av sidebygningene, som inntil 
nå har vært ivaretatt av kommunens 
eiendomsforvaltning. Dette betyr at 
vi i tillegg til hovedbygningen har an-
svaret for hele bygningsmassen samt 
et større grøntområde rundt gården. 
Eiendomsforvaltningen i Asker Kom-
mune har lovet for egen kostnad å 
lage nytt fundament og reparere taket 
på stabburet. Ferdig visstnok innen 
17. Mai!

Alle bygningene er nå nymalte. 
Det gjenstår imidlertid noe byggtek-
niske utbedringer, bl. a. nye ytterdø-
rer på både hovedbygning og sidebyg-
ning.

Når det gjelder grøntområdet, så 
ble det i fjor sommer gjort et stort ar-
beide med å fjerne hekken , planering 
og såing av det som skulle bli plen bak 
hovedhuset. Vi regner med at vi i år 
vil se gode resultater av dette arbeidet. 
Vi ønsker at Heggedals befolkning tar 
området i bruk som turterreng, men 
at de viser moderasjon når arrange-
menter fi nner sted på gården. Dette er 
absolutt en park for bygda som vi alle 
skal ha glede av.

Vi takker Lions Club, Heggedal 
og Heggedal H.V. for god assistanse 
til bygningsmessige utbedringer og 
opparbeidelse av grøntområdet.  Vi 
må også takke Asker Kommune for 
betydelige bidrag som gjorde dette 
mulig.

Som kjent ble gården satt i stand 
for å kunne brukes av alle som måtte 

Stiftelsen  Heggedal Hovedgård ( S.H.H.)

Styret i Stiftelsen Heggedal Hovedgård:
Per Sandbrekke  (Heggedal Hovedgårds Venner)
Odd Lars Vanberg (Heggedal Hovedgårds Venner)
Steinar Fjærvoll (Asker Kommune)
Wenche Ødegård (Asker Husfl idslag)
Jan Tore Johnsen (Heggedal Helselag)
Svein Mathiassen (Lions Club Heggedal)

Daglig Leder,  ansatt av stiftelsen:  Svein I. Sivertsen
Mobil tlf. 926 48 631 og Email: svei-si(alfakrøll)online.no

ønske å avholde et arrangement, det 
være seg jubileum, bryllup, barnedåp, 
minnestund eller et annet arrange-
ment så som utstillinger konserter, 
seminarer, møter etc.

Ta kontakt med vår daglige leder 

på tlf. eller mail, han ser gjerne at fl e-
re Heggedøler bruker hovedgården!!

Per Sandbrekke, leder i Stiftelsen.

Kjendisbryllup på Heggedal Hovedgård 24. januar 2009:

Hide Hummelvoll og Petter Nome

Foto: Kjell Eilert Nilsen

Heggedal Hovedgård var ferdig pyntet
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Heggedal Hovedgårds 
venner

JAZZ-KAFÉ
PÅ HEGGEDAL HOVEDGÅRD

Tirsdag 28. april 2009

ODEON JAZZ QUINTET
Spiller fra kl. 19.30 (én pause)

Odeon Jazz Quintet fremfører New Orleans kammerjazz og eksotiske rytmer fra Karibien, 
Latinamerika og Lousiana. Odeon Jazz Quintet formidler swingende liv, noen vemodige toner, 
masser av lystig lekenhet og en porsjon overraskende, velsmakende krydder. Stilsikkert levert 
av fem eminente musikere med ragtimevirtuosen Morten Gunnar Larsen ved klaveret.

Ensemblets plate fra våren 2003 heter ”Tocando pra vocé”. Tittelen på portugisisk (bra-
siliansk) gir en antydning om repertoaret. Odeon Jazz Quintet legger vekt på den søra-
merikanske og karibiske innfl ytelsen på musikken i New Orleans - og altså på tidlig jazz. 
Her er det mye latinamerikansk rytmikk og særegne stemninger og fraseringer. Fem dyk-
tige musikere byr på meget stillfaren jazz, så langt fra ”tut og kjør” vi kan komme.

Billetter og kaffesalg 
fra kl. 18.30

Entré kr. 200,-
ved inngangen. 

Nummererte plasser

JAZZ-KAFÉ
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Hvert femte år arrangerer Lions sin Røde Fjæraksjon. 
Denne gangen har Lions altså valgt å gi pengene fra ak-
sjonen til Hurdalssenteret. Lions Røde Fjær 2009 gjør 
dermed en drøm mulig, og utbygging og rehabilitering av 
Blindeforbundets kurssted kan endelig bli noe av.

Hurdalssenteret
Hurdalssenteret er et kurs- og konferansesenter som har 
gitt tusenvis av barn og unge, yrkesaktive og eldre, norsk-
fødte og personer med innvandrerbakgrunn nytt syn på li-
vet. Men 28 år etter at Hurdalsenteret ble bygget, mangler 
det både plass og fasiliteter som kan sikre ønsket kvalitet 
og omfang på undervisning, aktiviteter og kurs som tilbys 
blinde og synshemmede fra hele landet.

Det vil bli nå bli bygget flere undervisningsrom, gym-
sal, svømmehall og aktivitets- og formingsrom. Det blir 
mulig å avholde dobbelt så mange kurs og øke kapasiteten 
på overnattinger med 30%. Det vil gi flere blinde og svak-
synte en mulighet for rehabilitering. Å lære seg å ”leve 
på nytt” er en forutsetning når synet svikter. Det er over-
raskende hvor mye en kan gjøre bare en lærer nye måter å 
gjøre det på.

Lions Røde Fjær for syvende gang
Siden 1966 har Lionsklubbene i Norge gjennomført syv 
Røde Fjær-aksjoner.

Den første skaffet midler til oppføringen av Beitostølen 
Helsesportssenter og fant sted i 1966. Senteret ble åpnet av 
Kronprins Harald i 1970. Det er i dag en frittstående helse-

Søndag 19. april 2009 får heggedølene besøk av bøssebærere fra 
Lions Club Heggedal. Da går Lions Røde Fjær-aksjon – Nytt syn 
på livet – av stabelen. Den arrangeres sammen med Norges Blin-
deforbund og inntektene går til Hurdal syn- og mestringssenter. 

Lions Røde Fjær 19. april

institusjon som har rehabilitering av barn, unge og voksne 
med fysiske funksjonshemninger som arbeidsområde og 
fagfelt. Beitostølen Helsesportssenter kom i stand etter at 
Erling Stordahl greide å skape interesse og engasjement 
rundt ideen om et helsesportssenter som skulle være en ny 
type rehabiliteringsinstitusjon innen norsk helsevesen.

De øvrige aksjonene er: 1977 Valnesfjord Helsesport-
senter, 1987 Hauglandsenteret, 1995 Leddgiktsaksjonen, 
1999 Livskvalitet i eldre år og 2004 Montebellotunet, et 
rehabiliteringssenter for kreftrammede.

I tillegg til engasjementet i Røde Fjær-innsamlingene 
har Lions Club Heggedal også bidratt sterkt til byggingen 
av Eikholt-senteret for døvblinde på Konnerud ved Dram-
men. Det ble åpnet av Kong Olav i 1980.

Artistgalla
TV-2 bidrar med en direktesendt artistgalla fra Drammen 
teater lørdag den 18. april til inntekt for Lions Røde Fjær 
2009. Her blir det kjente artister, akrobater og mye moro, 
men også innslag til ettertanke. Rehabilitering av blinde 
og synshemmede er kveldens tema.

Ikke hjemme på dagen?
Hvis du ikke er hjemme på innsamlingsdagen, kan du 
sende ditt bidrag til kontonummer 5140.05.55862
Heggedal Lionsklubb Røde Fjær
c/o Odd Magne Bakken
Åmotveien 26A
1389 Heggedal

Lions Røde Fjær 2009 - Nytt SYN på livet 
Utbygging av Hurdal syn- og mestringssenter

Hurdalssenteret i dag. Foto: Maria Vinkenes.

En skisse som viser hvordan det nye Hurdalssenteret blir.
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ne. Teaterbesøkene, hvor en opplevde 
kjente kunstnere på nært hold,  bidro 
også til dette som en i dag antakelig 
ville kalle ”teambygging”!

Medlemmene engasjerte seg i for-
eningens ”indre liv”. I perioder stod 
pensjonistene nesten ”i kø” for å bidra 
med innslag på møtene. Mange bidro 
også til at sommerturene skulle bli 
vellykkede. Det ble sett på som et fel-

lesansvar. Dette preget det meste av 
det som skjedde av aktiviteter i de før-
ste årene – også innsatsen for å skrape 
sammen penger.

Opprettelsen av seniorsenteret her 
i Heggedal har nok satt sitt preg på 
pensjonistforeningens arbeidsform. 
Foreningen ble fra første stund direkte 
engasjert i driften av senteret gjennom 
en samarbeidsavtale med Asker kom-
mune og Heggedal Helselag. Dette 
har naturlig ført til at fl ere og fl ere ak-
tiviteter blir ivaretatt på senteret – på 
dagtid – og medlemsmøtene brukes til 
å informere om ting som har skjedd 
eller skal skje, ikke først og fremst i 
foreningens regi, men sammen med 
andre. Dette gjelder for eksempel 
dagsturer, foredrag og underhold-
ningsinnslag. 

De som har vært ledere etter Thor-
leif  - Bjarne Blad, Øivind Kristiansen 
og Aslaug Halfdansen -  har alle sett 
det som en viktig del av ledervervet å 
støtte opp om Heggedal seniorsenter, 
fordi et godt senter kan gi pensjonis-
tene så mye mer enn det foreningen 
kan makte.

Det er vel derfor ikke så uventet at 
medlemstallet i HPF har gått litt ned, 
og at oppslutningen om møtene og ar-
rangementene har sunket.

En naturlig slutning av dette bør 
kanskje være at Heggedal Pensjonist-
forening tar konsekvensene av den nye 
situasjonen som er oppstått på grunn 
av seniorsenteret, og fi nne ut hva som 
bør være arbeidsmålene framover. 

Busstur til Gautefall Turisthotell, med besøk hos “Sputnik” i Drangedal.

Formannen i de første 23 årene, 
Thorleif Pettersen, må få hoved-
æren for dette. Thorleif hadde en 
lederstil som kanskje ikke alle satte 
like stor pris på, men hans store styrke 
var at han skapte blest om foreningen. 
Ved å invitere de fremste lokalpoliti-
kerne til de første møtene, sørget han 
for å sette Heggedal på kartet. Han 
benyttet enhver anledning til å fram-
heve heggedølingenes innsatsvilje og 
dugnadsånd, og var ikke redd for å 
synge ut om den urettferdighet hegge-
dølingene følte seg utsatt for av kom-
munepolitikerne. Pensjonistene sluttet 
sterkt opp om dette.

At foreningen fi kk besøk av fl ere-
berømtheter som Einar Gerhardsen, 
Nils Johan Rud, Arnt Haugen/Ivar 
Ruste og John Anders Helseth og vår 
egen Trond Brænne var også med på å 
styrke selvfølelsen blant pensjoniste-

Thorleif Pettersen ledet  foren-
ingen fra 1969 til 1992

Heggedals

lesansvar. Dette preget det meste av 

Heggedal
Pensjonistforening

40 år
1969   12. mars  2009

Heggedal Pensjonistforenings historie avspeiler de forandringene som 
har skjedd i samfunnet. De første årene – ja, en kan vel nesten si de første 30 
årene – var foreningen preget av et sterkt sosialt engasjement. Adopsjonene, 
og kampen for aldershjem, aldersboliger m.m. i Heggedal, sveiset sammen 
foreningen. Det skapte indre samhold og  stolthet. Pensjonistforeningen ble 
ikke oppfattet som en ”koseklubb”, men en aktiv, utadvendt forening som 
hadde viktige kampsaker. Store oppslag i ”Stikka” ga lokalsamfunnet innsikt i 
hva pensjonistene gjorde, og hva de mente om viktige spørmsål.

Utdrag av Heggedal Pensjonistfo-
renings 40-årsberetning, skrevet av 
foreningens nåværende leder Arne 
Sæther, som også var med og bidro 
ved oppstarten i 1969.

Heggedal Pensjonistforening 
ble, som den første pensjonistfore-
ningen i Asker, startet på initiativ 
fra daværende vaktmester ved Heg-
gedal skole, Arne Karlsen.  Fødsel-
hjelpere var Heggedal krets av Det 
norske Arbeiderparti i Asker.  Men 
vedtektene slo fast at pensjonist-
foreningen fra første stund skulle 
være partipolitisk nøytral. 
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Biologiske registreringer innen 
grensene for Heggedal sentrum 
Der det finnes vann finner vi biologisk mangfold - enten dette er i 
vannkanten eller på land.  Bildet viser karplanten; Dronningstarr i 

nordenden av Kistefossdammen. 

Mjødurt, skogsivaks, hegg, myrrapp, slyngsøtvier, 
brunrot, hundekveke, lundrapp, krattmjølke, stornesle, 
ask, alm, ugrasløvetann, kratthumleblom, selje, sann-
synlig småborre, klourt, vendelrot, gråor, ormetelg, 
spisslønn, vasshøymole, fredløs, burot, åkertistel, 
krypsoleie, ubestemt marikåpe, myrkongle, ørevier, 
skogburkne, sennegras, bringebær, sverdlilje, gull-
dusk, strandrør, flaskestarr, kattehale, vassrørkvein, 
bukkeblad, ubestemt vasshår, myrmaure, hassel, 
mannasøtgras, osp, lyssiv, skogstjerneblom, istervier, 
sølvbunke, rødhyll, skjoldbærer, hagerips, skogsvi-
nerot, haremat, stormaure, ubestemt rose, kanada-

gullris, strandvindel, lind, skvallerkål, mulig bekke-
karse, rogn, smørbukk, stankstorkenebb, sannsynlig 
kjempepiggknopp, skjørlok, mongolspringfrø, sjøsi-
vaks, elvesnelle, vassgro, brei dunkjevle, rynkerose, 
korsknapp, lavlandsbjørk, sisselrot, gran, korsved, 
kranskonvall, liten andemat, gul nøkkerose, engfor-
glemmegei, vasspepper, hundegras, dronningstarr, 
sibirkornell, engsyre, rakvinterkarse, buevinterkarse, 
mulig myksivaks, gjerdevikke, gulflatbelg, norsk 
mure, rødkløver, veikarse, engreverumpe, åkersvine-
blom, hestehov, hestekastanje, takrør, tusenblad, solei-
hov, myrhatt, flotgras, vanlig tjørnaks og hønsegras.

Dette er listen over planter og trær - skravert med gult - innen det området som utgjør Heggedal sentrum.
 

De gule skraverte feltene viser de områdene som er under-
søkt av biologer - og hvor det er tatt så mange fine bilder.  
Området 128 (Skitthegga syd for stasji\onen) betegnes som 
Gråor-Heggeskaog.  Området 212 og 178 (Gjellumvannet 
syd og utløpet) betegnes som Rike kulturlandskapssjøer 
- og dette gjelder også området 175 (Kistefossdammen).

Området på østsiden av 
jernbanelinja - syd for 
Heggedal stasjon - vok-
ser gråor-Heggskog.

Et utsnitt av død skog, 
hvor mye trives - bl.a. 
ulike typer sopp.

Et område få av oss går 
tur i - forløpig!

En del av Hovedgården 
ungdomsskole sees gjen-
nom trærne.

Bildet er av østre del 
av Heggeodden, tatt fra 
kano på Gjellumvannet. 

Huset i bakgrunnen er 
Kværna-bygget (Hegge-
dal elektro og kebab-
kiosken). 
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Velkommen hele Heggedal!
Hver fredag er det Quiz med Tom - skikkelig artig.  

Få med familie, nabolag, vennelag, firmalag. 
  *    Fredag 3. April: Quiz med Tom kl. 20.00 - 21.00 
  *    Lørdag 4. April: Respatex ”slitesterk musikk”spiller 
         cover 80 talls. Inng. fra kl. 21.00, kr 100.-
  *    Torsdag 9. april: Blåfjell afterski Åpent fra kl. 14.00 - 02.30.
  *    Søndag 12. og mandag 13. april - 1. + 2.  Påskedag.  
           Åpent fra kl. 14.00 - 21.00. 
  *    Fredag 17.. April: Quiz med Tom kl. 20.00 - 21.00
  *    Lørdag 18. April: Bøllen og Blondinen lager knall 
           stemning! Inng. fra kl. 21.00, kr 100.-
  *    Fredag 1. Mai: Quiz med Tom kl. 20.00 - 21.00.
  *    Fredag 8. Mai: Quiz med Tom kl. 20.00 - 21.00.
  *    Lørdag 9. Mai.Den tradisjonelle venners venners fest, Damenes aften.    
       Må dokumenteres ved inngangen at du har vært minst 40 ganger på 
       Bellevue.  Damer gratis adgang - påmelding i baren.
  *    Fredag 15.  mai: Quiz med Tom kl. 20.00 - 21.00.
  *    Lørdag 16. Mai: Velkjent Asker Band fra 80 tallet. 
         Lucifer har gjennoppstått! Inng. fra kl. 21.00, kr 100.-
  *    Fredag 22. Mai: Quiz med Tom kl. 20.00 - 21.00.
  *    Fredag 29. Mai: Quiz med Tom kl. 20.00 - 21.00.
  *    Lørdag 6. Juni: The Teddy Bears spiller fra utescene foran puben 
         Billetter kjøpes i baren.

Det som gjør Heggedal sentrum til et av de vakreste og mest 
attraktive områdene på Østlandet, er det livgivende vannet - i 
form av Gjellumvannet og elve-utløpet som møter Skitthegga 

- og sammen renner disse elvene ut i Kistefossdammen.  
Reguleringsplanen og utbyggingen i Heggedal  
sentrum vil legge stor vekt på hvordan elvebredder 
og strender skal balangere i forhold til bebyggel-
sen.  Kartlegging av alt som gror - den biologiske 
rikdommen som finnes ved elvebredder og stren-
der - vil være til stor hjelp når byggingen gjøres.  

Det er stor interesse i Heggedal for hvordan elve-
bredder og strender skal gjøres tilgjengelig for oss  
som lokalbefolkning, og for alle gjestene som 
vil tiltrekkes av dette flotte området.  Her må 
vi engasjere seg i hvor det skal være stier, sitte- 
muligheter - og tilgang til vannet for båtsport?   

Dette er fra Hegge-
odden - og viser den 
flotte planten Dron-
ningstarr.

Disse gamle trærne hører hjemme i Gråor-Hegge- 
skogen som finnes rundt Skitthegga.  

Dette er et idyllisk område fra elva som renner ut fra Gjellum-
vannet.  Det ligger på nordsiden av brua som fører Hegge-
dalsveien mot jernbaneovergangen ved Heggedal stasjon.  Dette 
er et område som kun er tilgjengelig med båt. 

Bilder og bagrunn for teksten kommer fra følgende dok: 
 
*   Botaniske registreringer i Heggedal 2007 - Stiftelsen 
           BioFokus. 
*   Biologiske undersøkelser i Heggedal, Asker.  Siste 
           Sjanse-Notat 2006-8.
*   Biologiske registreringer i forbindelse med regulering av 
           eiendommene 78/25 og 78/40.  Stiftelsen BioFokus.
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Åpningstider:
Man.-ons. Stengt
Torsdag 16.00-23.00
Fredag 16.00-02.30
Lørdag 14.00-02.30
Lørdag 14.00-22.00Kulturpuben i Heggedal

Vollenveien 193 - Telefon: 66 78 78 98 - Mobil: 90 02 81 45
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Jazz-café på Gjellum
søndag 10.mai kl. 18 - 20

9.-16. mai 2009

Lærer Steen-Vidar fra Slemme-
stad ga publikum en hyggelig vise-
avdeling i 1991. Han har nå 8 år bak 
seg som profesjonell visesanger, kom-
ponist og vokalist, og turnerer i inn- 
og utland. Han er også godt kjent med 
jazz, og vi ser fram til mange fine lå-
ter sammen på Gjellum. 

Årets jazz-cafe blir garantert en 
variert konsert, med låter fra ”hot 
swing” til rolige ballader - med og 
uten orkester – med og uten vokalis-
ter. Og vi får høre Steen-Vidar Larsen 
i duett med Skittheggas egen vokalist 
– Beate Løvås Olsen.

Skitthegga Swing går i sitt 23. 
år som tradjazz-orkester. Formen er 
fremdeles stigende, og orkestret lurer 
stadig nye hemmeligheter ut av denne 

ny på banjo. Han er tidligere hornist 
i operaorkesteret, medlem av styret 
i Drammen Jazzklubb og en erfaren 
gitarist. Knut øver jevnt og trutt, og 
har vært et flott tilskudd til Skitthegga 
Swing.

Nytt av året er at orkestret har fått 
egen vokalist – Beate Løvås Olsen. 
Hun kommer fra Geilo, og har erfa-
ring som spenner fra klassisk musikk 
til jazz og rock.

Skitthegga Swing har et variert 
program i 2009, med flere spillinger 
på Lancelot i Asker, konsert på Rid-
derrennet på Beitostølen i mars og 
jazzcafe på Gjellum i mai. I måneds-
skiftet juni/juli går turen til Riverboat 
Jazz Festival i Silkeborg i Danmark. 
Dette er nordens største tradjazz-fes-
tival. Skitthegga Swing skal også i år 
spille på jazzcruisets lederbåt ”Hjej-
len”.

Orkesterets spilleprogram og an-
nen informasjon finnes på 

Billetter: Voksne kr. 100,-   Barn kr. 50,-
Forh.best. tlf. 66 79 71 04 eller på mail: d-hen-sa@online.no

Kafeteria før konserten og i pausen

Gjesteartis Steen-Vidar Larsen

Skitthegga Swing inviterer til

Gjesteartist: Steen-Vidar Larsen
For 19. gang inviterer Skitthegga 

Swing til jazzcafé! På den første, 
spede start på Gjellum våren 1991 
deltok Heggedal Ungdomskor. Dir-
genten for ungdomskoret, Toril 
Høyvang, hadde engasjert sin mann 
Steen-Vidar Larsen – med gitar. I 
år er Larsen tilbake på Gjellum.

uendelig varierte musikken som kal-
les jazz. Det siste året har det vært 
noen endringer i besetningen.

Knut Bergodd fra Drammen er 

www.skitthegga.com

Skitthegga Swing. Bak fra venstre: Nils Kristian 
Pape (klarinett/sopransax), Tor Stein Hella 
(trombone), Runa  Sæther (trompet), 
Knut Bergodd (banjo). Foran f.v.: 
Dag Henning Sæther (trommer), 
Beate Løvås Olsen (vokal), 
Nils Crawfurd (tuba)
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Dag Tufte er 54 år, og opprinnelig drammenser. Han 
har jobbet som allroundjournalist i Budstikka siden 
1986. Tufte skriver like gjerne om glade saker som om 
kritikkverdige forhold (små og store). 
Han har vært gjest på Rustad Meieri som vokalist i ban-
det ”Drømmere  & Drankere”. En allsidig journalist!
 

Dag Tufte kontaktes helst på: 
dag.tufte@budstikka.no

SMÅNYTT  postenHeggedals 27

www.skitthegga.com

H* eggedal Vel fylte 100 år i 2003?

H* eggedalshallen ble åpnet i 1982?

H* eggedal Skiidrætsforening ble stiftet i 1891 
og var ved siden av Asker Skiklub den eldste 
idrettsforening i Asker Kommune? 

K* ulderekorden i Asker Kommune holdes av 
Guibekken med minus 44 grader Celsius målt i 
januar 1965?
D* en høythengende ”Holmenkollmedaljen” bare 
er tildelt 3 idrettsgutter i Asker Kommune - 2 av 
dem til Heggedølene Arne Larsen og Torbjørn 
Yggeseth?

H* eggedal i 1899 ble Askers syvende skole-
krets og undervisningen foregikk på Heggedal 
Hovedgård fram til 1906?

D* et i dag bor nesten 5000 mennesker i et natur-
lig omland rundt sentrum i Heggedal?

D* et var 30 registrerte hoppbakker i Heggedal 
og omegn?

D* et var en svenske , Gustav Ronten som sto 
bak opprettelsen av Asker Arbeiderparti? 

S* ætre Kjæksfabrik startet opp i Heggedal i 
1883? Den brant i 1887, men ble bygget opp 
igjen og utvidet slik at den i 1890 hadde 30 
ansatte.  I 1907 brant hele bygningsmassen og 
fabrikken flyttet til Christiania og seinere til 
Kolbotn.

D* et i 1865 bodde ca 3500 mennesker i Asker 
Kommune?

D* et i dag nærmer seg 52000?

E* n flaske god Cognac i 1894 kostet 220 kroner?

D* agslønnen for en isskjærer samme året var 2 
kroner?  

 Odd Lars Vanberg

Visste du at?

LOPPEMARKED
i Heggedal Idrettshall 

Lørdag 25/4 kl. 10-16 og 
søndag 26/4 kl. 12-15

Auksjon og kafeteria
Velkommen til en hyggelig handel!
Heggedal og Blakstad skolekorps

loppetelefon 936 97 763

Lopper tas også i mot direkte på 
loppemarkedet 

Quizmaster Tom Gunnersrud fra Heggedal har 
quiz på Rustad Meieri - Kulturpuben i Heggedal -  
hver fredag kl. 20.00. Tom har lang erfaring foran 
mikrofonen, og stiller alt fra lokale spørsmål til al-
men og musikk. Kom innom med familielag, firma-
lag, nabolag eller vennelag. Velkommen!

Quiz på puben

Budstikkas 1389-mann
Budstikka-journalister har fått tildelt hvert sitt lokalom-
råde i Asker og Bærum. Heggedal (1380 og 1389) skal 
dekkes av Dag Tufte.

Foto: Budstikka

Vibeke Fongen:   ”Corpus” 
Utstilling 17. - 26. april

i Kunstfabrikken, Heggedal. 
Åpning fredag 17. april kl 19.
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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 serverer vi  
espresso, ferske bakervarer,  

brus, is og småretter.
I helgen steker vi   

grovbrød mens du venter.

Fra 20 – 28 april har vi  
20% rabatt på et stort utvalg  

klær og interiør – tilbudet gjelder 
kun den uken.

Nye varer hver uke!

Cafe - gaver - antikk - vintage - dameklær 

Heggedalsveien 293, tel 954 54 414
epost: grete.mol@c2i.net

Vi fører bl.a.  
det danske klesmerket  

Container  
i str. S – XXL.  

Midlertidige åpningstider for i vår: 
Mandag - Fredag: 07.00 – 15.00
Langåpent onsdag 07.00 – 18.00
Lørdag:  10.00 – 16.00
Søndag:  11.00 – 16.00 Heggedalsveien 293, tel 954 54 414Heggedalsveien 293, tel 954 54 414

Midlertidige åpningstider for i vår:

07.00 – 15.00
07.00 – 18.00
10.00 – 16.00

07.00 – 15.00
07.00 – 18.00
10.00 – 16.00
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