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Gir denne korona-tiden oss – noe positivt?
Jeg brukte Heggedalspostens budliste til å ringe til et 10-talls per-
soner, for nettopp å spørre om noen har opplevd noe positivt, så 
langt, etter det første korona-året?  Det krevende og negative får 
vi daglige doser av.  Men det var overraskende mange positive 
svar, og flere sa at denne tiden slett ikke er bare negativ – tvert 
imot.
En forteller at juletiden ble roligere og hyggeligere, fordi det ble 
mer tid til å være sammen, og gjøre noe som betyr mer.  En annen 
familie med skolebarn, er glad for at det ble så få (stressende) 
års-avslutninger på skoler, og i barnas fritids-aktiviteter. 
Mange går oftere på tur, og folk snakker mer sammen når de mø-
ter hverandre ute.  Flere pekte også på at vi ringer mer til hveran-
dre.  Det er bedre kontakt mellom oss, også til naboene.  
Dette er noe myndighetene oppfordrer oss til.  Vi er ikke vant til at 
politikere legger slik vekt på medmenneskelighet og omsorg, som 
i denne korona-tiden.
Vi er mye mer hjemme.  Det gir andre tanker enn det vante – tid 
til å tenke positive tanker.  Noen forteller at de sammen rydder i 
huset, som også er positivt for forholdet.
De av oss som har mange «jern i ilden», får langt mer ro. De 
personene vi da møter, får vi mer tid sammen med. Det er lite 
som haster. En fremhevet økt digital læring, spesielt dette med 
digitale/PC-møter.  En småbarnsmor hadde det lettere med (di-
gitalt) hjemmekontor.  Hun så det positive i å ha kort avstand til 
sine små barn.
Flere ga uttrykk for at disse positive opplevelsene må vare – også 
etter at korona-tiden er forbi!         
                       Stein Dyre Berge

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.
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Noen glimt fra idrett
i Heggedal i gamle dager

Fysisk kappestrid har vi drevet med siden vikingtida. Men idrett i organiserte former er av 
nyere dato

Tekst: Terje Martinsen
Bilder: Privat og Asker bibiotek

Layout: Ole-Herman Bjor

Skjærtorsdag-skirenn på Blåfjell 1952

Det skal ha eksistert en «Heggedal Idrætsforening» 
allerede på 1890-tallet, men den vet vi lite om – bare at 
sagmester John Larsen, trelasthandler Lars Langerud, Lars 
Johnsen og kjøpmann Isaksen bekostet en vandremedalje i 
gull i år 1900. Omkring første verdenskrig (1914 – 1918) 
dukket det opp idrettsforeninger flere steder, også i Heg-
gedal hvor Idrettsforeningen «Djerv» ble stiftet 3. februar 
1914. Året etter ble det vedtatt å slå sammen «Djerv» og 
turnforeningen «Glagauken». På slutten av 1800-tallet 
fantes også et skytterlag i bygda. De hadde skytebane ved 
Skjellestad, der Wienckes gartneri senere ble bygd. 

Det skulle ta mange år før idrettslaget fikk sitt eget 
 anlegg til sommeridretter. Det var lettere om vinteren. 
Hoppbakker og langrennløyper kunne lages overalt. Ikke 
lenge etter at Djerv var stiftet, ble det første rennet avholdt. 

Søndag 1. mars 1914 møtte Heggedal-ungdommen opp 
for å gå 10 km langrenn på Nyborgåsen om formid dagen 
og hoppe i Underlandsbakken om ettermiddagen. Lars 
Nyborg vant langrennet på 39 minutter og 24 sekunder. 
Lengste hopp sørget Karl Ulriksen for med 19,5 meter. 
Langrennløypene var «beintråkka» og så slettes ikke ut 
som dagens «trikkeskinner». I 1921, for eksempel, gikk 
løypa fra Heggedal cafe’, over Gjellumvannet til Sætrelan-
det, forbi Sætre, opp Trongkleiv, forbi Småvanna og videre 
til Langerudhytta, over Svartvannsåsen og Breimåsan, ned 
mot Sebjørnsrud, over Vinnulstad, ned på Gjellumvannet 
og tilbake til kafe’en. Sannelig litt av en tur i dårlige løyper 
og med store høydeforskjeller.

Hoppsporten skulle komme til å bli svært populær i 
Heggedal. Det kuperte terrenget gjorde det mulig å bygge 
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bakker nær sagt overalt uten store anleggskostnader. Ifølge 
Odd Lars Vanberg er det opp gjennom åra avholdt hopp-
renn med premiering i mer enn 20 skibakker. På 1920- tallet 
var Fossekollen en av de største bakkene på Østlandet. 
Ikke rart at idrettslaget har fostret mange gode hoppere, 
som for eksempel verdensmester Arne Larsen (Baker’n) 
og Holmenkollvinner Torbjørn Yggeseth. Begge deltok i 
de olympiske leker i Squaw Valley i 1960 og Innsbruck i 
1964.

Lokalpatriotismen var sterk 
noe følgende lille historie fra 1949 kan fortelle: Det hadde 
vært hopprenn i Sørhellabakken i romjula. Leif Nyborg var 
primus motor, selv om han var medlem av Asker Skiklubb. 
Han sa til de lovende talentene at de burde melde seg inn i 
Asker Skiklubb for da kunne de «kanskje få hoppe i Hol-
menkollen». Dette fortalte den gang 15 år gamle Torbjørn 
Yggeseth hjemme ved middagsbordet. Da utbrøt faren al-
vorlig: «Gjør du det, får du ikke mat her!» Han var svoren 
Heggedalpatriot.

Allerede våren 1914 ble første fotballkamp spilt på 
Kiste fossjordet. Men året etter måtte laget se seg om etter 
ny bane. Det var mange steder som egnet seg, men bønde-
ne var ikke særlig villige til å avse grunn til idrettsformål. 
I 1918 fikk imidlertid Djerv leie et jordstykke i Nedre Hal-
lenskog vederlagsfritt av direktør Johs. Nore som hadde 

kjøpt Hallen gård året før. Et par år senere fikk laget leie et 
jorde av Karl Underland, litt nærmere Heggedal. Dermed 
hadde de både fotballslette og hoppbakke nær hverandre.

Idrettskonkurranser var stor underholdning. Særlig på 
fotballbanen når Heggedal møtte Vollen på hjemmebane. 
Da krydde det av tilskuere på Gjellum. Til tider kunne det 
virke som om det var viktigere å få felt en Vollen-spiller 
enn å få tak i ballen. Oscar Yggeseth jr. var en god fotball-
spiller og en hissigpropp på banen. I så å si hver eneste 
kamp mot Vollen ble han utvist etter ufine taklinger. Han 
var fra naturens side født med ett blått og ett brunt øye, og 
det ble spøkt med at etter en kamp mot Vollen, kom han 
hjem med to blå øyer. Likevel tror jeg at Vollen-gutter og 
Heggedals-gutter stort sett skiltes som venner når kampen 
var slutt. Men det var jo viktig å banke Vollen, da.

Noen var helt fotballgale - som Birger Fossum. Han 
gikk under navnet «Skipper’n» og var oppmann for laget. 
Jeg husker han på 1950-tallet stå ved sidelinja og kom-
mentere ivrig og høylydt. Med en sigarett i kjeften eller 
i ferd med å rulle en ny mens mesteparten av tobakken 
havnet på bakken.

Det årlige kostymerennet i Trans’mator’n var også 
populært. Da strømmet folk til fra nær og fjern. Hegge-
dal Mannskor var arrangør. Ved en anledning på 30-tallet 
hadde Karl Hagen på Trevar’n laget seks meter lange ski. 
Fem mann fikk plass på skiene, og alle satte utfor hoppet. 
Det endte selvfølgelig med knall og fall. «Speaker» Martin 
Torply beordret alle til legebehandling hos «doktor» Dygd. 
Han foreskrev en sterk hjemmebrent fra jordmor-kofferten 
sin. Etter krigen, fra 1951 til 2oo1 har det vært årlige hopp-
renn i Trans’mator’n for barn og ungdom – med premieut-
deling på sletta.

Eget idrettsanlegg
Etter at kommunen hadde overtatt Øvre Gjellum i 1925, 

fikk «Djerv» overta fem dekar til idrettsplass.  Arbeidet 
med å planere startet i 1928. Det ble bygd både fotballbane 
og friidrettsbane rundt selve fotballbanen. Omtrent sam-
tidig fikk vellet kjøpe hovedbygningen som ble ombygd 
til forsamlingslokale i 1926. Idrettslaget hadde  dårlige 
 sanitære forhold. Dusjer fantes ikke. Skifting foregikk i 
 uthuset hvor også utedoene var. Slik var forholdene til utpå 

Innvielse av Underlandsbakken 30. januar 1916

Fra fotballbanen ved Underland omkring 1920
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Djerv-stafetten i Heggedal 1936. Siste veksling hvor Askers 
Knut Bekkevar (til venstre) veksler med Kolbjørn Solberg.

Manlige turnere 1925. Bildet er sannsynligvis fra Friheim. 
Nr 5 fra venstre i første rekke er Erling Underland.

1950-tallet da Gjellum fikk påbygg med dusjer og garde-
rober i kjelleren.

 Ikke all sommeridrett krevde eget anlegg. «Djerv-
stafetten» er eksempel på det. Laget hadde startet fridretts-
gruppe i 1924. Stafetten ble arrangert fra 1934 i åra før 
krigen. Den besto av åtte etapper med start og innkomst på 
Gjellum. 1. etappe: løp på landevei Gjellum – Friheim. 2. 
etappe: Friheim – Kistefoss, svømming. 3. etappe: Kiste-
foss – Rød, løp på skogssti. 4. etappe: Rød – Grodal mølle, 
løp på landevei. 5. etappe: Sykling Grodalen – Rustadvei-

en. 6. etappe: løp på Rustadveien til Dalveien. 7. etappe: 
På vei og stier fra Dalveien til Gjellum hvor stafetten ble 
avsluttet med 400 m løp rundt banen. Hele strekningen var 
på 11,5 km.

På Gjellumvannet
Både før og etter krigen ble det måkt skøytebane på 

Gjellumvannet. Noen hadde lengdeløpskøyter og kopierte 
«Hjallis» og andre skøytehelter. Andre hadde skruskøyter, 
dvs skøyter som du skrudde på støvlene. Det gjeveste var 
hockeyskøyter, for da kunne vi spille ishockey. Men det 
var viktig å passe seg for sprekkene i isen. De var vanske-
lige å se hvis det var kommet et tynt snølag på isen. Det 
hendte nemlig at ei skøyte kunne sette seg fast i en sprekk. 
Jeg husker flere som brakk beinet på den måten. 

Krigen satte en stopper for organisert idrett, utenom NS. 
Etter krigen skiftet idrettslaget navn til Heggedal Idretts-
lag. Siden 1933 hadde vi to idrettslag i bygda: Djerv og 
Heggedal Arbeideridrettslag. I 1947 ble disse slått sammen 
samtidig som også Blåfjellhytta ble overført fra Heggedal 
Ungdomslag.

Idretten har betydd mye for mange. Den har bidratt til 
samhold, stolthet og fellesskapsfølelse.

Leif Nyborg setter bakkerekord med 55 meter i Furubakken 
i 1948

Gutter i hoppbakken 1947. Dette var første konkurranse 
for Arne Larsen (til venstre) som senere ble verdensmester 
i kombinert.Trans´matorn 1983
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Heggedal Torg fylles opp . . . . .Heggedal Torg fylles opp . . . . .

Øverst t.v.: Bilblioteket markerte sin siste dag i de gamle 
lokalene med kaker og ballonger. Filialsjef Anne-Cathrine 
Borthen Dahl og bibliotekar Beate Norgaard. 
Til venstre: Dugnads-monterte reoler venter på bøker. 
Under til v.: Bibliotekar Anne Kristi G. Jønland fyller opp.
Over og under: Dette blir staselig! Til h.: Barneavdelingen.

Posten har flyttet! Ansatte, åpnings-
tider og innredninger er som før, 
men Posten gjenåpnet i nye og 
moderne lokaler mandag 18. januar! 
Bak disken: Bjørnar Næsteby. 
Bak til venstre: Per Sletaune.
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Heggedal Torg fylles opp . . . . .Heggedal Torg fylles opp . . . . .

Over: KIWI åpnet 1050 m2 ny butikk torsdag 15. januar. To fornøyde ansatte: Aud Sørensen og 
butikksjef Daniel Caspersen.    Til høyre: De to første kundene entrer butikken. 
Under: Parkering på reserverte plasser i parkeringshuset.

På Heggedalspostens facebook-sider 
er det allerede slått fast at Heggedal 
ikke har fått sin første rulletrapp. 
Dette er et rulleplan.

Frivillig innsats:
Deler av monteringsarbeidene blir 
gjort som frivillig innsats.
Tilhøyre: Per Sletaune monterer 
IKEA-kjøkken. Det er “frivilligkjøk-
kenet”, som skal brukes av organ-
isasjoner og leietakere. (Kafeteriaen 
har eget, “profft” kjøkken)
Lengst ute til høyre: Bjørn Karr 
monterer bokreoler til biblioteket. Til 
sammen er det ca 152 hyllemeter for 
bøker, og alt står på hjul.

Tekst og de fleste bildene:
Dag Henning Sæther
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Jeg går og går. Rundt Gjellum, opp til Gui, ned ved 
Kistefossdammen, bortover Eidsletta, små og store 
tu rer.

Uten hund. 
Winja var en vidunderlig hund med fløyelsøyne og 

myk pels. Snill og vakker og nesten perfekt. Nesten. 
Men … litt for mye vakthund og litt for mye på når det 
gjaldt andre bikkjer. Hun var også ment å få valper om 
ikke lenge, så oppdretter tok henne tilbake. Der leker 
hun med mor og bror og søster på et småbruk og har 
det bra.

Men jeg? Ikke helt bra.
”Næmen, harrukke med deg bikkja?” spør mange jeg 

møter. Da forklarer jeg hver gang, og det blir mange 
hver gang. For det er jo folk med bikkjer overalt. Aldri 
sett så mange som nå. Små, gneldrende diltedotter 
og store arrogante uten lyd. Altså hunder. Og eierne 
lurer på hvor bikkja mi er. Savner du ikke? Blir det ikke 
ensomt hjemme?

Savner selvfølgelig, det er en som mangler. Men ... 
det er jo noen fordeler. Egentlig er det merkelig at så 
mange mennesker i dag har hund. Tidens store motto 
er jo ’’frihet”. Å ha hund er å være bundet. 

Da er det slutt på impulsive ferieturer til Kreta eller 
langweekend eller heldagsbesøk uten videre. For da må 
du sjekke hvem som kan ta hånd om bikkja. Som liker 
en firbent, som ikke er allergisk, som selv kan være 
bundet noen dager. 

Du kan ikke være borte fra din hund mer enn fem, 
seks timer. Egentlig ikke så mye heller, for det verste 
du gjør mot en hund er å gå fra den. Nei, frihet er det 
slutt med. 

Så stikker den av om det er hannhund på jakt etter 
tisper med løpetid. 

Den skal luftes og trenes og disiplineres. Du hen-
ger etter båndet, plukker bæsj, stopper ved alt som er 
høyere enn en løvetann fordi noen skal lukte/skvette/
lukte/skvette. Du må styre unna andre sinte og redde 
og gneldrende og løpende som bare trigger din egen, 
og du kommer hjem svett og grinete og vet at snart er 
det luftetur igjen. 

En hund sover mye. Gjør den ikke det, ligger den 

og fikserer deg anklagende. 
Store, tunge hundeøyne som 
spør: Hvorfor er det ikke mat 
nå? Hvorfor er vi ikke på tur? 
Hvorfor får jeg ikke godbit? 
Hvorfor koser du ikke med 
meg? Hvorfor er det ikke mat 
nå? Hvorfor er vi ikke på tur. .. ? 

Det er ikke lønnsomt å ha hund. Det er faktisk gan-
ske dyrt: Fór, diverse utstyr, medisinutgifter. Til slutt 
dyrlegens sluttattest med regning. 

Det blir møkkete, røyting, merker på gulv, sofa, 
bord, tapet. Den kaster opp hvis den ikke likte eller 
tålte. Som regel midt på natten. Sånn kan jeg holde på. 
En dag skal jeg kanskje skrive en stor bok med titte-
len ”101 grund til ikke å ha hund”. Men jeg tror ikke 
mange vil kjøpe den, så det blir vel med tanken. 

Løsningen på alle disse negative tanker er åpenbar: 
Ikke skaff  hund!

Så kommer det tunge spørsmålet: Hvorfor har da så 
utrolig mange mennesker hund? 

Enkelt svar: Intet annet levende vesen gir deg den 
ekte, umiddelbare og bunn ærlige opplevelsen av å 
være elsket og dypt savnet. Enten du har vært borte en 
dag eller to minutter. I din hunds øyne er du universets 
sentrum, enestående og verdt en nesten overjordisk 
hengivenhet. 

Blir det ny hund? Tja ... vet ikke. For tiden øver jeg 
meg i å ikke ha, men får stadige innspill fra naboer 
med ...

Og fra en liten magnet på 
min kjøleskapsdør:

- Øvelse gjør mester, sies det. 
- Jeg er usikker. 
- Men jeg øver meg. 
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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

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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Et annerledesår 

er slutt, og vi tar nå fatt på et nytt og forhåpentligvis 
bedre år.  2019 ble for oss alle et år vi ikke ønsker tilbake.

For Hovedgården så gjorde Covid at vi måtte redusere 
og også stenge aktivitetene på gården.  Private arrange-
menter og offentlige arrangementer måtte avlyses pga av 
begrensninger med hensyn til antall personer.   

Styret besluttet å holde daglig leder i jobb.  Dette er en 
stlling hvor det er vanskelig å permitere  da kunder ringer 
og spør om utleie etc.  Gården trenger også ettersyn.  
Derfor må vi ha en tilgjengelig.  I og med at vår daglige 
leder har vært på jobb og vi har hatt stille stunder har vi  
fått utført en god del vedlikehold.  

Vi har hatt korte perioder som har sett lysere ut, hvor vi 
har kunnet åpne noe opp.  Venneforeningen fikk arran-
gert både kunstutstilling og konsert i samarbeide med 
Asker Kammermusikkfestival.  Begge disse arrangemen-
ter ble meget vellykket.  

Vi fikk også åpnet opp litt for private arrangementer før 
gården igjen ble «stengt». Totalt sett så ble mellom 40 
– 50 arrangementer avlyst, hvilket er vanskelig å ta igjen 
økonomisk.

Som det fremgår av ovennevnte så har det vært et stille 
år og dette har som for de fleste i vår bransje gitt øko-
nomiske utfordringer.  Vi skal klare å komme igjennom 
dette,  men en bedering må komme.

Nå ser vi frem til et 2021 hvor vi forhåpentligvis etter-
hvert kan åpne opp igjen. Da ønsker vi igjen alle velkom-
men til gården !

Ønsker du å bli støttemedlem i Heggedal Hovedgårds 
Venner, så setter vi stor pris på dette.  

Årskontingent er p.t kr 100,- pr. person/familie.   

Send oss gjerne en e-post: p-sandbr@online.no

HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER
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Arbeidet i Heggedal sentrum 
er over i en ny fase. Det første 
byggetrinnet, med bygg 2 og 3 
(se illustrasjon) er ferdig. De fleste 
leilighetene er solgt og overlevert, 
mens 9 leiligheter fortsatt er til 
salgs. På side 34 i denne utgaven 
av Heggedalsposten besøker vi 
noen av dem som allerede har 
flyttet inn.

I bygg 2 har Kiwi flyttet inn i 
underetasjen. Bakkal, som i dag 
ligger ved Heggeodden, vil flytte 
over i nye lokaler her i løpet av 
våren. Tandberg Eiendom ønsker 
også et bakeri og Vinmonopol i 
dette bygget, men foreløpig er 
ingen avtaler på plass. I 2. etasje 
vil hjemmetjenesten ha lokaler, 
Heggedal legesenter skal inn i 3. 
etasje, mens kommunens avdel-
ing for BPA skal inn i 4. etasje.
 Bygg 3 huser innbyggertorg og 
kafé, post, helsestasjon, nær-
miljøsentral og lokaler for  
kontorfellesskap.

I 2021 vil det pågå arbeid med 
bygg 1 og 4, lengst vest på tom-
ten. Dette omtales som «fase 2» i 
prosjektet. Her ligger 59 leilighet-
er, der over 50% allerede er solgt. 

21

34

I bygg 1 er det foreløpig klart at 
tannlegesenter og Sparkling Spa 
flytter inn. Bygg 4 planlegges som  
«spishus» med plass til tre  
forskjellige restauranter. Det er 
foreløpig ingen avtaler på plass, 
men Tandberg Eiendom søker 
etter spennende konsepter til de 
ledige lokalene. 

– Fase 2 ligger svært godt i rute 
til overlevering. Vi har tette hus 
og kan jobbe innendørs gjennom 
vinteren, forteller prosjektleder 
Cato Brunstad fra entreprenør 
Strøm Gundersen. Bygg 1 og 
4 skal være ferdige i november 
2021, mens innflytting er planlagt 
fra januar til april 2022.

Uteområdene vil være på plass 
i løpet av året. Asker kommune 
har i sin vurdering av utomhus-
planen ønsket flere benker, mer 
vegetasjoner mellom bygg 1 og 4 
og mer sykkelparkering. Merknad-
ene vil bli tatt opp til vurdering.
– Merknadene fra kommunen er 
enkle, så dette medfører ingen 
konsekvenser for oss, forteller 
entreprenøren.
Tekst: Anders Lie Hagen
Foto: Anders Øvergaard  og Ian Spink

Heggedal Torg: Fase 1 ferdig, fase 2 i rute

Heggedalsposten 11

11 Heggedal Torg 1-2021_converted.indd   1111 Heggedal Torg 1-2021_converted.indd   11 19.01.2021   23:20:0219.01.2021   23:20:02



GUI SPORTSKLUBB 
- DA FORTID BLE FREMTID

Gui Sportsklubb har akkurat feiret 1-årsjubileum.  Klubben, 
med opprinnelse i Heggedal Idrettslag og Vollen Ungdomslag, 
kan vise til mer enn 100-års erfaring og historie, over 2.000
medlemmer og allerede gode ringvirkninger etter fusjonen.

Fusjon 
Tekst: Stein Halvorsen

Styreleder Torgeir Kroken - Gui Sportsklubb

- Takket være fusjonen er vi blitt en klubb med et enda bredere og større 
tilbud til våre medlemmer gjennom to helt unike idrettsparker på 
Gjellum og Arnestad. Vi har igjen fått fyldige grupper og lag i alle års-
klasser innen fotballen, økte treningsgrupper i blant annet langrenn, 
håndball, sykling og friidrett, forteller styreleder i Gui Sportsklubb, 
Torgeir Kroken, og fortsetter: 

- Selv i år med koronarestriksjoner har vi klart å holde en høy aktivitet 
og har gode resultater for mange av våre utøvere. Samtidig er det 
viktigste for oss at vi har flest mulig i aktivitet lengst mulig. Bredde 
skaper også toppene. Det kan nevnes at vi sist vinter for første gang 
i historien stilte med to herrelag i NM-stafetten i langrenn samt at vi 
opplever at vi har flere engasjerte, kvalifiserte og profesjonelle trenere.

- Selv om klubbnavnet er nytt, har vi tatt med oss historien, kunnskapen 
og erfaringene til både Heggedal Idrettslag og Vollen Ungdomslag. 
Blåfjellhytta og Vennely grendehus står fortsatt til klubbens disposisjon, 
supplerer Terje Bø som nærmest er født inn i daværende HIL, hvor han 
blant annet har vært styreleder og var også viktig i prosessen som 
endte med fusjon i fjor høst.

- Gui Sportsklubb er blitt en storklubb i kommunen med sine over 2.000 
medlemmer. Fusjonen viser at fortid og fremtid ikke fremstår som mot-
setninger, sa Askers ordfører Lene Conradi da hun åpnet den nye idretts-
parken på Gjellum 9. september i høst.

FUSJONSVEDTAK
1. oktober 2019 så Gui Sportsklubb dagens lys – som et resultat av en 
tidsriktig fusjon mellom to godt etablerte og velrennomerte idretts-
klubber; Heggedal Idrettslag (etablert 3. februar 1914) og Vollen 
Ungdomslag (etablert 4. november 1914).

Vi lar herrene Kroken og Bø dra oss gjennom fortellingen og tidslinjen 
som endte med det historiske fusjonsvedtaket i fjor høst:
- Historien starter tidlig på 2000-tallet. Flere av oss hadde så smått 
begynt å tenke på fusjon, men ingen våget å si det høyt – fordi historisk 
var fotballkampene på A-lagsnivå mellom klubbene og bygdene våre en 
av årets store lokalbegivenhetene. Vi så imidlertid at enkelte fotballag 
i ulike årsklasser hadde så smått begynt å samarbeide grunnet frafall 
blant medlemmene. Konsekvensen ble et synkende tilbud til de gjen-
værende unge spillerne. På jentesiden var problemet størst i VUL og på 
guttesiden i HIL.

- På langrennsfronten har vi alltid hatt godt samarbeid, både trenings-
messig og ved arrangementer. Vi klarte derimot ikke å ha et godt nok 
tilbud til de eldste ungdommene. Blant annet meldte vi overgang for 
vårt spydspiss Christoffer Callesen til Asker Skiklubb. I dag trener de 
eldste ungdommene med Team Vestmarka, som er et klubbsamarbeid 
mellom flere klubber i Asker og Bærum for utøvere på juniornivå som 
ønsker å satse på langrenn.

- Senere på 2000-tallet slo A-lagene i fotball til HIL og VUL seg sammen 
under VULs logo og klubbfarge. Etter hvert valgte HIL å etablere et eget 
lag igjen.

TELEFONKONTAKT
- Vi gjør et hopp i tidslinjen frem til mai 2018. Styremedlemmer fra VUL 
tok telefonkontakt med styremedlemmer i HIL. Vi møttes. Sammen 
diskuterte vi fordeler og ulemper ved en fusjon mellom klubbene.

- Vi erfarte at klubbene egentlig var nokså like. Fordelene var klart i fler-
tall samt at vi også så klare synergieffekter. Sammen kunne vi også løfte 
anleggene våre og gjøre klubben enda mer profesjonell. 

- Senere samme år innkalte klubbene til informasjonsmøte for sine 
medlemmer. Mars 2019 ble det avholdt årsmøte. September samme år 
ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte. Det var et klart flertall i begge
klubbene. Storklubben i Heggedal og Vollen var et faktum.

- Men, skulle den nye klubben føre den grønne klubbfargen til både HIL 
og VUL videre? Avgjørelsen ble overlatt til klubbens unge medlemmer 
som tross alt utgjør rundt 75 prosent av den totale medlemsmassen. 
Barna ble oppfordret til å sende inn fargeforslag og dermed også være 
med å bestemme. Vi fikk mange innsendte fargekombinasjoner. To 
farger utpekte seg; grønt og blått med stor overvekt av blått. 
Ny klubbhistorie ble skrevet.

- Men kanskje det viktigste sto igjen. Hva skulle klubben hete? I utgangs-
punktet en stor utfordring. Norges Idrettsforbund har krav om stedsnavn
og tilhørighet i klubbnavnet. Vi prøvde oss med mange varianter og 
forkortelser av HIL og VUL. Men vi ønsket å skaffe oss en egen identitet. 
«Barnet» ble døpt Gui – oppkalt etter et gammelt gårdsområde som 
strekker seg fra Heggedal og ned til Vollenbukten.

- Reaksjonene, tilbakemeldingene og kommentarene var mange og 
hyggelige - også fra folk utenfor vårt eget nedslagsfelt. I løpet av det 
første året har vi gjennomført mange aktiviteter. Barna kommer alltid 
først. De er fremtiden. Alle barna i bygdene våre skal få et trygt og godt 
tilbud gjennom Gui Sportsklubb.

FREMTIDSDRØMMER
To fantastiske idrettsparker står til medlemmenes disposisjon. De ulike 
gruppene er godt organisert. Nye medlemmer kommer. Men det er 
likevel lov til å drømme litt.

- Vi ønsker oss større hallkapasitet. For folk som flytter til Heggedal eller 
Vollen skal Gui Sportsklubb være det naturlige valg. Vi håper at A-laget 
på både herre- og damesiden kommer opp på et høyere nivå, gjerne 
opp på det nivået som Asker Fotball Herrer spiller på i dag. Utbygging av 
klubbhuset på Gjellum slik at vi blant annet kan få plass til e-sportrom 
og et klubbrom hvor medlemmene kan møtes og ha litt sosialt etter 
treningene. Vi ønsker oss en «karagruppe» også, slik som vi hadde på 
Blåfjellhytta tidligere..

- Vil Gui Sportsklubb kunne fostre frem nye Torbjørn Yggeseth eller 
Arne Larsen i sine rekker?

- Ja, vi skal ta vare på talentene selv om vi er en breddeklubb.

- I Gui Sportsklubb tilrettelegger vi for at alle skal ha det Gøy. Sammen 
skaper vi sportslig Utvikling og mestringsfølelse som Inkluderer alle. 
Dette er verdisettingen vi har for Gui Sportsklubb. Vi har fått en unik 
posisjon i vårt nærmiljø, slår nåværende styreleder Kroken og tidligere 
styreleder (i HIL) Bø fast.

* FAKTA:
Gui Sportsklubb.
Stiftet:  1. oktober 2019.
Bakgrunn:  En fusjon mellom 
 HIL og VUL.
Medlemmer:  2.050 (ca 3/4  
 under 18 år).
Hoved-
områder:  Fotball, håndball, 
 ski, friidrett, karate, 
 aikido, sykkel, 
 freesbeegolf, 
 bordtennis, allidrett, 
 aktivt lokalsamfunn.

Daglig leder:  Roar Sundbø.

* ANLEGG:
Gjellum idrettspark:
Fotballbane 11-er
Fotballbane 7-er
Friidrettsbane
Rulleskiløype
Ballbinge

Arnestad idrettspark:
Fotballbane 11-er
To fotballbaner 7-er
Sandvolleyballbane
Beachhåndballbane
Scateboardanlegg
Tuftepark
To ballbinger
Freesbeegolfbane
Rulleskiløype

Vollenhallen

Tidligere styreleder Terje Bø - Heggedal Idrettslag

www.guisk.no

I friidrettsgruppa har vi vært så heldige å få Geir Knutsen til 
å samle våre klubbrekorder. Alle som har klubbrekord i Gui Sk 
får i år et diplom. Vi håper dette kan inspirere mange til å delta 
i friidrett, finn en rekord du ønsker å slå, eller finn en øvelse 
uten rekord. 
Det er noen av utøverne som har klubbrekorder i nærheten av 
1000 poeng i Tyrvingtabellen. Dette betyr at rekorden ligger 
opp mot de beste i landet. Dette gjelder:
Kristian Børve Bråthen (14 år) 
800 m: 2.07.79, 1500 m: 4.23.13 og 3000 m: 9.37.60. 
Magnus Marstein Kristiansen 
60 m hekk (G 12) 10.24, høyde (G 11) 1,40 og stav (G 11) 2,37. 
Henrik Linna Vineshaugen 
Kule 2 kg, (G 11) 11.03 m, høyde (G 14) 1.55 m. 
Elena White 
Lengde (J 11) 4,12 og høyde (J 11) 1,28.
Maja Tandberg Johansen 
Kule 2 kg, (J 13) 11.31.
Vi gratulerer alle våre rekordholdere og gleder oss til korona-
epoken er over og vi igjen kan konkurrere. Du finner alle 
rekordene på guisk.no, velg friidrett under hovedgruppene. 
Følg oss også på instagram under guifriidrett.

JENTEFOTBALLEN I FOKUS

Vi har det GØY – Vi UTVIKLER oss sammen – Vi INKLUDERER alle

Som mange sikkert har lest i både lokale og riksdekkende 
medier, så er fotball generelt og jentefotball spesielt, sårbare for 
frafall når spillerne går fra barn til ungdom. Selv om man 
kanskje skulle tro at frafallet er større blant jenter enn gutter, så 
viser statistikken at det i prosent er ganske likt. Utfordringen til 
jentefotballen er at rekrutteringen inn i de yngre årsklassene er 
noe lavere enn hos guttene.

Allerede tilbake i 2018 ble det tatt et grep i Vollen og Heggedal for
å sikre et godt tilbud for jentene som da gikk fra barnefotballen 
til ungdomsfotballen. Da ble 2005-årgangene i HIL og VUL slått 
sammen. På grunn av en rekke regler fra krets og forbund er 
ikke dette en enkel sak, så halvparten av jentene måtte melde 
overgang fra en klubb til en annen. På tross av mange følelser 
knyttet til tilhørighet og klubbfølelse, så gikk overgangen veldig 
greit. Det viktigste var tross alt å få en arena som kunne gi et 
godt sportslig og sosialt tilbud til jentene i våre to bygder.

De første treningene var preget av stor usikkerhet og det var to 
lag i laget. Vollenjentene på den ene siden og Heggedalsjentene 
på den andre siden. Allerede etter et par uker var avstanden 
mindre og jentene begynte å være sammen på fritiden. Vi mikset 
alle jentene både i trening og kamper og etter et par måneder var 
det ikke mulig å peke ut hvem som opprinnelig kom fra Vollen og 
hvem som kom fra Heggedal, om man ikke visste det på forhånd.

Om sammenslåingen gikk fort sosialt, så gav det også sportslig 
suksess. Jentene gjorde det ekstremt godt i seriespill og vant 
sågar B-sluttspillet i Norway-Cup. Et minne de vil ha med seg 
for resten av livet. 

De erfaringene som ble gjort for 3 år siden ligger nå i ryggmargen
til Gui Sk. Jentene har en trygg og god arena i barnefotballen på 
henholdsvis Gjellum og Arnestad. Treningsgruppene er større, de 
trener av og til sammen på tvers av skolegrenser og får tid til å 
bli kjent. Når de blir litt eldre og ungdomsfotballen begynner, er 
de mange nok til å ha en arena hvor de kan utfolde seg sosialt  
og sportslig uten å måtte bytte klubb. 

Gui SK har i dag store, gode årganger på nesten alle klassetrinn 
fra barneskolen og oppover. De som gikk foran i 2018 er nå de 
eldste jentene i klubben og fungerer som forbilder og trenere for 
de yngre i klubben, samtidig som de er en stor og god gjeng som 
koser seg med fotballen i egen klubb. 

Hos Gui SK Fotball har vi et tilbud til alle jenter. Om du er 
barn eller ungdom, om du vil spille for det sosiale eller 
drømmer om å bli den nye Ada Hegerberg. 

KLUBBREKORDER FRIIDRETT 
2020 FOR GUI SK

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
I GUI SPORTSKLUBB
Styret innkaller herved til årsmøte i Gui Sportsklubb.
Årsmøtet avholdes torsdag 25. mars kl.19 
på Gjellum grendehus.
. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, 
 må sendes styret senest 11.mars.
 Sendes på mail til styreleder@guisk.no 
. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort 
 tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet. 
 Dette blir sendt ut på mail til alle medlemmer 
. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem 
 av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. 
 Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Det kan 
 ikke avgis stemmer med fullmakt.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE!
Med vennlig hilsen Gui Sportsklubb | Styret

www.guisk.no

Kristian Børve 
Bråthen 

Magnus Marstein 
Kristiansen 

Elena White Henrik Linna 
Vineshaugen 

Maja Tandberg 
Johansen
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GUI SPORTSKLUBB 
- DA FORTID BLE FREMTID

Gui Sportsklubb har akkurat feiret 1-årsjubileum.  Klubben, 
med opprinnelse i Heggedal Idrettslag og Vollen Ungdomslag, 
kan vise til mer enn 100-års erfaring og historie, over 2.000
medlemmer og allerede gode ringvirkninger etter fusjonen.

Fusjon 
Tekst: Stein Halvorsen

Styreleder Torgeir Kroken - Gui Sportsklubb

- Takket være fusjonen er vi blitt en klubb med et enda bredere og større 
tilbud til våre medlemmer gjennom to helt unike idrettsparker på 
Gjellum og Arnestad. Vi har igjen fått fyldige grupper og lag i alle års-
klasser innen fotballen, økte treningsgrupper i blant annet langrenn, 
håndball, sykling og friidrett, forteller styreleder i Gui Sportsklubb, 
Torgeir Kroken, og fortsetter: 

- Selv i år med koronarestriksjoner har vi klart å holde en høy aktivitet 
og har gode resultater for mange av våre utøvere. Samtidig er det 
viktigste for oss at vi har flest mulig i aktivitet lengst mulig. Bredde 
skaper også toppene. Det kan nevnes at vi sist vinter for første gang 
i historien stilte med to herrelag i NM-stafetten i langrenn samt at vi 
opplever at vi har flere engasjerte, kvalifiserte og profesjonelle trenere.

- Selv om klubbnavnet er nytt, har vi tatt med oss historien, kunnskapen 
og erfaringene til både Heggedal Idrettslag og Vollen Ungdomslag. 
Blåfjellhytta og Vennely grendehus står fortsatt til klubbens disposisjon, 
supplerer Terje Bø som nærmest er født inn i daværende HIL, hvor han 
blant annet har vært styreleder og var også viktig i prosessen som 
endte med fusjon i fjor høst.

- Gui Sportsklubb er blitt en storklubb i kommunen med sine over 2.000 
medlemmer. Fusjonen viser at fortid og fremtid ikke fremstår som mot-
setninger, sa Askers ordfører Lene Conradi da hun åpnet den nye idretts-
parken på Gjellum 9. september i høst.

FUSJONSVEDTAK
1. oktober 2019 så Gui Sportsklubb dagens lys – som et resultat av en 
tidsriktig fusjon mellom to godt etablerte og velrennomerte idretts-
klubber; Heggedal Idrettslag (etablert 3. februar 1914) og Vollen 
Ungdomslag (etablert 4. november 1914).

Vi lar herrene Kroken og Bø dra oss gjennom fortellingen og tidslinjen 
som endte med det historiske fusjonsvedtaket i fjor høst:
- Historien starter tidlig på 2000-tallet. Flere av oss hadde så smått 
begynt å tenke på fusjon, men ingen våget å si det høyt – fordi historisk 
var fotballkampene på A-lagsnivå mellom klubbene og bygdene våre en 
av årets store lokalbegivenhetene. Vi så imidlertid at enkelte fotballag 
i ulike årsklasser hadde så smått begynt å samarbeide grunnet frafall 
blant medlemmene. Konsekvensen ble et synkende tilbud til de gjen-
værende unge spillerne. På jentesiden var problemet størst i VUL og på 
guttesiden i HIL.

- På langrennsfronten har vi alltid hatt godt samarbeid, både trenings-
messig og ved arrangementer. Vi klarte derimot ikke å ha et godt nok 
tilbud til de eldste ungdommene. Blant annet meldte vi overgang for 
vårt spydspiss Christoffer Callesen til Asker Skiklubb. I dag trener de 
eldste ungdommene med Team Vestmarka, som er et klubbsamarbeid 
mellom flere klubber i Asker og Bærum for utøvere på juniornivå som 
ønsker å satse på langrenn.

- Senere på 2000-tallet slo A-lagene i fotball til HIL og VUL seg sammen 
under VULs logo og klubbfarge. Etter hvert valgte HIL å etablere et eget 
lag igjen.

TELEFONKONTAKT
- Vi gjør et hopp i tidslinjen frem til mai 2018. Styremedlemmer fra VUL 
tok telefonkontakt med styremedlemmer i HIL. Vi møttes. Sammen 
diskuterte vi fordeler og ulemper ved en fusjon mellom klubbene.

- Vi erfarte at klubbene egentlig var nokså like. Fordelene var klart i fler-
tall samt at vi også så klare synergieffekter. Sammen kunne vi også løfte 
anleggene våre og gjøre klubben enda mer profesjonell. 

- Senere samme år innkalte klubbene til informasjonsmøte for sine 
medlemmer. Mars 2019 ble det avholdt årsmøte. September samme år 
ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte. Det var et klart flertall i begge
klubbene. Storklubben i Heggedal og Vollen var et faktum.

- Men, skulle den nye klubben føre den grønne klubbfargen til både HIL 
og VUL videre? Avgjørelsen ble overlatt til klubbens unge medlemmer 
som tross alt utgjør rundt 75 prosent av den totale medlemsmassen. 
Barna ble oppfordret til å sende inn fargeforslag og dermed også være 
med å bestemme. Vi fikk mange innsendte fargekombinasjoner. To 
farger utpekte seg; grønt og blått med stor overvekt av blått. 
Ny klubbhistorie ble skrevet.

- Men kanskje det viktigste sto igjen. Hva skulle klubben hete? I utgangs-
punktet en stor utfordring. Norges Idrettsforbund har krav om stedsnavn
og tilhørighet i klubbnavnet. Vi prøvde oss med mange varianter og 
forkortelser av HIL og VUL. Men vi ønsket å skaffe oss en egen identitet. 
«Barnet» ble døpt Gui – oppkalt etter et gammelt gårdsområde som 
strekker seg fra Heggedal og ned til Vollenbukten.

- Reaksjonene, tilbakemeldingene og kommentarene var mange og 
hyggelige - også fra folk utenfor vårt eget nedslagsfelt. I løpet av det 
første året har vi gjennomført mange aktiviteter. Barna kommer alltid 
først. De er fremtiden. Alle barna i bygdene våre skal få et trygt og godt 
tilbud gjennom Gui Sportsklubb.

FREMTIDSDRØMMER
To fantastiske idrettsparker står til medlemmenes disposisjon. De ulike 
gruppene er godt organisert. Nye medlemmer kommer. Men det er 
likevel lov til å drømme litt.

- Vi ønsker oss større hallkapasitet. For folk som flytter til Heggedal eller 
Vollen skal Gui Sportsklubb være det naturlige valg. Vi håper at A-laget 
på både herre- og damesiden kommer opp på et høyere nivå, gjerne 
opp på det nivået som Asker Fotball Herrer spiller på i dag. Utbygging av 
klubbhuset på Gjellum slik at vi blant annet kan få plass til e-sportrom 
og et klubbrom hvor medlemmene kan møtes og ha litt sosialt etter 
treningene. Vi ønsker oss en «karagruppe» også, slik som vi hadde på 
Blåfjellhytta tidligere..

- Vil Gui Sportsklubb kunne fostre frem nye Torbjørn Yggeseth eller 
Arne Larsen i sine rekker?

- Ja, vi skal ta vare på talentene selv om vi er en breddeklubb.

- I Gui Sportsklubb tilrettelegger vi for at alle skal ha det Gøy. Sammen 
skaper vi sportslig Utvikling og mestringsfølelse som Inkluderer alle. 
Dette er verdisettingen vi har for Gui Sportsklubb. Vi har fått en unik 
posisjon i vårt nærmiljø, slår nåværende styreleder Kroken og tidligere 
styreleder (i HIL) Bø fast.

* FAKTA:
Gui Sportsklubb.
Stiftet:  1. oktober 2019.
Bakgrunn:  En fusjon mellom 
 HIL og VUL.
Medlemmer:  2.050 (ca 3/4  
 under 18 år).
Hoved-
områder:  Fotball, håndball, 
 ski, friidrett, karate, 
 aikido, sykkel, 
 freesbeegolf, 
 bordtennis, allidrett, 
 aktivt lokalsamfunn.

Daglig leder:  Roar Sundbø.

* ANLEGG:
Gjellum idrettspark:
Fotballbane 11-er
Fotballbane 7-er
Friidrettsbane
Rulleskiløype
Ballbinge

Arnestad idrettspark:
Fotballbane 11-er
To fotballbaner 7-er
Sandvolleyballbane
Beachhåndballbane
Scateboardanlegg
Tuftepark
To ballbinger
Freesbeegolfbane
Rulleskiløype

Vollenhallen

Tidligere styreleder Terje Bø - Heggedal Idrettslag

www.guisk.no

I friidrettsgruppa har vi vært så heldige å få Geir Knutsen til 
å samle våre klubbrekorder. Alle som har klubbrekord i Gui Sk 
får i år et diplom. Vi håper dette kan inspirere mange til å delta 
i friidrett, finn en rekord du ønsker å slå, eller finn en øvelse 
uten rekord. 
Det er noen av utøverne som har klubbrekorder i nærheten av 
1000 poeng i Tyrvingtabellen. Dette betyr at rekorden ligger 
opp mot de beste i landet. Dette gjelder:
Kristian Børve Bråthen (14 år) 
800 m: 2.07.79, 1500 m: 4.23.13 og 3000 m: 9.37.60. 
Magnus Marstein Kristiansen 
60 m hekk (G 12) 10.24, høyde (G 11) 1,40 og stav (G 11) 2,37. 
Henrik Linna Vineshaugen 
Kule 2 kg, (G 11) 11.03 m, høyde (G 14) 1.55 m. 
Elena White 
Lengde (J 11) 4,12 og høyde (J 11) 1,28.
Maja Tandberg Johansen 
Kule 2 kg, (J 13) 11.31.
Vi gratulerer alle våre rekordholdere og gleder oss til korona-
epoken er over og vi igjen kan konkurrere. Du finner alle 
rekordene på guisk.no, velg friidrett under hovedgruppene. 
Følg oss også på instagram under guifriidrett.

JENTEFOTBALLEN I FOKUS

Vi har det GØY – Vi UTVIKLER oss sammen – Vi INKLUDERER alle

Som mange sikkert har lest i både lokale og riksdekkende 
medier, så er fotball generelt og jentefotball spesielt, sårbare for 
frafall når spillerne går fra barn til ungdom. Selv om man 
kanskje skulle tro at frafallet er større blant jenter enn gutter, så 
viser statistikken at det i prosent er ganske likt. Utfordringen til 
jentefotballen er at rekrutteringen inn i de yngre årsklassene er 
noe lavere enn hos guttene.

Allerede tilbake i 2018 ble det tatt et grep i Vollen og Heggedal for
å sikre et godt tilbud for jentene som da gikk fra barnefotballen 
til ungdomsfotballen. Da ble 2005-årgangene i HIL og VUL slått 
sammen. På grunn av en rekke regler fra krets og forbund er 
ikke dette en enkel sak, så halvparten av jentene måtte melde 
overgang fra en klubb til en annen. På tross av mange følelser 
knyttet til tilhørighet og klubbfølelse, så gikk overgangen veldig 
greit. Det viktigste var tross alt å få en arena som kunne gi et 
godt sportslig og sosialt tilbud til jentene i våre to bygder.

De første treningene var preget av stor usikkerhet og det var to 
lag i laget. Vollenjentene på den ene siden og Heggedalsjentene 
på den andre siden. Allerede etter et par uker var avstanden 
mindre og jentene begynte å være sammen på fritiden. Vi mikset 
alle jentene både i trening og kamper og etter et par måneder var 
det ikke mulig å peke ut hvem som opprinnelig kom fra Vollen og 
hvem som kom fra Heggedal, om man ikke visste det på forhånd.

Om sammenslåingen gikk fort sosialt, så gav det også sportslig 
suksess. Jentene gjorde det ekstremt godt i seriespill og vant 
sågar B-sluttspillet i Norway-Cup. Et minne de vil ha med seg 
for resten av livet. 

De erfaringene som ble gjort for 3 år siden ligger nå i ryggmargen
til Gui Sk. Jentene har en trygg og god arena i barnefotballen på 
henholdsvis Gjellum og Arnestad. Treningsgruppene er større, de 
trener av og til sammen på tvers av skolegrenser og får tid til å 
bli kjent. Når de blir litt eldre og ungdomsfotballen begynner, er 
de mange nok til å ha en arena hvor de kan utfolde seg sosialt  
og sportslig uten å måtte bytte klubb. 

Gui SK har i dag store, gode årganger på nesten alle klassetrinn 
fra barneskolen og oppover. De som gikk foran i 2018 er nå de 
eldste jentene i klubben og fungerer som forbilder og trenere for 
de yngre i klubben, samtidig som de er en stor og god gjeng som 
koser seg med fotballen i egen klubb. 

Hos Gui SK Fotball har vi et tilbud til alle jenter. Om du er 
barn eller ungdom, om du vil spille for det sosiale eller 
drømmer om å bli den nye Ada Hegerberg. 

KLUBBREKORDER FRIIDRETT 
2020 FOR GUI SK

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
I GUI SPORTSKLUBB
Styret innkaller herved til årsmøte i Gui Sportsklubb.
Årsmøtet avholdes torsdag 25. mars kl.19 
på Gjellum grendehus.
. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, 
 må sendes styret senest 11.mars.
 Sendes på mail til styreleder@guisk.no 
. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort 
 tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet. 
 Dette blir sendt ut på mail til alle medlemmer 
. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem 
 av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. 
 Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Det kan 
 ikke avgis stemmer med fullmakt.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE!
Med vennlig hilsen Gui Sportsklubb | Styret

www.guisk.no

Kristian Børve 
Bråthen 

Magnus Marstein 
Kristiansen 

Elena White Henrik Linna 
Vineshaugen 

Maja Tandberg 
Johansen
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Mandag 22. februar
Skileikdag på skisletta ved Gullhella. Det blir skileik, bygging av snøhule/snøborg, 

snøballkrig dersom været tillater det, aking, Vinterferie-OL og god mat på bålet. 

Tirsdag 23. februar
Vinterdag på/ved Vardåsen: Vi tar turen opp på toppen av Vardåsen og  leker i skogen, 

spiller snøfotball og prøver fiskelykken i Vardetjern. 
Etter lunsj drar vi til Vardåsen skisenter. Der blir det mulighet for slalom til de som vil, 

kort til alpinbakken må den enkelte kjøpe selv. For de øvrige blir det aking.

Onsdag 24. februar
Skitur i Vestmarka. Vi går en skitur fra Solli Gård mot Myggheim og lager mat på bålet underveis. 

Etter endt tur blir det aking/skihopp/lek ved Solli Gård.

VINTERFERIE VILLMARK 
22. - 24. FEBRUAR

Påmelding og spørsmål til sanna.antell@gmail.com/98176329

VINTERFERIECAMP VILLMARK GJENNOMFØRES IHT. SMITTEVERNREGLER SOM VIL GJELDE I UKE 8.

Bli med på vinterens morsomste camp!
Her blir det aking, skiturer, toppturer, snøfotball, snøballkrig, 

snøhulebygging, god mat på bålet og mye mer!

Levering hver dag kl. 09.00, henting mellom kl. 15.30 og kl. 16.00. 
PÅMELDINGSFRIST: ONSDAG 17. FEBRUAR ELLER SÅ LENGE VI HAR LEDIGE PLASSER. 

Maks 20 barn. Det er mulig å melde på til enkelte dager. 
Pris: Mandag-tirsdag kr 700,- | Mandag-onsdag kr 900,-

Heggedalsposten14
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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

INNFLYTTINGSKLARE OG 
STILFULLE LEILIGHETER
Heggedal Torg byggetrinn 1 er nå ferdigstilt, og leilighetene 
er klare for innflytting. Vi har fremdeles noen flotte leilig
heter tilgjengelige i byggetrinn 1, hvor man nå kan flytte 
rett inn. Priser fra 4.622.974, til 10.537.474, inkl. omk.

HEGGEDAL TORG:
• 117 nye 2 til 7roms selveierleiligheter fra 50  157 m2 (BRA)
• Høy standard – flotte kvaliteter som blant annet skyvedører, 

vannbåren varme og enstavs eikeparkett
• Stort parkeringsanlegg tilrettelagt for elbil og adgang med heis
• Nytt sentrum – spennende butikker og innbyggertorg/kulturhus
• Fantastisk beliggenhet – nært Gjellumvannet og tog stasjonen

Salget av byggetrinn 2 med 59 nye, moderne og stilfulle leiligheter 
pågår for fullt. Her finner du 3- til 5-roms  leiligheter i størrelser 
fra 65 - 127 m2 på en flate eller over to plan. Priser fra 4.774.224,- til 
9.532.444,- inkl. omk. Planlagt ferdigstillelse er januar-april 2022.

15 HTorg i HP 1-2021.indd   115 HTorg i HP 1-2021.indd   1 14.01.2021   20:36:0214.01.2021   20:36:02



Etter fire år er det slutt for bye & bekk i Hegge-
dal sentrum. Lille julaften besøker jeg kaféloka-
let på Heggeodden en siste gang. Mange gjester 
har vært innom for «en siste kaffe». Flere har 
gitt lykkeønskninger, andre har med blomster 
og takkekort. Det er tydelig at bye & bekk har 
betydd mye for mange i lokalsamfunnet.

– Vi har blitt kjent med så mange hyggelige folk i 
Heggedal, både trofaste kunder og ansatte. Fanken 
så mange bra folk det er i bygda vår, slår Morten 
Øverbye og Line Selbekk Øverbye fast. Sammen 
har ekteparet drevet bye & bekk siden 2016.

 Tanken var å ha kafé på dagtid, mens lokalene 
ble til pub og restaurant på kveldstid i helgene. 
Bye & bekk har tilbudt utkjøring av lunsj, middager 
og bakverk. Og de har huset en rekke arrangemen-
ter: smaking av vin, øl, akevitt, whisky og bobler. 
Skalldyraften, rakfisklag, oktoberfest, kokkekurs, øl-
brygging og konserter. Listen over innovative initiativ 
er lang. Nå er det altså slutt.
 – Vi har gjort masse forskjellig og føler vi har 
lyktes godt med mye. Vi har hele tiden jobbet med 
å få flere ben å stå på. Veldig mye har slått an. Det 
er allikevel ikke nok å gjøre det bra noen ganger, det 
må gå bra hele tiden. Selv med en kjempehelg med 
masse folk er man like langt økonomisk etter en  
rolig uke, forklarer Morten.
 Selv om det nå er slutt, er Line og Morten  
takknemlige for alle som har besøkt bye & bekk.

– Målet vårt var å skape en møteplass i Hegge-
dal. Det har det vært for mange. Vi har hatt trofaste 
kunder som har brukt oss mye. Samtidig har det 
vært tøft å drive mens Heggedal har vært under 
oppbygging. Mange drar ut av Heggedal for å jobbe. 
Med lite næringsliv og folk på dagtid er det vanskelig 
å drive godt nok i hverdagene. Vi har ikke klart å nå 
ut til mange nok, raskt nok, oppsummerer Morten.

– Det tar tid å bygge opp et kundegrunnlag. Før 
nedstengningen i mars begynte det å bli et sted 
mange folk reiste til, sier Line. Men så stengte 
Norge ned.
 – Når koronarestriksjonene ble innført stengte vi 
kaféen og permitterte ni ansatte. Siden da har det 
vært tøft; en pandemi gir ikke de beste forutsetnin-
gene for å drive kafé. Enten måtte vi komme med en 
ny idé eller legge ned. Vi måtte tenke alternativt og 
dra ut til folk.
 – Samme uka begynte vi med utkjøring av lunsj 

og middag. Det fortsatte vi med helt til vi åpnet 
dørene i juni, og også utover høsten. Det var en 
suksess.

De legger ikke skjul på at det i perioder har vært 
hardt arbeid. I små lokaler med et lite kjøkken og 
lagringsplass har det vært utfordrende å drive kafé 
og samtidig lage lunsj og middag for utkjøring. 
 Selv om det alltid har vært grønne tall i årsregn-
skapet, krever det sitt når to fra samme familie skal 
ha kafévirksomheten som hovedinntekt. Bye & bekk 
har holdt åpent syv dager i uka. Line og Morten har 
selv stått for alle deler av driften, både innkjøp,  
økonomi og markedsføring.
 – Det har vært lite skille mellom jobb og fritid og 
ofte travle helger, sier Line.
 – Det er vel kanskje en livsstil, skyter Morten inn, 
som mener en frikveld godt kan egne seg til å  
postere bilag i regnskapet. 

Selv om Line og Morten har vært primus motorer, 
har over 30 personer jobbet hos bye & bekk  
gjennom årene. Flesteparten er ungdommer  
fra nærmiljøet. 

Heggedalsposten16

BYE & BEKK 
LEGGER NED

Morten Øverbye og Line Selbekk Øverbye, driverne bak bye & bekk.

Kaféen lå på Heggeodden langs Heggedalsveien.
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 – Vi er stolte av å ha skapt en arbeidsplass for så mange i løpet av 
disse årene. En god del unge har hatt sitt første møte med arbeidsli-
vet her, forteller Morten.

Hva har vært høydepunktene fra årene med bye & bekk?
– Vi har gjort det veldig bra på arrangementene våre. Jeg husker da 
vi arrangerte vår første påskerebus i Heggedal på skjærtorsdag. Vi 
hadde lagt ut rebusoppgaver i hele Heggedal, men det var iskaldt vær 
og regn. Jeg tenkte at det ikke ville komme noen. Allikevel ble det 
stinn brakke og god stemning, forteller Line.

Tror dere det er marked for en kafé i Heggedal i fremtiden?
– Med et mer levende sentrum med flere butikker som trekker til seg 
mennesker også utenfor Heggedal, blir det nok enda bedre forutset-
ninger. Heggedal sentrum er full av optimisme og pågangsmot. Her 
er det dyktige drivere som sørger for et levende miljø. Vi kommer til 
å savne naboene våre som vi har samarbeidet, smilt og ledd med, 
forteller de.

Mens vi snakker forlater de siste gjestene kafélokalet. Klokken har 
passert 15. Den siste kaffen er servert. «Dere er veldig bra folk», 
«Dere kommer til å bli husket av mange», «Dere er utrolig sporty», 
forteller gjestene som forlater kafélokalene. Utenfor vindet,  
fremmedgjort bak munnbind, vinker forbipasserende.

Hva er planen deres nå?
 – Først er det jul og litt fritid. En epoke er over nå, så tar vi med oss 
det gode. Vi får ha følerne ute og håper at ting ordner seg.

17Heggedalsposten

Sagt på Facebook

- Takk for alle eskene med tilkjørte 
donuts og østlandets beste komle.
- Dere har satt et helt unikt preg på 
Heggedal mens dere har holdt på.  
Masse lykke til med nye prosjekter!
- Takk for all den tid, energi og hjerte-
varme dere har investert i Heggedal.
- Vil savne bye & bekk. Takk for at dere har 
satset så hardt. Og for at dere har gitt mange 
ungdom en trygg og fin start i arbeidslivet.
- Dette er så trist, men samtidig forståelig. 
Tusen takk for nydelig mat, god atmosfære, 
flott service, latter, dans, humor, ubeskrivelig 
akevittsmaking og soldager utenfor.  
Kommer til å savne akkurat dere.
- Tusen takk for alt dere har gjort for Heggedal 
og Heggedølingene. Dere har satt tydelige spor.
- Bygdas hjerte. Og det alle bygder trenger. Fine 
folk med hjertevarme, humor og tonnevis med 
kreative og oppfinnsomme løsninger.
- Dere var «livsviktige» for oss som satt hjemme 
med korona, og fikk hjemkjørt god middag. 

Morten Øverbye og Line Selbekk Øverbye, driverne bak bye & bekk.

Kaféen lå på Heggeodden langs Heggedalsveien.
 
 
- Dere har stått på, lys i vinduene tidlig morning    
   og seint på kveld. Vær stolt av all den gode   

  maten og innsatsen. 
 - Håper alle Heggedølinger ser at det  
 gjelder å støtte opp om lokale initiativ.  
 De drives ikke av luft og støtteerklæringer    
 alene. Tusen tusen takk for at dere har    

  stått på og gitt oss et kjærkomment tilbud.
       - Dere har bygget opp et godt og trivelig   

    samlingssted, mange kreative påfunn i   
     disse årene for å få oss i Heggedal  

   til å trives.
 - Nye dører åpner seg for dere,   
  men for Heggedal blir det tomt.  
  Dere har vært så mye mer  
  enn en kafé. 

  - Trist å høre. Stripa uten bye & 
bekk   

   blir fattigere nå. Vinkurs, is i 
sola,  
  og alltid et hyggelig smil bak  
  disken. Dere har kjørt lokalt i  
  fire år. Vær stolte av den  
  jobben dere har lagt ned.  

  Heia Heggedal.

Tekst: Anders Lie Hagen
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Tekst og foto: Anne Kristi Jønland

Det har skjedd mye siden Heggedalsposten skrev om 
Oasis of Hope-skolen i vår. Hele grunnskolen i Kenya 
stengte ned den 15. mars, som følge av Koronapande-
mien. Siden det har ingen barn vært på skolen. Ingen 
undervisning, ingen mat og ingen trygg voksenkontakt 
for elevene. 
Heldigvis er det få registrerte tilfeller av 
Korona i skolens nærområde, men like 
fullt er det de som har minst det går 
hardest ut over. Vi har siden juli drevet 
matutdeling til de mest trengende, og 
fortsetter med dette til skolen starter 
opp igjen i januar. Dette skoleåret blir 
ikke regnet med i Kenya, men må gåes 
om igjen. 2020 ble et år uten skolegang.

Vi er svært spente på om alle elevene 
våre dukker opp ved skolestart i januar. 
Etter ni og en halv måned uten skole-
gang, kan flere være satt i ulike typer 
arbeid. Når barn ikke blir fulgt opp på 
skolen, er det heller ikke uvanlig at unge 
jenter blir gravide. Kenyanske medier 
har hatt dette på dagsordenen i høst, 
og det meldes om svært store mørketall.
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BYGG,
REIS DEG!

I sommer sto skolen i fare for nedleg-
gelse. Vi måtte starte bygging av den 
permanente skolen umiddelbart. Takket 
være gode givere og oppsparte midler, 
kunne vi sette i gang med bygging av 
andre etasje. Det har vært svært spen-
nende å følge dette arbeidet nå i høst, 
og vi gleder oss over at vi nå kan ta i 
bruk første etasje når skolen starter 
opp for fullt i januar. Dører og vinduer 
er ennå ikke er på plass, men denne 
etasjen, sammen med eksisterende, 
midlertidige bygg, vil sikre nok plass og 
sosial distanse mellom elevene når alle 
er tilbake. I tillegg til sosial distanse, er 
vi pålagt å ha flere vanntanker for hånd-
vask, nok såpe, termometer for måling 
av feber, sprøyte for desinfisering av 
klasserom og munnbind til alle elevene. 
Og selvfølgelig nok pulter. Der de tidlig-
ere har sittet fire på en pult, kan de nå 
bare sitte en til to. Smittevern er viktig, 
også i Kenya.
 
Vi er svært takknemlige for at Oasis of 
Hope-skolen har et godt rykte i nærmil-
jøet på Mbita. Det er også hyggelig å 
oppleve at flere lokale dagarbeidere 
får arbeid med å bygge skolen vår. På 
den måten får de et eieforhold til skolen 
og vi skaffer dem lønnet arbeid. En klar 
vinn-vinn-situasjon!

Anne Kristi Jønland
er grunnlegger av Oasis 
of Hope og daglig leder 

av prosjektet. Hun jobber 
til daglig på Hovedgården 

ungdomsskole, og ved 
Asker bibliotek.



1) 
Vi gir, fordi vi lever i overflod – i forhold 
til de fattige i verden. 
Familiene til barna på denne skolen har 
ikke penger til å gå på den offentlige 
skolen i Kenya, som krever skolepenger, 
i motsetning til Norge. Vi som er rike, gir 
til de fattige – eller?  
Dette antar jeg er hovedgrunnen til oss 
som gir.  

Jeg skriver ikke dette for å gi deg dårlig 
samvittighet, men for å se dette på en 
annen måte.  

2) 
Jeg tenker på forholdet mellom materiell 
rikdom og glede. Jo mer jeg får vite om 
denne skolen, om barna og familiene - 
det lokalsamfunnet de er en del av, jo 
mer undrer det meg.  Det Anne Kristi 
forteller om, er den spontane og ekte 
gleden som barna, lærerne og de som 
driver skolen, viser.  
Hvor er vår glede over alt vi har, i famil-
ien og i lokalsamfunnet? Dette er ingen 
pekefinger mot vår velstand, men en un-
dring over gleden til de som nesten ikke 
har noe av vår materielle velstand. Jeg 
ønsker å finne mer ut av dette...

Oasis of Hope 
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Tekst: Stein Dyre Berge Foto: Anne Kristi Jønland

Oasis of Hope er godkjent av Innsamlings-
kontrollen. Dette inkluderer årlig kontroll av 
regnskapene, som sikrer arbeid etter etiske 
retningslinjer. Se mer info på: 
www.innsamlingskontrollen.no

en ”skole-oase” for fattige barn i Kenya
Hva er grunnen til at mange av oss gir penger til dette 
og lignende prosjekter? Hva er vår drivkraft? 
Jeg, som fast giver, vil gi mitt svar på dette spørsmålet.  
Jeg har to grunner.

Følg 
oss 
på

Skoler, menigheter og privatpersoner
støtter Oasis of Hope for å drive skolen.
Mail: post@oasisofhope.no
Mer info på: www.oasisofhope.no
Kto: 1503.42.70659

Oasis of Hope er en barneskole vest i 
Kenya. Den ble stiftet i 2013 av Anne Kristi 
Jønland og hennes kenyanske venner. 
Skolen er for de aller fattigste, som ellers 
ikke ville hatt mulighet til skolegang. På 
skolen får de 245 elevene to daglige mål-
tider, undervisning og trygg voksenkontakt



Vinter i Norge kan by på så mangt så turer på bena må bli på småveier.  Så hvorfor 
ikke bli litt bedre kjent på småveier utenfor vårt nærområde.  Bruk tursko med 
brodder eller pigger hele vinteren.  Da kan du gå mer avslappet, trygt og godt, 
uansett føre.

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

Rundtur på småveier fra Kiwi på 
Bondi til toppen av Bleikerhaugen
Utsikt mot Asker sentrum fra utsiktsplatået på Bleikerhaugen

Undergangen på Bondi

Bondistranda Bondi Terapibasseng 
(tidl. Bondi Sykehjem)

Dette er en fin runde på ca. 5 km. som 
starter fra Den nye Kiwi-butikken 
på Bondi.  Kjør til rundkjøringen 
på Bondi og ta inn Skytterveien.  Vi 
 parkerer på P-plassen utenfor Kiwi 
og går tilbake mot Røykenveien.  
Men i stedet for å følge den trafik-
kerte Røyken veien opp bakken tar vi 
under gangen og inn til Bondistranda 
boligfelt.  Der går vi oppover til  høyre 
mellom blokkene.  På toppen tar vi 
undergangen og er igjen på den andre 
siden av Røykenveien.  

Her går vi inn Iduns vei og ser på 
høyre side tidligere Bondi Sykehjem, 
nå Bondi Terapibasseng som er til-
rettelagt for bevegelseshemmede og 
Bondi skole litt lenger fremme.  Veien 
vi skal ta videre heter Eddasvei, som 
går mellom skolen og Risenga Bo og 
Behandlingshjem.  Vi følger Eddas-
vei frem til Risenga, forbi Risenga-
tunet.  Der går vi ned til venstre og 
tar Risengveien.  Denne går parallelt 

med Røykenveien og kommer frem i 
Bleikerveien (Veien som går fra As-
ker og ned til Askerhallen) 

Vi krysser Bleikerveien og går opp 
Bleikerhaugen helt til toppen.  Her an-
befaler jeg å ta en liten avstikker på 

Veinavn er markert med blått, og 
stedsnavn i sort
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Bondi Skole Krysset Bleikerveien – Bleikerhaugen

Stikkveien opp til utsiktsplatået på 
Bleikerhaugen

ca. 50 meter, opp veien til venstre ved 
postkassestativet. Da kommer vi til et 
platå og friareal med panoramautsikt 
både utover fjorden, til Asker Sentrum 
og fjellene rundt.  Herfra ser du helt 
inn til Tryvannstårnet, Skaugum med 
Skaugumsåsen i bakgrunnen, Haga-
hogget, Furuåsen der Hovdehytta 
ligger og Vardåsen med alpinbakken 
godt synlig.     

Nyttårsaften millenniumsåret 2000 
sto jeg nettopp her og gledet meg til 
et fantastisk rakettskue.  Fra gammelt 
av var det varsling med vardebren-
ning på fjelltoppene i området, bl.a. 
både på Vardåsen og Skaugumsåsen.  
I anledning 1000 års-skiftet skulle det 
gå fakkeltog opp dit med båltenning 
på vardene.  Dette kunne vi hatt flott 
utsikt til, men slik ble det dessverre 
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Bomveien ned til Bleikerfaret

Bleikerfaret Barnehage

Askerhallen med tennishallen i bak-
grunnen

Toppen av Myrabakken med utsikt til 
alpinbakken og Borgen

Vi sluses forbi tennishallen

Skøytebanen og klubbhuset til Asker 
Skøyteklubb

og kommer frem i Bleikerfaret.  Her 
går vi forbi Bleikerfaret Barnehage 
og følger veien frem til Bleikeråsen.  
I krysset tar vi til høyre og følger 
Bleiker åsen helt ned til Bleikerveien.

 Herfra tar vi gangbrua over 

Utsikt utover fjorden

Utsikt til Asker Sentrum

Utsikt til Tryvannstårnet

Utsikt til Vardåsen

Bleikerhaugen – som var et pensjonat før krigen og en del av Øvre Bleiker 
Gård fra gammelt av.

ikke, for tåka kom sigende og ble så 
tett at vi knapt så våre egne raketter.

Eiendommen Bleikerhaugen som 
ligger på toppen, var fra gammelt av 
og frem til 1940 et ærverdig pensjo-
nat, men ble deretter leid ut og senere 
solgt i 1950. Enda lenger bak i tid så 
var Bleikerhaugen en del av Øvre 
Bleiker Gård som hadde eiendom-
mer helt ned til Leangbukta. 

Etter dette flotte skue, går vi ned 
den lille bakken igjen, og tar til ven-
stre.  Vi går inn bomveien, ned bakken 

Bleiker veien og går ned mot Asker-
hallen der det er et stort byggeprosjekt 
på gang. En ny stor ishall er under 
bygging, Risenga ishall.  Denne skal 
ligge på den andre siden av Asker-
hallen og er planlagt ferdig høsten 
2021.  Bleiker Videregående skole er 
nesten helt skjult bak alle arbeidsbrak-
kene.  

Gangveien videre går nå tett inntil 

Askerhallen og vi runder til venstre 
rett foran inngangen til Asker Tennis-
hall   og blir sluset rundt hallen.  Vi 
går ut av slusen på baksiden og  følger 
gangveien forbi skøytebanen og 
klubbhuset til Asker Skøyteklubb.  
Gangveien kommer frem innerst i 
Myrabakken.  Her får vi flott utsikt 
til Vardåsen Skisenter og Borgen.  
Da er det bare å følge veien ned til 
Skytter veien, og ringen er sluttet for 
der ligger P-plassen til Kiwi på andre 
siden av veien.

                     GOD TUR!                                                              
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Musikalskolen kombinerer det beste innen 
scenekunst med sang, dans og teater.

Sang: grupper og privattimer alle aldre. Dans og 
sangstjerner. Teater: Musikaler, replikker og tekst, 

teatersport og rollelek. Teatergrupper inndelt etter 
alder. Musikal: Dans, sang og roller med tekst.  

Påmelding: www.dansesonen.no 

DRØMMER DU...
OM Å STÅ PÅ SCENEN, SYNGE, 
DANSE OG VÆRE EN DEL AV 

EN MUSIKAL?

NYTT OG BREDT 
TILBUD FOR BARN 

OG UNGDOM!
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Dansesonens sommerskole Dance Camp holdes i år igjen i 
uke 25 og i uke 33. Dette er en sommerskole for alle barn 
fra 1. trinn opp til videregående, der barna treffer profes-
jonelle pedagoger med høyskoleutdannelse innen dans og 
pedagogikk. Undervisningen blir gitt i mindre grupper ut 
fra alder, noe som gir trygghet og tilrettelagt nivå.
Dans er en fantastisk aktivitet, og gjennom hele uken vil 
elevene oppleve læring, mestring og danseglede. Det 
blir gitt totalt 18 danseklasser innen jazzdans, hip hop og 
showdans i løpet av uken. Klassene er bygd opp mot en 
koreografi, og disse vises frem på scenen i Sekkefabrikken 
under vårt avslutningsshow fredag ettermiddag. 
Sosiale aktiviteter.
Mellom danseklassene er det lagt inn godt med pauser 
med morsomme og sosiale aktiviteter for alle barn i fell-
esskap. Leker, turer i nærmiljøet, ansiktsmaling og tegn-
ing. 1.-4. trinn har felles samling der de viser hverandre 
det de har lært den dagen. I slutten av uken holdes det 
egen hagefest for de yngste med morsomme leker med 
og uten vann. Her serveres det pølser og is. For de eldste 
holdes det egen strandtur med bading, pølsefest og kos.

Dansesonens sommerskole Dance Camp

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

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

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

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

For mer informasjon og påmelding, www.dansesonen.no
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              I 2020 har aktivitetene til Helselaget og annen  
              møtevirksomhet blitt avlyst p.g.a COVID-19.
Håndarbeidsgruppen, Trim og Allsang vil starte opp igjen når  
det åpnes for aktiviteter på Innbyggertorget.
Ta gjerne kontakt med styret v/ Aslaug Halfdansen 994 23 327 
 eller Jorunn Ingebretsen 957 05 681 for mer informasjon.

Heggedal Helselag støtter blant annet Nasjonalforeningen for 
folkehelsen sine prosjekter - som Hjerteaksjonen og Demensaken.

I tillegg til generell fysioterapi gis det tilbud om:
- Trening med artrose (Aktiv A)
- Slyngetrening
- Styrke- og balansegruppe
- Fysioterapi for barn og unge
- Rehabilitering

Heggedal Helselag Fysioterapi
Heggedal Helselag ble startet i 1947, som et lokallag av Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

I 1977 fikk helselaget en avtale med Asker kommune om å benytte/ leie sidebygningen på Heggedal Hovedgård.
Helselaget etablerte da et fysikalsk institutt i 3 av rommene, 2 behandlingsrom og et større rom som ble kombinert 

kontor og treningsrom. I tillegg ble sidebygningen, nå kalt Helselagshuset, brukt til lagets medlemsmøter,  
sommer- og juleavslutninger, arbeidsstue, trim og fotpleie. 

I dag består Heggedal Helselag Fysioterapi av to fysioterapeuter; Anne Line Håseth og Mette Amundsen Brøyn.

Lokalene ligger sentralt i Heggedal, på Heggedal 
Hovedgård i Heggedalsbakken 21. Instituttet ligger 
rolig til og er en del av et fredet tun med både histo-
riske røtter og sjarm.

Det er også meget gode parkeringsmuligheter.

Mette Amundsen Brøyn. Anne Line Håseth

I mars/april i år ble instituttet pusset opp, og pa-
sienttoalettet utbedret. Instituttet oppfyller med 
dette krav til universell utforming, med handikap-
toalett, bredere og lyd-isolerte dører, automatisk 
dør-åpner for utgangsdør, inngang fra bakkeplan 
og ingen trapper.

Ved instituttet tilbys det dag- og kveldsbehandling, 
og hjemmebehandling ved behov. 
Ved ønske om mer informasjon eller behandling, 
ta kontakt med fysioterapeutene:

Anne Line 973 08 006  eller Mette 995 01 719.

Velkommen!

NB!
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HEGGEDAL MENIGHET

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

De hellige tre konger!

Dette året har startet akkurat slik som det forrige sluttet: 
Vi skal være mest mulig hjemme, holde avstand og vaske 
oss godt på hendene. Jeg begynner å bli skikkelig lei! Jeg 
hadde gledet meg til et nytt år og muligheten for å starte 
opp igjen alle ting jeg synes er gøy; Heggetroll, Etter sko-
letid, Team Heggedal, trosopplæringstiltak og ikke minst 
samle dere i menigheten til Hellig tre kongers fest. Men 
sånn ble det ikke! Ikke ennå, i hvert fall!

Hellig tre kongers festen er menighetens tradisjonelle 
juletrefest med juletregang og poser. Jeg hadde sett frem til 
denne festen, men den har vi måttet avlyse. Men det betyr 
ikke at vi ikke kan tenke litt på hva disse kongene, vismen-
nene, vil fortelle oss.

Disse tre kongene kom fra land langt unna. Det står i 
Bibelen at de kom fra Østerland og reiste helt til Jerusa-
lem fordi de hadde sett en stor stjerne og fulgt den. Det 
var nærliggende for dem å dra til Jerusalem for der bodde 
Kong Herodes. Kongene hadde lest i Det gamle testamen-
tet og profetiene at når en slik stor stjerne kom til syne på 
himmelen, så skulle det bli født en ny konge som skulle 
utrette store ting. De fant ingen ny konge i Jerusalem, så 
de fulgte stjernen videre og kom til Betlehem og en liten, 
unnselig stall hvor Maria og Josef stod forundret og tok 
imot dem. Forundret over at det var ganske så folksomt 
der med sauer og gjetere som kunne fortelle om englekor 
og oppfordring om å gå til stallen, og så disse tre underlige 
herrene som kom helt fra Østen med de flotteste gaver: 

Menighetens årsmøte
Menighetens årsmøte er satt til 7. mars 2021 rett etter 
gudstjenesten kl. 11.00.

Et årsmøte er en viktig arena hvor vi får vite litt 
om hva som skjer i menigheten, og ikke minst kan 
være med å diskutere menighetens planer og prioriteringer. Hvorvidt vi 
kan gjennomføre dette, vet vi ikke ennå. Vi ber dere om å følge med på 
menighetens hjemmeside og facebooksiden for nærmere informasjon. 
Årsmøtet er åpen for alle, og det skal ikke foregå noen form for valg på 
dette årsmøtet. Årsmelding, menighetens regnskap og budsjett vil være 
tilgjengelig på menighetens hjemmesider og på menighetskontoret ca. 
14 dager i forkant. 

Tårnagenthelg 
for 2. og 3. trinn
Vi har valgt å utsette 
Tårnagent helgen som var opp-
satt 13.-14. februar for 2. og 
3. klassinger. Vi håper vi vil 
ha muligheten til å gjennomføre dette  tiltaket 
senere på våren. Følg med på menighetens 
hjemmeside og facebookside for nærmere 
informasjon eller ta kontakt med Marianne 
Solheim, ms885@kirken.no 

Gull, røkelse og myrra – og de kom ridende på kameler!
Vi har akkurat lagt et annerledes år bak oss og en an-

nerledes jul. Men noe var likt som vanlig. Jeg regner med 
at det var gaver til deg under juletreet og at du var sammen 
med familien din og kanskje også noen venner. Det som 
også var likt i år som alle tidligere år, var adventskalender 
på NRK-tv. I år fikk vi bli kjent med Jo og Elly. Jo, en gutt 
som opplevde at ting ble annerledes enn han ønsket, som 
måtte flytte fra det kjente og kjære som han var vant til og 
som strevde med å finne seg til rette på en ny plass. Og 
Elly, som gjorde opprør mot sine foreldre og gjorde noe 
som fikk store konsekvenser ikke bare for henne, men for 
hele folket hun var en del av. Dette var en adventskalender 
om håp og viktigheten av det å finne lyspunkter og lede-
stjerner som kan føre oss hjem. Voksne kan si litt flåsete: 
At hjemme er der tannbørsten er! Hjem er så mye mer enn 
det, og hjem kan være så forskjellige! Etter at Jesus ble 
født i den lille stallen i Betlehem, måtte han og Maria og 
Josef flykte til Egypt fordi det var noen som var ute etter 
dem. De måtte lage seg et nytt hjem i en ny by. Akkurat 
som Jo og Elly måtte lage seg nye hjem der hvor de var.

Ting blir ikke alltid slik vi har tenkt og det kan være 
skummelt. Vi mennesker vil som oftest at alt skal være slik 
som det alltid har vært. Vi liker at ting er kjent og forutsig-
bart, men allikevel er vi utrolig tilpasningsdyktige. Vi har 
kommet oss igjennom året 2020 og vi vil også komme oss 
igjennom året 2021 – sammen! Derimot kan vi si at det vil 
ikke bli like lett hele tiden, og vi vil rote oss bort under-
veis. Slik som Jo har Elly som kan hjelpe ham om han går 
seg bort, så har vi Jesus som har lovet å gå sammen med 
oss og bære oss i armene sine når det er for vanskelig for 
oss å gå selv. Han er vår ledestjerne, vårt stjernestøv! Han 
er den både gjetere, sauer og de Hellige tre konger kom for 
å se der i stallen. Slik som stjernen viste de hellige tre kon-
ger veien til stallen og stjernestøvet kan hjelpe oss å finne 
tilbake til dem vi er glad i, kan Jesus være vår veiviser og 
hjelpe oss å holde motet oppe når livet blir krevende!

Jeg vil ønske alle et riktig godt nytt år, og la oss som 
gjeterne, de hellig tre konger og Jo og Elly, finne frem og 
finne hjem i en annerledes tid!

Marianne Solheim
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HEGGEDAL MENIGHET

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

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

på Heggetun
• Åpen kirke onsdager kl. 19.00-20.30
• «Et sted å møtes» - Innbyggertorget, torsdager kl. 

14-16
• Samtaler midt i bygda: Temakvelder for voksne
• Husgruppe utvalgte mandager. Påmelding. Ta kontakt.
Kontaktperson: Magnus Pettersen Kjellin, 
mk493@kirken.no, 951 86 098.

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 -16.30. 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.
• Tårnagenthelg for 2. og 3. klassinger utsatt iht 

smittesituasjonen.
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: 12. januar og 2. mars
• Presentasjonsgudstjeneste av nye konfirmanter 24. 

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

Gudstjenester 
Dersom vi ikke kan ha gudstjeneste, vil det være Åpen 
kirke kl. 11-12.30.
• 17.01 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 24.01 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 07.02 kl. 17.00 Samlingsgudstjeneste
• 14.02 kl. 11.00 Tårnagentgudstjeneste
• 21.02 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 07.03 kl. 11.00 Gudstjeneste for små og store. 

Årsmøte
• 14.03 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 21.03 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 28.03 kl. 11.00 Palmesøndag-gudstjeneste

DEN NORSKE KIRKE  
Heggedal menighet

Heggedalsbakken 8 
1389 Heggedal

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

www.kirken.no/heggedal

Det er usikkert hvor mye av disse aktivitetene vi kan gjennomføre grunnet pandemi, men følg 
med på menighetens hjemmeside eller facebookside!

Vi fikk gjennomført ganske mye i desember 2020 tross alt, 
og vi vil takke alle som har deltatt på våre arrangementer 
både fysiske og digitale. Det har blitt 12 barnehagebesøk 
med skattekistesamling og julefortellingen, Krybbevand-
ring for barnehagene både fysisk og digitalt, Åpen kirke 
på søndagene i desember og 1. juledag, Julegrantenning 
med utegudstjeneste 1. søndag i advent og 3 flotte jule-

gudstjenester på julaften i nydelig vær. Det ble også digital 
adventskalender som ble sendt på facebooksiden til Team 
Heggedal og i andre lukkede grupper tilknyttet menighe-
ten med konkurranser. Vi har også fått bygget oss en stall! 
Takk til Jon og Ole-Herman. Her ser dere en liten kollasj 
av en litt annerledes desember.

Menighetsstoffet forsetter neste side......

ADVENT og JUL i koronatid

Heggedalsposten 27

26-28 Menighet 2021-1.indd   2726-28 Menighet 2021-1.indd   27 19.01.2021   10:29:5319.01.2021   10:29:53



HEGGEDAL MENIGHET

Livets gang i Heggedal
Perioden 1. nov. 2020 – 14.jan. 2021

Døpte
(Dato for dåpsseremoni) 

• 15.11.2020   
Armann Altarejos Larsen

• 22.11.2020   
Scott André Staff Hellman

Døde 
(dato for gravferd)

• 06.11.2020 
Astrid Eline Kruse Andersen

• 12.11.2020 
Bjørn Nilsen

• 22.12.2020 
Johan Naterstad

• 13.01.2021 
Brit Ingebretsen

VI ER TILGJENGELIG!
Selv om vi i denne tiden må være 
restriktive i forhold til hvilke tilbud 
vi gjennomfører og det kan virke 
som om kirken er stengt, så er vi 
som jobber i Heggedal menighet 
tilgjengelig for samtale eller en tur 
om noen ønsker det. Ta bare kon-
takt!

Daglig leder
Liv Ruud,  
472 33 800, lr356@kirken.no

Sokneprest
Magnus Pettersen Kjellin,  
951 86 098, mk493@kirken.no

Menighetspedagog
Marianne Solheim 
952 84 767, ms885@kirken.no

Ungdomsarbeider
Kristofer Staxrud  
971 43 981, ks824@kirken.no

Diakonarbeider
Jorun Kjærstad  
413 28 461/922 07 791 
jk627@kirken.no

For oss i Kirkens Feltarbeid i Asker 
som har jobbet nær mennesker som 
opplever en utfordrende hverdag siden 
1984, har korona-pandemien  endret 
måten vi kan tilby omsorg og tilstede-
værelse på betraktelig. 2020 har blitt 
et rart, krevende og utfordrende år. 

Mens andre stengte 12. mars, holdt 
Varmestua åpent som et av få tiltak i 
sitt slag i Asker. Vi måtte redusere noe 
aktivitet på grunn av smittevernhen-
syn, men erfarte mer enn noen gang 
betydningen av å representere noe 
som er trygt, kjent og konstant. Selv 
om vi har kunnet holde åpent har vi 
måtte endre arbeidsmetoden vår. Vi 
som tidligere har kunnet sitte nær-
me, spise i fellesskap, gi en støttende 
hånd og smilende si “velkommen”, 
har måttet venne oss til to meters av-
stand, enkeltvis bordsetning og bruk 
av munnbind. Slik har høsten gått og 
vi har heldigvis klart å være til stede 
for en gruppe som er spesielt utsatt for 
ensomhet og psykisk uhelse. 

Å være nær i en tid med avstand

I vår inngikk Kirkens Feltarbeid et 
samarbeid med Asker Røde Kors der 
vi organiserte matutlevering til rundt 
100 mennesker i uka over en periode 
på 12 uker. Dette ble gjort for å hindre 
at våre gjester ble utsatt for smitte og i 
godt samarbeid med Asker kommune 
ble gjestene våre i stor grad fulgt opp 
i egne hjem.   

Med den andre smittebølgen som 
kom utover høsten, ble vi på ny nødt 
til å endre driftsform på Varmestua og 
i arbeidstiltakene. Denne gangen er 
det med enda tyngre hjerte enn det var 
i våres med kaldere temperaturer og 
mørkere dager. Det er nå det er viktig 
å sørge for at alle blir sett - og målset-
ningen til Kirkens Feltarbeid i Asker 
“gi mot til å tåle livet” har aldri vært 
så krevende og så viktig. 

Vi kjenner oss godt igjen i bønnen 
-Holder du rundt meg? Av Kjetil Hau-
ge og Paul Erik Wirgenes:

Holder du rundt meg, Gud- selv 
når jeg bruker mine siste krefter på å 
holde meg sammen? Og hva om jeg 
ikke greier det- finnes du fremdeles i 
alt som raser sammen? Er det likevel 
slik at håpet, troen og kjærligheten al-
dri blir borte, selv om det nå kjennes 
lenger borte enn alt annet?  

Selv om vi ikke fikk feire vår 
vanlige julegudstjeneste på lille jul-
aften, fikk vi fortsatt avsluttet på en 
god måte. I team reiste vi rundt til i 
overkant av 60 gjester og kunne by 
på noen gaver, litt julemat og en prat 
rundt hvordan det sto til midt i ned-
stengingen. Det var en ordentlig fin 
måte å få sett den enkelte gjest på. Nå 
håper vi på lysere og varmere tider, 
både sosialt og værmessig. 

Godt nyttår fra oss i Kirkens 
Feltarbeid i Asker!

Kirkens Feltarbeid i Asker 
Kirkens Feltarbeid i Asker har i over 30 år drevet omsorgsarbeid blant 

rusavhengige og andre som har falt litt utenfor A4 boksen på oppdrag fra 
menighetene i sognet vårt. I samarbeid med lokale foreninger, lag og in-
stanser, kommer vi i kontakt med mange ulike askerbøringer som behøver 
litt ekstra bistand. Ordene likeverd og medmenneskelighet og tilstedevæ-
relse preger vårt arbeid 

Driften av Feltarbeidet finansieres gjennom tilskudd fra Asker kommune 
og av gaver fra private og bedrifter. Vi ønsker å være tilstede når livet blir 
vanskelig. Pengene vi får inn blir brukt på de menneskene som trenger det 
aller mest.

Gaver til Kirkens Feltarbeid kan gis til konto: 1620 09 35288, 
 merk med GAVE. Vipps-nummeret er: 545745.

Gateprest i Kirkens Feltarbeid
Kjetil Borgenvik
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LIONS CLUB HEGGEDAL

Lionsklubben ønsker alle i  
Heggedal og omegn et godt nytt år!

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!

Da er vi er godt i gang med 2021. Denne teksten ble til den 
13. januar. I gamle historiske skrifter kalles denne dagen 
Midtvinternatten, og representerer gjerne vinterens kaldes-
te periode. Midtvinternatten var også tidspunktet for den 
norrøne feiringen jól. Dette var en midtvinters offerfest til 
ære for de norrøne gudene, og var én av fire viktige offer-
fester gjennom året.

Vanligvis er perioden januar – mars en travel tid i Li-
ons Club Heggedal. Vi arrangerer vanligvis Asker Høyres 
årsfest og Pensjonist-aften, samt at vi deltar i arrangemen-
tet med Transformator-rennet. På grunn av dagens situa-
sjon med Covid-19, må vi dessverre avlyse både Asker 
 Høyres årsfest i januar og Pensjonistaften i februar. Hvor-
vidt Transformatorrennet kan avvikles i mars, avhenger av 
hvordan situasjonen utvikler seg.

Da klubbens aktivitet i høst var heller laber, ser det altså 
ut til at den kommende tiden bli vel så stille. Den ekstreme 
smittesituasjonen vi nå befinner oss i, hindrer oss i å av-

holde våre månedlige medlemsmøter, og klubbens styre 
står for driften inntil videre.

Selv om Corona-epidemien i disse dager legger be-
grensninger 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 velkommen. Ta kontakt med 
vår President Jan Erik Ruud på telefon 913 95 240.

Til slutt ønsker vi alle en riktig fin start på våren som 
snart er like rundt hjørnet. Husk å holde meteren, vaske 
hendene, og følg myndighetenes anbefalinger og pålegg, 
så bidrar vi alle til å begrense smitten.
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Heggedalsposten30 BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE 

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

Dagsinntrykk fra Underlandsåsen. 
Foto: Terje Reier Gundersen (9. januar 2021)

Formiddagsmøte i Grønliveien idag. Sikkert dis-
kusjon om hvem som har hengt ut best fuglemat. 

Foto: Petter Lystad (12. januar 2021)

Tenk at vi har fått 
rulletrapp i Heggedal!

Foto: Bent Hansen (14. januar 2021)

Heggedal city lyser 
opp nattehimmelen! 

Foto: Jon Henrik Svendsen (10. januar 2021)

Heggedalsbakken slynger  
seg ned mot sentrum.

Foto: Ian Spink (29. november 2020)

En fantastisk opplevelse.
Foto: Karl Viktor Baumann (5. jan. 2021)

‘Fire in the sky’ over Heggedal.
Foto: Jude Roze (14. januar 2021)

Godt nytt år fra Rødbekkveien.
Foto: Jørgen Lønø (1. januar 2021)

Godt nyttår
 Foto: Tsvetina Pavlova (2. januar 2021)
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Heggedalsposten 31SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN 

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

Heggedalsbakken slynger  
seg ned mot sentrum.

Foto: Ian Spink (29. november 2020)

Utrolig rask reaksjon fra 
Asker kommune, de har 
vært her og satt opp en 
ny stolpe med sensor og 
bryter for lyset. 
Erik Hovdahl

A big thanks to all of our 
soon-to-be neighbors 
in Sætre Terrasse who 
helped us dig our car out 
of the snow. It was great 
to meet everyone who 
helped! 
Austin Bingham

Vakkert og spennende 
å ta seg en gåtur rundt 
i Heggedal om kvelden 
nå. Anbefales!    

Anders Øvergaard

Lysløypa fra Vardåsen 
skisenter mot Dikemark 
trengs STOR oppryd-
ding.  Her må det dug-
nad til...hvis det er lov ? 
Jan Erik Skjønsberg

Denne flotte reven var på 
besøk i hagen i Heggedal 
i dag. Skjærene var ikke 
spesielt fornøyde.
Jørgen Lønø

Bisol over Heggedal i 
dag. Sollys reflekteres 
fra iskrystaller i tåke.
Arnstein Øien

En fantastisk opplevelse.
Foto: Karl Viktor Baumann (5. jan. 2021)

Fikk du med deg det 
spesielle lysfenomenet?

Tirsdag 5. januar 2021 oppsto 

et sjeldent værfenomen: bisol. 

Dette skjer når vanndamp i 

lufta fryser til iskrystaller. 
Når solstråler treffer is- 

krystallene reflekteres lyset.
Strøket 8, Asker - Tlf. 66 79 70 00    Trevaren 8, Heggedal - Tlf 66 79 72 00
post@askinterior.no   askinterior.no    åpningstider: Man.-fre. kl. 10-18, lør. kl. 10-16.

JANUARKAMPANJE

-10% på møbelbestillinger fra 
flere av våre levernadører i januar.
Full oversikt finner du på askinterior.no
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Heggedal gjennomgår nå store 
endringer. For at nye heggedø-
ler, unge som gamle, skal føle seg 
hjemme her, trenger vi noen histo-
riske ”huskelapper”. Historielaget 
håper å kunne bidra til stedstilhø-
righet og fellesskap. Laget startet 
høsten 2009, og har i disse årene 
hatt mange ulike aktiviteter. 

Coronaen. På grunn av den usikre situsjonen, vil historielaget vente 
med å annonsere et program for våren. Våre medlemmer og mange 
av deltakerne på våre arrangementer er i risikogruppene, og vi ønsker 
ikke å ta noen sjanser.

Historielagets årbok ”Tændstikka” 
har artikler om gamle og nyere 
tema fra bygdas historie. Boka er 
inkludert i medlemskontingenten.

Heggedal og omegn Historielag har til formål å verne om kulturminnene i 
Heggedalsområdet, og samle inn og spre kunnskap om områdets fortid. 

Laget arrangerer lokalhistoriske 
vandringer, korte og lengre turer 
til historisk interessante steder, og 
har åpne møter med foredrag på 
Innbyggertorget. 

På ”fortellerverkstedene” på 
Innbyggertorget møtes folk til 
samtale og gode historier om lo-
kale steder og emner. Terje Mar-
tinsen her ledet over 70 samlinger 
- alle med et lokalt tema! 

I samarbeid med Vollen histo-
rielag er gamle, lokale ”veifar mot 
fjorden” merket opp. Dette var 
viktige ferdselsårer mellom gårde-
ne i Heggedal og fjorden, den gang 
fjorden var viktigste transportvei. 

Sammen med bl.a. Heggedal 
nærmiljøsentral har laget tatt an-
svaret for ”Damvokterboligen” 
ved Kistefossdemningen - som 
kommunen ville rive. Restene av 
det gamle Kistefossen kraftverk er 
gravd fram og gjort tilgjengelig. 

I Underlandsåsen lå hytter som 
ble brukt av lokale motstands-
folk under krigen.  En av hyttene 
- ”Bekkestua” - var i en periode 
hovedkvarter for ”Osvaldgruppa”, 
der to lokale motstandsmenn var 
aktive. Historielaget har restaurert 
hytta, og holder den åpen noen 
søndager i året. 

Når interessante lokalhistoriske 
saker eller gjenstander dukker 
opp, blir Historielaget et naturlig 
samlingspunkt, og vi prøver å bi-
dra til at vår historie blir dokumen-
tert og tatt vare på.

Historielaget har egne sider på www.iheggedal.no. 
Der finner du oversikt over styre, program m.m. 

Kontakter:   Terje Martinsen (leder) - 905 95 943,  te-m4@online.no
Dag Henning Sæther (kasserer) - 977 40 617 - d-hen-sa@online.no

Medlemsskap koster kr. 250.-pr. år, inkludert årbok.
Innbetaling med navn og adresse til:

Kontonr.: 1503.13.55653    Vipps nr. 583608
Heggedal og omegn Historielag, Boks 96, 1380 Heggedal.

Bli medlem!
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Loppelageret i Kloppedalen er 
dessverre midlertidig stengt

Januar 1956 ble Heggedal Skoles 
Musikkorps stiftet. I denne  
utgaven får du et tilbakeblikk på 
skolekorpsets første år. Det ble 
arrangert notekurs med eksamen, 
instrumenter og uniformer ble 
anskaffet, og korpset øvde inn to 
marsjer.

Det forberedende arbeidet med å 
starte et skolekorps i Heggedal star-
tet høsten 1955. Den 9. september 
ble det holdt et møte på Heggedal 
skole etter initiativ fra Heggedal 
Musikkorps ved Knut Løken og 
Øyvind Aamann. Møtet samlet 22 
foreldre. En uke senere startet et 
notekurs med 58 deltakere ledet 
av Knut Løken. På denne tida var 
mange skolekorps bare for gutter, 
men i Heggedal fikk også jentene 
slippe til.

14. desember 1955 var kursdelta-
gere, foreldre og interesserte invitert 
til fest - hvor alle kursdeltagerne 
fikk diplom. Jubelen sto i taket da de 
fremmøtte fikk beskjed om at skole-
korpset skulle få 17 eller 18 instru-
menter fra Heggedal Musikkorps.

Etter det vellykkede notekurset, ble 
det arrangert et nytt foreldremøte på 
Heggedal skole 24. januar. Der ble 
det vedtatt å starte et skolekorps, og 
27 barn ble meldt inn.
 Det ble avtalt at skolekorpset 
overtok til sammen 25 instrumenter 
fra musikkorpset - mot at de også 
overtok et banklån på 4.900 kroner. 

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

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

Korpset på nett: hbs.korps.no

65 år

Teksten er et utdrag fra boken 
som ble skrevet i anledning 
skolekorpsets 60-årsjubileum i 
2016, av Dag Henning Sæther.
Layout: Anders Lie Hagen

Ved å låne ytterligere 3.600 kroner 
fra Asker Sparebank, ble det penger 
til 10 instrumenter til. Skolekorpset 
kunne da invitere 35 musikanter til 
oppstarten.

Knut Vethe forteller at dommen kom 
da instrumentene skulle deles ut.
–  Blant de som hadde bestått prø-
ven skulle det tas opp så mange som 
det var instrumenter til. Vi ble sam-
let på gangen på den eldste delen av 
skolen. Alle instrumentene lå inne 
på et klasserom, og vi ble kalt inn 
én og én. Jeg husker vi hadde skrivi 
opp hvilket instrument vi ønska 
oss. Og så var det utdeling, det var 
utrolig spennende. De kom ut, den 
ene etter den andre. Jeg tror de aller 
fleste gutta ville spille trompet. De 
hadde jo hørt på Eddy Calvert og 
Louis Armstrong. Så var jeg siste-
mann som sto der og venta. Og da 
visste jeg, for jeg hadde sett hva de 
andre fikk, at det som lå igjen da, 
var cymbaler. Det var en nedtur, 
men jeg måtte akseptere det. Jeg 
prøvde å si at ”jeg har fått to instru-
menter, jeg”. ”Nei, den går ikke, for 
jeg har fått tre", sa Tor Rønneberg. 
Han hadde fått skarptromme og to 
trommestikker...

Øvelsene startet umiddelbart på 
Gjellum, og det første målet var at 
korpset skulle spille på nasjonal-
dagen. 8 måneder etter det første 
foreldremøtet marsjerte musikan-
tene i Heggedal 17. mai 1956.

Heggedalsposten 33

33 Skolekorpset 1-2021_converted.indd   3333 Skolekorpset 1-2021_converted.indd   33 19.01.2021   23:26:3119.01.2021   23:26:31



Noen av de som har flyttet inn på Heggedal torg . . .

Kjell er opprinnelig nordlending fra 
Lofoten, men vokste opp i Skeds-
mo. Kersti har bodd nesten hele 
sitt liv på Nesøya. For 35 år siden 
bygget de hus der.
Hvorfor til nye Heggedal sentrum? 
- Vi har lenge vært på utkikk etter å 
bytte ut huset med en leilighet. Vi 
har sjekket ut prosjekter både i Bæ-
rum og Asker, men ingen av prosjek-
tene fikk oss til å si «der vil vi bo». 

Vi var heller ikke 100% overbevist om at Heggedal Torg var 
det vi ville ha. Vi bestemte oss derfor å legge inn bud på 
bare en leilighet, hvis vi fikk den, var det her vi skulle bo.
Er dere fornøyd? - Vi er veldig fornøyde med leiligheten, 
og utsikten vi har over Gjellumvannet er fantastisk. Nytt-
årsaften var spektakulær. Vi har ikke riktig fått «bodd oss 

til» enda, men det kommer etter hvert.
Når det gjelder heggedølene har vi inntrykk av at de er 
veldig hyggelige og inkluderende. Vi setter pris på at man 
sier hei og kanskje slår av en prat, selv om man ikke kjen-
ner hverandre. 
Et ønske for sentrum? At det blir et levende sentrum og at 
puben kommer tilbake.
Favorittplassen? I dag er det nok ved langbordet i stua 
med utsikt over Gjellumvannet. Til sommeren håper vi det 
vil bli verandaene.
Er dere blitt noe kjent i Heggedal? Litt kjent er vi blitt, men 
mest her i Sentrum. Siden vi begge er frivillige på Omat-
tatt, har vi blitt kjent med en del nye, hyggelig mennesker. 
Nå ønsker vi bare at Covid-19-restriksjonene blir opphe-
vet slik at aktivitetene på Omattatt kan starte igjen og at vi 
kan be våre nye naboer på kaffe.

Kersti og Kjell Rokkan

Berit og Harald flyttet fra en enebolig nær Asker sentrum. 
Harald er kjent som mangeårig leder av Asker jazzklubb, 
som helt fra starten har hatt base på Lancelot. Ikke vær 
trygg, nå kan det bli mere jazz i Heggedal!
Hvorfor til nye Heggedal sentrum? 
Vi har fulgt utvikling av Heggedal som et attraktivt og ak-
tivt tettsted å bo, og sett hvordan man har tatt utgangs-
punkt i stedets unike landskapskvaliteter.
Hvordan er inntrykket? Er dere fornøyd?
Tandberg Eiendoms boligprosjekt er ganske unikt, som en 
ministat (Monaco). Her er «alt» fra matvarer, lege, post 
osv. til en morderne konsertsal.  Det er fin kvalitet, gode 
materialvalg og god planløsning på vår loftsleilighet, så vi 
stortrives.
Har dere et ønske for sentrum? 

Utvikle sentrum med kul-
turaktiviteter for å skape 
«Det gode liv». 
Har dere funnet favoritt-
plassen i leiligheten?
Ja, det blir i stua med ut-
sikt over Gjellumvannet.
Dere har ikke bodd her 
tidligere. Hvordan opple-
ves bygda?
Vi liker godt å stå ved Gjellumvannet og nyte stillheten.  
Lufta er ren og vannet klart, og det finnes turløyper, fint 
å sykle og man finner rike  naturopplevelser. Man treffer 
kjente i butikken og så langt virker dette lovende og inklu-
derende.

Berit og Harald Skogli

Hvor kommer dere fra? 
Vi kommer fra Borgen, der vi 
har bodd siden tidlig på 70-tal-
let..
Hvorfor nye Heggedal sen-
trum?
Fra stor enebolig til mindre 
leilighet forenkler pensjonist-
tilværelsen. Dessuten ønsker 
vi å bo i et område med ikke 

bare boliger, men også butikker, kafe og andre arenaer.
Hvordan er inntrykket? Er dere fornøyd?
Hyggelig å registrere at det ikke er bare pensjonister som 
flytter inn, men også yngre barnefamilier. Selv om ikke alt 
er på plass, ser planene lovende ut.
Har dere et ønske for sentrum?

Vi håper vi kan skape et levende Torg med bl.a. uteserve-
ring. Vi savner Bye og Bekk allerede. 
Hva blir favorittplassen i leiligheten?
En av de fineste kvalitetene ved vår leilighet er den fantas-
tiske utsikten over Gjellumvannet - nå i vinter med masse 
folk på skøyter, isfiskere og til og med samling rundt bålet. 
Favorittplassen blir gjerne spisebordet ved et av de store 
vinduene mot vannet. 
Hvis dere ikke har bodd i Heggedal tidligere, hvordan opp-
leves denne bygda?  
Heggedal har historiske røtter som industristed. Dette ser 
ut til å gi stedet en egen kulturell identitet som avspeiles i 
mange ulike aktiviteter på ”grasrota”. Vi setter pris på slikt, 
og håper vi kan bidra litt - hva med å starte et ”Heggedal 
spellemannslag” for gamle og nye musikanter av ymse 
slag?

Bente Ose og Steinar Tamsfoss

v/Stein D.Berge og Dag Henning Sæther
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Noen av de som har flyttet inn på Heggedal torg . . .

Lykke er dansk, og fremdeles dansk stasborger. Børre er 
Oslo-gutt. De har lang fartstid i foreningslivet i bygda, 
som korpsforeldre, i Lions og i Heggedal Hovedgårds ven-
ner. Lykke var med og startet kvinnefotballen i Heggedal 
på 70-tallet.
- Hvor flyttet dere fra? Fra hus i Homannsbyveien til leilig-
het. Etter å ha bodd i Heggedal siden 1975 ønsket vi å bli 
gamle her. Da Heggedal Torg ble en realitet fant vi mulig-
heten.
- Hvorfor flytter dere til nye Heggedal sentrum?
Det er en fin leilighet, og det ble lovet et levende sentrum 
med masse butikker. Og så ligger vi tett på offentlig trans-
port og offentlige tjenester.
- Hvordan er intrykket? Er dere fornøyd?

Det virker spennende. Inn-
trykket så langt er bra.
- Har dere et ønske for det 
nye sentrum?
Vi ønsker oss et levende 
sentrum med spennende 
butikker og spisesteder.
- Hva blir favorittplassen i 
leiligheten?
Favorittplassen blir veran-
daen med sol og utsikt.
Bildet er fra innflyttingen, 
med sjampis og blomster 
fra Tandberg Eiendom

Lykke og Børre Schøyen

På Heggedal Torg 26 finner vi Hunor Gergely Melegh. Han 
er - som navnet antyder - ikke innfødt Heggedøl. Han tri-
ves best på engelsk, men forstår mye norsk. Hjemlandet 
er Ungarn, og han flyttet fra Budapest til Norge etter fer-
dige studier i 2012. 
Hunor har bodd i Oslo fram til nå, men ønsket seg ut av 

byen, og komme litt nær-
mere naturen. Han har 
fått litt mer plass. Om 
Heggedal Torg er dyrt, er 
det enda dyrere i Oslo.
Det var ikke helt tilfeldig 
at han valgte Heggedal. 
Den viktigste naturen for 

Hunor er fjellvegger, og den store hobbyen er fjellklatring. 
Han har hatt mange turer fra Oslo ut til Vardåsen, og ble 
godt kjent i området. Det finnes mange fjellvegger å klatre 
i Oslo-området, men Vardåsen er litt spesiell.
Hunor er elektroingeniør, og arbeider på Skøyen. Men for 
tida er det hjemmekontor - som for de fleste andre. Han 
ønsker ikke noe ”hjemme hos”-bilde, så vi tar med et foto 
av Vardåsen, som var det som trakk han til Heggedal.
Hunor har brukt litt tid på å flytte inn. ”Moving is a long 
process”, sier han. Han har gjort noen små endringer, men 
er veldig godt fornøyd med planløsningen og kvaliteten på 
leiligheten.
Ønske for Heggedal Torg? Mer plass utenfor, steder å sitte 
utendørs. Han ser fram til at parken mot Kistefossdammen 
blir ferdig. Og han har lagt merke til at det kommer en fon-
tene på plassen mellom byggene.

Hunor Gergely Melegh

Nina og Bård flyttet fra enebolig i Østliveien her i Heggedal. 
Hvorfor flyttet dere? Vi stortrivdes i huset vårt, men pga 
min helse valgte vi å ta den store flytteprosessen det er 
å flytte fra hus til leilighet allerede nå, mens jeg fortsatt 
klarer å bidra, forteller Nina. 
Videre virket det forlokkende å flytte inn i noe helt nytt, 
slippe snømåking og plenklipping. Dessuten er selve byg-
geprosjektet visuelt veldig kult. Gangavstand til butikker 
og tog er også et stort pluss.
Hvordan er inntrykket? Er dere fornøyd?
Første gangen vi fikk komme inn i leiligheten var en eneste 
stor wow-opplevelse. Det er så lekkert her. De store vindu-
ene slipper inn mye lys, og vi er forelsket i utsikten mot 
Gjellumvannet og luftigheten vi har rundt oss. 
Vi har hilst på så mange utrolig koselige naboer, og vi gle-
der oss til å hilse på enda flere. Når dagene blir lysere og 
varmere, og folk begynner å ”poppe” ut på Torget her, tror 
vi det blir et veldig koselig bomiljø. 
Vi har håp og drømmer for det nye sentrum, så klart. Vi øn-

sker oss et vinmonopol, en blomsterbutikk, et spisested der 
man kan ta seg et lite glass, klesbutikk for herrer, kafé osv. 
Mest av alt ønsker vi oss et levende og inkluderende sen-
trum som tilbyr litt av alt og et koselig nabomiljø. Det siste 
kan vi alle bidra til ved å være positive, hilse og smile når 
vi ser hverandre. Det lover bra så langt! 
- Har dere funnet favoritt-    
plassen?
Det er kjøkkenet med Røros-
hetta i messing som er som et 
smykke i rommet. 
Men også loftstua er en fa-
voritt. Det rommet byr på en 
utsikt vi ikke er bortskjemte 
med fra tidligere. Det er som 
et maleri som skifter utseende 
hele tiden. Vi elsket å bo her 
fra første stund.
Heia Heggedal og Heggedal 
Torg!

Nina Tangvik og Bård Ellingsen
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I 2017 åpnet Kistefossdammen  
barnehage. Bygget var Norges  
første kommunale plusshus og 
skulle generere mer energi enn det 
bruker. Nå har bygget vært i drift i 
over tre år. Her er resultatet.

– Vi er godt innenfor kravet til pluss-
hus, men hvor mye vet vi ikke sikkert 
før etter noen års drift, fortalte kom-
munens prosjektleder da barnehagen 
åpnet i mai 2017.

Nå har Heggedalsposten fått innsyn i 
energiproduksjonen og -forbruket til 
Kistefossdammen barnehage.

ENERGIPRODUKSJON
Taket har 300 kvadratmeter med sol-
celler. Produksjonen er liten i vinter-
halvåret, men stor om sommeren.  
I løpet 2020 produserte solcellene  
51 218 kWt.
 Bygget har også varmepumper. 
Disse forsynes med termisk energi 
fra tre bergbrønner. I 2020 ble det 
produsert 66 852 kWt.

ENERGIFORBRUK
Selv om barnehagen har egen energi-
produksjon, ble bygget allikevel 
forsynt med over 59 000 kWt fra 
strømnettet i 2020. Dette skyldes 
i stor grad at bygget ikke har noen 
teknologi for lagring av energi. Pro-
dusert energi som ikke kan brukes 
i øyeblikket, blir dermed eksportert 
ut på strømnettet. Når energibeho-
vet er større enn produksjonen må 
barnehagen kjøpe strøm. Dette skjer 
gjennom hele året, men spesielt om 
vinteren når solkraftproduksjonen er 
lav og forbruket høyt.
 – Fra de første driftsårene ser vi 
at bygget bruker mer energi enn det 
som ble beregnet i planleggingen. 
Det er mange forutsetninger og anta-
kelser i slike energiberegninger som 
ikke alltid stemmer helt med virke-
lig drift, sier fagrådgiver Elisabeth 
Kolrud fra Asker kommune. For-
bruket kan for eksempel påvirkes av 

driftstid, lysstyring, antall elektriske 
apparater og deres energieffektivitet. 
 – Vi skal undersøke nærmere for 
å se om energibehovet kan reduse-
res, eller om forutsetningene var for 
optimistiske, utdyper Kolrud.

PLUSSHUS
Barnehagebygget skulle være et så-
kalt plusshus basert på FutureBuilts 
definisjon. For å regnes som plusshus 
må det produseres overskuddsenergi 
på 2 kWt per kvadratmeter bruksa-
real. Med 1448m2 BRA, må altså 
barnehagen ha et netto energiover-
skudd på omtrent 2 900 kWt. 
 – Slik det er i dag oppnår ikke Tekst: Anders Lie Hagen

Se energiregnskapet  
til Kistefossdammen
barnehage

bygget plusshusdefinisjonen fordi det 
brukes for mye strøm sammenlignet 
med egenprodusert solstrøm, forteller 
Kolrud, som også leder FutureBuilt-
prosjektet i Asker kommune.

Selv om bygget ikke er innenfor kra-
vet for å omtales som et plusshus, er 
behovet for tilført energi beskjedent 
sammenlignet med tilsvarende bygg.  
 – For eksempel kjøper vi 47 % 
mindre strøm til Kistefossdammen 
barnehage enn til Bleikerfaret barne-
hage som er cirka like stor og bygget 
på samme tid, men har en lavere 
energistandard, forklarer Kolrud. 

Kistefossdammen barnehage har solcellepanelene plassert mot sør for å gi optimale solforhold 
med minimal skygge, selv ved lav vintersol. Foto: Trond Joelsen, Byggeindustrien.

Et utdrag fra kommunens energioppfølgingssystem hvor man ser hvor mye strøm som kjøpes (blå 
søyler), hvor mye elektrisitet som produseres fra solcellene (rød søyler), og hvor mye  
varmeenergi bergbrønnene produserer (gule søyler) per uke gjennom året (2020).  
Den grønne kurven er temperatur. Illustrasjon: Asker kommune
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Innsats for fremtidens 
møteplass i Heggedal!

Askerbørskogen Vel sendte før jul en henvendelse 
til ordfører Lene Conradi. Vellet mener mye trafikk, 
der mange kjører svært fort, har blitt et økende 
problem langs Heggedalsveien mellom Dikemark og 
Heggedal.
 – Vi i vellet er bekymret for utviklingen og spesielt 
fordi det er en skolevei med mange barn som går 
der. En del av barna som bor ved Skjellestad må i 
dag krysse Heggedalsveien tre ganger for å komme 
frem til skolen.
 Ordføreren svarer at Asker kommune ikke på eget 
initiativ kan iverksette tiltak på fylkesveien.  
Kommunens samferdselsavdeling skal allikevel ta 
med seg vellets forslag om fartshumper, fartsmåler 
og flere kontroller i dialogen med Viken fylkes- 
kommune og Statens vegvesen.

Askerbørskogen Vel
bekymret for økt trafikk

Vevstuen holder til i den gamle ullvarefabrikken i 
Heggedal, der de har over 20 vever og masse utstyr. 
Leie, fellesutgifter og strøm gjør imidlertid at 
foreningen trenger økonomisk hjelp. Foreningen, som 
fortsatt ønsker å være i Heggedal, lurer på om noen 
kan være interessert i å sponse vevstuen slik at vide-
reutviklingen av det gamle håndtverket kan fortsette. 
Interesserte kan ta kontakt på elsebeitnes@gmail.com

Granly Vevstue trenger hjelp

Heggedal lokalsamfunnsutvalg
Lokalsamfunnsutvalget har gått i gang med arbei-
det vårt etter jule- og nyttårspausen. Virksomheten 
i Heggedal-samfunnet må utvalget selv planlegge 
og sette ut i livet. Vi har brukt litt tid på å diskutere 
hvordan vi metodisk skal legge opp denne viktige 
jobben. Ikke minst må vi finne fram til strategi for 
kommunikasjon og markedsføring vis-á-vis det 
lokale organisasjonslivet, de ulike sektorene som 
menneskene i Heggedal er avhengige av for å tri-
ves, samt også enkeltmenneskene som har behov 
for å bli lyttet til og hjulpet. Målet vårt er å komme 
i dialog med disse adressatene, og derved kunne 
være en budbærer mellom det politiske apparatet i 
rådhuset og Heggedal-samfunnet.

Vi har nå lagt en plan for å søke å skape nett-
opp denne kontakten. Planen tilsier å bruke både 
vanlige brevhenvendelser og å etablere en åpen 
Facebook-gruppe for Heggedal Lokalsamfunnsut-
valg. Innbyggertorget i ny, og storslått utgave blir 
også en viktig arena for oss. Smittevernet setter, 
som alle er innforstått med, visse begrensinger for 
vår utadvendte aktivitet. Men må tro at dette etter 
hvert normaliserer seg slik at vi kan treffe folk ansikt 
til ansikt igjen.

Avslutningsvis minner vi om at utvalget disponerer 
økonomiske midler som det kan søkes støtte fra. 
Det er et vilkår at flere søkere går sammen om et 
prosjekt til beste for lokalmiljøet i Heggedal, og at 
det ikke allerede er gitt kommunal støtte til tiltaket.
Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside.

Heggedal lokalsamfunnsutvalg: 1. rekke fra venstre:  
Line Øverbye, Tom Brunsell (leder) og Alganesh Kidane.  
2. rekke fra venstre Rolf Kristiansen, Liv Hege Birkeland,  
Jan Syrstad og Markus Jordet.

Containere for glass- 
og metallemballasje 
emballasje er flyttet 
fra parkeringsplassen 
for gamle Kiwi, til
Heggedalsbakken 6. 

Returpunkt 
flyttet

Frivilligheten er en del av helheten også når Asker 
kommune legger til rette for ny møteplass for alle 
innbyggere med et nytt innbyggertorg i bygda.
I Asker kommune skal det være lett å være frivillig, 
det viser siste tids aktiviteter for å ferdigstille ulike 
områder av innbyggertorget. Det monteres blant  
annet bokreoler som utgjør cirka 152 meter hylle- 
meter for bøker. Det monteres også frivilligkjøkken 
for enkel servering på f.eks. kveldsarrangementer.   
Samskaping og samhandling i praksis mellom alle 
aktører som skal inn i det nye Innbyggertorget. Det 
lover godt for fremtidens flotte møteplass i Heggedal.
Tekst og foto: Sverre Aae
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Heggedalsposten deles ut i postkasser av frivillige 
bud. Vi trenger flere som kan være med å levere 
bladet i nærmiljøet. Det er nå flere ledige ruter,  
spesielt i Bjerkås. Kan du bidra? Ta kontakt med  
Anders Lie Hagen på anderslhag@hotmail.com  
eller mobil 974 94 982.

Bli frivillig bud!

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

Heggedalsposten søker 
annonseansvarlig

Kunstgruppa ART 
Vi er en gruppe på åtte kunstnere som kommer 
sammen hver mandag. I cirka syv år har vi malt i 
lokaler som før var biblioteket. Nå flytter vi inn i  
Heggedal Torg. De fleste av oss har malt hos for-
skjellige lærere. Vi maler ganske forskjellig, figura-
tivt, nonfigurativt. Eller bare det du føler for, utfolde 
seg i eget modus. Noen av oss har hatt utstillinger 
forskjellige steder. 

Vi har lokalet fra kl.09.00 til 16.00 på mandager. 
Vi håper flere kan bli med i vår malergruppe. Du 
kan komme når det passer deg, i tidsrommet som 
nevnt ovenfor. Vi har ikke lærer. Men, vi hjelper 
hverandre. Matpause en halv time, cirka klokken 
13. Da går praten livlig! Håper du kan bli inspirert, 
vi sees. Ta kontakt.

Joanna Malgorzata Szybiak, 936 68 546
Berit Larsen, 976 27 073
Ragnhild Gisle, 908 43 452, ragnhild.gisle@asker.online.no 

Det er noen begrensninger på grunn av korona.
Men vi håper på et friskt 2021.

Dette er planene for torget
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Fremfor nybyggene i sentrum skal det anlegges torg- 
og parkområder. Planen er å lage en bryggesti langs 
nordre del av Kistefossdammen. Et svaberg vil ligge 
i området mellom brygga og torget. På torget blir det 
utendørs sceneplass med amfi. Scenens bakvegg skal 
tilrettelegges for buldring (klatring). Planene viser  
grøntområder med lekeapparater og sandkasse.  
Området skal også prydes med belysning,  
beplantning og skulpturer. 

Planlagt byggestart er sommeren 2021, med ferdigstillelse 
sommeren 2022. Dette forutsetter at revidert budsjett og 
driftsavtaler blir godkjent av formannskapet i mars 2021, 
slik at tilbudskonkurranse om utførelse av kontraktsarbeidet 
kan utlyses som planlagt.

Forprosjekt ble ferdigstilt allerede høsten 2014. Detaljprosjektet 
begynte i 2015, men ble satt på vent i påvente av at arbeidene 
på 1. byggetrinn av sentrumstomta skulle bli ferdigstilt. Detalj-
prosjekteringen ble gjenopptatt i august 2020. I løpet av høsten 
har det blitt noen endringer av planlagt utførelse. Planlagt skate-
bowl trekkes ut av prosjektet, da støyberegninger avdekket at 
støynivået ville blitt uakseptabelt høyt for nærliggende boliger. 

Prosjektet har tidligere vært presentert på to folkemøter i Heggedal, 
i tett samarbeid med Nærmiljøsentralen. Prosjektet har også vært 
ute på høringsrunde hos aktuelle brukere.

Landskapsplan med oversikt  
over de elementer som er sentrale  

i prosjektet. Illustrasjon: Asplan Viak

Innbyggertorget planlegger et åpningsarrangement 
i uke 10, fra 8. mars til 14. mars. Alle som har lyst til 
å bidra med innslag eller arrangementer kan
kontakte teamkoordinator Sara Warholm Munthe 
på Heggedal innbyggertorg, 906 74 867 -  
sara.warholm.munthe@asker.kommune.no.

Åpning av innbyggertorg

Heggedalsposten38
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DITT LOKALE HANDELSSTED

Hygg deg

 i heggedal
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Extra Heggdal
7-23 (8-21)

Vi gjør ALT 
for at du skal handle 

extra billig!
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