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VILJE TIL INNSATS
Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i
Norge tilsvarer 147 800 årsverk. Innsatsen gir enorm verdiskaping.
Ikke nødvendigvis gjennom et økt nasjonalprodukt, men gjennom
opplevelser og glede.
Å gjøre noe for andre, gjør også noe med deg. Forskning viser at
frivillighet gir en følelse av glede og verdighet, opplevelsen av å få
energi, samt et sosialt fellesskap.
Over halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig
arbeid. Frivillig innsats er også en forutsetning for mange aktiviteter
og initiativ i vårt nærmiljø. Mange organisasjoner har allikevel
utfordring med å engasjere og beholde medlemmer og bekle ulike
verv.
Heggedalsposten vil i kommende utgaver løfte frem flere frivillige
ildsjeler i bygda. Deres innsats bør få oppmerksomhet og
annerkjennelse. Vi håper artikkelserien vil formidle mangfoldet av
frivillig arbeid i vårt nærmiljø. Det er mye forskjellig man kan bidra
med som frivillig. Noen gjør mye, men alle kan bidra litt. Kanskje du
også blir inspirert til å gjøre en innsats?
Anders Lie Hagen
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Hallenskog før og nå

Johannes Underland frakter påsketurister til hyttene i Øvre Halleskog

Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Selv om Hallenskog ligger i Røyken, har området alltid vært orientert mot Heggedal.
Tilknytningen til Røyken har vært at barna har gått på skole der og innbyggerne har betalt
skatt til Røyken.
Opprinnelig var Halden gård og skog en del av gården
Kjekstad i Røyken, men fra begynnelsen av 1800-tallet var
Halden et underbruk av gården Gjellum i Heggedal. Årsaken var at en sønn på Kjekstad, Ole Andreassen, eide og
bodde på Gjellum samtidig som han var deleier på Kjekstad. Da han døde, ble eiendommene delt mellom de tre
sønnene hans. Gjellum ble delt mellom brødrene Ole og
Andreas. (Nedre Gjellum, der Heggedal skole ligger og
Øvre Gjellum, der idrettsanlegget ligger)Hver av dem fikk
160 mål jord. Den tredje sønnen, Bernt, fikk gården Halden. Men fordi jorda der var dårlig, fikk han like mye skog
som de to andre brødrene til sammen, ca 2-3000 mål. Bernt
solgte eiendommen i 1896 til trelasthandler Langerud fra
Drammen. Hans sønn, Lars, bodde på gården til 1912. Han
bygde nytt våningshus i sveitserstil og ny driftsbygning.
Den brant i 1911, og hovedbygningen ble senere ﬂyttet
til Brusetkollen i Asker. Årsaken var at det var gått råte
i bunnsvillene, men huset for øvrig var i god stand. Selve
gårdstunet lå like ved der Hallenskog stoppested for jernbanen senere kom, og nær Skithegga. Ikke rart at bunnsvil-
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lene råtnet når man tenker på de årvisse ﬂommene i Skithegga.
Lars Langerud hadde ei dampsag ved Rødbekk (=delebekken mellom Asker og Røyken) hvor han skar tømmer
som ble hogd i Hallenmarka. Langerud var tydeligvis en
aktiv kar for han kjøpte også en del av Eriksrud skog (på
Askerbørskauen) sammen med landhandler Otto Høien i
Heggedal. Langerud var også blant stifterne av Heggedal
vel i 1903, der han viste seg som forkjemper for bedre vei
fra Heggedal til Hallenskog – uten at det ga resultater. I
beretningene fra både Heggedal og Hallenskog vel har Underlandsveien vært en gjenganger fram til våre dager.
I 1912 solgte Langerud eiendommen til en svenske som
hadde den i noen år før Johs. Nore på Haugbo gård i Asker
kjøpte den i 1917. Og det er med han den «moderne» historien om Hallenskog begynner. I 1923 averterte han tomter
til salgs etter at en del oslofolk hadde spurt om å få kjøpe
hyttetomter. Tomtene skulle være på minst 10 mål, og de
ble solgt for kr. 1500,- per stk. Byfolk trengte luft rundt
seg, mente Nore.
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4

Heggedalsposten

Flom på Underlandsveien rett sør for stasjonen. ca 1965.
(Foto: Paul Erik Karlsen.)
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Nore ga dessuten ei tomt til Hallenskog vel som ble
stiftet i 1924. Den kalles Leikeplassen og ligger i Plankedalen. I tillegg fikk Heggedal Ungdomslag ei tilsvarende
tomt ved Blåfjell, der Blåfjellhytta ble bygd. Tømmeret til
hytta var også en gave fra Nore. Alle tømmerstokkene ble
barket på dugnad av medlemmene i ungdomslaget. Hytta
ble tegnet gratis av Victor Schaulund og laftet opp av Oscar Skjellestad for kr. 1200.-. I dag drives den av Heggedal
Idrettslag.
Den nærmest altoverskyggende saken for beboerne i
Nedre Hallenskog og hyttefolket i Øvre Hallenskog var
spørsmålet om atkomst, vann og elektrisk strøm. Etter
hvert kom også ønsket om eget stoppested for toget. Det
fikk de i 1933 (nå nedlagt). Elektrisk strøm fikk de først
etter krigen. Midt på 1990-tallet ble Hallenskog Vann- og
Avløpsselskap dannet. Årsaken var at svært mange bodde
«ulovlig» i hytter/fritidsboliger. Selskapet inngikk avtale
med Røyken kommune om bygging av vann og avløp slik
at hyttene kunne brukes som fast bolig. Dette betydde at
mange hus nå ble godkjent som helårsboliger. I tillegg
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ble det åpnet for at ytterligere ca 100 boliger kan bygges i
området – forutsatt at atkomstvei blir bygd. Kommunene,
sammen med berørte grunneiere har omsider blitt enige
om atkomst til Øvre Hallenskog. Totalt har Hallenskog potensiale til 7-800 boliger.

Hallenskog Landhandleri ble etablert av Karl Bogen like
etter krigen. Forretningen ble lagt ned i annen halvdel av
50-årene. (Foto: Odd Bogen.)
Det var vanlig at hyttefolket handlet dagligvarer hos
Hallenskog Landhanderi. Kvitteringen viser innkjøp til
en tilstellning i Øvre Hallenskog vel.

Skiløypa gikk over Breimåsan allerede før krigen.
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Hver Skjærtorsdag arrangerte Heggedal idrettslag
skirenn med start fra Blåfjellhytta. Om kvelden var det
premieutdeling og dans med ”noe attåt”.
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nytt - morsommere og billigere.
Ombruksbutikken Modus.

Ombruk av Byggevarer, og hjelp til
personer med behov

n
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Les Asker kommunes delplan for klima, energi
og miljø 2018-2030 - Høringsforslag. Det sier
mye om hvor langt Asker kommune har kommet
i dette viktige arbeidet. Les og kommenter.
Ombruk er en viktig del av planen.

Anja er prosjektleder for all ombruk på
Yggeset gjenvinningsstasjon, og hun har en
finger med i det meste som gjelder ombruk i
Asker.
Foto: Stein

J

eg er nygjerrig på hvor store mengder som kommer
inn pr år. Anja anslår 80 tonn bøker, 6 tonn potteskulere (følger våre blomstergaver!), 30 tonn møbler
og interiør, mange tonn leker og 700 kg nye og brukte
stearinlys (til ombruk og omstøping). I tillegg kommer
alt mulig annet vi har i våre hus. De bildene jeg har
plukket på Facebook, er godbiter jeg har falt for. De
kan være solgt, men ta en tur, og let!

Anja tar meg med på en ”ombruks-runde” på
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Yggeset. Vi ser innom Ombruksbua, som akkurat nå
er tomt, fordi det nettopp er tømt. Vi går videre til
bok-containeren, og forbi alle tøy-innsamlings-boksene
til FRETEX og UFF. Forbi alle containere av andre
typer avfall, går vi videre bort mot området for hageavfall. Ved innkjøringen til dette området viser Anja
meg containeren for ombruk av byggevarer og materialer. Dette er nytt.

Anja og Miljøpatruljen, startet i mars i år med om-

bruk av byggevarer. Miljøpatruljen har som hovedoppgave å drifte avfallsbeholdere, med papir, matavfall og
restavfall (”søppel”), som står hos de fleste av oss (se
reportasje neste side).
Anja hadde registrert at byggmestre og anleggsfirmaer
hadde en del rester, når de var ferdig med store og små
jobber. Dette var stort sett nye bygningsartikler, som
dører, vinduer, trematerieler, isolasjon, bygningsplater
og fliser. Noe kom også fra private. Idag har Miljøpatruljen et eget ombruksutsalg på et eget område på
Yggeset (Les neste side).

J

n ståergpåmøter 3 blide karer; Walter Mansford (koordinator og leder
t for hagefor Miljøpatruljen), Tommy Torgunrud (arbeidsleder i Miljøpabrukbare
tomrMiuljlejøn)- og vikar Jo Clarhom. Miljøpatruljen startet i 201 med
å håndtere al e våre plastdunker for avfal ; papir, matavfal og
06-08 Ombruk på Yggeset.indd 7

Denne containeren står på
Yggeset, på området for hageavfal . Her leveres brukbare
bygningsartikler, som Miljø-
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Ombruk av Byggevarer, og hjelp til
personer med behov

Jeg møter 3 blide karer; Walter Mansford (koordinator og leder
Vår glade ordfører Lene, sammen
med ledergjengen for Miljøpatruljen;
Tommy, leder Walter og Jo (vikar), i
den nye salgshallen med byggevarer.
Alle usignerte foto er hentet på Modus
(NAV jobbprosjekt) sine Facebook-sider.

for Miljøpatruljen), Tommy Torgunrud (arbeidsleder i Miljøpatruljen) og vikar Jo Clarhom. Miljøpatruljen startet i 2011 med
å håndtere alle våre plastdunker for avfall; papir, matavfall og
restavfall (= ”søppel”), som står hos de fleste av oss. De
henter, bringer og reparerer disse plastdunkene. I tillegg driver
de et rep-verksted (bl.a. for plastdunker), og de henter avfall som
blir kastet langs veier, i elver og som bare blir satt igjen på alle
mulige og umulige steder. De er en skikkelig ryddegjeng for alt
dette ”feilplasserte” avfallet i Asker . Den 4. oppgaven de har
fått, er selge bygningsartikler og el-verktøy som blir satt igjen
på Yggeset. De gjør klart alt som kan selges, og rep-verkstedet
fikser det som kan repareres, spesielt motorisert verktøy.

Men den mest imponerende oppgaven de har tatt på seg, er å

hjelpe personer som trenger arbeidstrening, språktrening, og få
bygd gode mestringsfølelser. Miljøpatruljen er en del av Jobbhuset Modus, som styres av NAV. I tillegg er Ombruksbutikken
for byggevarer også en del av prosjektet. Men i denne presentasjonen er fokuset personene som Miljøpatruljen server.
Bildet viser er et stort utvalg fliser.

Denne containeren står på
Yggeset, på området for hageavfall. Her leveres brukbare
bygningsartikler, som Miljøpatruljen selger i salgshallen .

INNKJØRING TIL SALG
AV BYGGEVARER
100 m før du kommer til vaktbua, kjører du grusvaien til
høyre. Etter en sving, kjør til
venstre (følg skilt). På bildet ser
du taket på ”ombruksteltet”
Foto: Stein

På 7 år har miljøpatruljen med Walter og Tommy
hatt omkring 80 - 90 personer innom. Mange
har greid seg bra senere.

Jeg ble gledelig imponert da Walter og Tommy Neste tilfelle er en ungdom på 17 år som ikke
begynte å fortelle om flere av de personer som
har greid seg bedre, etter oppholdet hos dem.
Mange av dem hadde kommet skjevt ut i forhold
til vårt samfunn.

Tommy i salgshallen av plast.

Min interesse for dette øker, etter hvert som
de forteller om de ulike personene de har tatt
inn. Det er spesielt 3 tilfeller de forteller historien om.

D

Et utvalg nye innedører.

ville gjøre det grann. Han var fornøyd med den
trygden han fikk. Han trengte ikke å jobbe, og
han viste mye aggresjon. Han hadde en vanskelig bakgrunn. Gjennom 2 år var han sammen
med dem, og langsomt fikk han interesse for det
Miljøpatruljen jobbet med. Han var en del av
gjengen, og opplevede å bli godtatt, på linje med
de andre. Han ble utplassert hos et bilgassfirma.
Idag tar han fagbrev som glassmester!

Jegmøter3blidekarer;WalterMansford(koordinatorogleder YggDeensenet,cpåontomrainåederentfsotrårhagpåe-

et første tilfellet er en ung kvinne. Livet
hennes var et kaos. Walter og Tommy nærmet
seg henne forsiktig, og de tenkte at med hennes
bakgrunn, var de ikke overrasket over hennes
oppførsel. De tok henne med på alle de jobbene
som Miljøpatruljen hadde. Sakte snudde hun,
og hun gjorde etterhvert en god jobb. Hun viste
hvilke ressurser og talenter som bodde i henne.
Etter 1 år ble hun utplassert i arbeidspraksis ved
et aldershjem. Idag er hun leder for et omsorgssenter for eldre. Hun er en effektiv leder, med
stor omsorgsevne. Imponerende, sett ut fra det
hun startet med.

D

et siste tilfellet er en stille, voksen mann,
med bakgrunn som rørlegger fra Polen. Han
snakket dårlig norsk, og hadde et dårlig selvbilde. Men han ble også en del av gjengen, og
etterhvert ble han god nok i norsk, og mestringsfølelsen og selvbilde ble styrket. Han ble
utplassert i et rørleggerfirma, og er i dag leder
for et team på 11 rørleggere.

for Miljøpatruljen), Tommy Torgunrud (arbeidsleder i Miljøpaav
f
a
l
.
He
r
l
e
v
e
r
e
s
br
u
k
b
ar
e
truljen) og vikar Jo Clarhom. Miljøpatruljen startet i 201 med
bygningsartikler, som Miljøå håndtere al e våre plastdunker for avfal ; papir, matavfal og
Walter og Tommy fulgte personlig opp disse
3, og mange av de andre 80 - 90 personene, på
flere måter, også utenom jobb. Og mange av
dem ringer og kommer på besøk.

Det anslås at en arbeidsløs ungdom koster samfunnet 13 mill kr
Et ny ytillebor og en stabel med fliser.
06-08 Ombruk på Yggeset.indd 8

Tekst og design Stein Dyre Berge, prosjektleder for BL-Heggedal og Asker
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LC Heggedal bidrar i lokalmiljøet igjen!
Sanitetsforeningens hus på Heggedal Hovedgård er
nymalt i løpet av september.
Sanitetshuset på Heggedal Hovedgård skinner om
kapp med sola i slutten av september, takket være en
gjeng fra den lokale Lions klubben.
LC Heggedal ønsker å bidra i lokalmiljøet og denne
gangen ble det gjennomført malearbeid på dugnad, på
Heggedal Hovedgård.
Inntektene av arbeidet vil igjen
gå til humanitært arbeid internasjonalt, nasjonalt og lokalt.
I liften på bilde ser man
”arbeidslederen” Eldar Atterås
i full gang med malekosten.

9 Lions nr 4 2018.indd 9
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På utkikk etter leiligheter med god boltreplass, kvalitetskjøkken fra Norema, flotte lysforhold og
naturen som nærmeste nabo? Finn ditt nye hjem på Sykepleierskolen!

Nøkkelfe
rdige
leilighete
r
- flytt ret
t inn!

Unike detaljer som skiller seg ut

Fantastisk utsikt mot grønne omgivelser

Leilighetene er på 72-95 m2 BRA

HAR DU SETT LEILIGHETENE PÅ SYKEPLEIERSKOLEN?

VISNING HVER TIRSDAG 16:30-17:30
Noen ganger er det ingen overdrivelse å kalle et prosjekt for unikt. Sykepleierskolen er et boligkompleks i ny drakt. 85% av
prosjektet er solgt og det er fremdeles fantastiske enheter tilgjengelig. Flere 3-roms leiligheter med enten sør- eller vestvendt
balkong og flotte utsiktsforhold. 4-roms leilighet med gjennomgående pen og moderne standard. Alle leilighetene har vindu fra
tak til gulv, noe som gir godt med innslipp av naturlig lys og en nærhet til den vakre naturen på Dikemark.
PRISER FRA KR. 3 700 000 – 4 800 000
ER DU KLAR FOR Å VRI OM NØKKELEN TIL VILLAVEIEN 18 I ASKER?
SE HJEMMESIDE FOR OPPDATERT OVERSIKT OVER LEDIGE BOLIGER: SYKEPLEIERSKOLEN.NO

ANDERS WINTHER, Leder nybygg
Mob: 97 97 96 96 - e-post: aw@bnbolig.no

Sykepleierskolen 5-2018.indd 1
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Øystein Skre

Heggedal Hovedgårds venner og Stiftelsen Heggedal Hovedgård

i samarbeid med Stiftelsen Heggedal Hovedgård og
Heggedal Hovedgårds Venner arrangerer konserten

”GRIEG I VÅRE HJERTER”
på HEGGEDAL HOVEDGÅRD
onsdag 31. oktober kl. 19.00.

Ingebjørg Kosmo

Asker
kammermusikkfestival

Dørene åpnes kl. 17.30 for salg av billetter og kaffe og kaker.

Ingebjørg Kosmo og Øystein Skre,
begge fra Den Norske Opera, begge bosatt i Asker,
synger kjente og kjære Grieg romanser.
Heggedals egen fiolinist, Vebjørn Stuksrud,
spiller Griegs fiolinsonate op.13.
Festivalsjefen, Kristin Lunde, sitter ved pianoet.

Vebjørn Stuksrud

Konserten er en markering av Grieg-jubileet. På Griegs tid
var det vanlig med huskonserter. Det blir en konsert der
interiør og stemning skaper en flott ramme rundt konserten.

Billetter selges ved inngangen, eller forhåndsbestilles
ved å ringe 469 47 903
Inngang kr 200, pensjonister kr 150,-.
Det kan ellers nevnes at familien Stuksrud fra Heggedal
vil ha en egen familiekonsert i Asker Bibliotek
lørdag 3. november kl. 14.00.

11 Asker Kammermusikkfestival.indd 11

Kristin Lunde

Stiftelsen og HHV gleder seg til å få besøk av Kammermusikkfestivalen og håper Heggedøler/Askerbøringer finner
konserten verdt et besøk.

02.10.2018 18:23:30
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag
Program oktber-desember 2018
Torsdag 25. oktober kl. 19.00

Fortellerverksted på Innbyggertorget, tema:
”Lokale musikere, orkestre og band” - se omtale
Torsdag 22. november kl. 19.00

Historielagets julemøte, - se omtale
Mandag 27. november kl. 13.00

Fortellerverksted på Innbyggertorget, tema:
”Hjemmearbeid og dørsalg” - se omtale

Fortellerverksted om ”lokale
musikere, orkestre og band”
Fra ”tidenes morgen” har lokale musikere spilt til
underholdning eller dans, med fele, trekkspill, sag, eller
som rockeband. Vi ﬁnner noen navn på gamle plakater. Men hva husker og vet vi om disse
lokale musikerne?
Ta med bilder - hvis du har noen!

Torsdag 25. oktober kl. 19.00 på
innbyggertorget
Det lokale bandet ”The Thunderbeats”
på Vennely tidlig på 60-tallet. Fra Jan
Arne Flatby’s samlinger.

Historielagets julemøte

torsdag 22. november kl. 19.00
- Middagsbuffet fra Innbyggertorgets kjøkken.
- Underholdning med visesang av
Øyvind Kjus og Liv Stenersen
- Presentasjon av årets årbok
”Tændstikka 2018”.
Pris kr. 200,Påmelding innen 10. nov. til:
terjekarlsen1@gmail.com /
tlf 90121650

Fortellerverksted om
”hjemmearbeid og dørsalg”
I dag er ”hjemmekontor” blitt et begrep. Men til alle tider
har folk hatt lønnet arbeidet hjemme, f.eks. med søm,
punching av hullkort eller montering av korker for Presstoff.
En annen yrkesgruppe vi vil snakke om, er de ”reisende”,
margarinselgere, såpe- og støvsugerselgere osv.
Har du kjøpt ﬁsk av ﬁskebilen?

Mandag 27. november
kl. 13.00 på innbyggertorget
Isbilen holder stand.

Fin tur til Fetsund Lensemuseum

1. september besøkte en gruppe fra historielaget Fetsund Lensemuseum. Vi ble
møtt av en ”locomobil”, en stasjonær dampmaskin som ble brukt til å drive bl.a.
sager og treskeverk (bildet øverst til høyre). Det ble demonstrert bunting - ”sopping” - av tømmer (nederst t.v.) til ﬂåter som ble slept over Øyeren med båter, til
sagbruk og til ﬂøting videre nedover Glomma. Store mengder ”bunntømmer” ligger på bunnen av Glomma, og dette er fredet. Lensemuseet improviserte en demonstrasjon av skjæring av synketømmer (tømmer som ﬂyter, men under vann)
på en gammel sag på området - se bildene ned til høyre Ved saga står en søyle
som viser vannstanden ved de store ﬂommene, bl.a. ”Storofsen” i 1789 og storﬂommene i 1860 og ”vesleofsen” i 1995. Fra 1861 til 1985 var Fetsund lenser et
av de viktigste sorteringsanlegg for tømmer i Norge. I toppåret 1917 passerte
14,8 millioner stokker anlegget, som tilsvarer en sammenhengende rekke av
tømmerbiler fra Halden til Tromsø.
Takk til Fetsund lenser for ﬂott omvisning!
Vi anbefaler alle å besøke dette unike kulturminnet.

12 Historielaget 5-2018.indd 12
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Spennende høst
Heggedal og Blakstad skolekorps startet
sesongen med oppstartsseminar i Årjäng
i Värmland, Sverige. Dette er en ﬁn måte
for musikantene å bli bedre kjent og det er
gøy å få øve inn nye låter med en spilleglad gjeng! Sommarvik tok godt vare på
oss under oppholdet.
En fast post på det sosiale programmet på høsten er en dag i trærne i Oslo
sommerpark. Her var det full fart for små
og store, med like høye Tarzan-brøl fra foreldre som fra barn. Felles grilling av pølser
hører med i energi-pausen.
Hovedkorpset spilte på åpningen av
Semiaden, 9. september. På programmet sto blant annet smakebiter fra den
kommende høstkonserten. 4. november
inviterer vi til en musikalsk fest i Heggedal
skoles ﬂerbrukshall der Michael Jackson er
tema. Det er bare å glede seg, for korpset
låter bra! Høstens loppemarked til inntekt
til driften av skolekorpset går av stabelen
i Heggedalshallen lørdag 13. og søndag
14. oktober. Vi håper på godt oppmøte.
Velkommen!

hbs.skolemusikk.no

STORT LOPPEMARKED
I HEGGEDALSHALLEN
13.-14. OKTOBER
LØRDAG KL. 10-16
SØNDAG KL. 11-15

Tekst: Lilly Margareth Myra
Foto: Privat

Loppelageret i Kloppedalen er åpent
kl. 18-21 hver torsdag

13 Skolekorpset 5-2018.indd 13

Få siste nytt: facebook.com/hbskolekorps
Lik Heggedal og Blakstad skolekorps på Facebook.
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Ny gang- og sykkelvei langs Røykenveien

Hvordan vil den se ut?

Tekst: Elisabeth Schjølberg
Illustrasjoner: Statens vegvesen
Design: Anders Lie Hagen

Vi har fått et blikk inn i ingeniørenes dataverden –
datamodellen. Her legges all konstruksjonsinformasjon
inn, og ut av modellen får entreprenøren informasjonen
for å bygge veien – med unntak av overraskelser som
måtte beﬁnne seg i grunnen. Samtidig kan det tas ut
illustrasjoner som gjør det enklere å forstå hvordan det
hele vil se ut.
Den første ﬁguren viser det nye krysset mellom Heggedalsbakken og Røykenveien. Bildet er sett mot Røyken,
og Heggedalsbakken kommer inn fra høyre. Gang- og
sykkelveien krysser Heggedalsbakken med en fotgjengerovergang. Videre, cirka 100 meter i retning Røyken,
ser vi en ny, tilrettelagt krysning for fotgjengere.

Figur 1: det nye krysset mellom Heggedalsbakken
og Røykenveien, sett mot Røyken.

Det blir endringer sammenliknet med dagens kryss.
Veien rettes litt ut, dvs. ﬂyttes litt bort fra Heggedal. I
tillegg vil krysset bli svingt litt i retning Røyken, sånn at
innkjøringen i Røykenveien blir mer rett på enn i dag, da
det kan være vanskelig å få overblikk over traﬁkken som
kommer fra Røyken. Rett og slett et mer oversiktlig og
traﬁkksikkert kryss.
Den neste ﬁguren viser det samme krysset, men motsatt
vei. En liten trafostasjon – vist som hvitt bygg i ﬁguren
– blir plassert der blåkiosken sto. I bakgrunnen ser vi
kryssingen av Røykenveien ved Rustadveien.

Figur 2: det nye krysset mellom Heggedalsbakken
og Røykenveien, sett mot Asker.

Den siste ﬁguren viser tilrettelagt kryssing omtrent 100
meter fra Heggedalsbakken, i retning Røyken. Som man
kan se blir det rumlefelt og midtrabatt i veien, men ikke
fotgjengerfelt. Dette har skapt en del spørsmål – hadde
det ikke vært best med striper også for fotgjengerne?
Bakgrunnen for dette valget, er at det har vist seg at
sebrastripene kan gi en viss falsk trygghet – for mange
fotgjengere går rett ut i veien uten å se seg for. Det er
derfor traﬁkksikkerhetsvurderinger som ligger bak dette
valget. I Heggedalsposten nr. 2017/06 har vi også gitt en
omtale av løsningene.
Figur 3: tilrettelagt kryssing over Røykenveien.

RETNING RØYKEN

RETNING ASKER

Figur 1

Figur 3
Figur 2

14 GS-vei langs Røykenveien 5-2018.indd 14
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Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

HEGGEDAL ELEKTRO
ALT INNEN ELEKTROINSTALLASJON
* Servicebiler
* Gulvvarme

* Nyanlegg
* Downlights

* Sikringsskap
* El-kontroll

Ladeanlegg for EL-bil.
Andersdammen 35, 1389 Heggedal



66 79 68 18
901 24 432

heggedal.el@getmail.no

Heggedal Apotek
Åpningstider: Man-fre 09-17, lør 10-15
Adresse: Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Telefon: 66 69 63 69, Fax: 66 69 63 70
E-post: heggedal@dittapotek.no
Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

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

H ar du sm alfilm er-video-lysbilder,
kan vi overføre disse til D vd/harddisk.
Beøk oss I 4. Etg I Sentrum sgården og se sam tidig vår
film utstilling I H eggedalsbakken 6 (over Kiw i)

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

H eggedalsbakken 6
1389 H eggedal
Kunnskap gjennom 30 år

15 Annonser-apotek-Elektro-VTP-JADU-Farg-Serv-HTraf.indd 13
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Innbyggertorgets program oktober-desember
Tid

Oktober

Lokalhistorisk vandring i Heggedal Fabrikker med
Oktober
Søn
14/10
guiding av Espen Tandberg
Lokalhistorisk vandring i Heggedal Fabrikker med
Søn 14/10 Folk i uniform. Hva gjør en tannlege på jobb? Passer
Man 22/10 guiding av Espen Tandberg
for de eldste i barnehagen.
Folk i uniform. Hva gjør en tannlege på jobb? Passer
Man
22/10 Grøtens dag: Vi serverer grøt til glade grøtspisere
Tir 23/10
for de eldste i barnehagen.
Tor
25/10
Fortellerverksted:
Lokalegrøt
musikere,
og band
Tir 23/10 Grøtens dag: Vi serverer
til gladeorkestre
grøtspisere
Tor
for voksne v/quizmaster
Svein orkestre og band
Tor 25/10
25/10 Quiz
Fortellerverksted:
Lokale musikere,
November
Tor 25/10 Quiz for voksne v/quizmaster Svein
Fre 2/11 Barselkafe: førstehjelp for de minste. Innføring i
November
førstehjelp for de aller minste v/ Thor-Raymond Oldernes
Fre 2/11 Barselkafe: førstehjelp for de minste. Innføring i
Lør 3/11 Lørdagsåpent:
dev/Faria
har Tegne og
førstehjelp for deAlice
allerLima
minste
Thor-Raymond
Oldernes
Fortellerstund. "Dama bak det var ikke jeg sa Robin Hund"
Lør 3/11 og
Lørdagsåpent:
Lima de
Faria har Tegne og
"Fuglefesten".Alice
Fotograf:
Billybonkers
Fortellerstund. "Dama bak det var ikke jeg sa Robin Hund"
Tirs 6/11 Reparasjonskafe.
KunstnerBillybonkers
Pipip Ferner er vår gjest
og "Fuglefesten". Fotograf:
denne dagen
Tirs 6/11 Reparasjonskafe. Kunstner Pipip Ferner er vår gjest
Tor 8/11 Årets
med Una Molvig
denne barnebøker
dagen
Tors
av med
JørnUna
LierMolvig
Horst. For barn 6-10 år:
Tor 15/11
8/11 Forfatterbesøk
Årets barnebøker
"Detektivbyrå nr 2". For voksne: "Krimtime"
Tors 15/11 Forfatterbesøk av Jørn Lier Horst. For barn 6-10 år:
Ons 21/11 Årets
voksenbøker
med
Sigrid "Krimtime"
og Rannveig
"Detektivbyrå
nr 2". For
voksne:
Tors
22/11 Historielagets
julemøte
innbyggertorget,
Ons 21/11
Årets voksenbøker
med på
Sigrid
og Rannveig med god
mat, foredrag, underholdning og presentasjon av årets
Tors 22/11 årbok,
Historielagets
julemøte
på innbyggertorget,
med god
Tændstikka
2018. Påmelding.
Pris kommer.
mat, foredrag, underholdning og presentasjon av årets
Man 26/11 Fortellerverksted:
Hjemmearbeid
dørsalg
årbok, Tændstikka 2018.
Påmelding.og
Pris
kommer.
Tors
29/11
Quiz
for
voksne
v/quizmaster
Svein
Man 26/11 Fortellerverksted: Hjemmearbeid og dørsalg
Desember
Tors 29/11 Quiz for voksne v/quizmaster Svein
Lør 1/12 Lørdagsåpent: Juleverksted. Velkommen til et kreativt
Desember
verksted – vi lager julepynt og julegaver
Lør 1/12 Lørdagsåpent: Juleverksted. Velkommen til et kreativt
Tir 4/12
Asker
seniorkor
julen
inn
verksted
– vi lagersynger
julepynt
og julegaver
Tir 4/12
Fre 7/12

Asker seniorkor synger julen inn
Barselfredag: Barnebøker for de minste v/Una Molvig.
Tøybleie- og bæretreff. Kom og lær mer om tøybleier og
Fre 7/12 ergonomisk
Barselfredag:
Barnebøker for de minste v/Una Molvig.
bæretøy.
Tøybleie- og bæretreff. Kom og lær mer om tøybleier og
Ons 12/12 Innbyggertorgets
julemiddag. Heggetroll synger.
ergonomisk bæretøy.
Foredrag med juletema fra Historielaget etter middagen (kl
Ons 12/12 20.00).
Innbyggertorgets
julemiddag.
Heggetroll
synger.
Påmelding innen
fredag 7.
desember????
Foredrag med juletema fra Historielaget etter middagen (kl
20.00). Påmelding innen fredag 7. desember????

Tid
18-19
18-19
12-13

”Fellesskapet” trenger påfyll!

12-13
12.30

Fellesskapet fungerer, men trenger påfyll.
Er noen som har noe å bidra med?

19-20
12.30
19-21
19-20
Tid
19-21
12.00
Tid
12.00
10-14
10-14
18-20
18-20
18-19
18-19
18-19
18-19
11.00
19-20
11.00
19-20

Barselkafé - førstehjelp på de
minste barna
Kunne du tenke deg å lære litt mer om
førstehjelp på de minste barna? ThorRaymond Oldernes viser deg flere måter å
håndtere krisesituasjoner på.
Thor-Raymond Oldernes har lang fartstid
innen ambulansetjenesten og reiser i dag
rundt med flere ulike foredrag
innen førstehjelp. Han gjentar suksessen og kommer
tilbake til innbyggertorget for
å formidle førstehjelp på de
minste barna. som er hjemme
i Barselpermisjon.
Fredag 2. nov. kl 12.00

13-14
19-21
13-14
Tid
19-21
10-14
Tid
10-14
12.3013.30
12.3012-13
13.30
13-15
12-13
13-15
18-21
18-21

QUIZ for voksne på
Innbyggertorget!
Siste torsdag i måneden
(unntatt i desember)
er Svein klar med
spørsmålene og du har
forhåpentligvis svarene. Still enten som
lag eller kom alene.
Velkommen til alle over 18 år. Vi har
skjenkebevilling disse kveldene. Øl, vin og
enkel matservering.
Torsdag 25. okt. og 29. nov.
kl. 19.00-21.00.

Tirsdag og torsdag er
innbyggertorget åpent 08.00-20.00.

Mandag, onsdag og fredag er
innbyggertorget åpent 08.00-18.00

Biblioteket:
Selvbetjent 08.00-12.00.
Betjent 12.00-20.00.

Biblioteket:
Selvbetjent 08.00-12.00.
Betjent 12.00-17.00.
Selvbetjent 17.00-18.00.

Kjøkkenet i kafeen er åpen 09-15.00.
Fra 15.00 til 20.00 er det servering i kafeen
fra bibliotekar.

Kjøkkenet i kafeen er åpen 09-15.00.
Fra 15.00 til 18.00 er det servering i kafeen
fra bibliotekar.

Biblioteket er åpent den første lørdagen i måneden 10.00-14.00
Posten er åpen mandag til fredag. 08.00 - 10.00 og 15.00 - 18.00
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Lørdagsåpent lørdag 3. november 10-14
Alice Lima de Faria har tegne- og fortellerstund.
Hun ﬁkk Kulturdepartementets debutantpris i 2015 for
boka ”Det var ikke jeg! sa Robinhund”
Det er godt å ha en storebror som
er så stor at han bruker str 78 i sko
og som forstår alt. I hvert fall når
man er den som alltid får skylda
for alt galt som skjer. Fortellingen
beskriver Robinhunds oppfatning
av virkeligheten, uten å ta hensyn
til voksnes fornuft og korrigeringer.
Alice forteller også fra boka ”Fuglefesten”, en historie om å føle seg
utenfor, men å ﬁnne sine egentlige
venner tilslutt og være stolt over
den man er.
Lørdag 3. nov. kl 10.00

Heggedalsposten
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Lørdagsåpent med juleverksted
lørdag 1. desember 10-14
Vi samles for å lage julegaver og julepynt.
Ta med deg en voksen til årets juleverksted,
og lag noe fint til jul.

Snekkerverksted - papir tekstil - tegning
Godt utvalg av materialer.
Kjøkkenet serverer risgrøt med rød saft!

GRATIS!

Faste aktiviteter høsten 2018
Aktivitet

Ukedag

Tid

Oppstart

Malegruppen ART

Mandag

10.00-20.00

10. sept

Stavgang-gruppe «GladTrimmen»

Mandag

11.00-12.30

3. sept

Kinomatinè for voksne

Mandag

13.00-14.30

3. sept

Håndarbeidsstue (like uker)

Tirsdag

10.00-12.30

21. aug

Gå/ ruslegruppe. Oppmøte ved Siam Sushi

Tirsdag

11.00-12.30

Hele året

Datakurs, 8 tirsdager. Kr 400.- Påmelding!

Tirsdag

12.00-14.00

9. okt

Seniornett, PC-hjelp for alle

Tirsdag

14.00-15.30

9. okt

Sjakkaktivitet i bibliotkete – for alle aldre

Tirsdag

16.30-18.30

28. aug

Åpent verksted/"makerspace" (over biblioteket)

Tirsdag

17.30-20.30

4. sept

Trimgruppe m/ fysioterapeut

Onsdag

10.00-11.00

22. aug

Medisinsk Qigong – for medl. av "Aktiv på dagtid"

Onsdag

10.30-12.00

22. aug

Heggedal Seniordans

Onsdag

12.00-14.30

5. sept

Allsang

Onsdag

12.00-13.00

22. aug

Mindfullness Yoga

Onsdag

18.30-20.00

22. aug

Lappeteknikk, søm (like uker)

Torsdag

10.00-14.00

23. aug

Bridge

Torsdag

11.00-15.00

16. aug

Språkkafé

Torsdag

18.00-19.30

6. sept

Styrketrening med kiropraktor. For alle. 300,- pr mnd.

Torsdag

19.00-20.00

24. aug

Frokostklubb

Fredag

10.00-11.30

24. aug

Bingo (like uker)

Fredag

12.00-13.00

24. aug

Barselkafé

Fredag

11.00-15.00

Hele året
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Doni

HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Astrid

To som gjør det trivelig på Innbyggertorget!
Foto: Per Sletaune

Skriv til oss om hva som skjer i ditt nærmiljø
Heggedalsposten ønsker bidrag til stoff fra
hele vårt distribusjonsområde.Vi ønsker også
saker fra Engelsrud, Dikemark, Hallenskog,
Blakstad og Vollen.
Har du en notis, en større sak, eller et bilde?
Alt du måtte ønske å dele fra ditt nærmiljø,
kan sendes til Heggedalsposten på
post@heggedalsposten.no
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Kaliber ungdomsklubb
Høsten kommer, og godt er det! På Kaliber ungdomsklubb er det
alltid en kamp om plassen i sofaen, man pakker seg inn pledd og
puter og bruker enhver anledning til å slappe av og kose seg. Tett
i tett. Der ute går livet fort avgårde. Forventninger, program og
lekser får vente litt. Nå er det avslapping, kul musikk og noe god
mat. Om det blir tid, planlegges arrangmenter og fotoprosjekter for
harde livet, men om ikke så tar vi det med ro så lenge.
Åpningstider på Kaliber ungdomsklubb
Onsdag kl. 14.15 – 19
Åpen kafè: Gratis middag, musikk og diverse
spill om man vil.

FØLG OSS
Eventuelle aktiviteter
og
bestemmes av ungdom
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Snapch
for tløpende.

Ungdom på Innbyggertorget
gedal
Følg @UngKulturHeg
I kaféen og kjøkkenet på Innbyggertorget er det herlig
stemning og ett supert sted for ungdom å henge og gjøre
lekser samtidig (eller hver for deg?). Uansett, det er høy trivselsfaktor! En tirsdag i september ﬁkk daglig leder, Astrid, fem unge
bakere med på kjøkkenet for å lage pizza. De lagde enkle og sunne
pizzaboller til glede for alle som var i kafeen. I etasjen over var det
verksted og makerspace med 3D-printing og demontering av
diverse objekter for å se innholdet og oppbyggning av elementer.
3D-printene er lånt fra Asker bibliotek og vil være tilgjengelige for
bruk og opplæring ut oktober. Kurs annonseres på Facebook.
Tekst: Lisa Lærum Åslund

Asker kommunes kulturplan: «Musikkorpsene må få musikklokaler til framføring»
Asker kommune om Heggedal ﬂerbrukshall: «Hallen er bygget som en idrettshall»

Heggedal ﬂerbrukshall som konsertarena
Heggedal og Blakstad skolekorps har i et brev til Asker kommune delt sine erfaringer med Heggedal
ﬂerbrukshall som konsertarena. Mulighet for lysregulering, inndekking av gulv og vegger og ﬂere sceneelementer er blant skolekorpsets innspill.
− Det er viktig med en kulturarena i nærmiljøet.
Etter fjorårets gjennomføring av showkonsert i
ﬂerbrukshallen er konklusjonen at ﬂerbrukshallen vs. Asker kulturhus byr på andre fordeler,
men samtidig også andre utfordringer, sier
styreleder Alf-Egil Lahn i Heggedal og Blakstad
skolekorps.
Asker kommune skriver til Heggedalsposten at
ﬂerbrukshallen i Heggedal ikke er å regne som
en arrangementsarena for kulturaktivitet.
− Hvorfor la ikke kommunen til rette for framføring av musikk ved utlysning av byggeoppdraget for
ﬂerbrukshallen i 2012?
− Alle ønsker er ikke blitt imøtekommet fullt ut. I slike byggeprosesser skjer ofte en prioritering mellom gode formål innenfor prosjektenes budsjettrammer, svarer Bjørn Erik Olsen i Asker kommune.
Tekst: Anders Lie Hagen
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Tur på småveier og sti med
start fra Østenstad kirke

Østenstad kirke
Ved Østenstad kirke på Gullhella er det stor og god
parkeringsplass, så denne gangen starter vi turen der.
Vi går en runde på ca. 6 km på rolige veier og ﬁne stier.
Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Turen starter ved å gå veien forbi kirken, med den koselige kirkegården
som har så vakker beliggenhet, på
høyre hånd. Vi går ned bakken og til
høyre nedover Dyrhusbakken.

Vi passerer skiltet som viser kirkegården, fortsetter og opp bakken der det
er skiltet blindvei. Dette er fortsettelsen av Dyrhusbakken. Vi går opp en
liten bakke og runder det som skulle

Vakker kirkegård.
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Veien forbi kirken – med flott utsikt.
ha vært et lite tjern, Østenstaddammen. Men hvor ble vannet av? Et trist
syn, helt uten vann.
På høyre side går det inn en grusvei. Den går vi forbi, men noen meter lenger fremme går det en sti inn til
høyre.
Her må vi gjøre et valg:

Østenstaddammen, men hvor ble vannet av?
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Alternativ 1
Følge veien, Dyrhusbakken, videre
fremover og til høyre opp bakken
gjennom bommen. Her tar vi inn til
høyre – inn en koselig villavei, Øvre
Dyrhusbakken, med småhusbebyggelse på begge sider av veien. Følg veien
helt inn til skiltet merket snuplass. Vi
går forbi det siste huset på høyre hånd
og ned til høyre ved snuplassen. Vi
følger ikke stien langs gjerdet, men en
fin sti nedover bakken. Vi holder lett
til venstre før vi runder mot høyre og
tar stien over bekken. Denne er blåmerket og fører oss innerst i Erlands
vei på Nedre Gullhella.

Fin sti! Her med bro over bekken.

Alternativ 2

Bomveien på toppen av Dyrhusbakken

Øvre Dyrhusbakken – et koselig villaområde

Her går stien ned til høyre ved snuplassen innerst i veien.

20-22 Tur 2018-5.indd 22

Ta stien som går inn til høyre i svingen ved Østenstaddammen. Den går
litt bratt oppover, men tørr og fin og
går på nedsiden av kammen opp til
venstre der småhusbebyggelsen ligger. Stien går gjennom skogen og når
terrenget åpner seg, ser du husene opp
til venstre. Når du har passert det siste
huset, ser du stien der de som følger
alt. 1 kommer fra. Vi følger stien videre nedover og litt til høyre og over
bekken. Derfra går stien videre og
kommer frem innerst i Erlandsvei på
Gullhella.
Der er det et høyt gjerde og arbeid
på veien. Men det er åpning i gjerdet
så vi går gjennom der og følger veien
til høyre. Den fører oss ned til gården
Østenstad der det nå også er en gravstensbedrift.
Vi går forbi, og veien ned til venstre. Da er vi igjen fremme ved innkjøringen til Østenstad kirke, med
parkeringsplassen foran oss. Ringen
er sluttet og en fin tur tilbakelagt. Turen uten matstopp og kaffekopp, men
gjerne noe drikke i sekken, tar ca. 1
time.
God tur!

Fremme ved Erlands vei. Veiarbeid,
men fremkommelig.

Fremme ved Østenstad gård. Vi
runder til venstre og kommer ned til
krysset ved Østenstad kirke.

Gravstens-bedrift.

To søte jenter, Kristine og Mille koste
seg i godværet ved krysset.
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BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOK-GRUPPE

Heggedalsposten

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

”Kistefossdamm-bekken”
Foto: Terje Reier Gundersen (16. sept. 2018)

Høstfargene kommer.

Nydelig himmel over Gjellum i dag.

Ny kloakkpumpestasjon.

Foto: Terje R. Gundersen (4. sept. 2018)

Foto: Heidi Nilsen (27. sept. 2018)

Foto: Terje R. Gundersen (16. sept. 2018)

Idrettens dag på Gjellum. Takk
til alle som gjorde dagen ﬂott!

Mye aktivitet å observere
utenfor inngangsdøra.

Velkommen ﬁlterløse
september!

Foto: Terje Bø (22. sept. 2018)

Foto: Petter Lystad (13. sept. 2018)

Foto: Anja Cecilie Solvik (4. sept. 2018)

Blåtimen i Heggedal.

Spasertur rundt Heggeodden.

Foto: Frode Auset (28. september 2018)

Foto: Bjørn Remseth (22. september 2018)

25-26 Facebook 5-2018.indd 24

02.10.2018 18:47:31

SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN
”Fest på Folkets hus i Heggedal”,
sa dem på nyhetene. Men, hvor er
Folkets hus i Heggedal?
Terje Reier Gundersen
Friheim, hørte det veldig godt i
går kveld.
Vibeke Alten
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Flott oppslag i Budstikka om
Ryktene sier at det var mye kreps i
viktig nærbutikk i Heggedal.
teinene de satte ut i KistefossdamPetter Lystad men i september. Jeg har alltid
trodd kreps var kresen og trengte
god vannkvalitet for å etablere
seg? Virkelig en god nyhet for kistefossdammen hvis så er tilfelle.
Arild Haug Kaarmo

Nå rigges det til marked på lekeplassen i Gamle Heggedalsvei.
Kaker, sveler, klær, særlig barneklær og leker, nye og brukte,
brukskunst og mye mer rigges opp
til åpningen kl 12. Ser lovende og
veldig trivelig ut. Kristin Duvold
Hei! Er det noen heggedøler som
har bilder fra 17. maifeiringen på
60-tallet av eventyrspillene?
Historielaget i Heggedal ønsker
å bruke bildene i en artikkel om
disse temaene. Anne Aas Gravalid

Det var en del kreps i teinene. De
som jobbet med krepseteinene ble
svært overrasket. Krepsene ble
sluppet levende ut i Gjellumvannet igjen etter fangst. Asker Jeger
og Fiskerforening har fått i oppdrag av Fylkemannen i Oslo og
Akershus/Asker kommune om en
reetablering av denne bestanden
når dammen blir fylt opp igjen.
Det skal også gjennomføres en del
habitatforbedrene tiltak for kreps i
dammen før den fylles opp.
Pål Gisle

SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572

Underlandsveien 72, 1389 Heggedal
Telefon: 997 86 846, E-post: post@malerninge.no

18)

Frisør
Anne Grethe Thune
48 47 65 47

Trevaren 16, 1389 Heggedal
Heggedal sentrum, det gule huset,
frisørkjelleren
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Borch Fagerhaug Elektro AS
Åmotveien 44, 1389 Heggedal
* Rehabilitering
* Nybygg
* Brannforebyggende El-kontroll
Kontakt oss på mobil 415 51 001 eller
epost oborch@online.no
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Laila Samuelsen har vært aktiv hele livet. Også i dag har hun mange jern i ilden.

Sørger for aktivitet i nærmiljøet
Navn: Laila Samuelsen
Alder: 73
Bosted: Heggedøl, men bor nå i Røyken
Engasjerert i:
- «Trim og Trening» i Heggedal idrettslag
- Turleder i «GladTrimmen»
- Redaksjonen i Heggedalsposten
- Seniordans
- TV-aksjonen

– Alle aktivitetene er en del av fritiden. Resten av uken koser jeg meg
hjemme med familien. Vi har seks
barnebarn som er aktive i mange aktiviteter, så det blir ﬂotte konserter og
forestillinger å være med på. Jeg liker
også å pusle i hagen, nyter båtturer og
turer til hytta vår, sier Laila.

Heggedal idrettslag
– Jeg likte å gå på ski. I 1979 ble
jeg medlem i turlangrennsgruppa i
Heggedal idrettslag. Jeg gikk på skiteknikkurs og begynte å trene mot løp
og turrenn. Interessen for turlangrenn
falt etterhvert, og det gjorde medlemstallet også. Skal det bli en gruppe må
noen ta ansvar, enten det går oppover
eller nedover. Vi endret konsept til et
treningsopplegg for alle som ønsker å
holde seg i form, «Trim og Trening». I
dag er vi 20 personer som trener hver
tirsdag.
Laila har vært i styret i gruppa i
over 30 år. De siste 23 årene som leder. I 2014 ble hun tildelt hedersmedalje av Heggedal idrettslag.

Laila har jobbet med administrasjon
og markedsføring av XL-1 sportsdrikk i Collett-Marwell Hauge (senere Nycomed), jobbet med granulater i
plastbransjen og noen år i Lom Møbler. Hun drev også Heggedal møbelsalg, der hun kjøpte møbler som sto
på overskuddslager hos møbelprodusenter og solgte videre.
– I arbeidslivet var jeg vant til mye
aktivitet. Jeg liker å ha mange baller
i lufta, forteller Laila, som tidlig ble
engasjert i idrett.

Seilkurs for damer
Laila trives like godt på sjøen som på
land. Hennes mann Tor fra Røyken,
vokste opp med seiling. Laila hadde
ingen erfaring, men sammen kjøpte
paret seilbåt.
– Da jeg begynte å seile fantes det
ikke egne kurs for damer. Jeg spurte
Røyken Seilforening og ﬁkk muligheten til å sette i gang et eget kurs for
damer. Første kurset arrangerte jeg i
1990 med noen få deltagere. Kursene
ble snart fulle. Mange var engstelige

Turleder for «GladTrimmen»
på mandag. Leder seniordans i
Røyken på tirsdag og «Trim og
Trening» om kvelden. På onsdag
er hun seniordansleder i Heggedal.
Skriver om turer i Heggedalsposten og leder TV-aksjonen i
Heggedal. Ikke alle 73-åringer har
en kalender som Laila Samuelsen.
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for å seile på skrå, men etter teori og
opplæring i båt, glemte de fort den
engstelsen. Seilgleden ble tent, og
det inspirerte meg til å holde på som
kursleder i 16 år.
Dette var den første seilforeningen
i Norge som hadde seilkurs for damer.
Gjennom tiden har Laila holdt kurs
for mer enn 300 damer. I dag er hun
æresmedlem av seilklubben.
– Tilbakemeldingene var bare positive. Dette ble motivasjonen til å fortsette år etter år. Det var virkelig moro
å se hvordan seilinteressen har økt for
damer. Før var det mange damer som
satt hjemme når gutta dro på seiltur
eller regatta, men nå er det ﬂere damer som er aktive i seilbåtene.
Laila har seilt mange regattaer,
blant annet Færderseilasen og Skagen
Race.
I november 2008 ble hun kastet av
en hest og brakk en ryggvirvel. Da
ble det vanskelig å bo i sitt treetasjes
barndomshjem i Heggedal. Det gikk
heldigvis bra, men tanken på fremtiden gjorde at de i 2011 ﬂyttet til Røyken, bare et steinkast fra mannen Tor
sitt barndomshjem og i nærheten av
familie.
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Seniortrim
– Da jeg gikk av med pensjon i 2012,
ble jeg spurt om å starte en turgruppe.
I mars 2012 var vi en liten stavgangsgruppe på 7–8 personer. Nå er vi 15–
20 som går på tur 1 ½ time hver mandag. Vi kaller oss «GladTrimmen». I
sommerhalvåret har vi med kaffe og
mat i sekken og går i skog og mark.
Jeg legger opp turer etter vær og vind.
Heggedalsposten
I Heggedalsposten omtaler Laila ﬂere
av turene. Hun har vært med i redaksjonen av lokalbladet siden hun ble
pensjonist i 2012.
– Det er hyggelig å kunne formidle
turinteressen.
Seniordans
Gåturer ble ikke nok trim for Laila.
Da hun ble pensjonist, begynte hun å
danse i Røyken Seniordans. Hun ble
hektet. Tilbudet om seniordans måtte
formidles til Heggedal. Det hadde
vært seniordans der tidligere, men
ikke nå.
– Jeg gikk på ﬂere danselederkurs,
og plutselig var muligheten der. Biblioteket i Heggedal ﬂyttet ned en
etasje og det ble en ﬂott danseplass i
2. etasje. Seniorsenteret og Nærmiljøsentralen var positive til min ide, og
hjalp til med både lokale og musikkanlegg. Vi startet høsten 2015. Jeg
lagde ﬂyers og skrev notiser i Heggedalsposten. Da vi startet var vi kun 6
dansere. Interessen har økt og i dag er
vi 22 medlemmer.
Laila har vært danseleder på turer
til Litauen og Latvia. Til våren skal
hun være danseleder på en 5 dagers
seniordanstur til Gdansk i Polen.
– Dans er en fantastisk ﬁn form for
trim. Her får man brukt hele kroppen uten belastninger. Jeg elsker det;
det er morsomt å lære bort, og herlig å
se dansegleden. Mye latter og hygge.
Mange er veldig glade i å danse, men
som pensjonist blir det gjerne mindre
og mindre dansing. Noen har kanskje
ingen å danse med heller. I seniordans behøver man ikke være par – her
får alle danse.
TV-aksjonen
Familien til Laila har en fast tradisjon
med å organisere TV-aksjonen NRK i
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SEILKURS: Laila holdt seilkurs i regi av Røyken Seilforening i 16 år fra
1990. Her fra et kurs i 2001.
Foto: Privat

TV-AKSJONEN: Laila sin familie
koordinerer hvert år TV-aksjonen i
Heggedal. Laila har vært områdeleder
i over 20 år. Her bilde fra TV-aksjonen
2017, da støtten gikk til UNICEF.
Foto: Privat

PLANKEN: «Trim og Trening»gruppa i Heggedal idrettslag henger ut
en ny planke i Kjekstadmarka hvert år.
Den som besøker planken mest, vinner
den. Planken henger fra 1. mai til 1.
oktober. Dette er planke nr. 34 i rekken.
Foto: Privat

Heggedal. Hun har vært områdeleder
for Heggedal i over 20 år.
– Det en ﬁn måte å bidra til å hjelpe
de som trenger det mest. Det er jo alltid gode formål, og for å få inn mest
mulig penger, så er det jo viktig å
prøve å nå ﬂest mulig. Organisering
av aksjonen er ganske strevsomt i
forkant, men en veldig hyggelig tradisjon.
– Du har vært engasjert i mye, lenge.
Opplever du at det er vanskelig å få
andre til å ta over?
– Folk vil veldig gjerne være med på
aktiviteter, men det er ikke like lett å

få noen til å overta. Jeg tror ikke andre tenker over at frivillig arbeid i
den aktiviteten man selv er engasjert
i, er både inspirerende og interessant.
– Hva er din største motivasjon?
– Jeg liker å holde meg i aktivitet, er
glad i turer i skog og mark, elsker å
seile og stortrives på dansegulvet.
Interessene gir meg mye glede. Mitt
ønske er at andre skal få oppleve det
samme. Den økende interessen og de
hyggelige tilbakemeldingene jeg får,
er en stor motivasjon.
Tekst: Anders Lie Hagen
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Salgsutstilling

Heggedal Hovedgårds Venner inviterer til kunstutstilling
20. – 21. oktober 2018, begge dager kl. 11-16
Årets utstillere er:

Hovedutstiller:
Hovedutstiller
Bente
BenteRidder-Nielsen
Ridder Nilsen

Ethel
ChristineChristine
Ethel Browne
Browne

MayGunn Riis
MayGunn
Riis

Kjell Haukeland
Haukeland
Kjell
Marit Spilde
Marit

Gratis entré
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Kunstlotteri

Nanne Karin
Karin Holten
Holten
Nanne

Kaffe og hjemmebakte kaker fås kjøpt
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REHABILITERINGEN AV KISTEFOSSDAMMEN
Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg

Det er noe med bygde dammer. De har vært selve fundamentet i den økonomiske utviklingen i
og moderniseringen av Norge siden midten av 1850 – tallet. Isdammene i bygda vår er velkjent.
Og vår egen Kistefossdammen ble bygget ca 1918, ikke for vår rekreasjon, men for å sikre kraft
til Heggedal fabrikker.
Det finnes lover og regler for dammer – «damforskriftene».
Følges dette regelverket, skal dammer ikke bryte sammen.
Disse reglene har utviklet seg jevnt og trutt fra den første
vassdragsloven kom i Norge så tidlige som i 1887 og de
forteller at det skal føres tilsyn med alle inntakte damkonstruksjoner i Norge. Det var under et slikt tilsyn for to år
siden at man kom til at Kistefossdammen ikke tilfredsstilte
de nyeste kravene – og det ble bestemt at dammen skulle
rehabiliteres.
«Nye» Kistefossdammen skal tåle en
1000-årsflom

Du som leser Budstikka vet at arbeidene skal pågå helt
frem til neste sommer. Når den er ferdig, kan det være betryggende å vite at dammen er dimensjonert for en såkalt
«1000-årsflom», på fagspråket kalt Q1000. Til sammenlikning var den flommen vi hadde i Skitthegga for et par
år siden en «20-årsflom». I tillegg skal dammen tåle en
betydelig islast. Det er prosjektleder i Asker kommune, Jan
Richard Eriksen, som kan fortelle dette til Heggedalsposten.
Tenke gjennom det som kan gå galt

Risikovurdering heter det på fagspråket. Det handler veldig enkelt å tenke gjennom hva som kan gå galt – hva som
kan ødelegge selve dammen eller områdene rundt dammen. Deretter finne man ut hvordan man kan unngå ødeleggelser. Tenk deg en kald vinter – det er ikke så lenge
det var -30 i Heggedal – Isen ligger. Så begynner det å bli
varmere i luften. Isen brekker opp, beveger seg nedover –
og stuker seg opp på baksiden av dammen. Blir kraften fra
isen større enn det dammen tåler, så kan den faktisk velte.

Mest leire og slam i området, men jammen kunne man finne
edelkreps og andemuslinger i Kistefossdammen. Edelkrepsen
er forvist til Gjellumvannet mens dammen er tom og anleggsarbeidene pågår.

For å unngå dette må dammen være tung – og fundamentet
må være stabilt. Så en av de tingene de skal gjøre er å støpe på en 1 m tykk betongkappe på vannsiden av dammen
– på «oppstrøms side». Rett og slett gjøre dammen tyngre.
Med flom er det litt annerledes. Stiger vannet høyt nok,
kan det renne ut over dammens sidekanter og det er fare
for at jord- og grusmasser forsvinner ned langs elva. Eller
vannet kan stige så høyt at det når over gangbrua slik at
denne ikke kan benyttes. For å redusere risikoen for dette,
skal vannoverløpet i dammen breddeutvides. For det første
skal overløpet utvides mot øst i retning damvokterboligen.
For det andre skal den store midtpilaren fjernes og erstattes med en som tar mindre plass. I tillegg skal ledeveggene
både på oppstrøms og nedstrøms side av dammen enten
forsterkes eller rives og erstattes av nye – alt avhengig av
tilstanden. Ny bru kommer tilslutt på toppen av det hele.
Bevare kulturminnet

Det er ytterligere ett fokus når Kistefossdammen skal
rehabiliteres. Den er et kulturminne. Selv om det blir
ombygging av dammen, skal den likevel fremstå med
tilsvarende kvaliteter som den har hatt – det vil si at
den fortsatt skal være en murdam. Når man sniktitter på
arbeidene i dag, ser det dramatisk ut – man lurer på om
det blir noe igjen av dammen i det hele tatt. Det skyldes
at det bygges en midlertidig fangdam som gjør at man
kan arbeidet tørt når de store støpearbeidene skal gjennomføres.
Nærmiljøsentralen og historielaget har flere år holdt på
med restaurering av deler av det gamle kraftverket, for
å kunne vise hvordan kraftproduksjonen i sin tid foreBrupilaren midt i Kistefossdammen hindrer vannet når det er storflom. gikk. Damprosjektet har vært imøtekommende, og vil
Det skal støpes en ny og slankere pilar på «nye» Kistefossdam. Damsørge for at det fortsatt vil være mulig å ta ut vann fra
men er en murdam – med spekkede mørtelfuger, en nokså vanlig måte
demningen for å demonstrere kraftproduksjon.
å bygge dammer på frem til ca 1940.
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Glimt fra bispevisitasen

4-års bok

Bispevisitasen 25. – 30. september var den første både for
biskop i Oslo bispedømme, Kari Veiteberg, og Heggedal
menighet som selvstendig enhet. Programmet har bestått
av møter med stab, barnehager, skoler, nærmiljøsentralen,
sykehjem og Asker kommune. Visitasen ble avsluttet i strålende høstvær med gudstjeneste i kirken og etterfølgende
kirkekaffe på Heggedal hovedgård med visitasforedrag.
(Foto: Svein-Ivar Schjerven Fors og Ole-Herman Bjor)

Jazzmesse
14. oktober kl. 11.00 blir det Jazzmesse i Heggedal kirke
med «Blended Horns». Vi fyller Heggedal kirke med nydelige jazztoner, og håper du har anledning til å synge med.

Blended Horns består av: Svein Helge Birkefledt på
trombone, Børge Tronrud på saksofon, Stig Solheim på
trompet, Per Øystein Funderud på piano, Harald Skogli
på bass og Ronny Skjold på trommer.

Samling for
4-åringer på Heggetun og i kirken
onsdag 7. november kl. 16-18 og
utdeling av 4-års
bok i gudstjenesten 11. november
kl. 11.00. Det
sendes ut invitasjon til alle døpte
4-åringer, og 4-åringer hvor én eller begge foreldrene
er medlem av Den norske kirke. Samlingene er åpne
for alle 4-åringer. For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt med Heggedal menighet, 66907180
eller Marianne Solheim, ms885@kirken.no, 66907187

SUPERTORSDAG

er et middagstilbud for
alle uansett alder én torsdag i måneden på Heggetun kl.
16.30-17.20
Barnefamilier kan kombinere middagen med henting
fra Etter skoletid, levering
på Heggetroll, menighetens
barnekor og Klubb for 5-10
åringer, nytt i år.
Det serveres taco. For
voksne er prisen kr. 50, for
barn kr. 20. Beløpet kan
vippses, betales med kort eller kontant.
Etter maten inviteres alle inn i kirken til en kort samlingsstund med en bibelfortelling, skattekistesamling (kl.
17.20-17.30.)
Datoer for SUPER-TORSDAG: 27. september, 25. oktober, 22. november, 13. desember

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499 Orgelgaver konto 1503 57 31498
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Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet
Barn og familie

Gudstjenester

• Familiesamling kl. 17 – et tverrkirkelig samarbeid
med samlinger på Heggetun og i Pinsekirken. Sang,
andakt og måltidsfelleskap. Datoer for høsten:
12. oktober, 9. november og 7. desember.
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, torsdager kl
17.30-18.15.
• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager fra
kl. 14.30 -17.00: 10. oktober, 25. oktober, 8. november, 22. november, 6. desember, 13. desember.
• SUPER-TORSDAG utvalgte torsdager med middagsservering på Heggetun fra kl. 16.30-17.30:
25. oktober, 22. november, 13. desember.
• Søndagsskole for barn i alle aldre utvalgte søndager
kl. 11-12: 21. oktober og 18. november.
• 4-års bok samling onsdag 7. november kl. 16-18 med
utdeling av 4-års bok søndag 11. november kl. 11.00.
Kontaktperson barn: Marianne Solheim,
epost: ms885@kirken.no, 66907187

•
•
•
•
•
•

Seniorarbeid
• Kirkefrokost kl. 11.30: 1. oktober, 5. november og 3.
desember

07.10 kl. 11.00
14.10 kl. 11.00
21.10 kl. 11.00
28.10 kl. 19.00
04.11 kl. 18.00
11.11 kl. 11.00

• 18.11 kl. 11.00
• 25.11 kl. 19.00
• 02.12 kl. 15.00

Gudstj. v/ Eystein Norborg
Jazzmesse v/Magnus Kjellin
Gudstj. v/Kirkens Feltarbeid
Kveldsgudstj.v/Magnus Kjellin
Minnegudstj.v/Magnus Kjellin
Gudstj. for store og små
v/Janneke Riskild
Gudstjeneste v/ Gro H. Barth
Kveldsgudstj.v/Magnus Kjellin
Julegrantenningsgudstjeneste
v/ Magnus Kjellin

Ungdom og konﬁrmanter

• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 18.30-21.
• MILK-kurs for konﬁrmant 2018 utvalgte tirsdager kl.
17-18.30: 9. oktober, 30. oktober og 13. november.
• Bli-kjent-dag Konﬁrmant 2019 28. oktober kl. 16-21.
• Pysj-cup i Bærum Idrettspark.
Kontaktperson ungdom: Kristofer Mathias Staxrud,
epost: ks824@kirken.no, 97143981

LOTTERI 2018

7
1
8 35 3
7 09
4

Heggedal menighet ønsker i år igjen å ha et lotteri. Vi trenger premier, og gjerne ﬂere som kan selge lodd. Ved interesse, ta kontakt med
sokneprest Magnus Pettersen Kjellin, mk493@kirken.no. Det vil bli
utdeling av loddbøker til årets nye konﬁrmanter på Bli-kjent-dagen
28. oktober, og til grupper tilknyttet menigheten i uke 43. Loddbøkene samles inn i uke 48. Trekningen av årets lotteri går av stabelen
på julegrantenningen 2. desember etter gudstjenesten kl. 15.00.

Allehelgensdag kl. 18:00

MINNEGUDSTJENESTE I HEGGEDAL KIRKE
Allehelgensdag er for mange en spesiell dag. Vi tenner lys på gravene, minnes
våre døde og gir på forskjellig måte uttrykk for sorg, savn og takk!
På kvelden 4. november kl 18 inviterer vi til en enkel, stillferdig minnegudstjeneste i Heggedal kirke. Navnene på dem som er gått bort i Heggedal
menighet siden forrige Allehelgensdag vil bli lest opp. Et lys vil bli tent for hver
enkelt. Til denne minnegudstjenesten inviterer vi spesielt dem som har mistet
en av sine kjære siden forrige Allehelgensdag, men alle som har lyst og anledning er like hjertelig velkommen.

7
1
8 35 3
7 09
4

Nytt orgel 2019
491 913 kr!
Det er så langt
samlet inn

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Oppdatert: 25.09.2018

DEN NORSKE KIRKE
Heggedal menighet
Heggedalsbakken 8
1389 Heggedal
Tlf: 66 90 71 80
Foto: Svend Aage Madsen
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Da undertegnede gikk i 4. klasse på Heggedal barneskole, begynte Anne Havik
som rektor ved skolen. 11 år senere spurte jeg om en prat over en kopp kaffe.

11 år som rektor i Heggedal

PORTRETT
ANNE HAVIK

Anne Havik (63) har vært rektor
på Heggedal skole siden 2007.
I høst gikk hun av med pensjon.
– Hvordan har overgangen til
pensjonisttilværelsen gått?
– Jeg synes den har gått overraskende
bra. Å være rektor er en sammensatt
stilling; det er mange områder man
skal yte på. Det er godt å slippe byrden med alt ansvar.
– Når bestemte du deg for å gå av
med pensjon?
– Ved juletider i fjor. Jeg måtte ta en
avgjørelse om hva jeg ville videre i livet. Valget har jeg ikke angret på. Jeg

32-33 Intervju med rektor Anne Havik 5-2018.indd 8

kunne brukt energi på å jobbe et par
år til, men det er noe med å gi seg når
man har gjort sitt beste – ikke gå på
akkord med seg selv. Da jeg fortalte
personalet om valget mitt, opplevde
jeg at de nok ikke hadde forventet det.
– Hva savner du mest fra jobben som
rektor?
– Mest betydningsfullt har det vært å
se barna utvikle seg og oppleve mestring. Det har alltid vært min drivkraft.
– Som rektor var du vel ikke så mye
sammen med elevene?
– Jeg var ikke så tett på elevene, men
klarte å følge med på dem allikevel.

Jeg prøvde å være synlig i korridorene og av og til ute i friminuttene. Det
opplevde jeg å få mye igjen for. Jeg
treffer ofte tidligere elever som kjenner meg igjen. Det er veldig hyggelig.
– Er du utdannet lærer?
– Jeg visste tidlig at det var lærer jeg
hadde lyst til å bli. Jeg tok først lærerutdanning og studerte deretter grunnfag i kristendom. Jeg tenkte å studere
historie videre, men startet heller å
jobbe. En venninne som var lærer på
Gamlebyen skole i Oslo, tipset meg
om behovet for en 1. klasselærer på
skolen. Jeg søkte og fikk jobben. Arbeidet som lærer var meningsfullt –
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jeg følte jeg gjorde en forskjell.
– Men så valgte du å jobbe med skoleledelse?
– Jeg jobbet som lærer på barneskoler både i Oslo, på Vestlandet og her
i Asker. Samtidig drev jeg en del med
fagforeningsarbeid. I 2002 ble jeg utfordret til å lede Utdanningsforbundet
i Asker. Det gjorde jeg frem til 2005,
da jeg startet som undervisningsinspektør på Heggedal skole.
– Hva slags forhold har du til
Heggedal?
– Heggedal har en sammensatt befolkning. Det har vært veldig verdifullt for
meg. Det er spennende å jobbe med
mennesker fra forskjellige kulturer og
samfunnsstrukturer. Jeg vokste opp i
Sokna i Ringerike, så jeg gjenkjenner
mye fra min egen oppvekst. Jeg tror
bygdekulturen er berikende.
– Var det derfor du startet å jobbe på
Heggedal skole?
– Ja, blant annet. Heggedal virket som
et spennende sted. Elevene på Heggedal skole har hatt en unik mulighet
til å lære i et mangfold. Vi har klart
å skape en toleranse hos elevene for
at alle har forskjellige forutsetninger.
– Du jobbet med fagforeningsarbeid
og skoleledelse de siste 16 årene.
Savnet du jobben som lærer?
– Joda. Men nye utfordringer har også
gitt livet mitt en ny dimensjon. Lederjobben i Utdanningsforbudet ga
mye relevant erfaring før jeg startet
i ledelsen på Heggedal skole. Etter to
år som inspektør, startet jeg i jobben
som rektor. I alle jobbene har det vært
meningsfylte oppgaver og interessante mennesker.
– Hva var dine største utfordringer
som rektor?
– Første utfordringen var å snu omdømmet til Heggedal. Elevene skal
være stolte av å bo i Heggedal og
gå på skole her. Slik var det ikke da
jeg kom til skolen i 2006. Vi startet
et sonesamarbeid med barnehagene,
Solberg barneskole og Hovedgården
ungdomsskole. Sonesamarbeidet har
fungert veldig godt. I dag tror jeg
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elevene er stolte av Heggedal.
– En annen utfordring var å få politikerne til å prioritere bygging av ny
Heggedal skole. Det var et krevende
prosjekt over fem år, med mange
skjær i sjøen. Jeg er stolt over det flotte resultatet.
– Hvordan er det å være rektor i
Asker-skolen i dag?
– Asker kommune har satset mye
på skole. Flinke direktører og gode
strukturer. Kommunen er langt fremme med pedagogisk tenking. Samtidig er det krevende; man må stå på
– det forventes mye tilbake.
– Opplever du at skolen har blitt mer
mål- og resultatstyrt gjennom tiden?
– Ja. Mye har forandret seg siden jeg
startet å jobbe i Oslo-skolen i 1979.
Skolen har blitt mer mål- og resultatstyrt - på godt og vondt. Det er positivt å ha krav og forventninger til
ledere, lærere og elever. Samtidig må
man finne balanse.
– Jeg opplever også at mye ansvar
for barns oppdragelse legges over på
skolen, særlig av politikere. Lærerne
har ikke kapasitet eller kompetanse til
å alene drive all oppdragende aktivitet. Samarbeid mellom skole og foreldre er derfor kjempeviktig.

– Læreryrket har en utrolig viktig
samfunnsoppgave. Jeg kunne ønske
at flere så verdien av å jobbe med de
yngste barna i skolen. De som blir lærere i dag vil helst jobbe fra 5. trinn og
oppover. Det er også viktig å ha gode
lærere som jobber med grunnleggende ferdigheter de første årene.
– Hadde Heggedal skole utfordring
med dette?
– Ja. Det er færre søkere på jobber i
de yngste alderstrinnene. Det er synd,
for det er her basisen for å bli gode
elever legges.
– Hva skal du bruke tiden til, nå som
du har blitt pensjonist?
– Jeg ser frem til å bruke mer tid med
barnebarna, til å sykle og være ute i
skog og mark. Å komme på besøk tilbake til skolen er også hyggelig.
– Jeg håper bygda har satt pris på at
jeg har vært her så lenge. Det er godt
å ha en følelse av at man har betydd
noe for flere. Etter 13 år på Heggedal
skole, vil jeg alltid føle meg hjemme
her. Sånn sett kan du si at en del av
hjertet mitt alltid vil ligge i Heggedal.
Takk for kaffen!

– Hva slags tips vil du gi til unge som
Tekst og foto: Anders Lie Hagen
skal velge studieretning i dag?
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Medlem i Heggedal Idrettslag?
Vi håper at alle Heggedøler vil være med å støtte idretten i bygda ved å bli støttemedlem/medlem i
Heggedal Idrettslag
Støttemedlemskapet koster 220,- og kan fornyes hvert år. Vi er glade for hvert eneste år du vil
bidra.
Dersom du ønsker fullt medlemsskap så koster det 250,- for junior og 300,- for senior, mens
familiemedlemskap koster 550,- pr år.
Sett beløpet inn på kontonr. 5136.05.38382 og legg inn navn og adresse, gjerne også e-postadresse,
under `Betalingsinformasjon`. Når det er gjort får vi registrert deg som medlem i idrettslaget.
Ved spørsmål, ta kontakt på: post@heggedalil.no
0
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Friidrett
Nye rekorder og flott innsats på Nesøyalekene!
Heggedal stilte som tradisjon tro med flere deltagere på Nesøyalekene
1.september. Her ble det satt rekorder i fleng av våre utøvere og ikke minst var
det gøy å være flere på stevne spesielt så bra vær som det var i dag.
Daniel White fikk et veldig bra resultat på høyde som han fikk 3.plass for
og god innsats på 60 meter og lengde.
Tobias Knudsen fikk 1.plass på høyde, med et flott resultat på 1,10m, i
tillegg til flotte resultater på kule, lengde, 60 meter og 500m terreng.
På Gutter 9, gjorde Sixten og Victor veldig bra innsats på 60 meter, kule,
lengde og 500m terreng.
For Jenter 9, stilte Elena, Thea og Elina på alle øvelser og det ble satt flere
nye personlige rekorder. Elena kastet over 4 meter i kule. På lengde var det
også gode resultater av alle tre med flere over og rundt 3 meter.
Alle koste seg på stevnet og fikk flere nye erfaringer som de tar med seg
videre på andre stevner. Det er gøy å være på stevne med Heggedal utøvere,
her har vi det gøy og gleder oss over den gode innsatsen og fine resultater.

Heggedals utøvere med på å ta Akershus til seier på
Hamar!
Vi er så heldige at vi har så mange fine utøvere i Heggedal IL Friidrett. 3 av våre utøvere ble
tatt ut for å være med på kretslaget i kretskampen mellom alle kretsene på Østlandet. Stevnet
gikk av stabelen på Hamar helgen 8-9 september og på tross av veldig vekslende vær lørdag
og søndag, hvor det også kom noen forferdelige regnskyll stod våre utøveres innsats til glans!
Utøvere som var med var:
Melisa Nezic på kule, Melisa tok 2.plass i kule med et kast på 8,49m
Sondre Marstein tok 4.plass på 200m Hekk med 32,92 og satte ny pers i Høyde med 1,41
I Diskos kastet Julia Refvik over 20m (20,50) og var med å ta Akershus til seier i Donald
stafetten (10x80m)
Flotte resultater av alle sammen og god innsats!

Flust med medaljer til Heggedal på Kretsmesterskapet i Nittedal!
Helgen 15-16 september var det Kretsmesterskap for 11-14 år i Nittedal. I tillegg var det
mulighet for 10 års gruppen å delta på stevnet, men for 10-åringer er fokus deltagelse og
personlige resultater, derfor er det kun deltager premier for de minste.
Fra Heggedal hadde vi 2 stk 14-åringer, 2 stk 12 åringer og Elina Refvik som egentlig er i
9 års gruppen, men som stilte i 10 års gruppen for å kunne være med på stevnet. I og med
at dette er et kretsmesterskap for både Oslo og Akershus friidrettskrets så konkurrerer Oslo
og Akershus sammen, mens premieringen deles ut innenfor hver krets.
Våre utøvere hadde flotte resultater og tok hjem totalt 12 medaljer! 3x 1.plass, 4x 2.plass
og 5x 3.plass
Her er noen av de flotte resultatene:
Rolf Magnus Marstein Kristiansen tok 1.plass for Akershus i 60m hekk med tiden 10,62,
1.plass i høyde med 1,30m, 1.plass i stav med 2,25, 2.plass i tresteg med 9,95 og 3.plass på
60m med tiden 9,14.
Tobias Nordtvedt Knudsen tok 3.plass på 60m hekk med tiden 13,15, 3.plass i stav med
1,85 og ny personlig rekord og 3.plass i tresteg med 8,10m.
Geir Sondre Marstein Kristiansen tok 2.plass i høyde med 1,35m
Julia Eveline Refvik tok 2.plass i Diskos med 26,36 og ny personlig rekord! 2.plass i kule
med 7,05 og 3. plass på 60m med tiden 8,89.
Elina Maylinn Refvik gjorde flott innsats og fikk gode resultater på 60m, kule og lengde!
Gratulerer til alle våre flinke utøvere og gøy og se at vi har utøvere i flere aldersgrupper
som hevder seg i toppen!
Tekst og foto: Ole Martin Refvik
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Idrettens dag
Idrettens dag har blitt en god tradisjon i HIL, der barn og
unge i alle aldre kan treffes på vår arena, Gjellum, og prøve
andre aktiviteter enn de gjør til daglig.

Det er også en tradisjon at sola skinner og denne lørdagen
skinte den i kapp med deltagerne.
Takk til små og store for vel gjennomført!

De minste barna kan prøve seg på varierte aktiviteter innen
friidrett, fotball og ski, og i tidlig alder bestemme seg for hva de
har lyst til.

Styret i HIL

A-lagstrener Terje Småhaugs´ corner:
Heggedal A-lag startet
opp igjen med første
kamp på høstsesongen
7.august med 1-0 over
Årvoll på bortebane.
Dette var starten på en
strålende høstsesong, og
vi ligger nå på 2.plass
med kun 2 kamper igjen.
Etter vårsesongen lå vi på
5.plass. Vi har nå 35
poeng på 18 kamper.
Årvoll leder med 6 poeng
med en kamp mer spilt
enn oss. Vi tapte siste
kamp mot Skeid 2 etter å
ha ledet til det var 18
minutter igjen. Vi var
derfor veldig nærme å lukte på opprykk til 3.divisjon , men nå
ser det ut som Årvoll går opp da de i tillegg har bedre
målforskjell enn oss. Røa har trukket laget og det gjorde at vi
mistet «18 plussmål» i og med at vi vant 8-0 og 11-1 mot Røa.
Årvoll vant ikke med slike sifre mot Røa så det hadde betydning
for oss i negativ retning, så det var skuffende for oss over
halvveis i serien.
Bak oss jager 4 lag så det er veldig jevnt. Jeg synes det har vært
en meget morsom og tøff serie med mange gode lag i
Daglig leder:
Leder:
Nestleder:
Leder fotball:
Friidrett:
Langrenn:
Trim og trening:
Sykkel:
Blåfjellhytta:
Utleie Gjellum:
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Svein Roar Aandal
Torgeir Kroken
Bente Nordli
Kjell Aksberg
Berit Marstein
Vidar Johansen
Laila Samuelsen
Anders Kroken
Bente Nordli
gjellum@heggedalil.no

«Stikkaligaen». I forhold til målet vårt å ligge i toppen, ligger
vi godt an.
Vi er og for øyeblikket beste lokale laget i avdelingen med
Vollen, Lommedalen, Holmen og Asker 2.
Vi har til tider spilt underholdene fotball samt vært gode
bakover, men har dessverre ikke trent nok for å kunne vinne
serien og gå opp i 3.divisjon.
Som jeg skrev sist, tjuvstartet vi høstsesongen med siste kamp
før ferien som vi vant 3-1 over Vollen.
Det betyr at vi har slått naboen Vollen 2 ganger i år! Det er alltid
veldig gøy å vinne lokalderbyer, både for spillere og for
publikum. Budstikka har sendt en rekke kamper på nettet med
de lokale lagene hvorav flere av våre har blitt sendt.
«Stikkaligaen» gjør interessen for ligaen enda større og ekstra
morsom. Takk til Budstikka.
Jeg vil takke alle spillere samt hjelpetrener Fredrik Bøe,
oppmann Daniel Øverbye Andresen, oppmann Zishan Abbas,
A-lagets repr. i fotballstyret Monica Øverbye, Web og
markedsansvarlig A-lag Dag Magne Vegel, hjelpere Torill
Småhaug og Paal Røisland. Dere har alle vært til stor hjelp for
meg.
Vi får se om vi møtes igjen neste år…
Takk til alle som har støttet oss og sett på oss.
Mvh Terje R. Småhaug
A-lagstrener

934 47 017
913 40 310
982 28 461
905 19174
971 81 309
414 66 400
915 66 932
480 35 109

sveinroar10@gmail.com
t-bjarne@online.no
bente.nordli@gmail.com
kjell.aksberg@telenor.com
berimar@online.no
vidar73@gmail.com
Lssamuel@online.no

Bank fra A til Å
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Parkeringsautomat ved
Heggedalsenteret
For å bruke parkeringsplassen på baksiden
av Heggedalsenteret i tidsrommet kl. 07-19 på
hverdager og 07-16 på lørdager, må man nå
trekke parkeringsbillett.
2 timer gratis, deretter kr. 30 per time.
Dette gjelder også
el-/hydrogenbiler.

Heggedalsposten

37

Nå kan du ta influensavaksinen
på Heggedal Apotek
Ingen timebestilling, og det hele er over på en
liten halvtime. Så enkelt kan det gjøres for den
som vil ta årets influensavaksine. Nå står
godkjente vaksinesettere klar til å stikke
kundene sine, både raskt og effektivt.
Myndighetene har som mål at 75 prosent av dem
som har behov for influensavaksinen faktisk tar
den. Dessverre er det altfor få som vaksinerer seg
hvert år. I sesongen 2016/17 døde 1700 personer
av influensa. Nå skal vi gjøre det enkelt for kundene
våre.
– De viktigste risikogruppene er 65+, kolspasienter, astmatikere, hjertepasienter, diabetikere og
gravide, men hos oss er alle voksne som ønsker
selvfølgelig hjertelig velkommen inn for et lite stikk
i overarmen, sier apoteker Kari Marie Førde ved
Heggedal apotek.
Tilbudet ble testet i drøyt 20 apotek i fjor, og erfaringene var så gode at du nå kan vaksinere deg i
mer enn 200 Ditt Apotek og Vitusapotek over hele
landet. Kort fortalt bestiller du vaksinen på nett, og
så går du til apoteket for å få vaksinen satt – like
enkelt som om du skulle hente ut en hvilken som
helst reseptmedisin.
– Det eneste vi ber om er at de som vaksinerer
seg ikke forlater apoteket før det er gått en halvtime. Enkelte kan jo reagere på sprøytestikk med litt
svimmelhet eller liknende, og da er det greit at vi er
i nærheten, sier Kari Marie.

Søndag 21. oktober er TV-aksjonen NRK.
Pengene går til mat, hjelp og omsorg til de
som trenger det mest i landet vårt.

Vaksinen bestiller du enkelt på www.eVaksine.no.

Ett av ti barn vokser opp i fattigdom i Norge og ca.
150.000 mennesker hadde ikke nok mat i 2017.
Det er mange som ikke har en seng og sove i og
det er altfor mange som står utenfor.
Dette er hva pengene som kommer inn, skal
brukes til. Her kan vi alle bidra, enten som givere
eller bli bøssebærer. For å nå frem til alle som
ønsker å gi et bidrag i vårt distrikt, så trenger vi
mange bøssebærere. Du kan enten registrere
deg på blimed.no eller ta en telefon eller sende en
SMS til meg.
Målet er at alle husstander i området vårt skal
få besøk av en bøssebærer den 21. oktober. På
forhånd stor takk til alle små og store bidragsytere.
Husk kontanter! Eller du kan betale med Vipps.
Laila Samuelsen, områdeleder for Heggedal og
Solberg - tlf. 915 66 932.
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Tre godkjente vaksinatører på Heggedal apotek: Katharina Olsen (f.v.), Kari Marie Førde og Marianne Kragøe.

1. oktober ble det innført pendler- og
dagsparkering ved Heggedal stasjon
Pendlerparkering koster kr. 100,- per 30-dagersperiode og betales med appen “Bane NOR Parkering”.
Dagsparkering innføres samtidig på noen P-plasser,
et tilbud til togreisende med enkeltbillett. Parkering
kjøpes i P-automat og koster kr. 40,- per dag.
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Godt driv i Heggedal Salongorkester

Vi trenger flere bud

Heggedal Salongorkester består av musikanter
som har “blåst støv” av instrumentet sitt. Øystein
Sparr har vært dirigent siden oppstarten i januar
2017.

Heggedalsposten har behov for flere bud som
kan distribuere bladet i postkasser. Det er ledige
ruter på Engelsrud, Torp Høymyr og Gullhella.
Jobben tar cirka én time - 6 ganger i året.
Er du bortreist eller ikke har mulighet, er det eget
vikarbud som tar ruta for deg. Har du mulighet til
å gjøre en frivillig innsats i nærmiljøet?
Ta kontakt med Stein D. Berge på
mail sdb@crust.no eller telefon 986 95 680

– Heggedal Salongorkester har en god
besetning! Selvfølgelig
vil det låte enda saftigere med flere musikere, men jeg synes
nivået på gjengen er
bra. Vi øver jo kun
annenhver tirsdag kl. Dirigent Øystein Sparr
19-21.30, og jeg hører Foto: Anders Lie Hagen
at bandet blir tryggere
på bladspill og mer avansert stoff. Også er det jo en
gjeng med trivelige folk!
Hva er egentlig bakgrunnen din?
– Har musikk hovedfag fra Universitetet i Oslo, jobbet
i Asker kulturskole i flere år, dirigert korps og storband. Jobber nå som lærer på Hovedgården ungdomsskole, selvfølgelig også med faget musikk.
Du er jo selv en svært aktiv musiker, i hvilke band
kan vi høre deg opptre?
– Jeg spiller trompet som hovedinstrument og kan
høres i Vollen Big Band, Asker Washboard ﬁve, Asker
symfoniorkester samt i ulike kirker (konﬁrmasjoner og
bryllup) i nærområdet.
Hva vil du si til de som vurderer å ta opp gamle
spillekunster?
– Kjør på! De fleste som har spilt før klarer å jobbe
seg opp til et nivå hvor samspill med andre funker.
Oppfordringen min er klar: chill og spill!
Kunne du tenke deg å bli med oss og spille?
Stikk innom på en øvelse i Heggedal flerbrukshall.
Kontaktperson Heidi Must: heidimust1@gmail.com

MORGENSTEMNING
VED BREIMÅSAN
Vi liker Kjekstadmarka spesielt godt, forteller Erik
Hauglin, som vi møtte på Breimåsan en søndag
morgen. Han, hans fru Kristine Wøien og venn
gjennom mange år, Mats Vangbo, ryddet etter
frokosten som var inntatt på den store steinen på
toppen av Breimåsan. Mye åpen skog, ﬁne
myrer og skogstjern, svaberg og spennende
raviner, utdyper han. Og dessuten mulighet for å ta
noen askeladdenposter.
Men det var gjengen i hengekøyen som egentlig
fanget vår oppmerksomhet. For de til sammen ﬁre
barna Gustav, Mats, Ingrid og Emilie i alderen 3-8
år storkoste seg i hengekøyen, der noen av dem
også hadde tilbragt natten. Egentlig var planen å gå
til den andre siden av myra, ved den store utsikten.
Men i år var det så tørt at det gikk an å ligge rett på
myra – og for gjengen i trærne virket det ikke som
spørsmål om utsikt eller ikke var noen stor sak –
dette var helt topp!

Foto: Elisabeth Schjølberg

37-38 Smånytt 5-2018-ver02.indd 38

02.10.2018 23:13:40

I HJERTET AV HEGGEDAL SENTRUM
16 HELT NYE OG MODERNE, NØKKELFERDIGE SELVEIERLEILIGHETER!
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OVER 75% SOLGT
VISNING HVER TIRSDAG KL. 18-19

Prosjektet har vært en salgssuksess. Det er fortsatt townhouse tilg jengelig. Townhousene er på ca. 125 kvm bruksareal og strekker seg over to plan med stor takterrasse
på rundt 55 kvm. Her er det flotte solforhold og utsikt til vakre Gjellumvannet. Gjennomgående moderne og pen standard med delvis åpen stue- og kjøkkenløsning
med direkte utgang til balkong i hovedetasjen. Sjarmerende forhage og egen inngang. Hjørnebygget ligger midt i «nye» urbane Heggedal sentrum med bare 3 minutters
gåavstand til toget. Adresse: Trevaren 10, 1389 Heggedal. Her flytter man rett inn i en splitter ny og moderne bolig med forretninger i 1.etasje. Velkommen til visning!

Priser fra kr. 3 300 000 - 7 300 000
ER DU KLAR FOR Å VRI OM NØKKELEN TIL HJØRNEBYGGET? FINN DIN NYE BOLIG PÅ HJORNEBYGGET.NO
ANDERS WINTHER, Leder nybygg
Mob: 97 97 96 96 - e-post: aw@bnbolig.no
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SOLSKJERMING
FASADE & BOLIGTEKNIKK AS
Er du lei annonser med
30% rabatt?
Det er sluttsummen
som teller!
Priseksempel Zip-Screen:
B:250 x H:200

KR. 9.820,Prisen inkluderer MVA,
SOMFY RTS motor
og fjernkontroll!

FASADE & BOLIGTEKNIKK AS

*Monteringspris tilkommer

KONTAKT OSS
I DAG!
Send SMS med
BEFARING til 2229

Fasade & Boligteknikk AS | Heggedalsveien 350 | 1389 Heggedal | tlf 66 79 77 00 | post@fbtek.no | ww.fbtek.no
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