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Hjul og glede

For et par måneder siden gikk husstanden her til innkjøp av to 
elektriske sykler. Utvalget var begrenset, for salget i sommer har 
visst vært enormt. Vi endte opp på XXL med en hyggelig, ung 
selger vi absolutt hadde tro på. Men med syklene i hus var det 
litt usikkerhet før vi kom i gang. Den eneste bruksanvisning som 
var å oppdrive lå på nettet, en reparasjonshåndbok på 300 sider. 
Det ble ”learning by doing”. Suksess! Den første, ”korte” prøvetu-
ren endte på Spikkestad. Følelsen av å bare glede seg til neste 
motbakke var fantastisk! Siden den turen har jeg misjonert for el-
sykkel. Norge er kupert, og el-sykkel er løsningen! Et kjøretøy på 
bare 25 kilo frakter deg rundt, mens en bil veier halvannet tonn. 
Og med motoren i turbo-modus tråkker du opp Heggedalsbakken 
som om det var flatmark!

Sykkelen har en oppgitt rekkevidden på 5 til 10 mil på en lading, 
så jeg så ingen grunn til å lade i hytt og pine. Vi bestemte oss for 
formiddagsniste på Dikemark her en dag, og jeg hadde klokketro 
på de to prikkene som var igjen på batteri-indikatoren. På hjemtu-
ren takket batteriet for seg nederst i Heggedalsbakken, rett uten-
for kapellet. Men jeg er fremdeles frelst for el-sykkel, og gleder 
meg til våren!

God (h)jul når den tid kommer!

PS.: Rart med det. Jeg har begynt å se med litt mildere blikk på  
syklister som ”er i veien for” biltrafikken. De er i grunnen ganske kjek-
ke.
              DHS

Heggedalsposten er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlemsblad/meldingsblad 
for organisasjoner i Heggedal. Organisasjonene er redaksjonelt ansvarlige for sine egne sider. Heggedalsposten er et 
prosjekt innenfor Heggedal nærmiljøsentral. Bladet trykkes av UnitedPress Tipografija i Latvia, og distribueres i Heggedal, 
Hallenskog, Askerbørskogen, Gullhella, samt deler av Blakstad og Vollen. Opplag: 6000 eks. Adresse: Heggedalsposten, 
Postboks 96, 1380 Heggedal. E-post kan sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller til: post@heggedalsposten.no 
/ post@iheggedal.no. Du kan også bli medlem av Heggedalspostens Facebook-gruppe.

Alle nummer av Heggedalsposten kan leses og lastes ned fra nett: www.heggedalsposten.no.

Redaksjonen for bladet ble avsluttet 17. november

Annonsepriser 2021:
Annonseprisene fra 2020 er uendret.
Prisene gjelder for ferdigmateriell. Hvis 
Heggedalsposten skal produsere annon-
sen, må vi beregne et produksjonstillegg 
avhengig av arbeidets omfang.
1/8 side   kr.  1.050,-
1/4 side   kr.  1.950,-
1/2 side   kr.  3.300,-
1/1 side   kr.  7.000,-
Ved årsavtale og 6 innrykk gis 20 % rabatt. 
NB! Vi ønsker å begrense mengden av 
annonser i bladet, og må derfor i enkelte 
tilfeller avvise annonsører.

Abonnere?   Du kan abonnere på Heggedalsposten, og få den til-
sendt pr. post. Det koster kr. 350,- pr. år, for å dekke portoutgifter. Betaling 
til bladets konto 6215 05 92467.  Husk å oppgi navn og adresse! 
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Nå er Thune-hytta satt i stand

Jeg har i lengre tid kjørt forbi «Thunetoppen» og sett det gradvise forfallet av «Thunehytta 
som eies av Asker kommune. Men nylig dukket den opp i nyoppusset stand – takket være Toralf 
Dehli som bor i presteboligen like ved. Han kontaktet kommunen og varslet om at forfallet nå 
var kommet svært langt. Og jammen dukket det ikke opp snekkere fra kommunen med verktøy 
og materialer! Thunehytta er blant de eldre husene i Heggedal og har en historie å fortelle. Den 
fortjener enn bedre skjebne enn å forfalle.

Du har sikkert sett den vesle rødmalte stua der den ligger 
på pynten ut mot Gjellumvannet like ved presteboligen. 
Navnet har den etter lærerparet Gudbrand og Agnes Thune 
som bygde nytt hus etter at Gudbrand Thune gikk av med 
pensjon og de måtte flytte ut av lærerboligen ved skolen. 
Thune kom fra Vang i Valdres til Heggedal i 1912 og ble 
ganske snart engasjert i foreningsliv og bygdas ve og vel. 
Lærer Olav Løken, som overtok etter Thune, ga ham føl-
gende «attest» etter at han hadde sluttet: «Med valdresens 
særegne evne til raskt å slå rot i ny jord var han snart ekte 
heggedøl. Det var en særs omgjengelig mann med en åpen 
pengepung som aldri sa nei når noen ba om et bidrag til 
ett eller annet formål i kretsen. Han sluttet skolearbeidet i 
1947 etter oppnådd aldersgrense.»

At pengepungen var åpen, ser vi blant annet ved at han 

Tekstog bilder: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

bidrar med en pengesum til vellets årlige basar allerede i 
1917. Året før hadde han overtatt rollen som bibliotekar og 
sørget for innkjøp av bøker som falt i heggedølenes smak. 
Fra 1915 var han også kasserer i Asker Sparebanks filial i 
Heggedal. Denne stillingen hadde han i over 40 år. Banken 
og biblioteket delte samme rom i 2. etasje i Heggedal Mei-
eri.(= Det gule huset i sentrum.) I 1923 tok han initiativ til 
å stifte Heggedal Ungdomslag og var selv formann de før-
ste åra. Da det ble snakk om å bygge kapell i Heggedal, var 
han å finne i kapellkomiteen. Kapellet ble innviet i 1931.

Men tilbake til «Thune-hytta»
Hytta er nok eldre enn Thunes fartstid i Heggedal. Det som 
i et par generasjoner har gått under navnet «Thunetoppen», 
ble tidligere kalt «Smietoppen». Thune-navnet fikk den et-
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”Tante” Berit med barna i parken. I bakgrunnen ser vi 
Gjellumvannet og jordene på Gjellum.

Den gamle veggen er revet og ny settes opp høsten 
2020

Glade barn i barneparken omkring 1950.

Slik så hytta ut før restaureringen

ter at ekteparet Thune kjøpte eiendommen og bygget nytt 
hus der omkring 1950. I dag står Asker kommune som eier 
av både presteboligen og hytta. Huset har vært brukt til bo-
lig for presten etter Thunes tid.

Smia til Bøhmer på «Smietoppen»
Smed Harald Bøhmer var født i Røyken i 1885, og kona 
Agnes var født i Drammen i 1883. Etter endt læretid i Stok-
kersmia hos smed Martin Stokker, startet Harald Bøhmer 
opp for seg selv i smia på Heggedal Hovedgård. Denne 
smia lå ca 30–40 meter øst for hovedbygningen, ved enden 
av askealle’en (smia ble revet i 1976). Etter at Vollenveien 
ble bygd i 1907, ble det mer trafikk mellom stasjonen og 
Gjellum. Derfor flyttet han ned til den lille toppen ved Gjel-
lumvannet med smieutstyret sitt. Tidligere hadde nemlig 
veien fra Gjellum til stasjonen gått på Røykenveien over 
Gjellumhagen og ned gjennom Hovedgården til sentrum. 

Midt på 1920—tallet var Harald Bøhmer igjen på flytte-
fot. Han bygde egen bolig og smie ved Guibekken, like 
ved Vollenveien bak Alf Olsens butikk (i dag veterinærene 

4-Pets). Her skodde han hester like til han døde i 1947.
Det hadde bodd folk i hytta ved Gjellumvannet før 

Bøhmer kom dit. Mine besteforeldre, Grethe og Oscar 
 Yggeseth, bodde der en kort periode før bestefar bygde hus 
med kjøttforretning, slakteri og pølsemakeri i 1914 – i det 
som senere gikk under navnet «Bråtensvingen» – på tomta 
som i dag huser det store hjørnebygget ved rundkjøringa. 
Hytta har vært brukt som bolighus i lange perioder. Blant 
annet bodde Martin Torply der en periode under krigen, 
men også senere.  Akkurat når hytta ble bygd, er uklart. 
Trolig må det ha vært tidlig på 1900-tallet, kanskje i smed 
Bøhmers tid på «Smietoppen».

Omkring 1950 ble den første barneparken i Heggedal 
etablert der. Da var det et inngjerdet område rundt hytta 
med enkle lekeapparater som karusell og husker. Så vidt 
jeg minnes, så var Berit Johansen «tante» i barneparken. 
Dette var før det ble vanlig med barnehager. De kom først 
på 60–70-tallet – etter at kvinnene begynte å gjøre seg gjel-
dende i lokalpolitikken. På 1950–tallet var det fremdeles 
vanlig at kvinnene var hjemmeværende. De var husmødre 
og behovet for barnepass var ikke det samme som senere, 
da stadig flere kvinner skaffet seg utdannelse og lønnet 
 arbeid utenfor hjemmet. De som kjempet fram ordningene 
med barneparker og barnehager, fikk høre fra enkelte av 
den gamle skolen: «Jøss, kan dem ikke passe onga sine sjøl 
nå’a». Men den motstanden stilnet raskt.

Huset etter lærerparet Thune har vært benyttet som pre-
stebolig siden 1965. Toralf Dæhli har bodd der siden 1975. 
Før ham bodde prestene Arne Christian Berg, Thor Wagle 
og Rolf Berg der. Den gamle hytta har tjent som uthus for 
presteboligen.
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3-5 Historisk HP 2020-6.indd   43-5 Historisk HP 2020-6.indd   4 16.11.2020   18:16:4116.11.2020   18:16:41



Smed Harald Bøhmer startet for seg selv i smia på 
Heggedal Hovedgård. Senere flyttet han ned til ”Smie-
toppen” ved Gjellumvannet. Det var mer sentralt der etter 
at Vollenveien ble bygd i 1907.

Smia på Hovedgården ble revet så sent som i 1976.

Martin Torply bodde i ”Thune-hytta” de siste krigsåra. Både før 
og etter krigen hadde han eget høytaleranlegg som ble brukt ved 
idrettsarrangementer og festlige anledninger.
Da Martin Torply søkte om å få arrangere nyttårsfest på Gjellum i 
1942, fikk han avslag fra lensmannen. Det var nemlig forbud mot 
fester og større ansamlinger under krigen.

Heggedalsposten 5
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Sagen Eiendomsutvikling ønsker å bygge lei-
ligheter rett ovenfor Heggedal stasjon, i Kleiva. 
Her er det foreslått 166 leiligheter fordelt på 5 bygg. 
Forslaget viser blokker på 7 til 8 etasjer, med utsikt 
utover Gjellumvannet og Heggedal sentrum.
  - Det er viktig å presisere at dette er de første 
skissene i en tidlig fase, og planinitiativ har ikke blitt 
innsendt enda, forteller Marius Sagen, daglig leder i 
selskapet. 

Gangavstand til stasjonen og sentrum gjør at tom-
ten ligger innenfor kommunens prioriterte vekst- 
område for Heggedal. Målet er å minimalisere  
bilbruk ved å tilrettelegge for sykkel og gange.  
 Sagen Eiendomsutvikling er en lokal aktør, og 
står bak leilighetsprosjektet Gullhellapynten på 
Ringveien. Nå mener firmaet at utbygging i Gamle 
Heggedalsvei vil være med på å opprettholde et 
levende lokalmiljø i Heggedal sentrum. 

Heggedalsposten6

Tekst: Anders Lie Hagen          Foto: Ian Spink

Det er foreslått leiligheter i Kleiva rett ovenfor Heggedal stasjon. 
Utbygger har ikke diskutert mulig adkomst med kommunen enda, 
men ønsker i utgangspunktet å unngå innkjøring via det etablerte 
nabolaget på Skjellestad. Illustrasjon: Hartmann Arkitekter

Ønsker 166 nye leiligheter 
ved Heggedal stasjon

Prosjektet føyer seg inn i rekken av utbyggings-
områder i og rundt Heggedal sentrum:
I 2014 sto Heggeodden ferdig med 107 leiligheter.  
Tandberg Eiendom vil innen 2022 ha fullført byg-
ging av nærmere 120 leiligheter på Heggedal 
Torg. På Fabrikktomta planlegges ytterligere 180 
leiligheter. Samtidig skal Hjørnebygget i sentrum 
utvides og den gamle sentrumsgården rehabilite-
res til leiligheter.
 I Rødsåsen er det bygd mye det siste tiåret, og 
Beliggenhet Holding planlegger nå 159 nye bo-
enheter i Åmotåsen. BoKlok utreder muligheten 
for å bygge på Skjellestad. Det er også vedtatt ny 
reguleringsplan for adkomstvei til Øvre Hallenskog, 
som vil legge til rette for videre utbygging i  
Hallenskog - et området som er regulert for 500 
nye eneboligtomter.

Bekymring for økt trafikk

Ettermiddag på Røykenveien. Stor gjennomfartstrafikk og mange 
lokale utbyggingsprosjekter har gitt mye kø. 
Foto: Terje Reier Gundersen.
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Alt er litt annerledes i år, men vi ønsker 
å by på den samme gode julestemningen 

som alle andre år. 

Om du ikke ønsker å komme
 personlig - hjelper vi deg via mail eller 
telefon. Vi pakker inn gavene og avtaler 

opphenting eller levering.

Gaveme som gleder

Trevaren 16, 1389 Heggedal
Heggedal sentrum, det gule huset, 

frisørkjelleren

Frisør
Anne Grethe Thune

48 47 65 47

SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572

Film og Videokonvertering I hjertet av Heggedal
gjennom  30 år

Har du smalfilmer-video-lysbilder,
 kan vi overføre disse til Dvd/harddisk.

Beøk oss I 4. Etg I Sentrumsgården og se samtidig vår
filmutstilling I Heggedalsbakken 6 (over Kiwi)

Kunnskap gjennom 30 år 

Tlf: 66 79 45 45
Eller gå inn på våre nettsider:

www.jadu.no

Heggedalsbakken 6
1389 Heggedal

SMALFILM-VIDEO
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– FRIIDRETT – 
Stor stas med ny idrettspark på Gjellum 

offisiell åpning var 9. september i år. 
Et godt bevis på at langsiktig planlegging nytter, bare man har engasjementet og et aktivt lokalsamfunn bak. 

Sammen har Gui SK og friidretten fått et veldig flott treningsanlegg til bygdas aktive barn og voksne.
I denne tiden vi nå lever i, er det enda viktigere med en felles

arena, en møteplass. På Gjellum Idrettspark, møter barna 
venneflokken og de voksne får en hyggelig prat, hvis de da ikke 

springer rundt og hjelper til ute på banen med forskjellige 
øvelser, finner frem startblokker eller raker i lengdegropen.

Ja, det er friidretten i et nøtteskall. 
Vi står alle sammen samlet og bidrar til at barna har et 

godt og allsidig tilbud i alle aldre. 
 

Vi i Gui SK friidrett har hatt fokus på å opprettholde et tilbud 
for de aktive barna i denne perioden. Vi har trent to ganger 
i uken siden april, men under meget spesielle og krevende 

tilrettelagte treninger. Med et stort engasjement av trenere/
foresatte Olja White og Bjørn Henrik Pedersen som trener 5.-7. 

trinn og mange andre flinke foreldre/trenere fra 1.- 4. trinn 
som bidrar til 2 ukentlige fellesøkter på Gjellum / Flerbrukshallen 

i Heggedal, har vi klart å gjennomføre dette. Derfor er vi utrolig 
stolte over å kunne formidle gleden ved å bidra til det felles-

skapet som Gui SK friidrett har klart. 

Med hovedtrener Berit Marstein som ildsjel, primus motor 
og leder, var gleden stor da vi igjen kunne delta på sesongens 

utendørs stevner 2020 før sommeren. 
 Gui SK har stilt med en stor gruppe utøvere på flere stevner nå 

i høst. Flotte resultater og flott innsats av Gui SK utøvere på 
Askerlekene 25.-27. september. Det var bra oppmøte av 

utøvere fra Gui SK som deltok. Fint stevne med flotte resultater 
og flott innsats. Gøy å se at så mange tok turen til Askerlekene 
som opprinnelig skulle vært arrangert i juni, men ble flyttet til 

september. Her var det mange nye personlige rekorder, 
pallplasseringer og medaljer å ta med seg hjem. 

Kjempeinnsats av alle!
 

I tillegg var det også god innsats og flotte resultater på årets 
Kretsmesterskap - Stovner 11.-13. september.

Veldig gøy å se at flere av våre utøvere tok turen til Stovner-
banen, hvor Kretsmesterskapet for Oslo og Akershus ble 

arrangert i forbindelse med Grorudalslekene. 
 

Flere utøvere hadde tatt turen til 
Nittedalslekene helgen 22.-23. august. 

De fikk prøvd seg på et flott stevne i litt blandede værforhold, 
men med god stemning og glade deltagere.

Tyrvinglekene inne som er et av Norges største innendørs 
stevner, møter vi deltagere fra mange deler av Norge og 

med besøk fra Sverige. Et bra resultat på Tyrvinglekene kan 
man derfor være veldig fornøyd med! Gui SK stilte på siste 

innendørs Tyrvinglekene med utøvere fra 10 års klassen og opp 
til 16 års klassen. Det var mange som satte personlige rekorder 

på stevnet og det gjør det ekstra gøy, og stemningen var på topp.

Til slutt må vi gratulere alle våre utøvere som deltok på 
utendørs stevner med flotte plasseringer, god innsats 
og nye personlige rekorder. Her er det bare å stå på så 

kommer resultatene på løpende bånd. 
Vi ser frem til flere innendørs stevner fremover 

hvor vi kanskje blir enda flere fra Gui SK friidrett.

Fra venstre: 
Elina Refvik, Stine Lyngstad, Elena White

Fra venstre: 
Linnea Beitnes, Benjamin Beitnes

Forfra: Stine Lyngstad, Elina Refvik, Elena White

HER ER NOEN BILDER FRA STEVNER 2020.

Vi søker etter sponsorer til våre aktive barn i vårt lokalmiljø. 
VIPPS til 541258 GUI Sportsklubb friidrett 

eller kontakt Erik Olav Marstein på e-post: erik.marstein@gmail.com  ALLE BIDRAG ER HJERTELIG VELKOMNE!

TOM GJORDE DRØMMEN
TIL VIRKELIGHET

Veldig mange folk står bak etableringen av og dugnads-
arbeidet med Nye Gjellum Idrettspark som ble offisielt 
åpnet 9. september i år. Bak disse igjen står det alltid 
en primus motor: Tom Hermansen (60).

Et friidrettsanlegg 
vi er stolte av! 
GUI SPORTSKLUBB
Tekst: Stein Halvorsen
Foto: Stein Halvorsen/
Gui Sportsklubb

- Det har blitt et kjempeflott anlegg, sier prosjektlederen 
for Nye Gjellum Idrettspark, Tom Hermansen i Gui Sportsklubb.
- Hele prosessen har gått raskere enn det jeg hadde drømt om. 

Det ser akkurat ut som de heftige skissene som ble laget for syv år 
siden. Drømmen har blitt til virkelighet, legger den tidligere 

obersten og i dag rådgiver i konsulentfirmaet Cowi til.

GJORDE DRØMMEN 
TIL VIRKELIGHET

Vi må gå tilbake til det herrens år 2012 da ideen om en ny, større 
og moderne idrettspark ble unnfanget - det vil si at Gui Sports-
klubb (den gangen Heggedal IL) hadde flere ulike prosjekter og 
drømmer på ønskelisten.

- Jeg opplevde Asker-idretten som stykkevis og delt når det 
gjaldt anlegg. Jeg etterlyste en helhetsplan. Selv hadde 
klubben meldt inn fem prosjekter med ulike prioriteringer, hvor 
også midlene skulle komme etter hvert. Min ide var å slå sammen
klubbens ulike prosjekter til ett prosjekt. Ellers hadde vi hatt 
en byggeplass på Gjellum i over ti år. Nå kunne vi løse det med 
en stor og konsentrert innsats, forteller Tom som fikk gehør fra 
både Asker Kommune og i Asker Idrettsråd samt at hele styret 
i klubben sto bak ideen til prosjektlederen.

- På den måten ble også alle gruppene prioritert, langrenn, 
fotball og friidrett, med hvert sitt anlegg, rulleskibane, kunst-
gressbane og friidrettsbane - og Gjellum ville bli et samlings-
punkt. Dette gjorde det også lettere å selge inn ideen til de rette 
instansene og vårt prosjekt rykket frem i køen (les: prioriterings-
listen). 

27.5 MILLIONER KRONER
For å komme videre og ikke minst for å komme i havn med det 
gedigne prosjektet, var Tom og klubben avhengig av å knytte til 
seg eksterne folk, anleggskonsulent i Norges Idrettsforbund, 
Oddleif Dahlen, landskapsarkitekt Magnus Greni og rådgivende 
ingeniør Bernt Sønsterø.
Men også klubbmedlemmene Susanne Haugnes-Bourrie, Berit 
Marstein og Jan Gustavsen var inne i prosjektet i en tidlig fase 
og la ned en betydelig innsats.

Den opprinnelige kostnadsrammen (2018) var på 24.5 millioner 
kroner. I dag endte prosjektet på 27.5 millioner kroner grunnet 
miljøvalg av gummigranulat på kunstgressbanen. Summen inn-
befatter også en total fornyelse av driftsutstyr til idrettsparken.

- Vi er også forberedt på bruk av undervarme på kunstgress-
banen, hvis behov. Vi ser an behovet så lenge vi har en kunst-
gressbane med undervarme i Vollen. Kostnaden vil ligge på tre 
til fem millioner kroner.

Tom fremhever også at prosjektgruppen har hatt fokus på lave 
driftskostnader. I tillegg er klubben dypt takknemlig for en halv 
millioner fra både Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen 
samt at klubben hadde opparbeidet seg en egenkapital på to 
millioner kroner (mest takket være Toms frue, Trine, som 
gjennom mange år har stått for leieinntekter gjennom 
Blåfjellhytta og lokalet på Gjellum).

- I tillegg har vi kjørt opplæring for en del folk med tanke på 
å ta vare på idrettsparken. Men det ansvaret har vi alle, 
presiserer Tom.

TAKKER DUGNADSFOLKET
Tom er meget takknemlig for den enorme dugnadsinnsatsen 
som er lagt ned av medlemmene/foreldre.
- De skal alle ha masse ros. Jeg takker dem av hele mitt hjerte. 
Uten dem kunne ikke prosjektet gjennomføres, sier en tydelig 
imponert prosjektleder.

- Under hele prosessen har det også vært mye papirarbeid og 
mye byråkrati. Derfor har vi trengt å leie inn profesjonell hjelp, 
legger han til.
Tom forteller videre at han ikke har mistet nattesøvnen gjennom 
alle disse årene.
- He, he. Det viser kanskje hvor naiv jeg er, humrer 60-åringen 
og fortsetter:
- Det vil nok alltid gå bra. Merkelig nok bruker man lenger tid 
på å lete etter bekymringer, som knapt nok utgjør kun skarve 
ti prosent av prosjektet, enn det motsatte.
Selv om nå idrettsparken er tatt i bruk, er ikke Tom helt i mål 
med sitt arbeid.
- Det gjenstår et halvt år med arbeide. Mye skal følges opp 
gjennom dokumentasjon og annet papirarbeid.

Tom vil gjerne legge til ett navn til - vaktmester Otto Bjørnrud, 
som kom med i prosjektet i 2017.
- Otto har tatt et bra tak i anlegget og har også fått skryt av 
entreprenøren, sier Tom.

Om noen måneder kan Tom endelig slappe av og komme inn 
i den normale hverdagen igjen.
- Ting jeg tar ansvar for, liker jeg å gjøre ordentlig. Når det er sagt,
har jeg ingen planer om et nytt prosjekt – kanskje litt på hjemme-
bane, smiler han lurt.
Eller kanskje han igjen skal utfordre seg i maraton igjen? Han har 
blant annet gjennomført drøye 42 kilometer gjennom gatene 
i Bergen og Stockholm og i terrenget i Nordmarka

Nå oppfordrer Tom at brukerne tar hensyn til hverandre i hver-
dagen. På de travleste dagene/kveldene kan det være mange 
ulike aktører samlet der samtidig.
- Ta hensyn til hverandre, sier han klart og tydelig.
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– FRIIDRETT – 
Stor stas med ny idrettspark på Gjellum 

offisiell åpning var 9. september i år. 
Et godt bevis på at langsiktig planlegging nytter, bare man har engasjementet og et aktivt lokalsamfunn bak. 

Sammen har Gui SK og friidretten fått et veldig flott treningsanlegg til bygdas aktive barn og voksne.
I denne tiden vi nå lever i, er det enda viktigere med en felles

arena, en møteplass. På Gjellum Idrettspark, møter barna 
venneflokken og de voksne får en hyggelig prat, hvis de da ikke 

springer rundt og hjelper til ute på banen med forskjellige 
øvelser, finner frem startblokker eller raker i lengdegropen.

Ja, det er friidretten i et nøtteskall. 
Vi står alle sammen samlet og bidrar til at barna har et 

godt og allsidig tilbud i alle aldre. 
 

Vi i Gui SK friidrett har hatt fokus på å opprettholde et tilbud 
for de aktive barna i denne perioden. Vi har trent to ganger 
i uken siden april, men under meget spesielle og krevende 

tilrettelagte treninger. Med et stort engasjement av trenere/
foresatte Olja White og Bjørn Henrik Pedersen som trener 5.-7. 

trinn og mange andre flinke foreldre/trenere fra 1.- 4. trinn 
som bidrar til 2 ukentlige fellesøkter på Gjellum / Flerbrukshallen 

i Heggedal, har vi klart å gjennomføre dette. Derfor er vi utrolig 
stolte over å kunne formidle gleden ved å bidra til det felles-

skapet som Gui SK friidrett har klart. 

Med hovedtrener Berit Marstein som ildsjel, primus motor 
og leder, var gleden stor da vi igjen kunne delta på sesongens 

utendørs stevner 2020 før sommeren. 
 Gui SK har stilt med en stor gruppe utøvere på flere stevner nå 

i høst. Flotte resultater og flott innsats av Gui SK utøvere på 
Askerlekene 25.-27. september. Det var bra oppmøte av 

utøvere fra Gui SK som deltok. Fint stevne med flotte resultater 
og flott innsats. Gøy å se at så mange tok turen til Askerlekene 
som opprinnelig skulle vært arrangert i juni, men ble flyttet til 

september. Her var det mange nye personlige rekorder, 
pallplasseringer og medaljer å ta med seg hjem. 

Kjempeinnsats av alle!
 

I tillegg var det også god innsats og flotte resultater på årets 
Kretsmesterskap - Stovner 11.-13. september.

Veldig gøy å se at flere av våre utøvere tok turen til Stovner-
banen, hvor Kretsmesterskapet for Oslo og Akershus ble 

arrangert i forbindelse med Grorudalslekene. 
 

Flere utøvere hadde tatt turen til 
Nittedalslekene helgen 22.-23. august. 

De fikk prøvd seg på et flott stevne i litt blandede værforhold, 
men med god stemning og glade deltagere.

Tyrvinglekene inne som er et av Norges største innendørs 
stevner, møter vi deltagere fra mange deler av Norge og 

med besøk fra Sverige. Et bra resultat på Tyrvinglekene kan 
man derfor være veldig fornøyd med! Gui SK stilte på siste 

innendørs Tyrvinglekene med utøvere fra 10 års klassen og opp 
til 16 års klassen. Det var mange som satte personlige rekorder 

på stevnet og det gjør det ekstra gøy, og stemningen var på topp.

Til slutt må vi gratulere alle våre utøvere som deltok på 
utendørs stevner med flotte plasseringer, god innsats 
og nye personlige rekorder. Her er det bare å stå på så 

kommer resultatene på løpende bånd. 
Vi ser frem til flere innendørs stevner fremover 

hvor vi kanskje blir enda flere fra Gui SK friidrett.

Fra venstre: 
Elina Refvik, Stine Lyngstad, Elena White

Fra venstre: 
Linnea Beitnes, Benjamin Beitnes

Forfra: Stine Lyngstad, Elina Refvik, Elena White

HER ER NOEN BILDER FRA STEVNER 2020.

Vi søker etter sponsorer til våre aktive barn i vårt lokalmiljø. 
VIPPS til 541258 GUI Sportsklubb friidrett 

eller kontakt Erik Olav Marstein på e-post: erik.marstein@gmail.com  ALLE BIDRAG ER HJERTELIG VELKOMNE!

TOM GJORDE DRØMMEN
TIL VIRKELIGHET

Veldig mange folk står bak etableringen av og dugnads-
arbeidet med Nye Gjellum Idrettspark som ble offisielt 
åpnet 9. september i år. Bak disse igjen står det alltid 
en primus motor: Tom Hermansen (60).

Et friidrettsanlegg 
vi er stolte av! 
GUI SPORTSKLUBB
Tekst: Stein Halvorsen
Foto: Stein Halvorsen/
Gui Sportsklubb

- Det har blitt et kjempeflott anlegg, sier prosjektlederen 
for Nye Gjellum Idrettspark, Tom Hermansen i Gui Sportsklubb.
- Hele prosessen har gått raskere enn det jeg hadde drømt om. 

Det ser akkurat ut som de heftige skissene som ble laget for syv år 
siden. Drømmen har blitt til virkelighet, legger den tidligere 

obersten og i dag rådgiver i konsulentfirmaet Cowi til.

GJORDE DRØMMEN 
TIL VIRKELIGHET

Vi må gå tilbake til det herrens år 2012 da ideen om en ny, større 
og moderne idrettspark ble unnfanget - det vil si at Gui Sports-
klubb (den gangen Heggedal IL) hadde flere ulike prosjekter og 
drømmer på ønskelisten.

- Jeg opplevde Asker-idretten som stykkevis og delt når det 
gjaldt anlegg. Jeg etterlyste en helhetsplan. Selv hadde 
klubben meldt inn fem prosjekter med ulike prioriteringer, hvor 
også midlene skulle komme etter hvert. Min ide var å slå sammen
klubbens ulike prosjekter til ett prosjekt. Ellers hadde vi hatt 
en byggeplass på Gjellum i over ti år. Nå kunne vi løse det med 
en stor og konsentrert innsats, forteller Tom som fikk gehør fra 
både Asker Kommune og i Asker Idrettsråd samt at hele styret 
i klubben sto bak ideen til prosjektlederen.

- På den måten ble også alle gruppene prioritert, langrenn, 
fotball og friidrett, med hvert sitt anlegg, rulleskibane, kunst-
gressbane og friidrettsbane - og Gjellum ville bli et samlings-
punkt. Dette gjorde det også lettere å selge inn ideen til de rette 
instansene og vårt prosjekt rykket frem i køen (les: prioriterings-
listen). 

27.5 MILLIONER KRONER
For å komme videre og ikke minst for å komme i havn med det 
gedigne prosjektet, var Tom og klubben avhengig av å knytte til 
seg eksterne folk, anleggskonsulent i Norges Idrettsforbund, 
Oddleif Dahlen, landskapsarkitekt Magnus Greni og rådgivende 
ingeniør Bernt Sønsterø.
Men også klubbmedlemmene Susanne Haugnes-Bourrie, Berit 
Marstein og Jan Gustavsen var inne i prosjektet i en tidlig fase 
og la ned en betydelig innsats.

Den opprinnelige kostnadsrammen (2018) var på 24.5 millioner 
kroner. I dag endte prosjektet på 27.5 millioner kroner grunnet 
miljøvalg av gummigranulat på kunstgressbanen. Summen inn-
befatter også en total fornyelse av driftsutstyr til idrettsparken.

- Vi er også forberedt på bruk av undervarme på kunstgress-
banen, hvis behov. Vi ser an behovet så lenge vi har en kunst-
gressbane med undervarme i Vollen. Kostnaden vil ligge på tre 
til fem millioner kroner.

Tom fremhever også at prosjektgruppen har hatt fokus på lave 
driftskostnader. I tillegg er klubben dypt takknemlig for en halv 
millioner fra både Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen 
samt at klubben hadde opparbeidet seg en egenkapital på to 
millioner kroner (mest takket være Toms frue, Trine, som 
gjennom mange år har stått for leieinntekter gjennom 
Blåfjellhytta og lokalet på Gjellum).

- I tillegg har vi kjørt opplæring for en del folk med tanke på 
å ta vare på idrettsparken. Men det ansvaret har vi alle, 
presiserer Tom.

TAKKER DUGNADSFOLKET
Tom er meget takknemlig for den enorme dugnadsinnsatsen 
som er lagt ned av medlemmene/foreldre.
- De skal alle ha masse ros. Jeg takker dem av hele mitt hjerte. 
Uten dem kunne ikke prosjektet gjennomføres, sier en tydelig 
imponert prosjektleder.

- Under hele prosessen har det også vært mye papirarbeid og 
mye byråkrati. Derfor har vi trengt å leie inn profesjonell hjelp, 
legger han til.
Tom forteller videre at han ikke har mistet nattesøvnen gjennom 
alle disse årene.
- He, he. Det viser kanskje hvor naiv jeg er, humrer 60-åringen 
og fortsetter:
- Det vil nok alltid gå bra. Merkelig nok bruker man lenger tid 
på å lete etter bekymringer, som knapt nok utgjør kun skarve 
ti prosent av prosjektet, enn det motsatte.
Selv om nå idrettsparken er tatt i bruk, er ikke Tom helt i mål 
med sitt arbeid.
- Det gjenstår et halvt år med arbeide. Mye skal følges opp 
gjennom dokumentasjon og annet papirarbeid.

Tom vil gjerne legge til ett navn til - vaktmester Otto Bjørnrud, 
som kom med i prosjektet i 2017.
- Otto har tatt et bra tak i anlegget og har også fått skryt av 
entreprenøren, sier Tom.

Om noen måneder kan Tom endelig slappe av og komme inn 
i den normale hverdagen igjen.
- Ting jeg tar ansvar for, liker jeg å gjøre ordentlig. Når det er sagt,
har jeg ingen planer om et nytt prosjekt – kanskje litt på hjemme-
bane, smiler han lurt.
Eller kanskje han igjen skal utfordre seg i maraton igjen? Han har 
blant annet gjennomført drøye 42 kilometer gjennom gatene 
i Bergen og Stockholm og i terrenget i Nordmarka

Nå oppfordrer Tom at brukerne tar hensyn til hverandre i hver-
dagen. På de travleste dagene/kveldene kan det være mange 
ulike aktører samlet der samtidig.
- Ta hensyn til hverandre, sier han klart og tydelig.
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– FOTBALL – 
Det gror godt både i barne- og ungdomsfotballen i Gui SK. 

Vi har til sammen hatt 33 lag påmeldte i de yngre avdelinger i årets sesong. Disse er godt fordelt mellom gutte- og jentelag.

På guttesiden har vi lag både i 17 og 19 års klassen, samt 
2 senior lag påmeldt. Seniorlagene har dessverre ikke fått spilt 
kamper i år pga. koronarestriksjoner, men vi har godt håp om å 
komme sterkt tilbake i 2021.

På jentesiden har vi et lokomotiv for jentefotballen i Gui SK som 
spiller i 15-års serien (J15), på J15 har vi til sammen ca. 30 aktive 
jenter som til sammen stiller to 11er lag, et i 1. divisjon og et 
i 2. divisjon.

Sportslig gjør begge lagene det meget bra og de har kjempet 
i toppen av hver sin divisjon i årets sesong.

J15 har på mange måter banet vei for jentesatsningen i Gui SK, 
og to år bak kommer jenter født i 2007 (J13), også de med 2 lag. 
Gui SK sitt J13 lag har spilt i øverste divisjon og vant alle sine 
kamper i årets serie!!! 

Det skal satses på jentene fremover i Gui SK, og det legges planer 
for både lag i jenter 17-års serien, og seniorlag på damesiden 
allerede fra neste år av. Her ønskes det flere spillere så det er 
bare å melde fra om eventuell interesse.

REKRUTTERING
Om vi skal få mange spillere opp i ungdomsfotballen er vi 
avhengige av at det jobbes godt med rekruttering og å få barna 
med i fotballen fra tidlig alder.

Gui jenter 13 år - sølv i kretsmesterskapet for Oslo fotballkrets

Det planlegges for gjennomføring av rekrutteringsdager og 
jentedager fra våren 2021. Det vil komme ut informasjon til alle 
barneskoler i området i god tid før disse dagene. Formålet er å få 
aktivert og informert om fotballen i Gui SK!

Gui SK har forøvrig nylig gått til innkjøp av 4 stk. 3-er baner. Dette 
er små baner med vant som er perfekte for de minste og vi gleder 
oss til å ta dette i bruk på rekrutteringsdagene.

Onsdag 9. september 
løp den alltid tilstede-
værende og positive 
ordføreren, Lene 
Conradi, i gang 
anlegget ved å vinne 
et invitert/innlagt 
sprintfelt. Dermed 
var vi i gang.
- Nå er vi i mål med et etter-
lengtet idrettsanlegg. 
Fantastisk og imponerende. 
Også med tanken på all den 
dugnaden foreldre har lagt ned, 
sa ordføreren i sin åpningstale.

GJELLUM IDRETTSPARK 
BESTÅR NÅ AV:. Fotballbane 11-er.. Fotballbane 7-er.. Friidrettsbane.. Rulleskiløype.. Ballbinge.

Alle-Sammen-Alltid
Vi inkluderer 

ALLE 
Vi har det gøy 

SAMMEN 
Vi viser respekt 

ALLTID 

Ordfører Lene Conradi Aktiviteter på vårt flotte anlegg
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Leste du dette i 
forrige nummer?

Boken med massevis av selsomme fortellinger 
kan du få kjøpt hos noen bokhandlere. Men 
det enkleste er å få den hjem i postkassen. 
Send bare en SMS til 922 63 250 med din post-
adresse, og jeg sørger for at boken kommer til 
deg. En faktura på kr 199 følger med.

Hilsen Helge Bøkenes
Bøkenes Forlag, Heggedal

Borch Fagerhaug Elektro AS
Åmotveien 44, 1389 Heggedal

  * Rehabilitering
  * Nybygg
  * Alt innen elbil ladeløsninger

Kontakt oss på mobil 415 51 001 eller 
epost oborch@online.no

Underlandsveien 72, 1389 Heggedal
Telefon: 997 86 846, E-post: post@malerninge.no
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Med hest som en del av

Marit Kinserdal hadde en drøm om egen barnehage, og den realiserte hun i 2016. Med naturen 
og hester i nabolaget ble det en litt annerledes barnehage. 
En barnehage der besøk i stallen er en del av rutinen. 

Heggedalsposten har skrevet om barne-
hageutbyggingen i Heggedal, men vi 
har ikke skrevet om livet i barnehagen. 
I dette nummeret og minst ett senere 
nummer vil livet i barnehagen være tema. 
I dette nummeret er det familiebarne-
hagen i Hallenåsen terrasse som vies 
plass (se faktaboks om familiebarne-
hager). 
Det som er fint med denne barnehagen 
er at barna lærer seg å leke med barn i 
hele aldersgruppen som er fra 1-6 år. 
Det er Ragnhild Evensen Tunestveit 
som forteller dette, mammaen til Amalie, 
som legger til at hun syns det er fint 
at datteren kan være i en litt mindre 
gruppe. Dette støttes av Anette Bryn 
som har sønnen Emil i barnehagen. 

Kinserdal forteller at hun selv har vært 
«hestejente i oppveksten» og så med 
en gang muligheten da hun oppdaget 
hestene i nabolaget. Så ofte de kan, 
nesten hver dag, går en gruppe av barna 
bort til stallen til Helen Skuterud Jensen. 
Der er det fôring med gulrøtter og epler 

og kanskje en liten prat med hestene. 
Er det regn, så byr turen også på en 
mulighet for å hoppe i søledammer. 
Møtet med hesten er et fint pedagogisk 
virkemiddel, forteller Kinserdal. Det gir 
mestringsfølelse å tørre å mate hestene 
eller å kunne sitte på hesteryggen. 

En dag i uken er det mulighet for å ri, 
og etter ridningen er det strigling og 
skraping av hover – de må skrapes hver 
dag. Denne dagen stiller en forelder opp, 
en oppgave som går på rundgang og 
som er populær også blant foreldrene, 
skal vi tro Tunestveit og Bryn. 

Røyken kommune gjennomførte i 2018 
og 2019 prosjektet «Profesjonelle 
lekere» knyttet til å bruke rolle-lek som 
pedagogisk metode. Dette inspirerte 
Kinserdal, som bruker dette aktivt. Det 
tar utgangspunkt i barnas egen metode 
som vi alle kjenner fra typisk mor/far/
barn-leker der det å leke sammen er 
vesentlig, i motsetning til eksempelvis å 
perle eller huske. Barna bygger gjerne 

videre på det de har opplevd, lest eller 
sett på barne-TV forteller Kinserdal. En 
har kanskje vært ute i båt – og han får 
de andre barna med seg på den leken. 

Barna går inn i fiktive roller, forteller 
Kinserdal. De leker en historie og går 
inn og ut av leken for å planlegge videre 
forløp. De må ha felles fokus, evne til å 
innordne seg og selv ta initiativ, sosiale 
ferdigheter og ikke minst felles kunnskap 
og erfaringer om hva leken dreier seg 
om. Hos oss er politi og røver, pasient 
og sykehus, hund/katt/hest og eier 
samt dinosaur populære leketemaer, 
supplerer Kinserdal. 

Vi leser mye om utenforskap i dagens 
media, og barnehagene er en viktig 
arena for å forebygge dette. De ansattes 
innsats og lekekompetanse er derfor 
avgjørende for hvorvidt lekemiljøet i 
den enkelte barnehage er inkluderende 
- eller ikke. Erfaringene de har i denne 
barnehagen er at miljøet er blitt svært 
inkluderende, forteller foreldrene.  

hverdagen i 
barnehagen

Tekst: Elisabeth Schjølberg

Foto: Marit Kinserdal
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Vi spør foreldrene hva som gjorde at 
de valgte akkurat denne barnehagen. 
Nettopp beliggenheten i nærmiljøet har 
nok vært viktig, i tillegg til dette å være i 
en liten gruppe, som alt nevnt.  

I vår dialog med Asker kommune 
trekker vår kontakt frem at det under 
denne pandemitiden er et økende fokus 
på hvor viktig og positivt det er for barn 
i barnehager med små og forutsigbare 
grupper. Dette er en gjenkjennelig og 
vanlig måte å drive på for familiebarne-
hagene, et verdivalg sier Trude Dorthea 
Kroken i Asker kommune, som tror at 
dette i større og større grad blir avgjørende 
for foreldre som søker sitt barn til en av 
kommunens familiebarnehager.

Familiebarnehagen   i    Hallenåsen 
terrasse har et tilbud til barna helt frem 

til skolestart og legger vekt på at over-
gangen til skolehverdagen skal være så 
enkel som mulig. Samtidig understreker 
foreldrene at de er litt usikre på hva de 
vil gjøre det siste året før skolestart. 
Vil det være en fordel å bli vant til 
litt større forhold før de begynner på 
skolen? Ikke godt å vite. 

Avslutningsvis spør vi Kinserdal om 
hva som er morsomst ved å drive egen 
barnehage. Det er møtet med barna, 
forteller hun.  Å bidra til å fremme 
leken, følge med på hvordan de leker.  
Undertegnede lurte på om hun ønsket 
seg et annet rom når alle barna var 
ute av huset kl 1630. Neida, sånn 
er det ikke. Familien bruker de samme 
rommene resten av døgnet, så denne 
familiebarnehagen er definitivt i et 
bebodd hjem, sånn forskriften beskriver. 

HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?

Det er en egen forskrift for familie-
barnehager. Den sier i §1 at 
en familiebarnehage er en 
barnehageform der barna 
får et tilbud i private hjem 
og i §3 at virksomheten 
fortrinnsvis skal foregå 
i bebodde hjem. 
Det er to kategorier familiebarne-
hager, enten for en gruppe på inntil 
5 barn eller for to grupper på inntil 
til sammen 10 barn. 

I §2 fastslås det at kommunen 
skal foreta en kontroll av at 
familiebarnehagen tilfreds-
stiller krav i eller i medhold 
av barnehageloven. 
Dette gjelder eksempelvis 
bemanningsnorm og krav til 
pedagogisk veiledning.

Mandag er det ridedag, og fire foreldre bytter på å være med på denne dagen, 
for å leie hesten. Til stor glede for både barn og voksne. Det å sitte på ryggen til 
et dyr som beveger seg, gir en fin balansetrening. 

  Hest og helse

Hest har siden 50-tallet vært 
benyttet aktivt i ulike typer terapi 
i Norge, bl.a. ved Beitostølen 
helsesportsenter. Det finnes ikke 
mye forskning om hest og helse, 
men det er vel dokumentert at 
nærhet til hest har stor betydning 
for mange. Hesteassistert aktivitet 
gir økt selvtillit og mestring. Ryttere 
er tydeligere i sin kommunikasjon, 
har bedre selvkontroll og er flinkere 
til å vise omsorg. 
Søk på internett om hest og helse.

Den skal tidlig krøkes … 
Hovene skal skrapes hver dag, 
og er en naturlig del av oppgaven 
når rideturen er gjennomført.
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HEGGEDAL MENIGHET

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499           Vipps:20772

ADVENTSTIDEN
Dette blir nok ikke helt den adventstiden som vi så for oss, 
men det blir litt som påsketiden som heller ikke ble helt 
slik vi hadde sett for oss. For julen er ikke avlyst, og håpet 
som ble født i en liten stall og kom til oss med lys er hel-
ler ikke avlyst. Nå gjenstår det å se om vi må avlyse eller 
tenke nytt rundt det vi så for oss skulle skje i adventstiden 
i Heggedal kirke.

Vi håper vi kan invitere til: 
• Lucia-gudstjeneste 13. desember kl. 11.00
• Julesangkveld 20. desember kl. 19.30
Følg med på menighetens hjemmeside og facebookside 

for å få mer informasjon om disse arrangementene, og på 
hvilken måte vi kan gjennomføre disse to gudstjenestene.

Søndag 3. januar 2021 kl. 11.00 er det planlagt felles gudstjeneste i Teglen kirke for hele prostiet. Hvordan den er tenkt 
gjennomført er ennå ikke helt avklart, men følg med på menighetens hjemmeside og Facebook for nærmere informasjon 
når tiden nærmer seg. Bildet over er fra tilsvarende arrangement i jauar 2020 som markerte oppstart av det nye Asker 
prosti som geografisk samsvarer med de nye grensene for Asker kommune. (Foto: John Grimsby) 

Åpne kirker  
- ingen gudstjenester!

De nye lokale forskriftene gir rom for dåp, vielse og 
gravferd. Vi kan ikke feire gudstjeneste, men kirkene kan 
holde åpent. Dette gjelder i første omgang frem til og med 
søndag 29. november. I Heggedal menighet vil vi noen av 
søndagene tilby Åpen kirke. Det er påbudt med munnbind 
om du kommer til kirken. Følg med på menighetens hjem-
meside og facebookside for mer informasjon om dette.

Vi vil også ha Åpen kirke hver onsdag mellom kl. 19 
og 20.30.

FELLES GUDSTJENESTE FOR HELE PROSTIET

Heggedalsposten14
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HEGGEDAL MENIGHET

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Voksne/Senior
• Kirkefrokost mandager kl. 11.30: Annenhver mandag 

på Heggetun: Oppstart 7. september
• Åpen kirke onsdager kl. 19.00-20.30
• Husgruppe utvalgte mandager. Påmelding. Ta 

kontakt.

Barn og familie
• Familiesamling/tweenssamling kl. 17 utvalgte fre-

dager – et tverrkirkelig samarbeid med samlinger på 
Heggetun og i Pinsekirken. Sang, andakt og måltids-
felleskap. Følg med på Heggedal kirkes facebookside 
for når det skal være

• 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: 3. desember. Datoer for våren: 
21.januar, 4. februar, 18. februar, 8. april, 15. april, 
29. april, 13. mai og 27. mai

• Babysang torsdager kl. 11.30. Påmelding! Ta kontakt.
• 1. søndag i advent følg med på nett!
• Hellig tre kongers fest på Gjellum 10. januar kl. 

16.00
• Tårnagenthelg for 2. og 3. klassinger 13. og 14. 

februar
• Kontaktperson barn: Marianne Solheim,  

epost: ms885@kirken.no, 95284767
Ungdom og kon firmanter
• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 18.30-21. 

Noen av samlingene er konfirmantsamlinger. Se www.
teamheggedal.no.

• MILK-kurs kl. 17-18.30: 17. november, 12. januar og 2. 
mars

• Kick-off helg Konfirmant 2021 22.-24. januar
• Presentasjonsgudstjeneste av nye konfirmanter 24. 

januar kl. 11.00
Kontaktperson ungdom: Kristofer Mathias Staxrud, epost: 
ks824@kirken.no, 97143981

Gudstjenester 
• 06.12  kl. 11.00 Gudstjeneste
• 13.12 kl. 11.00 Gudstjeneste. Heggetroll deltar
• 20.12. kl. 19.30 Julesangkveld
• 24.12 kl. 11, 13, 14.30 og 16.00 

Julaften. Påmelding
• 25.12 kl. 13.00 1. juledag
• 03.01 kl. 11.00 Felles prostigudstjeneste i Teglen
• 10.01 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 17.01 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 24.01 kl. 11.00 Presentasjonsgudstjeneste
• 07.02 kl. 17.00 Samlingsgudstjeneste
• 14.02 kl. 11.00 Tårnagentgudstjeneste
• 21.02 kl. 11.00 Gudstjeneste

JULAFTENS GUDSTJENESTE
Det er ennå usikkert hva som skjer med gudstjenestene i desember, og ikke 
minst gudstjenestene på julaften, men vi har planlagt å utvide antall guds-
tjenester på julaften med én gudstjeneste til. Det vil altså bli gudstjeneste på 
julaften:

• Kl. 11.00
• Kl. 13.00
• Kl. 14.30
• Kl. 16.00
Det vil være påmelding til de ulike gudstjenestene. Mer informasjon om 

dette vil vi komme med på våre hjemmesider og på menighetens facebook-
side når vi vet mer om hvordan det vil foregå.

NB: Det er usikkert om angitt pro-

gram kan gjennomføres! 

Følg med i dagsaviser, menighetens hjemmeside og Facebook

DEN NORSKE KIRKE  
Heggedal menighet

Heggedalsbakken 8 
1389 Heggedal

Tlf:  66 75 40 90 
heggedal.menighet.asker@kirken.no 

www.kirken.no/heggedalMenighetsstoffet forsetter neste side......
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HEGGEDAL MENIGHET

For svært mange av oss har dette vært et merkelig år. Et år med 
høylytte nyheter om krigshandlinger og ufred og om en truende 
pandemi som ennå ikke er overstått. Et år med stengte grenser og 
smittevernstiltak der vi har vært nødt til å leve, feire og sørge på 
en annen måte enn før. Det har også ført til at mange har utforska 
og nyoppdaga det de trodde de kjente: sin egen heim og familie, 
heimstaden og heimlandet. Det er ikke få som har fortalt meg om 
at de har begynt å gå turer i nabolaget, lytta til lyder de ikke har 
brydd seg om før, som fuglesang og lagt merket til stier og blom-
ster de tidligere hadde oversett.

Kanskje er det også noe av det vi skal gjøre i juletida? Leite et-
ter og ta inn lysglimt, legge øret til jorda og høre etter svake lyder 
som kan gi håp og tenke på alt det som lett havner i skyggen av 
prangende overskrifter og reklamebulder. 

For det er ikke sikkert at det er slik at den første lyden av jul 
er jublende gledessang eller utagerende familiehygge. Dette året 
har det blitt viktig for meg å oppdage at de første juleorda ver-
ken handler om glede eller heimekos. De første juleorda er «frykt 
ikke», sagt med innestemme til mennesker som er redde eller uro-
lige. Engelen sa det til Maria og gjentok det for gjeterne julenatta: 
Frykt ikke! Vær ikke redde! Da Jesus ble voksen sa han det gang 
på gang, det er nesten som et refreng som går gjennom heile Bi-
belen: Vær ikke redd! Det er over fire hundre oppfordringer til å 
ikke frykte i bibelen, flere enn det er dager i året. På den måten kan 
Gud hilse oss hver morgen, kanskje etter ei søvnløs natt, med disse 
ordene: «Frykt ikke - vær ikke redd!» 

Mitt håp for denne jula er at vi alle gir oss tid og rom til å i still-
het lytte etter Guds stemme, lyden av noen som sier oss at vi ikke 
trenger å være redde. Det kan være i form av den jevne lyden av 
hjerteslag, av småbarnspludder eller øyne som ser opp på oss med 
tillit. Kanskje kan vi også bøye oss ned og legge øret til jorda og 
lytte etter tegn som gir håp. I den mørkeste av alle netter, hvisker 
Marias barn: «Jeg er her, jeg kommer med fred, gi for all del ikke 
opp håpet. Vi går mot lys.» 

Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.
Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik,
men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.

Kari Veiteberg 
Oslo biskop

Julehilsen 2020

TANKER PÅ VEI INN I  
ADVENTSTIDEN

Før vi nå så oss nødt til å stenge deler av virk-
somheten vår, deriblant Heggetroll, menighetens 
barnekor, så hadde koret så smått begynt å øve 
på julesanger. Adventstiden er en av de tidene på 
året som jeg setter aller mest pris på. Vi pynter 
med lys i vinduene våre, vi tenner lys ute og inne 
og vi lytter til julemusikk. Jeg lytter til julemu-
sikk hele året, til noen av mine nærmestes store 
fortvilelse, men det er noe med den musikken 
som tiltaler meg. Det er noe vakkert i det at Gud 
kjente at han måtte bli som et lite barn for å for-
telle oss alle at han er uendelig glad i oss! Dette 
er et godt budskap å ta med seg inn i en anner-
ledes adventstid, og jeg vil også dele med dere 
en av sangene som Heggetroll allerede hadde be-
gynt å øve på. For meg er dette gode ord akkurat 
i denne tiden vi lever i nå!

Det står et lys og skinner
Her på mitt lille fang.
Det skinner for min drøm
Om et liv med lek og sang,
Der ingen blir holdt utenfor,
Men alle får bli med.
Et lys for varig vennskap,
For kjærlighet og fred.

Det står to lys og skinner
Så stille her hos meg.
De skinner for små barn
På en ensom landevei,
Som flyktet fra sin landsby
Og mistet far og mor.
To lys for håp om frihet
For alle barn på jord.

Det står tre lys og skinner
De brenner aldri ned.
De skinner for mitt håp
Om at jorda blir et sted
Der ingen barn er redde
For bomber, krig og brann.
Tre lys for gode dager
I alle verdens land.

Fire lys skal skinne
Og vise veien frem
Til krybben der i stallen
Et sted i Betlehem.
«Gud har blitt et menneske»
Sang englene i kor
Hele jordens konge
Vugges av sin mor.

Marianne Solheim
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For utøvere i Gui betyr dette: 

• Feire sin egen og andres innsats 
• Hjelpe hverandre og stille opp for 

hverandre 
• Vi sier hyggelige ting til hverandre 

For trenerne i Gui betyr dette: 

• Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd 
og vennskap 

• Samarbeid og god kommunikasjon 
med andre trenere, ledere og foreldre 

• Vær et godt forbilde For foreldre og supportere i Gui betyr dette: 

• Vær engasjert og hei på laget 
• Gi trener og laget gode tilbakemeldinger 
• Gi komplimenter til både ditt eget og 

andres barn 

Vi har det GØY! 
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LIONS CLUB HEGGEDAL

Lionsklubben ønsker alle en riktig god førjulstid!

Den 14. oktober rundet vi den første vinter-
dagen, og det lakker og lir etterhvert mot jul 
igjen. Corona-situasjonen har medført relativ 
labert virke i vår ellers så aktive Heggedal. 
Dette gjelder også aktiviteten til Lionsklubben. 
Et av førjulstidens viktige arrangement der 
Lionsklubben er medarrangør og setter alle 
kluter til, er julemarkedet på Hovedgården. På 
grunn av strenge smitteverntiltak som følge 
av Corona-pandemien, har Hovedgården dess-
verre sett seg nødt til å avlyse dette arran-
gementet i år. Vi nøyer oss dermed med et 
tilbakeblikk på fjorårets julemarked med noen 
utvalgte bilder.

Har du lyst til at 7 % av dine tippemidler skal 
gå til lokale tiltak i Heggedal m/omegn:
• Støtt HEGGEDAL LIONS CLUB.
• Ta kontakt med din nærmeste kommi-

sjonær – for å være grasrotgiver må du være 
kunde hos Norsk Tipping.

Tusen takk for at du gjør lokalmiljøet bedre 
for unge og gamle!

HUSK GRASROTANDELEN

Du kan ikke forandre verden, 
men du kan forandre

en annens verden!

Stemningsfullt i den blå timen under fjorårets julemarked på Heggedal Hovedgård. Lionsklubbens spisetelt i 
bakgrunnen, der man kunne nyte juletallerken, vafler, kaker, gløgg, kaffe og mineralvann, mens man lyttet til 
julemusikk.

Her selges kornband til å sette opp til småfuglene i 
julen.

«Vi satser på å komme sterkere tilbake med 
et skikkelig fint og innholdsrikt julemarked 2. 
søndag i advent 2021,» sier President Jan Erik 
Ruud.

Selv om Corona-epidemien i disse dager 
legger begrensninger på vår aktivitet, vil vi 
strekke oss for å gjøre en forskjell i andres liv.

Ønsker du å bli medlem i Lionsklubben og 
delta i godt kameratskap, er du hjertelig vel-
kommen. Ta kontakt med vår President Jan 
Erik Ruud på telefon 913 95 240.

Til slutt ønsker vi alle en riktig fin førjulstid, 
og etterhvert en riktig god jul. Husk meteren 
og vask hendene, så får vi alle feire en fin jul 
igjen.

Spiseteltet er rigget, bordene dekket, og vafler, kaker, 
gløgg, kaffe og mineralvann gjøres klart.
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Nå flyttes det inn i Heggedal sentrum
– Fremdriften på Heggedal torg går strålende, melder 
prosjektleder Cato Brunstad. Allerede før jul, to måneder før 
kontraktsdato, er fase 1 av prosjektet ferdig. De første 
leilighetene vil kunne tas i bruk av eierne fra 1. desember. 
Frem mot jul vil alle solgte leiligheter overtas. Per nå er  
85 % solgt og det er 9 ledige leiligheter igjen.

Byggeplassen vil nå flyttes vestover. Byggene i fase 2 med 
fasade mot leilighetene er allerede fullført, slik at de som flytter 
inn nå skal slippe å føle at de bor ved en byggeplass frem til 
neste høst, opplyser Brunstad. Snart kommer byggegjerder 
som avgrenser parkeringskjelleren og torget fra byggeplassen. 
Fase 2 vil pågå hele 2021. Innflytting i leilighetene fra neste 
byggetrinn er estimert våren 2022. Foreløpig er 46 % av  
leilighetene i byggetrinn 2 solgt.

Asker kommune vil på nyåret innrede lokalene for Innbygger-
torget før offisiell åpning neste vår. Kiwi flytter i underetasjen 
i Heggedal torg og åpner sin nye butikk der 14. januar 2021. 
Butikken vil være tre ganger så stor som dagens butikk. 

Tekst: Anders Lie Hagen 
Foto: Ian Spink (øverst, 6. nov.), Terje Reier Gundersen (nederst, 15. okt.)

Hovedgården ungdomsskole har et samarbeidsutvalg med  
foreldre, elever, ansatte og representanter fra kommunen.  
 Nå har samarbeidsutvalget blitt enige om at det trengs  
en oppgradering av skolegården. Den er slitt og lite visuelt 
tiltalende for lek og rekreasjon. Vi ønsker at skolegården er et 
sted der elevene kan drive med mange forskjellige aktiviteter, 
men også at det er et sted som innbyr til samvær. Vi tenker 
også at Hovedgården ungdomsskoles skolegård skal være et 
sted som Heggedals innbyggere kan benytte seg av i helger og 
på fritida. Vi inviterte nærmiljøsentralen i Heggedal, Asker  
kommune, Asker drift og en representant for utendørsleke- 
apparater til en befaring av nåværende skolegård.

Elevene på skolen ser frem til et mer spennende uteområde. 
Elevrådet har utarbeidet forslag om både innhold og utforming. 
Samarbeidsutvalget er veldig motiverte for å få til en forandring 
og kommer til å søke støtte fra både Asker kommune og andre 
støtteordninger. I disse koronatider kommer det tydelig frem 
hvilket behov vi har for å ha et godt uterom. 
 Vi drømmer om en ny ballbinge, oppgradert sandvolleyball-
bane, flere basketballkurver, snøballblink, fotballpingpong, 
hinderbane samt en stor huske som egner seg for å «chille». 
Vi ønsker oss også områder der man kan sitte og at petanque-
banen  blir oppgradert med ny sand og sitteplasser rundt. Det 
hadde også vært fint å få litt farge på asfalten slik at det blir litt 
mer liv i skolegården. 

Vi har også inngått et samarbeid med Nærmiljøsentralen 
om å oppgradere Damvokterboligen. Det blir spennende  
å se hva dette historiske huset kan brukes til i fremtiden. 
Vi gleder oss til å kunne bidra til Damvokterboligen.

Prosjekter ved Hovedgården ungdomsskole

Samarbeidsutvalget ved Hovedgården ungdomsskole
har et ønske om å oppgradere skolegården.
Tekst: Inga-May Grimsrud
Foto: Ian Spink (august)
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I forrige nummer av Heggedalsposten fortalte Terje Martinsen i sin historiske 
artikkel, om den etterspurte granitten fra Heggedal, så da passer det jo bra å 
beskrive en tur som går innom Sletthellene og steinbruddet der. Siden gangveien 
over Kistefossen er nyåpnet så tar vi turen innom der også. Anbefaler gode tursko, 
og brodder dersom det er fare for frost.

Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Rundtur over Sletthellene

Turforslaget starter da fra Heggedal 
Sentrum.  Kommer du med bil og tar 
turen i helgen, er det god P-plass ved 
Heggedal Ungdomsskole, ellers på 
betalingsplasser ved Heggedal Sta-
sjon og utenfor Innbyggertorget. 

Fra Heggedal Sentrum går vi opp 
Heggedalsbakken og inn til høyre på 
nedsiden av ungdomsskolen ved Heg-
gedal Motorklubb. Der går det en sti 
videre langs vannet mot den flotte 
Kistefossen og den nye broen. 

Den er litt bratt, så lurt med noen pust 
i bakken.  Vi følger veien til toppen 
og videre fremover.  På flata litt len-
ger fremme går det en vei til venstre, 

Her ser vi også at turbinrørene fra 
det gamle kraftstasjonen har kommet 
frem i lyset. Huset ble revet og jev-
net med jorden, og ble isteden en del 
av sletta i hoppbakken, Fossekneika.  
Men nå er også hoppbakken borte.  

Vi går over broen og tar den fine 
gangveien opp bakken. Her holder vi 
til høyre, går forbi barnehagen og Vi-
kingjordet og kommer frem i Åmot-
veien, som vi følger nedover et lite 
stykke.  Ved rundkjøringen går vi over 
broen og tar til høyre på andre siden. 

 Når vi får jernbane-overgangen 
på vår høyre side, tar vi veien opp til 
venstre, Kleiva, Gml. Heggedalsvei.  ”Pikene på broen” over Kistefossen.

Restene av turbinene fra det gamle 
kraftverket.

Stien innerst i Skjellestadåsen.

Stien går tett  bak garasjen, 53,  i 
Skjellestadhagen
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Skjellestadåsen, som vi skal følge.  
Vi holder til høyre der veien går opp 
til Nyborgåsen, og fortsetter å følge 
Skjellestadåsen.  Veien gjør en sving 
til venstre og Innerst i veien går det 
en liten sti-stubb opp til høyre.  Denne 
kommer frem innerst i Skjellestadha-
gen med villaer på begge sider av vei-
en.  Vi følger den og der veien runder 
ned mot høyre, passerer vi en garasje 
med nr. 53 på veggen.  Tett bak denne 
går det en sti opp til venstre som vi 
skal ta.  Stien fører oss inn i skogen og 
frem til Sletthellene.

Jeg har hengt opp et hvitt bånd rett 
før Sletthellene, der vi kan se tyde-
lige rester etter en viktig næring med 
stein-produksjon fra slutten av 1800, 
begynnelsen av 1900 tallet.  Mange 
steinblokker ligger fortsatt på kryss 
og tvers i området og vitner om en brå 
slutt.  På bakken ved det hvite båndet 
ligger det en helt spesiell stein med 
hull i.   Et bestillingsverk som sikkert 
gikk galt da de skulle bore hullene, det 

ene hullet ble ødelagt.
Vi tar stien opp til venstre noen 

meter lenger fremme.  Hele veien 
oppover ligger det steinblokker som 
er sprengt ut og klar til behandling. 
Litt høyere opp og litt til venstre for 
stien henger det også et hvitt bånd.  
Her ligger rester av den gamle krana 
som ble brukt til å heise opp de store 
steinblokkene som var klare til skip-Flott, men tydeligvis ikke bra nok.
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Bånd som viser  vei til den gamle 
krana.

Krana på Sletthellene. Bilde fra 2016.

Terje Martinsen skuer utover det 
blankskurte fjellet (2014)

Sletthellene er et flott syn! Flotte Vardåsen i nærsyn

Vi krysser Sletthellene rett før stei-
nen.

På vei ned til Heggedal Stasjon

Flott utsikt Sebjørnsrudveien

Tilbake til Heggedal Sentrum

ning. På grunn av granittens styrke og 
bestandighet, ble steinblokkene også 
solgt langt utenfor Norges grenser.  

Fremkomstmiddelet var hest og 
kjerre, og krana ble brukt til å løfte 
de kjempetunge steinene opp i kjerra.  
Steinblokkene skulle fraktes helt ned 
til stasjonen, og bare et blikk nedover 
stien er nok til å skjønne at dette var 
en stor utfordring.  Ganske utrolig at 
det var mulig, men dette fikk de til 
ved å legge store tømmerstokker foran 
kjerrehjulene og flytte disse meter for 
meter. Tør ikke å tenke på hvordan de 
stakkars hestene må ha slitt.  Men ar-
beiderne greide å bremse hastigheten 
på denne måten, så det gikk nok ikke 
så fort, og det var mange mann i ar-
beid   -   hardt arbeid!

Vi går videre oppover og holder 
oss på venstre side av det flotte, slette 
fjellet. Noen av steinblokkene er godt 
egnet til en rast, så der kan du sitte og 
skue utover de blankskurte flatene.  

Jeg har også satt opp noen hvite 
bånd litt høyere opp, rett før den kjem-
pestore steinen og bålplassen.  Dette 
for å markere hvor vi skal krysse det 
slette fjellet og finne stien vi skal gå 
videre.  Vi følger stien rett frem gjen-
nom skogen, passerer om litt et grått 
hus og kommer frem til innkjørselen 
deres.  Vi følger denne nedover, går 
forbi steinblokkene og videre skogs-
bilveien ned til høyre.   

Herfra går turen på fine grusveier 
helt ned til hovedveien.  Vi kommer 
frem i Sebjørnsrudveien, og går videre 
ned mot hovedveien hvor vi kan nyte 
utsikten til Vardåsen på nært hold.

På Heggedalsveien går vi til høyre 
og følger veien ned mot Heggedal 
Stasjon.

Dersom det ikke er glatt i Kleiva, 
anbefaler jeg å ta Gml. Heggedalvei 
inn til høyre, vekk fra trafikken, og 
ned Kleiva.  Men det var flott nedover 

Heggedalsveien også da klatreplan-
tene sto i vakre høstfarger.  Vi krysser 
veien og går over jernbaneovergan-
gen.  Da er ringen sluttet og vi er til-
bake i Heggedal Sentrum. 

Turen er på ca.  8 km, men kan kor-
tes ned med en god km ved å ta turen 
rundt Kistefossen en annen gang.  I 
tilfelle er det bare å starte turen ved 
å gå over jernbaneovergangen, krysse 
veien og gå opp Kleiva, Gamle Heg-
gedalsvei, og følge turbeskrivelsen 
videre.                                                                 

GOD TUR!
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DITT LOKALE HANDELSSTED

Hyggelig jule handel 

 i heggedal
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Heggedalsposten24 BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE 

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

En tidlig vakker morgen på Vikingjordet.
 Foto: Mona Solberg Westengen (3. nov. 2020)

Gangbroen. 
Foto: Jørgen Lønø (15. okt. 2020)

Der elvene møtes.
Foto: Terje Reier Gundersen (15. okt. 2020) 

Himmelen i flammer 
over Rødsåsen.

Foto: Arnstein Øien (5. nov. 2020)

Gjellumvannet: spesielt 
høyvann ved Badebryggen

Foto: Ian Spink (28. okt. 2020)

Morgenstemning i Heggedal!
Foto: Sven Magnus Løken (21. okt. 2020)

BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE 

Regnbuen traff Vardåsen i dag.
Foto: Helge Olsen (9. okt. 2020)

Første snøen.
Foto: Bjørn Remseth (20. oktober 2020)

Hovedgården en fin høstdag.
Foto: Ian Spink (29. okt. 2020)
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Himmelen i flammer 
over Rødsåsen.

Foto: Arnstein Øien (5. nov. 2020)

SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN 
Bilder fra en bilkø ... eller, bilder 
tatt ut av bilvinduet når man står i 
kø for å komme inn på Yggeseth 
avfallsplass og er lett lamslått av 
det vakre landskapet man kjører 
(langsomt) gjennom.

Bjørn Remseth

Hurra for “ Gladtrimmen “.
Takk for at dere har rydda sti “ 
Stokkeråsen rundt “  Brukte siste 
nummer av Heggedalsposten som 
veiviser i dag.

Terje Reier Gundersen

Da er vi inngang med bordtennis. 
Onsdag 14.oktober deltok 16 unge 
og voksne på klubbtrenerkurs. 
Gui Sportsklubb i samarbeid med 
Norges Bordtennisforbund.

Roar Sundbø

Kunstgruppa Art åpnet maleri-
utstilling i Heggedal biblioteket. 
Det er kunstnere: Ragnhild Gisle, 
Kirsten Blix, Sylvi Larsen, Øy-
vind Larsen, Berit Larsen og 
Joanna M. Szybiak som viser 
sine arbeider. Salgsutstillingen 
varer frem til jul og kan ses i 
bibliotekets åpningstider. Velkom-
men!      Heidi Tangvold Lundeby

Morgenstemning i Heggedal!
Foto: Sven Magnus Løken (21. okt. 2020)
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Rustadkroa 1966

Tilbud på årbøker og medlemskap:
Årbok 2020 - kr. 200,-
Inkl. medlemskap 2021 kr. 400,-
Årbøker 2010-2020 kr. 600,-
Inkl. medlemskap 2021 kr. 800,-

”Tændstikka 2020”- årets julegave!
Med artikler om:
- Heggedal Barnekor - de første årene, 1944-1950 
- Gunn Nyborg - et fotballeventyr 
- Kunstmaleren Bjørn Carlsen og hans atelierer i Heggedal
- Ved vannet bygger vi ti nye hjem - Vinterveien
- Kaker og krig - matoppskrifter fra krigen
- Forbudstid og illegal sprit 
- Dra på saga - om Stokkersaga på Skjellestad  
- Heggedal Fabriker - trevarefabrikken 1896-1901
- Slemmestad - fra bondebygd til industristed 
- Herman Stordalen - jernbanetelegrafist og ordfører

Årboka får du også kjøpt her:

- Heggedal bibliotek

- Heggedal frisør

- Extra (Gjellum senter)

Betaling til konto nr. 1503.13.55653 og Vipps-nr 583608
Bestilling på mail til d-hen-sa@online.no eller SMS til 977 40 617

Bestill, og vi leverer på døra - eller i postkassa!

Var du på Rustadkroa på 60-tallet?
I løpet av 2021 håper jeg å ferdigstille ei bok med ho-
vedvekten på Rustadkroa i den perioden min familie 
drev den, fra 1965 til 1969. Min synsvinkel er fra BAK 
disken. Jeg skulle gjerne hatt innspill fra ”stamgjester” på 
Rustadkroa i denne perioden - deres beste/verste min-
ner. Alt fra tre linjer til et par sider er velkommen som 
bidrag, kanskje bare et bilde med navn på personer. Ak-
tuelle bilder fra Rustadkroa og/eller egne bilder av seg 
selv/familie er også ønsket - særlig fargebilder som var 
en sjeldenhet på den tiden. Intet bidrag vil være for lite 
eller stort. Om noen vil være anonyme i boka er greit, 
men JEG må vite hvem det er som står bak slik at jeg får 
kontrollert historien.
Før Rustadkroa-boka foreligger vil jeg for øvrig anbefale 
alle å lese Jo Vendts (Ola Bauers) bok ”Grafitti” som skap-
te furore da den ble utgitt i 1976.

Hilsen 
Geir Stensund, Østliveien 91, 1389 Heggedal
Mobil: (+47) 45968072
Epost: geir.stensund@gmail.com (helst)

Coronaen
Det meste av programmet denne høsten 
har blitt avlyst, også julemøtet og forteller-
verkstedet i november. Styret har valgt å se 
an situasjonen, og venter med å sette opp 
vårprogrammet til i januar. Hvis coronapan-
demien fortsatt styrer livet vårt, vil vi prøve 
å legge opp til flere arrangementer utendørs 
på våren. Vi håper at det blir mulig å arran-
gere et årsmøte. 
Programmet kommer i første utgave av Heg-
gedalsposten på nyåret.

Nye lokaler 
Det blir også spennende å se hvordan det 
nye innbyggertorget fungerer, og hvilke 
lokaler som vil egne seg best for våre arran-
gementer (f.eks. fortellerverkstedene).

Merking av stier
Historielaget har skiltet flere stier og veifar. 
Noen av skiltene er ødelagt, eller borte. Har 
du lyst til å være med å holde merkingene 
i orden? Vi trenger hjelp. Ta kontakt med 
styret.

Årboka - Tændstikka 2020
Årets utgave kommer fra trykkeriet på Lier-
skogen i slutten av november, og vil bli delt 
ut tidlig i desember. En fortreffelig julegave!

Medlemsverving.
Vi trenger flere medlemmer, og styret plan-
legger en stor vervekampanje på nyåret.

kr. 200,-

Heggedalsposten26
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Mange viser mye engasjement for å bedre tra-
fikksikkerheten langs Røykenveien. Lokalbefolk-
ning, trafikksikkerhetsutvalg og lokale politikere har 
alle gjort mye for å overbevise dem som har ansva-
ret for fylkesveiene om at noe må gjøres på Røy-
kenveien og Heggedalsveien. Viken fylkeskommune 
har foreløpig ingen planer om nye tiltak, til tross for 
befolkningsvekst og markant trafikkøkning bare de 
siste fem årene.

Nylig sendte fylkestingsrepresentant Tobias Langås 
Handeland (R) inn to skriftlige spørsmål til Viken 
fylkesråd om trafikksituasjonen i Heggedal. 
Mye er allerede gjort, er budskapet i svaret fra 
fylkesråden for samferdsel. Olav Skinnes (Sp) viser 
til at det er investert opp mot 500 millioner kroner 
i samferdselsanlegg langs Røykenveien det siste 
tiåret: Ny- gang og sykkelvei mot gamle Røyken-
grense. Nye og bedre krysningspunkter ved Rustad-
veien, Heggedalsbakken, Andersdammen og Østli-
veien. Varsellys ved gangfeltet til Heggedal skole.
 Til tross for at en del er gjort, bør ikke  
bekymringen fra lokalmiljøet avvises. Tidligere 
i vår uttrykte den samme fylkesråden at miljøgate 
med 40-sone gjennom Heggedal kan være et viktig 
trafikksikkerhetstiltak på kort sikt. Tiltaket er lite 
ressurskrevende og krever kun politisk vilje. Derfor 
er det trist å lese at Skinnes nå er mest opptatt av å 
liste opp tiltak som allerede er gjort, fremfor å drøfte 
de mange forslagene som er foreslått for å bedre 
trafikksikkerheten ytterligere.
 «Fylkesrådet er opptatt av god dialog med Vikens 
innbyggere», skriver Skinnes. Dialog er viktig, men 
dessverre har mange som er engasjert i saken en 
annen opplevelse i møte med fylket.
Derfor er det ironisk at fylkesråden avslutter sitt brev 
med en invitasjon til samarbeid. Invitasjon til samar-
beid har blitt sendt for lenge siden fra lokalbefolknin-
gen. Initiativet fra Fylkesråden er etterlengtet. 

I 2021 skal fylkeskommunen ta initiativ til dialog 
med alle Vikens kommuner om hvordan trafikksik-
kerheten kan bli bedre. Samarbeidet skal forankres 
i partnerskapsavtaler. Tiltaket vil bli ønsket velkom-
men; formalisert dialog er bedre enn monolog.  
Det avgjørende nå er raskt å avklare hva slags  
trafikksikkerhetstiltak som kan iverksettes.

Trafikksikkerhetsutvalget i Heggedal har samme 
visjon som Statens vegvesen; 0 hardt skadde  
og døde i trafikken - også langs Røykenveien og  
Heggedalsveien.

KOMMENTAR: Anders Lie Hagen

Bedre trafikksikkerhet langs Røykenveien engasjerer.
Faksimiler: Budstikka

Trafikksikkerhet langs 
Røykenveien
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Fortsetter Røykenveien-press
Asker-politikere fra 
flere partier vil fort-
sette å presse 
Viken om Røyken-
veien.

RøykenveienaNils Johan Dahl

FOTO: KNUT BJERKE

– Vi må se på løsninger som avlaster veien. Det er åpenbart at å legge bedre til rette for samkjøring og satse på kollektive løsninger, sykkel 
og gange i hele kommunen vil kunne forbedre situasjonen betraktelig, sier Hanne Lisa Matt fra Asker, som representerer MDG i både fylkestin-
get og kommunestyret.

b

håndtering, sier Matt.
ger blant annet knyttet til avfalls-

– Fylkeskommunen klarte hel-
ler ikke under de blås styre å
avhjelpe utfordringene – sannsyn-
ligvis med noen av de samme
streite begrunnelsene som Viken
nå frembringer. Vi må se på løs-
ninger som avlaster veien. Det er
åpenbart at å legge bedre til rette
for samkjøring og satse på kollek-
tive løsninger, sykkel og gange i
hele Asker vil kunne forbedre
situasjonen betraktelig, sier Matt.

Hun har også forventninger til
såkalt smart trafikkstyring. Det

Handeland (Rødt) fra Asker.
tingsrepresentant Tobias Langås

Han er selv fra Heggedal og vil

veien.

fortsette kampen for å bedre tra-
fikksikkerheten langs Røyken-

kenveien forbi Heggedal. Hande-

runde for fartstiltak langs Hegge-
dal barneskole vil finne sted.

Handeland spurte fylkesrådet
på hvilket grunnlag det er vurdert
at det nå ikke er behov for flere
trafikksikkerhetstiltak langs Røy-

land spurte også når en hørings-

Fylkesråd Skinnes viste til at
Statens vegvesen mener det ikke

– Jeg kan love at fylkesrådet ikke

holde seg til denne veien, sier fyl-

fylkestingets møte nylig.

kommer til å slippe å måtte for-

kestingsrepresentant Hanne Lisa
Matt (MDG) fra Asker etter at
Røykenveien ble tatt opp i to
spørsmål fra Høyre og Rødt under

Fylkesråd for distrikt og fylkes-

Røykenveien og rundt Heggedal.

veier, Olav Skinnes (Sp), fastslo da
at Viken ikke har noen planer om
å gjøre noe som helst med Røy-
kenveien. Han poengterte at det
de siste årene er gjennomført en
rekke trafikksikkerhetstiltak på

Se på årsakene

gjengelige midler.

Skinnes sa også at Røykenveien
må vurderes opp mot fylkesveier i
hele Viken og prioriteres ut fra til-

mer ingen vei med å dytte ansvar

på årsakene til problemene, og vi
må samarbeide, sier Matt.

– Det er en real og legitim for-
klaring. Viken er et stort fylke, og
Røykenveien konkurrerer med
veldig mange andre steder og
veier. Når det er sagt, Røyken-
veien og Slemmestadveien er noe
jeg er meget engasjert i. Vi kom-

og skylden fra a til å – vi må tenke
nytt og kreativt, vi må tørre å se

hovedproblem er at den er sterkt
trafikkert.

Hun mener Røykenveiens

Kollektiv, sykkel og gange

sin arealplanlegging og boligstra-

dette til tross for kunnskapen om

som følge av politiske prioriterin-

– Asker kommune har gjennom

tegi bidratt utslagsgivende til

veiens utfordringer. Det er vedtatt
flere boligprosjekter som øker tra-
fikken. Også tungtransporten øker

handler om å slippe bussen frem,

ring.

skape god trafikkflyt og utnytte
veier best mulig ved hjelp av ny
teknologi for trafikkmåling og sty-

for kollektivtrafikk, hennes parti-
felle Kristoffer Robin Haug, tidli-

mobilitet.

Matt viser også til at fylkesråd

gere i mai svarte positivt på hen-
nes spørsmål om Viken vil invitere
Asker til et pilotprosjekt for grønn

Ikke fornøyd
– Jeg er ikke fornøyd med svaret
fra Skinnes, nei, fastslår fylkes-

Heggedal skole.

er aktuelt å senke fartsgrensen på
Røykenveien forbi Heggedal, men
opplyste at Heggedalsveien kan få
reduksjon fra 40 til 30 km/t forbi

høring til kommunene. Dette må

– Det har ikke vært mulig å få
et svar fra Statens vegvesen på om
eller når de vil sende dette på

jeg komme tilbake til, sa Skinnes.
– Dette haster, sa Handeland.

njd@budstikka.noa

– Dette viser at politikontroller er berettiget

FOTO: DENNIS LABOURÉE FOSSEN

Mandag og tirsdag hadde poli-
tiet laserkontroll i Slependveien i 
Bærum.

b

På tre dager er 50 
raske sjåfører avslørt 
av politiets laser.

TrafkkontrolleraDennis Labourée Fossen og 
Jørgen Dahl Kristensen

kveld, alle for å ha kjørt for fort.

I 60-sonen på Grimsrudveien i
Røyken ble tre førere tildelt et for-
enklet forelegg av politiet onsdag

84 km/t, så sjåføren unngikk med

Engeseth.

– Høyeste hastighet ble målt til

et nødskrik å få førerkortet beslag-
lagt, sier operasjonsleder i Oslo
politidistrikt, Christian Krohn

førerkortet beslaglagt.

Onsdag kveld ble også 12 førere
stoppet i 50-sonen på Sandviks-
veien ved Høvik, alle etter å ha
holdt for høy hastighet. Ingen fikk

troller denne uka så langt avslørt
50 førere som har vært for tunge

sted.

Med 15 nye fartssyndere regist-
rert onsdag, har politiets laserkon-

på gassen. Mandag ble 21 bilfø-
rere stanset i politiets kontroll i
40-sonen på Slependveien ved
Bjørnegård. Dagen etter ble 14
sjåfører stanset i kontroll samme

50 er et altfor høyt tall.

Politioverbetjent Finn Erik
Grønli i Trafikkorpset er ikke
overrasket over antallet som har
kjørt for fort, men understreker at

Forebygge ulykker

sene de gjør. Det har blant annet

utkjøringer å gjøre, sier han.

– Det er en grunn til at veimyndig-
hetene har foretatt en kvalifisert
vurdering for å sette de fartsgren-

med veiens beskaffenhet, svinger,
topografi og antall av-, på og

med, sier Grønli.

– Men antallet sjåfører som er
tatt viser at det er berettiget at
politiet er ute og kontrollerer. Å
være i forkant for å forebygge
ulykker er hovedstrategien vår.
Kontroller er ett av virkemidlene,
og det kommer vi til å fortsette

dfo@budstikka.no
jdk@budstikka.no

aa

Tviholder på pålegg om brannkum
– Vi viser til at brann-
vesenet fraråder å 
basere slukkevanns-
forsyningen i tettbe-
bygd strøk på tankbil, 
heter det i et brev fra 
Asker kommune til 
eierne av en boligtomt 
i Røyken.

BoligaKjetil Olsen Vethe

FOTO: PRIVATb

malt setter som grense.

dermed tomteeiernes klage.
Byggesaksavdelingen avviser

kov@budstikka.noa

De har, sammen med leverandør

slukkevann.

av nytt hus, klaget på kommunens
pålegg om at de skal bekoste
brannkum fordi det er mer enn
100 meter til nærmeste kum for

Ifølge kommunen er avstanden
i dette tilfellet 110 meter, altså 10
meter mer enn kommunen nor-

11nyhet

  Onsdag 10. juni 2020

Frokost påOslofjordmuseet
Fredag 12. juni kl. 08-09
Østers til frokost? Hvor kommer stillehavsøstersen fra, hva vilden her, kan vi bli kvitt den, eller kanskje den kan brukes til noe?
Vi spør Dag-Roal Wisløff fra Oslofjordens Friluftsråd og Kari SofieBjørnsen, kommunestyre- og fylkestingsrepresentant for Høyre.
Billett: 50,- inkl. enkel servering og fersk avis.
Billetter bestilles på vår hjemmeside.
Museene i Akershus
mia.no/oslofjordmuseet

Gliser etter
cruise-slipp
Finansmannen Atle Brynestad er på vei til sjøs igjen. Etter 90 dager uten drif av hans cruiseskip, er han straks tilbake i fll drif.

Økonomi og næringslivaChristian Brevik

FOTO: KARL BRAANAAS

Atle Brynestads to luksu-riøse cruiseskip vil om kort tid være i drif igjen og seile med gjester.

b

Finansavisen.

og har ligget stand by i tilfelledet skulle bli mulig å seileigjen, sier Atle Brynestad til
Og nå har han fått mulighe-

Danmark til Oslo går 20. juni.

ten og startet salget av turer.Første seiling fra Bergen via
– Alt ble solgt på 48 timer.Vanligvis så bestiller de fleste

ling, sier Brynestad.
hos oss mer enn et år før en sei-

19.000 kroner.

De første turene med Bryne-stads båter selges med enrabatt på 70 prosent og etcruise på en uke vil da koste

cbr@budstikka.noa

på Nesøya.

– 90 dager uten drift har kostet ossmye, sier Brynestad som er bosatt

full drift igjen i løpet av tre uker.

Det er Finansavisen som skriverat Atle Brynestads cruiseselskapetSeaDream Yacht Club er tilbake i

være operative i løpet av året.

Cruiseindustrien har liggernede etter koronapandemien skyl-let over verden og det ble fullkrise. Det er ikke ventet at merenn ca. 30 prosent at skipene vil

Solgt ut på kort tid
Brynestad er grunnlegger og eier
som holder til på Slependen.
av rederiet SeaDream Yacht Club,

Brynestads selskap med søster-

imot gjester.

skipene «SeaDream I» og«SeaDream II», som begge er luk-susskip, er straks klare for å ta

sund fra Lisboa for tre uker siden
– Vi seilte «SeaDream I» til Åle-

Vil innføre 40-sone pådeler av Røykenveien
Kortsiktige tiltak som 40-sone og 
miljøgate forbi Heg-gedal kan bli en 
realitet. Det er ord-føreren i Asker og flkesråden i Viken enige om.

RøykenveienaEira Kjernlie

FOTO: KARL BRAANAAS

Fylkesråd for distrikt og fylkesveier Olav Skinnes (Sp) og Askers ordfører Lene Conradi vil samarbeide for 
å bedre forholdene på Røykenveien.

b

stadveien selv.

muligheten for at kommunen skaloverta Røykenveien og Slemme-
Dette er imidlertid et langt ler-ret å bleke, presiserer Conradi.

når vi er enige, sier Conradi.

vurdere 40-sone, er vi kommet etstykke på vei. Vi stiller sterkere

ekj@budstikka.noa
langt nå. Derfor er jeg glad for at

– Men det er et utrykk for at tål-modigheten er strukket veldig
vi har en omforent forståelse medfylkesråden. Når han sier at vi kan

flere over på kollektivt, sykkel og

veien, sier Olav Skinnes.

gene på Røykenveien som påandre fylkesveier gjennom tett-bygde strøk. Ingen vil ha en fire-felts motorvei her, og da må vi ha
gange. Og gjøre det mindre attrak-tivt å bruke bil. Så nå vil vi gjøreen felles henvendelse til Statensvegvesen for å diskutere å innføre40-sone og andre enkle tiltak. I til-legg skal vi jobbe mer langsiktigom de større tingene, som påkob-ling mellom E134 og E18. Det erviktig for å ta tungtrafikk bort fraRøykenveien og Slemmestad-

det ikke var aktuelt med noen til-tak i Heggedal.

Det er bare tre måneder sidenhan i et innlegg i Budstikka mente

det hun opplever som en enighet

for å sikre skolebarna over.

Lene Conradi er fornøyd med
om hva som bør gjøres. Proble-mene med Røykenveien har værten verkebyll lenge, og de sisteårene har frivillige vakter stilt oppved lyskrysset ved Heggedalsveien

Kommunal overtagelse
Både nærmiljøet og kommunens

rige uke ble utvalg for samfunns-

politikere har fortvilet over mang-lende vilje fra fylke og veivesen tilå bedre trafikksikkerheten, og for-
tjenester enige om å vurdere

Slemmestadveien i Vollen.

Mandag møtte ordfører Lene Con-radi fylkesråd for distrikt og fyl-kesveier i Viken, Olav Skinnesendelig. Møtet var initiert av NAFavdeling Asker og Bærum, som isamarbeid med lokale krefter harforeslått en løsning for den farligetrafikksituasjonen på Røyken-veien forbi Heggedal. Det basererseg på «miljøgateprinsippet», sombaseres på fartsgrense 40 km/t,opphøyde gangfelt og fartsdem-pere. Omtrent som man har i

Går sammen vegvesenet
– Vi er helt enige om utfordrin-

8 nyhet
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Ser nytt håp for Røykenveien
Aksjonister og 
lokalpolitikere fat-
ter håp for trafkk-
sikkerheten i Røy-
kenveien etter 
møtet mellom 
Askers ordfører og 
flkesråden i Viken 
nylig.

Røykenveien
aNils Johan Dahl

FOTO: KNUT BJERKEFra venstre Hanne Lisa Matt (kommune- og fylkestingsrepresentant for MDG), Per Sletaune (leder av Heggedal nærmiljøsentral og kommune-

styrerepresentant for Asker Pensjonistparti), Tobias Langås Handeland (fylkestingsrepresentant for Rødt), Kari Sofe Bjørnsen (kommune- og fyl-

kestingsrepresentant for Høyre), og Rolf Kristiansen og Sverre Aae fra trafkksikkerhetsutvalget i Heggedal på ett av risikopunktene, krysset Røy-

kenveien-Heggedalsveien-Øvre Gjellum vei.

b

veldig lenge, sier Kari Sofie Bjørn-

sen (H).
– Det er tverrpolitisk enighet,

og vi er veldig mange som jobber

for dette, så det er mye positivt i

saken nå, sier Hanne Lisa Matt

(MDG).

Bokvalitet
Sverre Aae i Heggedals trafikksik-

kerhetsutvalg omtalte i et innlegg

i Budstikka nylig Røykenveien

som «en alvorlig syk pasient»,

som har vært utsatt for omsorgs-

svikt fra sine nærmeste foresatte i

fartsdumper, reduserer farten og

bedrer sikkerheten, sier Rolf Kris-

tiansen, som også er med i trafikk-

sikkerhetsutvalget.
– Hvis fartsgrensen senkes fra

50 til 40 km/t, øker kjøretiden

med 53 sekunder fra den gamle

Røyken-grensen til Vollenveien.

Kan ikke folk da bare stå opp ett

minutt før? spør Per Sletaune i

Heggedal nærmiljøsentral.

– For mye trafkk
Sverre Aae er til daglig bussjåfør.

– Jeg kjører i hele Østlands-

området, og jeg vet ikke om en

Askers ordfører Lene Conradi (H)

og fylkesråd for distrikt og fylkes-

veier Olav Skinnes (Sp) diskuterte

i forrige uke på et møte i Asker

rådhus trafikkforholdene i Hegge-

dal, særlig langs Røykenveien.

Conradi og Skinnes var enige

om kortsiktige tiltak for bedre tra-

fikksikkerhet som 40-sone og

miljøgate parallelt med arbeid for

langsiktige løsninger, som påkob-

lingen mellom E18 og E134.

Presser på videre
Etter møtet var tre fylkestingspo-

litikere fra Asker på befaring i

Røykenveien sammen med lokale

aksjonister for å diskutere veien

videre. Initiativet kom fra Rødt-

politiker Tobias Langås Hande-

land, som selv er oppvokst i Heg-

gedal.
– Gjennom lokalt og politisk

press håper vi å skape en mye

tryggere og mer miljøvennlig Røy-

kenvei. Det er på tide at en lytter

til lokalsamfunnet, sier Hande-

land.
– Fylkesråd Skinnes var positiv

under møtet med Conradi. Det er

det første positive vi har hørt på

Viken fylke og Statens vegvesen.

– Men nå er Røykenveien på bed-

ringens vei?
– Nei, ikke ennå. Arbeidet må

fortsette for fullt. Og husk: Saken

handler ikke bare om trafikksik-

kerhet og bilister, men også om

bokvalitet for mange i Heggedal,

sier Aae.

Enkle løsninger
– Gjennom mange år er det kom-

met forslag om broer, ny Røyken-

vei og andre store tiltak det ikke

har vært penger til. Men enkle løs-

ninger som lavere fartsgrense og

eneste fylkesvei som ikke har

fartsdumper på tilsvarende sted.

Dette må det gå an å få til i Heg-

gedal, sier han.
Matt i MDG støtter alle tiltak

for bedre trafikksikkerhet, men

påpeker samtidig:
– Roten til hele problemet er at

det er for mye trafikk. Det må

man tørre å snakke om. Det ligger

et stort potensial i å få flere til å

reise kollektivt, sier hun.

njd@budstikka.noa

Vil gi flere gratis-
tilbud til unge

FOTO: DENNIS FOSSEN

Kommunalsjef Erik Førland og Håkon Veum (H) visualiserer hvordan 

Kadettangen vil se ut når Røde kors setter opp teltet sitt. Sammen 

med Røde kors vil Bærum kommune etablere en camp på Kadettan-

gen. Her vil de ha voksne til stede, som kan møte ungdommen og føre 

gode samtaler.

b

Nå vil Bærum kommune tilby mer oppfølging til 

barn og unge som har hatt det krevende det 

siste halvåret. – Viktigere enn noensinne, sier 

ungdomsarbeider.

fakta
De fem innsatsene 

Enkeltbarn og unge vil 
kunne få en til en-oppfølging 

via telefon, chat og lignende.


Barn og unge hvor foreldre 

har utfordringer med å følge 
opp barnas fritid, vil kunne 
delta på sommeraktiviteter.



Dagaktiviteter for barn 
med omfattende tilretteleg-
gingsbehov og hvor det har 
vært få avlastingstilbud gjen-
nom Covid 19-situasjonen.



Sommerjobb for ungdom.
Forkurs for elever i risiko i 

overgangen 10. trinn – Vgs.

Kilde: Bærum kommune

og da er det helt fantastisk med

alle aktivitetene som både kom-

munen kan tilby, men også alle de

andre aktørene, sier Haakon

Kvenna Veum (H), leder i hoved-

utvalg for barn og unge i Bærum.

Han forteller at kommunen

dessverre har sett at barn og unge

tok en stor støyt for pandemien og

smittevernet.
– Nå er det viktig at vi satser på

barn og unge, og ivaretar utsatte

grupper, sier han.

dfo@budstikka.noa

ner eller idrettslag tilbyr. Det fin-

nes et mangfold av tilbud, hvor

det for noen vil bli aktuelt å betale

deltageravgift. Det legges også

vekt på å ha tilstedeværelse ved

kommunens fritidssentre, hvor

det også vil være tilbud om ulike

aktiviteter, sier Førland.

Sommerjobb til 400
For ungdom som er litt eldre, til-

byr kommunen nesten 400 stillin-

ger innen sommerjobb.
– Vi ønsker å gjøre noe positivt

ut av en annerledes sommer. Det

er mange som skal være hjemme,

om de kjeder seg og ikke har noe

å drive med, det vil tiden vise, sier

Hill.

– En annerledes sommer
Flere av tilbudene som ønskes til-

budt til barn og unge i sommer,

ligger utenfor kommunens egne

aktivitetstilbud. Kommunen har

kartlagt ulike andre aktivitetstil-

bud for å se om noen av de yngre

kan få nytte av disse tilbudene.

– For noen vil det bli aktuelt å

tilby bistand til å søke plass til

aktiviteter som ulike frivillige

organisasjoner, kulturinstitusjo-

ikke ha støttet kommunens sat-

sing mer.
Etter tiden som har vært tror

Hill det er viktigere enn noen-

sinne å møte ungdommen.
– Det er litt som Bent Høie sa.

De har blitt glemt oppi alt dette,

og jeg kan se hva dette har gjort

med ungdommen. Det har vært

ganske tøft for mange, sier han.

Han tror det vil være en nøkkel

å ha trygge voksne som kan si

tydelig ifra om at vi er her og stil-

ler opp.
– Det er mye ungdom som har

hatt for mye tid i det siste, og det

har resultert i flere ting.
Hill trekker frem hærverket på

Punkt som et eksempel.
– Det har blitt mer hærverk og

tull etter koronaviruset kom. Det

er en betennelse av noe. Om det

er at ungdommen har vondt, eller

Oppvekst
aDennis Labourée Fossen

Gjennom sommeren vil Bærum

kommune ha fokus på fem innsat-

ser som skal hjelpe barn og unge

som har hatt det spesielt krevende

den siste tiden (se faktaboks).

Alle tilbudene vil være gratis,

og organisert av enten kommu-

nale aktører eller frivillige organi-

sasjoner.
– Basert på tilbakemeldingene

vi har fått fra skolene og andre tje-

nester, så er det en del barn og

unge som vil ha behov for disse til-

takene, sier kommunalsjef i

Bærum kommune, Erik Førland.

– De har blitt glemt
Kieran Hill driver fritidsklubben

Punkt på Fornebu. Han kunne
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På Marits nettside leser vi:

”Hei, jeg heter Marit Spilde, født i 1968, kunstner, syke-
pleier og mor til 3. Jeg bor i Heggedal i Norge. Her viser jeg 
frem maleriene mine, for det meste  akryl på lerret, noen 
er med olje. Jeg har malt og tegnet så lenge jeg kan huske, 
og håper det jeg lager kan spre glede til flere mennesker. 
Jeg har alltid hatt en lidenskap for portretter, og liker også 
spesielt godt å male skog og natur. Jeg prøver å fange liv, 
sjel, bevegelse og følelser i maleriene mine.  I det siste har 
jeg malt mye portretter, det er jo det jeg liker aller best. 
Jeg hører mye på musikk og dermed begynte jeg å male 
dem jeg lytter til”.

Marit har et år på Einar 
Granum Kunstfagskole 
i Oslo, og fikk undervis-
ning i ”klassisk figura-
sjon” av Ingolv Helland 
ved Asker kunstfagsko-
le i 2007-2009. Hun har 
også gått på flere kurs 
i portrettmaleri hos 
Morten Reigstad her i 
Heggedal.

Selv om hun har malt 
og tegnet hele livet, 
er det ikke lenge siden 
hun for alvor begynte 
å dyrke denne interes-
sen.

”For 6-7 år siden var 
det en kollega som 
hadde fått malt et bil-

de med et hjerte på. Hun var ikke fornøyd, og spurte om 
ikke jeg kunne male det bedre, og jeg tenkte at jeg kun-
ne prøve. Så gjorde jeg det, og tenkte at hm…. jeg kan jo 
male. Det var det første selvstendige bildet jeg hadde malt 
siden jeg var i tjueåra. Det ble startskuddet.”

Moren til en venninne koblet henne til Heggedal Hoved-
gård. Marit deltok på kunstutstillingene der i 2016, 2017, 
2018 og 2019, og hun stod også på plakaten til årets utstil-
ling. På Hovedgården har det vært mest naturbilder, men 
hun har alltid hatt med noen portretter. Ut over dette har 
hun bare stilt ut noen bilder hos en fysioterapeut, samt på 
Kafé Oskar i Vollen.

Marit har alltid vært musikkinteressert, og hører på mye 
forskjellig slags musikk. Etter en konsert med ungdomsi-

Vi tenker at en karrierer går trinnvis, men 
det store internettet har gjort alt mer uforut-
sigbart. Da Marit Spilde malte rapperen Post 
Malone og la bildet ut på nettet, tente det en 
gnist blant fansen hans verden over. 

dolet Jon English i 2015 ble han portrettert. Marit malte 
platecoveret på den siste plata Jon English skulle gi ut, 
men som han ikke rakk før han døde. Den ble omgjort til 
et tribute album fra det svenske bandet Spearfish som 
han skulle gi den ut sammen med, med de to låtene han 
hadde rukket å spille inn. Den ligger på spotify

Gjennom datteren ble hun kjent med musikken til rap-
artisten Post Malone. Hun likte musikken, og malte et 
bilde av rapperen - for et snaut år siden. Sønnen hjalp 
henne ut på Reddit og Instagram, og reaksjonene fra rap-
miljøene verden over lot ikke vente på seg. I dag har hun 
nesten 2000 følgere på Instagram, og bildene hun legger 
ut får mange engasjerte kommentarer. Marit har en evne 
til å fange ansiktsuttrykk og stemninger som treffer. Post 
Malone ble starten, men mange artister har fulgt etter.

I kommentarene kom spørsmål om hun solgte bildene, og 
etter hvert var bilder på vei til alle verdenshjørner. 

Marit har malt en del portretter 
på bestilling her hjemme. Og hun 
lagde illustrasjoner til Helge Bøke-
nes’ bok ”Fru Guds Hatt”. 

Men omsetningen er foreløpig 
beskjeden, og Marit har ikke sagt 
opp jobben. 

”Er litt unna der. Men det hadde 
vært gøy……”

Marits bilde

Jon English

Maleriet av rapperen Post Malone, som tente fansen hans.

Her finner du flere av hennes bilder:
https://www.facebook.com/maritspildeart
https://www.maritspilde.com
https://www.instagram.com/marit.spilde/
https://twitter.com/marspilde
https://www.reddit.com/user/Lussipus/

Marit Spilde

Dag Henning Sæther

Heggedalsposten28
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Gavetips til henne

Til dine kjære!

Gavetips til han

Til den matglade
Hos Ditt Apotek finner du nå varme, praktiske 
ullprodukter som man alltid har 
bruk for. Perfekte julegaver!

TAPAS TOMAT 
Sett med spanske tapasspesialiteter: extra 
virgin olivenolje med dill, tomatmarmelade, 
tomat tapenade og kjeks med paprika.
 
TAPAS OLIVEN 
Herlige spanske tapasfavoritter: extra virgin 
olivenolje Arbequina, fikenmarmelade, tape-
nade av sort oliven og kjeks med sesamfrø. 

24990   per stk

APOTEKETS OSTESETT
Trefjøl og 3 osteredskap.

19990

APOTEKETS PIZZASETT
Krydder, skjærer og 
grytekluter i silikon. 

17990

VICHY HOMME GAVESETT
Flott gavesett med deodorant og
Hydra Mag C+ dag- og øyekrem  
50 ml. + 50 ml. 

29990    Spar 124,-

COSMICA MEN GAVESETT
Populær gavepakke med 2 i 1 dusjsåpe 
og mild, effektiv antiperspirant. 
200 ml. + 50 ml.

12990    Spar 44,-

COSMICA HÅND OG FOT GAVESETT
Nærende fotkrem og pleiende håndkrem.
100 + 50 ml.  

12990    Spar 60,-  

A-DERMA KROPP GAVESETT
Inneholder A-Derma Body Lotion 400 ml. og 
A-Derma Ultra-Rich Shower Gel 200 ml.
Velegnet for hele familien.

24990     Spar 137,-  

GODE 
KJØP!

TRENDY TIL HODE OG HENDER
Votter, pannebånd og luer i flettestrikk.
Rose/Petrol.

Fra 16990    

ULLSOKKER 
Kommer i ulike farger. Str 37-40.

Fra 9990    

ULLSOKKER TIL BARN
3-pk sokker til barn, 
Rose/petrol/grå. 
Str 25-29 eller 30-34.

14990    per pk.

JJul på Heggedal Apotek!ul på Heggedal Apotek!

Heggedal Apotek
Heggedalsveien 304, 1389  Heggedal
Tlf 66 69 63 69, fax 66 69 63 70
E-post: heggedal@dittapotek.no
Åpningstider: man-fre 9-17, lør 10-15
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Kommer i ulike farger. Str 37-40.

Fra 9990    

ULLSOKKER TIL BARN
3-pk sokker til barn, 
Rose/petrol/grå. 
Str 25-29 eller 30-34.

14990    per pk.
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Heggedal Apotek
Heggedalsveien 304, 1389  Heggedal
Tlf 66 69 63 69, fax 66 69 63 70
E-post: heggedal@dittapotek.no
Åpningstider: man-fre 9-17, lør 10-15

Gavetips til henne

Til dine kjære!

Gavetips til han

Til den matglade
Hos Ditt Apotek finner du nå varme, praktiske 
ullprodukter som man alltid har 
bruk for. Perfekte julegaver!

TAPAS TOMAT 
Sett med spanske tapasspesialiteter: extra 
virgin olivenolje med dill, tomatmarmelade, 
tomat tapenade og kjeks med paprika.
 
TAPAS OLIVEN 
Herlige spanske tapasfavoritter: extra virgin 
olivenolje Arbequina, fikenmarmelade, tape-
nade av sort oliven og kjeks med sesamfrø. 

24990   per stk

APOTEKETS OSTESETT
Trefjøl og 3 osteredskap.

19990

APOTEKETS PIZZASETT
Krydder, skjærer og 
grytekluter i silikon. 

17990

VICHY HOMME GAVESETT
Flott gavesett med deodorant og
Hydra Mag C+ dag- og øyekrem  
50 ml. + 50 ml. 

29990    Spar 124,-

COSMICA MEN GAVESETT
Populær gavepakke med 2 i 1 dusjsåpe 
og mild, effektiv antiperspirant. 
200 ml. + 50 ml.

12990    Spar 44,-

COSMICA HÅND OG FOT GAVESETT
Nærende fotkrem og pleiende håndkrem.
100 + 50 ml.  

12990    Spar 60,-  
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

“Nye” Heggedal innbyggertorg

Måten du kan delta i innbyggertorgets liv er først og 
fremst ved å delta i eller sette i gang en aktivitet. Vil du 
være med i en organisasjon kan også innbyggertorget 
være et sted å begynne for å orientere seg. Mange 
organisasjoner bruker innbyggertorgene til sine mø-
ter og aktiviteter. Nærmiljøsentralen i Heggedal, som 

inngår som en aktiv samarbeidspartner til innbyg-
gertorget, er en frivilligsentral/nærmiljøsentral og et 
ressurssenter for hele frivilligheten i Heggedal. Som 
en selvstendig frivillig organisasjon, er nærmiljøsen-
tralen et bra sted å starte for deg som vil få oversikt 
over det som rører seg i Heggedal – og kanskje finner 

du akkurat din hjertesak?

Innbyggertorget er også et sted 
hvor du enkelt kan komme i kon-
takt med kommunen, enten det 
er innbyggerservice, bibliotek eller 
innbyggertorg. Lokalsamfunnsut-
valgene holder sine åpne møter på 
innbyggertorgene. Gjennom lokal-
samfunnsutvalgene, kan du få luf-
tet saker du brenner for – politisk. 

Hvem kan skape 
aktiviteter på 
innbyggertorget?
Innbyggertorget har som mål å 
være en levende, åpen og inklu-
derende møteplass som vi skaper 
sammen. Lokalene benyttes derfor 
gratis av organisasjoner, ildsjeler 
og frivillige som vil engasjere seg i 
å skape aktiviteter som er åpne og 
inkluderende. I tillegg er innbyg-
gertorget en arena hvor det leg-
ges til rette for samarbeid mellom 
andre aktører. Næringsdrivende og 
kommunen er bidragsytere til inn-
byggertorget ved å tilby og samar-
beide rundt tjenester og aktiviteter 
som er til glede for lokalmiljøet. 
Slik skaper vi innhold sammen til 
innbyggertorgets åpne program.

Innbyggertorget - en levende 
møteplass med røttene godt 
plantet i lokalmiljøet

Innbyggertorget er en del av tjenesteområdet medborgerskap i Asker kommune. Med-
borgerskap legger til rette for innbyggernes lyst og mulighet til å delta aktivt i sam-
funnet. Innbyggertorgene er et satsningsområde som gjør det enklere for innbyggere 
som har lyst til å bidra i sine lokalmiljø.

Illustrasjon: Daniel Nordland
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Hvordan går du fram?
For å bruke innbyggertorget til din aktivitet kan du gå inn på utleie.asker.kommune.no, logge inn 
med vipps og legge inn ønsket tid og beskrivelse av aktivitet. Du kan også ta direkte kontakt med innbyg-
gertorget. Vi vil være klare for å ta imot forespørsler for det nye innbyggertorget fra midten av januar. Se 
under i teksten for oversikt over tidspunktene vi vil åpne for forespørsler. Priser og retningslinjer for bruk 
av lokalene finner dere på kommunens nettsider:
https://www.asker.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/innbyggertorg/

Elektronisk nøkkelsystem
Alle rommene som er adskilt fra resten av lokalene 
med vegg og dør har tilgang via det elektroniske nøk-
kelsystemet xLock. 
(Med xLock flyttes portåpneren fra bommer og dør-
er til mobilen. Dette åpner for deling av rom og for- 
enkler administrasjonen for «huseieren»).

Alle aktiviteter er velkommen
Aktiviteter med lange tradisjoner i Heggedal samt 
nye og uprøvde ideer ønskes velkommen.
Dagens senioraktiviteter på innbyggertorget skal iva-
retas godt og vi vil samarbeide med aktivitetslederne 
om å finne passende rom og tider for deres aktivite-
ter. Innbyggertorget er i dag et møtested hvor inn-
byggere i alle aldersgrupper skal kunne finne seg til 
rette. Slik ønsker vi også at møteplassen skal utvikle 
seg fremover. Vi skal være en mulighetens arena og 
vil oppfordre alle med gode ideer til å ta kontakt. For 

å etterstrebe målet om en 
åpen og inkluderende are-
na, vil åpne og gratis aktivi-
teter ofte prioriteres høyere 
enn lukkede aktiviteter eller 
aktiviteter som krever be-
taling. God balanse mellom 
aktører og tilbud er også et 
hensyn som skal tas. Noen viktige datoer 

for det nye innbyggertorget – og reservering av rom.

For å tilrettelegge for en variert møteplass med 
flest mulig åpne aktiviteter, har vi holdt av «reser-
vasjonsvinduer» forbeholdt ulike aktører. Disse er 
som følger:

- Senioraktiviteter som skal videreføres fra  
  dagens innbyggertorg: 15. januar - 1. februar.
- Frivillighet og organisasjoner (organiserte og 
  uorganiserte): 1. -15. februar.
- Næringsliv, private og kommunale aktører:  
  fra 15. februar.

Gå inn på utleie.asker.kommune.no og legg inn 
forespørselen din i den perioden som tilhører din 
kategori. Etter at faste/repeterende aktiviteter er 
behandlet kan alle legge inn forespørsler på en-
keltaktiviteter fortløpende. Dette er en ypperlig 
mulighet for å teste ut nye ideer til åpne aktivitets-
grupper eller arrangementer.
Trenger du hjelp, ta kontakt med innbyggertorget.

Aktiviteter i regi av lag og foreninger
Ildsjeler, organisasjoner og aktivitetsledere setter 
sine preg på arenaen gjennom å benytte aktivitets-
rommene til sine åpne arrangementer, møter og akti-
viteter. Blant annet har aktivitets- og gruppelederne i 
det tidligere seniorsenteret i Heggedal videreført sine 
varierte aktiviteter på innbyggertorget. På samme 
måte kan også alle andre benytte lokalene til å utvikle 
fellesskap rundt ulike interesser. 
De som vil arrangere aktiviteter som er åpne og gratis 
for alle i lokalmiljøet, vil i hovedsak få leie rom gra-
tis. Slik blir lokale initiativ en del av innbyggertorgets 
åpne program. 
Du finner en generell beskrivelse av innbyggertorgene 
på nettsidene til Asker kommune https://www.asker.
kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/innbyggertorg/.

Det “gamle” innbygger-

torget stenger til jul.  

Det blir flytting i januar, 

og vi regner med å åpne 

det nye innbygger-  

torget i begynnelsen av 

februar.

Her vil du finne det nye Innbyggertorget
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Aktivitetsrom i 2.etasje er det store 
allrommet vårt på 50 m2. 

Rommet kan benyttes til møter 
rundt et bord med opptil 20 perso-
ner, verksted, kunst og forming, trim 
og andre aktiviteter. Bord og stoler 
kan klappes sammen og settes til 
side.

Her kan du finne rom til akkurat din aktivitet

Fleksibelt aktivitetsrom i 2.etasje kan 
deles i to med en skyvevegg. 
Når skyvedøren er åpen, er rom-
met på 17,5 m2.  Rommene kan 
sammen benyttes til møtevirk-
somhet for cirka åtte personer. 
Det er også mulig å skyve borde-
ne og stolene til side (de er sam-
menleggbare), og bruke rommet 
til andre aktiviteter.

Aktivitetsrom i 2.etasje på 15 m2 
kan benyttes til møtevirksomhet for cirka seks-åtte perso-

ner. Det er mulig å skyve bordene 
og stolene til side (også sammen-
leggbare) og bruke rommet til 
andre aktiviteter. Passer godt til 
barseltreff, meditasjon, håndar-
beid, bokklubb og andre lignende 
aktiviteter.

Aktivitetsrom i 2.etasje på 40 m2. 
Et flott og stort område med 
gardinavskjerming som kan 
benyttes ved behov. 
Rommet inneholder puffer 
og sittemulighet i skråvegg 
under vinduene mot torget.

Aktivitetsbord i kafeen. 
I kafeen kan et langbord reserveres til aktiviteter som pas-
ser på et offentlig sted. Dette kan 
være aktiviteter som bridge, bar-
seltreff, debatter, frokostklubb 
og annet. Det er plass til cirka 15 
personer i dette området og det 
er ikke mulighet for avskjerming 
fra resten av kafeområdet.

Auditorium. 
I underetasjen finnes et flott auditorium med plass til mer 
enn 130 gjester. Rulleamfiet (sammenleggbare sitteplas-
ser) kan trekkes tilbake når det ikke er i bruk, slik at det 
blir et større gulvareal (cirka 70 m2). Auditoriet er utstyrt 
med lyd, lys og teknisk utstyr for å kunne ha forestillinger 

på profesjonelt nivå. Vi har satt 
i stand rommet slik at det også 
skal være lett for frivillige, lag og 
foreninger å bruke utstyret. 
Rommet passer ypperlig til sang, 
dans, og andre typer av bevegel-
sesaktiviteter. 

Oppbevaringsplass til aktivitetsutstyr
Frivillige og andre aktører som skaper innhold og aktivitet 
i huset kan låne eller leie egne låsbare skap til oppbeva-
ring av noe utstyr. Huset vil også ha felles utstyr, som skal 
være tilgjengelig for aktivitetsledere å benytte. Asker Kommunes Marius Heggstad prøvesitter auditoriet
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Veiledning innen kommunale  
tjenester
På innbyggertorget vil du også få tilgang til veiledning 
innen kommunale tjenester via innbyggerservice. Innbyg-
gerservice hjelper deg med å finne frem hvis du trenger 
hjelp i det kommunale systemet.

Heggedal Helsestasjon
Heggedal helsestasjon er et lavterskel tilbud til familier 
med barn under skolealder. Helsesykepleier, lege og fysio-
terapeut tilbyr helseoppfølging og foreldreveiledning til 
småbarnsfamilier i Heggedal. 

Heggedal bibliotek
står for et mangfoldig bibliotektilbud på innbyggertorget. 
Biblioteket har et variert tilbud med utlån av bøker, lydbø-
ker, tidsskrifter, filmer og spill. Utover utlån av medier har 

biblioteket et program som inneholder 
alt fra eventyrstund for de yngste barna, 
til filmmatine og forfatterbesøk. Det vil 
være et område med stasjonære PCer 
til bruk for publikum, et for å lese aviser 
og områder i begge etasjer hvor man kan 
ha med seg egen PC for å sitte å jobbe. 
Bibliotekområdet i innbyggertorget vil 
også ha egne soner for barn, ungdom og 
voksne som er tilpasset aldersgruppene.

Kafétilbudet
er et flott supplement til møteplassen. Med sin åpne og 
tilgjengelige plassering på huset, gir kafeområdet god an-
ledning til avslapping eller sosiale treff. Kaféen skal drives 
i samarbeid mellom kommunen og Kafé KIME på 
Borgen.
KIME ble startet for å bidra til å løse et sosialt 
problem: arbeidsløshet blant kvinner med mino-
ritetsbakgrunn. Etter opplæringen på Kafe KIME, 
skal kvinnene videre ut i jobb og det vil en eller fle-
re av dem nå få mulighet til i kaféen på Heggedal 
innbyggertorg. De er dyktige til å lage multinasjo-
nale retter og får mye skryt fra kunder på Borgen!

Se flere bilder på iheggedal.no.
En liten film fra innbyggertorget kan du finne her:    https://youtu.be/f8qN8DjGuuY

                                       Omtrent midt i januar 2021 flytter «postpunktet» i Heggedal inn i nye lokaler 
i Heggedal Torg. Større og lysere lokaler – med plass til alle pakkene. Når posten flytter blir dette med 
«nye eiere». Tandberg Eiendom AS og Heggedal Nærmiljøsentral har startet et eget selskap som skal 
betjene Heggedals innbyggere i «postpunktet.» Når vi har flyttet blir postboksene med oss inn – altså 
inn i vårt eget lokale. Det betyr at postboksene er tilgjengelige i hele åpningstiden – men ikke ellers. Og 
åpningstiden blir som i dag.

Posten flytter snart!

Til deg fra oss:
I anledning julen utvider vi åpningstidene.
Mandag 14. des    08.00-10.00 og 15.00-19.00
Tirsdag 15. des     08.00-10.00 og 15.00-19.00
Onsdag 16. des    08.00-10.00 og 15.00-19.00
Torsdag 17. des    08.00-10.00 og 15.00-19.00
Fredag 18. des     08.00-10.00 og 15.00-19.00
Lørdag 19. des               09.00-12.00
Mandag 21. des    08.00-10.00 og 15.00-19.00
Tirsdag 22. des     08.00-10.00 og 15.00-19.00
Onsdag 23. des    08.00-10.00 og 15.00-19.00
Julaften 24. des              08.00-12.00
Romjulen                   stengt
Nyttårsaften 31. des       08.00-12.00

Desember 2020

Her skal bibliotek og 
kafeteria inn!
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Det å drive korps med restriksjoner er jammen ikke 
enkelt. Vi begynner jo å bli erfarende i dette, men 
det sendes stadig ut nye veiledninger som gjør at en 
stakkars korpsforesatt kan bli fintet ut av mindre. 
Derfor er det ikke mindre imponerende at  
musikantene i Heggedal og Blakstad skolekorps  
klarer å holde seg frisk og i tillegg levere en  
høstkonsert av høy kvalitet til tross for at man  
var usikker på om konserten måtte avlyses.

Vi håper å kunne spille julekonsert i Østenstad kirke 
5. desember, men i skrivende stund har vi valgt å 
følge anbefalinger om å ta en pause med øvelser. 
Dette betyr at vi går usikre tider i møte, men vær 
sikker på følgene: Kan vi spille, så spiller vi!

Vi fikk spilt høst-
konsert, tross alt

Få siste nytt: Lik Heggedal og Blakstad 
skolekorps på Facebook.
facebook.com/hbskolekorps

Korpset på nett: hbs.skolemusikk.no

Vil du registrere skolekorpset som mottaker av din grastorandel?
Send SMS: Grasrotandelen 993809349 til 2020

Loppelageret i Kloppedalen er 
dessverre midlertidig stengt

Tekst: Arild Haug Kaarmo
Layout: Anders Lie Hagen

Korpslivet er fylt med restriksjoner, akkurat som 
fotballandslag og alle andre. Til tross for dette fikk 
vi gjennomført høstkonsert, med kun en publikum-
mer pr familie da maks antall var satt til 50 personer 
for vårt arrangement. Øvrig familie og andre som 
ønsket å se vår høstkonsert ble henvist til vår live 
stream på Facebook. Da er det hyggelig for korpset 
at 137 personer fulgte vår sending. For de som ikke 
fikk sett denne konserten kan den fortsatt sees på vår 
Facebook-side; Heggedal og Blakstad skolekorps.

Musikantene imponerte, solistene skinte, junior var-
tet opp til fest og aspirantene slo til med artig frem-
førelse. Alt var med andre ord som vanlig,  
med unntak av publikum. 
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Det vi imidlertid anser som vår viktigste oppgave 
er å bidra til å vekke interesse, engasjement for og 
skape deltakelse i prosesser og beslutninger til beste 
for Heggedal samfunnet. Det betyr at vi må være ute 
blant folk, og skape kontakt og dialog. Vi skal værer 
en «bro» mellom folket i Heggedal og de politiske be-
slutningstakerne. 

Nå setter på den annen side smittevernshensyn klare 
begrensninger i denne type aktivitet. Derfor vil vi inntil 
videre måtte begrense «folk til folk» aktiviteten vår. 
Men vi er alltid åpne for henvendelser om spørsmål 
og saker som lokalmiljøet er opptatt av, hvor vi kan-
skje kan være en døråpner frem mot et svar eller en 
mulig løsning.

En viktig sak for utvalget er å gi høringsuttalelse til 
Asker kommunens utkast til Temaplan for medbor-
gerskap. Dette dokumentet er ledd i kommunens 

LOKALSAMFUNNSUTVALGET  LOKALSAMFUNNSUTVALGET  
I  HEGGEDALI  HEGGEDAL
Utvalget er, som de fleste forhåpentligvis har fått med seg, i gang med 
arbeidet. Vi har hatt to formelle møter i høst hvorav det siste gikk digi-
talt. Møtet er lagt ut på kommunens hjemmeside.

 I korte trekk peker temaplanen på 3 såkalte 
innsatsområder:
- hvordan skaper vi deltakelse, motivasjon og 
tilrettelegging 
- påvirkningsmuligheter (hvilke strukturer kan 
vi skape for at grasrota blir med i utviklingen 
av kommunen)
- møteplasser i nærmiljøet (slik at mennesker 
kan oppleve fellesskap og integrering der man 
bor)

overordnede Kommuneplan for de neste 12 årene. 
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en 
arealdel. Temaplanen for medborgerskap inngår i 
samfunnsdelen. Hovedbudskapet i denne temapla-
nen er at en ønsket utvikling i Asker kommune krever, 
sitat, «høy grad av innbyggerinvolvering og samar-
beid med relevante aktører». Temaplanen skisserer 
hvordan man tenker seg å realisere dette.

Både vårt lokalsamfunnsutvalg og utvalgene i Slem-
mestad og Tofte arbeider for tiden med å komme med 
innspill til dette viktige dokumentet.

Det er selvsagt full adgang til hver og en å gi uttalelse 
til utkastet til denne temaplanen. Den ligger tilgjenge-
lig på kommunens hjemmeside.

Da kan du kontakte meg som utvalgets leder på 
adressen:  tom.brunsell@hotmail.com

Tom Brunsell

Temaplanen er ute på høring til 
20. desember

Heggedalsposten 35

35 - LSU-arbeidet i HP 6-2020-v1.indd   3535 - LSU-arbeidet i HP 6-2020-v1.indd   35 17.11.2020   23:01:4617.11.2020   23:01:46



Det var en gang et tre 
Kort rapport fra et hverdagsdrama

Da var det slutten på juletreet. 

Bonnie hadde tatt snarveien gjennom treet for voldsomt 
å hilse på noen som ringte på. Og vårt vakre juletre likte 
ikke det. Vel, vakkert og vakkert. Det hadde drysset ganske 
grundig noen uker og var på kanten av det brukelige nå i 
begynnelsen av januar. 

Kaste ut? Tja, vi forsøker hos oss å holde på jula til 20.dag, 
men da er det slutt. Bonnie hadde ikke tanker om det. Det 
har kanskje ikke en Leonberger på drøye 50 kilo. Juletre 
er bare en bagatell når man vil fram i livet. Så vi sto der 
med sørgelige rester av et tre og funderte. Rydde ut jula 
eller nytt tre? Nytt tre. For 20.dag kommer det jo gjester. 
Men hvor finner man et juletre 6.januar? Utenfor Kiwi her 
i Heggedal lå kanskje løsningen. 

Jeg hadde sett en gjenglemt bunke flatklemte og halvt ned-
snødde trær utenfor butikken. Her var en mulighet. Av-
gårde sånn ut på kveldingen etter at det var blitt mørkt. 
Forholdsvis få handler juletrær 6.januar. Går inn i butikken 
og spør. ”Eh… .de juletrærne som ligger utenfor her, hvem 
eier dem? Tror du jag kan få kjøpt et av dem?” Forsøker jeg 
med lav stemme. Anne som står i kassa lyser opp og svarer 
med høy stemme. Veldig høy, synes jeg. 

”JULETRE!!   SKAL   DU  HA  JULETRE!  Du   kan 
sikkert ta alle sammen!”

Det gjaller i butikken. En rekke mennesker som står slitne 
og juletrette i kø ved kassene har nå løftet hodene og værer 
et streif av underholdning. Her må de følge med. Hva er 
det for en dust som er ute og handler? Jeg mumler noe og 
kommer meg ut. Grabber det nærmeste av de stivfrosne og 
begynner vandringen  hjem. 

”Jasså, Dehli!” sier den første jeg treffer rundt svingen. 
”Tidlig ute i år?” 

Jeg begriper ikke hvorfor det skal være så mye folk ute nå 
på kvelden. Kan de ikke holde seg hjemme? 

”God  kveld”, sier en mann med bikkje. ”Er ikke du litt 
seint ute?” 

”Hei, der!” hoier den neste jeg møter. ”Skal du ha det i 
fryseren til neste jul? 

Jeg trasker krumbøyd med dette treet som kjennes ut til å 
inneholde mer snø og is enn granbar. Prøver å gjøre meg 
litt usynlig. Velmente og muntre kommentarer drysser ned 
over treet og meg til jeg endelig er hjemme. 

Avising og opptining og pynting og snart får vi besøk. 

20.dag jul ble tradisjonelt feiret med gjester og mat. 

Og et helt nytt juletre. 

Det absolutt styggeste juletreet som har satt sin fot i Heg-
gedal prestegård.

Toralf Dehli 
Gammelprest
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Bane NOR har startet kameraovervåking på og rundt 
Heggedal stasjon. Kameraene kom opp i oktober 
etter et 30-talls tilfeller av hærverk i 2020, forteller 
Monica Toften fra Bane NOR til Budstikka. Det har 
vært tilfeller av sykkeltyveri, tagging og bilhærverk.
Foto: Ian Spink

Kameraovervåkning på 
Heggedal stasjon

I sommer åpnet sykkelhotellet på Heggedal stasjon. 
Her kan sykkelen få en tryggere og tørrere hverdag, 
reklamerer Bane NOR. Sykkelhotellet har 48 
plasser og er tilgjengelig hele døgnet. 

Foreløpig har hotellet ikke vært fullbooket. På det 
meste - i august og september - har 13 personer 
hatt tilgang. Bruk av sykkelhotell koster 50 kroner 
for 30 dager, og betales med appen Bane NOR 
Parkering.

Asker kommune har i år oppgradert turveien fra 
Heggedalsbakken via Kistefossdammen til Åmotåsen.  
Anleggsarbeidene er nå fullført, og veien er 
oppgradert til fullverdig gang- og sykkelveistandard. 
Monteringen av belysning fullføres før vinteren.
Foto: Terje Reier Gundersen

Fullført gang- og sykkelvei 
rundt Kistefossdammen

Sykkelhotell på stasjonen

Trenger du hjelp eller ønsker du å hjelpe andre under 
koronautbruddet? For å koordinere behovet for hjelp 
med dere som ønsker å hjelpe, har Asker kommune 
tatt i bruk appen Nyby. Nyby-appen kobler deg som 
ønker å være frivillig med dem som trenger hjelp i 
kommunen.  
 Skulle du få problemer med dette verktøyet kan du 
ta kontakt med Innbyggerservice på 
telefonnummer 66 700 000.

Hjelp under koronautbruddet
 

Heggedal Pensjonistforening

            
            
            
             

    Møteplan våren 2021 

Januar  Møtet er avlyst  
3.februar  kl.18.00 Medlemsmøte 
3.mars  kl.18.00 Årsmøte/medlemsmøte 
7.april  kl.18.00 Medlemsmøte 
5.mai  kl.18.00 Medlemsmøte 
2.juni  kl.18.00 Medlemsmøte 
Vi tar forbehold om at coronasituasjonen tillater møtene. 
Følg med på oppslag. Om underholdning: se Budstikka 
Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt 
nytt år! - Styret 
 

Møteplan våren 2021:

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen tillater 
møter. Følg med på oppslag. Om underholdning: 
se Budstikka. Vi ønsker alle våre medlemmer en 
riktig god jul og et godt nytt år! – Styret

TV-aksjonen 2020
Årets TV-aksjonen ble gjennomført i midten av 
oktober, om enn under andre omstendigheter enn 
tidligere. Bøssebærere fra dør til dør ble ertsattet 
med digital innsamling. I år, som i fjor, er Heggedal 
skole den nest største giveren i Asker kommune 
med 176.000 kroner. Blakstad skole imponerte også 
med 164.000 kroner. I stedet for «Åpen kveld» gjen-
nomførte Blakstad skole i år et skoleløp. I skolegår-
den ble det merket opp en bane der elevene skulle 
gå eller løpe så mange runder de orket på en gitt 
tid. På forhånd hadde mange av elevene skaffet seg 
sponsorer som skulle betale en frivillig sum for hver 
runde eleven klarte. Mange sponsorer ble nok over-
rasket over utholdenheten til elevene, forteller rektor 
Gina Julsrud Enge.
– Vi hadde opprettet en Spleis til formålet og sum-
men bare økte og økte.Vi er svært takknemlige for 
støtten. Pengene går til WWFs arbeid for å bekjem-
pe plast i havet.

Husk 
refleks
i vinter-
mørket!
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Fra friidrett til fleridrettslag
Heggedal Friidrettsklubb har endret navn til 
Heggedal Idrettsforening. Friidrettsklubben, ledet 
av Arne Sæther, har siden august vært i dialog med 
heggedøl Dag M. Vegel om videreføring og utvik-
ling av friidrettsklubben, som ble stiftet i 1999. Nå 
har klubbens medlemmer vedtatt navneendring, for 
videre og lokal utvikling her i Heggedal. 
 – Vi ønsker å ivareta lokal idrettshistorie, videre-
utvikle klubben til å bli en viktig samfunnsaktør her i 
Heggedal, samt ha en klubb i og for alle med hjertet 
i bygda, sier Vegel. 

Heggedal Idrettsforening skal fortsette aktiviteten 
på Hovedgården kastarena, samtidig som vi vil 
fokusere på å få et a-lag i fotball tilbake igjen her i 
bygda, med tilholdssted på Gjellum. 
Meld deg gjerne inn i idrettsforeningen, og støtt opp 
om lokal idrettsglede. Vi er mange som brenner for 
lokalidretten i bygda. Nå håper vi så mange som 
mulig ønsker å bli en del av videreutviklingen av en 
lokal idrettsforening. 

Innmelding: VIPPS 100,- til 505603,
eller betaling til konto 0532 44 79440.
(Husk å oppgi navn og e-post).

Dag M. Vegel (t.v.) og Arne Sæther (t.h.).

Heggedalsposten deles ut i postkasser av frivillge 
bud. Vi trenger flere som kan være med å levere 
bladet i nærmiljøet. Det er nå mange ledige ruter, 
spesielt i Bjerkås:
- Blakstad Hageby, Åsliveien, Østenstadmarka (150 eks.)
- Nordstrandbakken, Skjæret (50 eks.)
- Linlandveien, Råengveien, Edelvoldveien (50 eks.)
- Dalveien, Bråtenveien, Markveien (75 eks.)
- Øvre Elnes vei, Sjøstrandveien, Bjerkåsveien (100 eks.)
- Høymyrveien, Eventyrveien, m.m. (250 eks.)
- Hampengen, Almedalsveien (50 eks.)

Kan du bidra? Ta kontakt med Anders Lie Hagen på 
anderslhag@hotmail.com eller mobil 974 94 982.

Bli frivillig!

Ingen mellomlagring på  
Yggeset inntil videre
Fylkesmannen i Oslo og Viken ga i januar 2020 
selskapet Franzefoss tilltatelse til å frakte og 
mellomlagre opptil 18 000 tonn avfall i Heggedal. 
Lagringen er planlagt på toppen av et tidligere 
deponi ovenfor Yggeset gjennvinningsstasjon.

Opprinnelig planla Franzefoss å benytte om-
rådene fra våren 2021. Nå opplyser firmaet at 
oppstart for lagring på Yggeset kan utsettes inntil 
ett år.
 – Vi ønsker primært å unngå lagring av avfalls-
brensel. Vi jobber derfor kontinuerlig med alterna-
tive løsninger, forteller Ståle Nistov i Franzefoss 
Gjenvinning.

Heggedalsposten trenger et nytt redaksjonsmedlem 
med ansvar for annonser. Personen vil ha kontakt 
med annonsørene og selge annonseplass. Spørsmål 
eller interesse? Ta kontakt med Dag Henning Sæther 
på d-hen-sa@online.no eller 977 40 617.

Heggedalsposten søker 
annonseansvarlig

Martin Rønning AS har hatt dispensasjon til å drive 
steinknusing på Yggeset, til tross for at  regule-
ringsplanen for Yggeset avfallspark sier at området 
skal tilbakeføres til landbruk. Dispensasjonen går 
ut ved årsskifte, men entreprenørfirmaet har søkt 
kommunen om fornyet dispensasjon frem til 2024. 
Kommunens utvalg for plan og bygg har - mot kom-
munedirektørens anbefaling - vedtatt å forlenge 
dispensasjonen ytterligere, men maksimalt for ett 
års videre drift. Entreprenøren får også krav om 
tiltak for å redusere støv og støy.

Fornyet dispensasjon

Omattatt er stengt for kurs og andre planlagte 
samlinger inntil videre, pga. koronasituasjonen.   
Men det er mulig å stikke innom for å få noe du kan 
lage hjemme – f. eks. til jul.  Ring Aud Ingeborg 
(mob: 929 92 228), så avtaler dere å møtes.
Hun vil også legge ut info på Facebook.
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TA KONTAKT ELLER MELD DIN INTERESSE PÅ HEGGEDALTORG.NO
Anders Winther 
Leder Nybygg  

  97 97 96 96   

  anders.winther@em1oav.no

Mariell Veinan
Eiendomsmegler 

  47 30 55 97   

  mariell.veinan@em1oav.no

   Salgssuksessen

i Asker fortsetter!

Salget av Heggedal Torg har gått over all forventning og det nærmer seg innflytting for byggetrinn 1, hvor 84 % er 
solgt allerede. På de resterende leilighetene i byggetrinn 1 slipper man nå å betale forskudd ved kjøp av leilighet!

INNFLYTTING FRA DESEMBER
• 117 nye 2- til 7-roms selveierleiligheter fra 50 - 157 m2 (BRA)
• Høy standard – flotte kvaliteter som blant annet skyvedører, 

vannbåren gulvvarme og  nydelig  enstavs eikeparkett
• Stort parkeringsanlegg tilrettelagt for el-bil og adgang med heis

• Nytt sentrum – spennende butikker og innbyggertorg/kulturhus
• Fantastisk beliggenhet like i nærheten av både tog stasjon og 

marka, sentralt mellom Gjellumvannet og Kistefossdammen
• Innflytting fra desember 2020 for byggetrinn 1
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COOP KJØTTPÅLEGG/SALATER
80/100 g

Prisene gjelder fra uke 45 og ut året. Forbehold om trykkfeil og utsolgt

merket m
ed 

dette symbolet 
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