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Det er vår i luften

Så er endelig våren her igjen.  Selv om 17. mai-feiringen heller 
ikke i år ble som vi gjerne ønsket, så er våren helt frisk og gjør alt 
den kan for å glede oss.  Med sine vakre blåveis- og hvitveistep-
per prøver den å lokke oss ut i skog og mark, og vi er heldige som 
har kort vei til disse vakre perlene.  I tillegg ligger Gjellumvannet 
der og speiler seg som et vakkert midtpunkt i bygda. 

Kanskje har du tenkt at det hadde vært artig med en overnattings-
tur i marka en helg, i telt eller i hengekøye, eller synes det ser gøy 
ut å kunne sykle i marka med en ordentlig terrengsykkel.  Og hva 
med en kanotur på Gjellumvannet, eller prøvd en SUP, et brett der 
du står og padler.  Eller kanskje bare nyte roen og stillheten ved å 
stå langs land med et fiskesnøre ute, en gang i blant?

Til alt dette så kreves jo utstyr  -  som vi kanskje ikke har.  Men det 
gjør ingen ting, for alt dette og mye annet, kan du nå få lånt helt 
gratis i BUA på Heggedal Skole.

På side 23 i dette bladet kan du lese litt mer om BUA som er et 
fantastisk konsept, som gir oss mulighet for å prøve ut en aktivitet 
eller låne utstyr helt gratis, istedenfor å kjøpe noe vi bruker veldig 
sjelden.  Så la ikke mangel på utstyr stoppe oss.

Ønsker dere alle en aktiv og fortsatt GOD VÅR og en fin sommer.
Med vårlig hilsen fra Laila

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: 6900 eks. Adresse: Heggedalsposten, 
Postboks 96, 1380 Heggedal. E-post kan sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller til: post@heggedalsposten.no 
/ post@iheggedal.no. Du kan også bli medlem av Heggedalspostens Facebook-gruppe.

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

Redaksjonen for bladet ble avsluttet 11. mai

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

Abonnere?   Du kan abonnere på Heggedalsposten, og få den til-
sendt pr. post. Det koster kr. 350,- pr. år, for å dekke portoutgifter. Betaling 
til bladets konto 6215 05 92467.  Husk å oppgi navn og adresse! 
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I forrige nummer av Heggedalsposten nevnte jeg blant annet skafteverkstedet til John Lilleseth. 
Siden den gang har jeg snakket med datteren hans, Marit Hoff i Slemmestad og barnebarnet 
Romar Hoff. De kunne fortelle en interessant og dramatisk historie.

Tekst: Terje Martinsen
Bilder: Privat og Jødisk Museum Oslo

Layout: Ole-Herman Bjor

Innerst i skafteverkstedet var det før krigen innredet et rom 
som Gunvor, søsteren til John Lilleseth, brukte som systue. 
Hun var flink til å sy og tok på seg sy-oppdrag. Om som-
meren ble dette rommet leid bort til feriegjester fra Oslo. 
Både før og etter krigen var det vanlig for mange byfolk å 
leie feriehus på landet. Der ble kone og barn parkert mens 
mannen var på jobb i byen og kom på besøk til resten av 
familien i helgene. 

På 1930-tallet leide den jødiske familien Kronik dette 

rommet av Lilleseth flere somre på rad. Mannen, Salomon, 
var født i Vilna i 1889. Han var barbermester og drev for-
retning i Oslo fram til han døde i 1938. Kona, Anna Es-
ther, var født i Vilnius i 1891. De kom til Norge i 1911 
og fikk etter hvert tre barn: Mathilde f.1913, Betty f. 1919 
og sønnen Arne f. 1924. Somrene på småbruket Fjeldhøi 

Marit Lilleseth, som nå er blitt seks år, og Arne Kronik leker med kalven (1938)

Fra Heggedal til Auschwitz
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ved Røykenveien må ha fortonet seg idyllisk for familien 
Kronik. Bilder fra et gammelt album vitner om det. Her ser 
vi Lilleseth-familien og Kronik-familien samlet på trappa 
i 1932. På et annet bilde, fra 1938, ser vi Marit Lilleseth, 
som nå har blitt seks år, kose med kalven sammen med 
Arne Kronik.  Selv om det var fint å bade fra Grustaket i 
Gjellumvannet, var det nok mer fristende å gå Dalveien 
ned til Sjøstrand og nyte saltvannet. Bildene forteller en 
historie om fred og sommerlig idyll.

Men så kom krigen. Det ble ganske snart klart at situa-
sjonen for de norske jødene ble usikker og farlig. For fami-
lien Kronik ble det slutt på trygge sommerdager i Hegge-
dal. Etter at faren døde i januar 1938, bodde Arne sammen 
med moren fram til han ble arrestert på arbeidsplassen 26. 
oktober 1942. Da gikk han på en fag- og forskole i faget 
«jern og metall» for å bli platearbeider. Han satt i norsk 
fangenskap fram til 26. november da de jødene som ikke 
hadde kommet seg i skjul eller over til Sverige ble arres-
tert. 532 jøder, 302 menn, 188 kvinner og 42 barn ble sendt 
med det tyske transportskipet DS Donau til Tyskland. Fru 
Kronik og sønnen Arne fikk trolig ikke se hverandre på 
overfarten eller på den videre reisen med tog til Auschwitz. 
Kvinner og barn ble nemlig holdt atskilt fra mennene. Ved 
atkomsten i Auschwitz den 1. desember ble kvinner, barn 
og syke som ikke ble ansett som arbeidsføre umiddelbart 
sendt til gasskamrene. Arne Kronik var ikke blant dem, 
men i februar 1943 ble også han drept.

Søstrene Mathi og Betty kom seg begge over til Sve-
rige. Mathi bosatte seg i Stockholm og Betty i Eskilstuna. 

Lilleseth-familien og familien Kronik nyter sommerlig 
varme og badeliv på Sjøstrand i 1937

Arne Kronik ble født den 21. september 1924 i Norge. 
Han var eneste sønn av Salomon og Anna Esther Kronik.
Drept i Auschwitz i februar 1943. Snublesteinen er fra 
Sofienberggata 4, Oslo. utenfor huset hvor han bodde 
sammen med mor og søstre..

Matti Kronik på Gjellum i 80 årslag til Marie Lilleseth

D/S «Donau» på vei ut fra Oslo havn.
Foto: Georg W. Fossum (1942).

Det var nære på at Mathi også skulle blitt tatt. Hun var i 
leiligheten til moren da NS-politiet dukket opp. Hun har 
fortalt at mora ba henne gjemme seg bak døra og være dør-
gende stille da hun hørte politifolkene komme. Mora ble 
tatt og gasset i hjel i Auscwitz, Mathi kom seg i trygghet 
i Sverige. Etter krigen tok Mathi kontakt med Lilleseth-
familien i Heggedal. De brevvekslet i mange år. Da Marie 
Lilleseth fylte 80 år i 1961, var Mathi Kronik til stede på 
jubileusfesten som ble holdt på Gjellum.

Sommeren 1932. Familiene Lilleseth og Kronik samlet 
på trammen foran «Fjeldhøi» . Marit ble født det året og 
sitter på fanget til mor Dagmar.

Heggedalsposten4
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Anna Esther Kronik ble født den 5. oktober 1891 i Vilnius, 
Litauen. Hun kom til Norge i 1911 og fikk tre barn, Mathilde 
(f. 1913), Betty (f. 1919) og Arne (f. 1924). Hennes mann 
Salomon døde i januar 1938. Anna Esther ble arrestert den 
26. november 1942 under den store aksjonen mot jødiske 
kvinner og barn. Hun ble deportert samme dag med skipet 
D/S Donau. Anna Esther ble drept samme dag som hun 
ankom Auschwitz, den 1. desember 1942.                                                                              

Marie og Peder Lilleseth med kvigekalven.

D/S Donau
var et tysk dampdrevet lasteskip fra 1929 som under andre 
verdenskrig ble brukt av Kriegsmarine til transport mel-
lom Norge og Tyskland. Skipet huskes spesielt for trans-
porten av norske jøder i november 1942, da det foretok den 
største enkelttransporten under deportasjonen av jødene.

Den 26. november begynte arrestasjonene av norske 
jøder. Samme dag ble 532 jøder ført ombord på «Donau» 
ved Utstikker 1 på Amerikalinjens kai i Oslo. Ved ankomst i 
Tyskland ble de sendt videre med tog til konsentrasjonslei-
ren Auschwitz. De eneste av de som var med denne trans-
porten som overlevde krigen var ni menn. 

«Donau» seilte kl 15:00 fra Oslo, og transporten skjed-
de under svært dårlige forhold, en forsmak på det som 
venta i konsentrasjonsleiren. Kvinner og barn ble plassert 
i et lasterom foran i skipet, og mennene i et annet akterut. 
Det forekom flere tilfeller av mishandling fra de tyske vak-
tene, og de sanitære forholdene var helt uholdbare. Skipet 
ankom Stettin 30. november kl 11:10.

Omkring den 16. januar 1945 festa motstandsmennene 
Roy Nilsen og Max Manus ti tidsinnstilte magnetminer un-
der vannlinja på skroget mens fartøyet lå til kai i Oslo. 
De var innstilt slik at de skulle gå av på åpent hav. På 
det tidspunktet var «Donau» satt inn i transport av tyske 
soldater og utstyr fra Norge, og det var viktig at disse styr-
kene ikke kunne komme fram til kontinentet og bli satt inn 
mot framrykkende allierte styrker. En slik sabotasjeaksjon 
kunne også føre til at tyskerne valgte å beholde større styr-
ker i Norge, hvor de ikke kunne bidra til å forlenge krigen.

Avreisa ble forsinka, og eksplosjonen skjedde derfor 
i Oslofjorden like før Drøbak. Ettersom det ikke var på 
åpent hav klarte kapteinen å sette det på grunn, der det 
ble stående i 40 graders vinkel med akterenden på bunn på 
førti meters dyp.

Vraket ble stående på grunn i sju år, før det så ble om-
døpt «Bergensiana» og slept til Akers Mek. Verksted. Man 
vurderte å reparere det, men i august 1952 ble det i stedet 
slept til Hamburg og hogd opp.

Hovedskipsklokka ble utstilt på Hjemmefrontmuseet, og 
i 2014 ble den overført til HL-senteret. Lingeklubben tok 
også vare på ei mindre skipsklokke.

Kilder og bilder: Lokalhistoriewiki.no og Festningsverk.no

Skafteverkstedet til John Lilleseth i 1978. Verkstedet lå ved 
Røykenveien, i krysset mellom Røykenveien og Østliveien.
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Å jakte urokser
Det er noe merkelig med kvinner.

Det har jeg oppdaget etter å ha levd størstedelen av 
livet. Og jeg finner ikke ut av det.

Kvinner oppdager ting som ikke er der. De ser saker 
og greier og egentlig alt mulig som ikke er der. Jeg kan 
ha lett og rotet rundt både her og der uten å finne det 
jeg leter etter. Til sist tyr man til siste utvei og spør: 
”Hvor er...?”

På en vanlig dag får man vennlig rettledning med 
oppklarende 1.vers, andre dager kommer også 2.vers 
som heter: ”Å..hvor lenge har du bodd her, da?”

Og det har jeg jo.

Det er sagt om oss menn når det gjelder å finne ting 
at hvis det: ikke ligger øverst eller ytterst eller gir lyd 
— så er det ikke der.

Men det er en sår sannhet at det er vanskelig å finne 
f. eks et par sokker til høyre i en skuff der det også 
 ligger andre ting. Så man tilkaller hjelp..

Og hjelpen finner. Merkelig.

En dag luftet jeg dette ”Hvor er..?” — problemet for 
min gode venn Thomas.

- Det er lett å forstå, sa han. Det kommer fra stein-
alderen den greia der, Da dreiv vi gutta på med bare 
en ting av gangen: vi jaktet urokser. Og bare det. Når 
vi ikke jaktet damer. Men, vi gjorde bare en ting av 
gangen. Alt da utviklet vi det som heter ”sektorsyn”. 
Mens kvinnen derimot begynte tidlig med multi-
tasking. Hun måtte lage mat/passe ilden/gjete en 8 
-10 barn/jakte ulv/skremme bjørn/hente vann/hogge 
ved/male korn...og føde nye barn når hun ikke hadde 
annet å gjøre. Det sitter hos kvinner det, skjønner 
du. Evnen til å ha oversikt. Den er medfødt, arven fra 
steinalderen. Men vi, vi går på rett fram fokusert. Der 
er vi gode! -

Jeg må jo si det gjorde meg godt å få dette forklart så 
lettfattelig. Livet ble litt enklere, det er altså en årsak 
til at jeg ofte ikke finner. En kulturell/medisinsk årsak. 
Nå husker jeg ikke helt tilbake til den gang vi jaktet 
urokser, men damejakt ligger noe nærmere i tid.

Så jeg slapper av og vet nå at grunnen til ikke å finne 
ligger et annet sted enn hos meg.

Men forleden morgen.

Jeg hadde stått opp, funnet fram klærne mine og et 
par hvite sokker.

(Sokkene fant jeg fordi de var i en skuff med bare 
hvite sokker.) Gikk ned, surret litt rundt, sjekket væ-
ret og tekst-tv og begynte dagens påkledning. Fant 
da bare en sokk. Lette rundt omkring, men til ingen 
nytte. Ja, ja, tenkte jeg, jeg far begynne med den ene 
da, en er jo bedre enn ingen. Så iført en sokk og re-
sten av klærne begynte jeg på frokosten. Tevann, be-
stikk. Mat.

Og der – pent mellom gjeitost og leverpostei lå en 
hvit sokk. Inne i kjøleskapet.

Da måtte jeg ta en tenkepause.

Hadde jeg lagt en sokk i kjøleskapet? Neeei...

Husket jeg at jeg ikke hadde lagt en sokk i kjøleska-
pet? Jaaa...

Men – en viss uro hang der en stund – helt til jeg så 
fjeset til hun som dukket opp på kjøkkenet, uskylds-
blå med tydelig glimt i øyet.

Det var en her hjemme som ved denne rampete sym-
bolske handling ønsket å si fra at NOEN nok kunne 
skjerpe oppmerksomhet og konsentrasjon når det 
gjaldt å finne ting. Ikke bare ta letteste vei: ”hvor 
er..?”

Pent gjort? Nja...men, jeg så jo glimtet i øynene. Og 
– som et gammelt ord sier: ”Glimtet i øyet er lyset i 
vinduet som forteller at hjertet er hjemme.”

Skal jeg ta igjen? Har lurt litt på det. I kveld har hun 
nemlig mistet en viktig strikkepinne og 
kan ikke finne den.

Det kan bli en munter kveld...Tekst: Toralf Dehli
Illustrasjon: Sven Erik Askløv/Ole-Herman Bjor
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Bli medlem i historielaget!
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.

18 deltakere hadde en fin vandring 
langs deler av Oldtidsveien søndag 
2. mai, fra Røyken kirke til Slemme-
stad. 
Turleder var Terje Martinsen, som 
også stilte eget gårdstun til disposi-
sjon for matpause. Bildene er tatt 
av Inger Johanne Dalgaard.

Forhåpentligvis blir det mulig å gjennomføre arran-
gementer innendørs til høsten. Med forbehold om 
coronasituasjonen har vi satt opp et program.

Program høsten 2021
Søndag 29. august kl. 12.00:
Besøk på Røyken historielags utstillinger på 
Hernestangen. Oppmøte på Hernestangen.

Søndag 5. sept. kl. 11.00-15.00: 
Åpent på ”Bekkestua”, med enkel servering.

Søndag 12. sept. kl. 11.00-15.00: 
Åpent på ”Bekkestua”, med enkel servering.

Fredag 24. september kl. 19.00:
”Menn i mørket” - konsert med Bjølsen Valsemølle 
Historiker Lars Borgersrud forteller om Osvaldgrup-
pa og ”Bekkestua”. I auditoriet Fyrstikken på innbyg-
gertorget. Gratis - men billettbestilling!

Lørdag 25. september:
Nattevandring til Bekkestua.

Mandag 27. sept. kl. 13.00 på innbyggertorget: 
Fortellerverksted med tema: ”Steinhoggervirk-
somheten i Heggedal”

Mandag 25. okt. kl. 13.00 på innbyggertorget: 
Fortellerverksted med tema: ”Gårds- og skogs-
drift i Heggedal på 1950-tallet”

Uke 44 (1. - 5. november): 
”Fyrstikkfestival” på Heggedal innbyggertorg. 
Torsdag 25. nov. kl. 19.00 på innbyggertorget:
Historielagets julemøte.
Mandag 29. nov. kl. 13.00 på innbyggertorget:
Fortellerverksted med lokalhistorisk Quiz.

Lokalhistorisk vandring

KONSERT MED BJØLSEN VALSEMØLLE
Oslobandet Bjølsen Valsemølle ble startet i bydelen Bjøl-
sen i Oslo i 1975. Trond Ingebretsen har siden starten vært 
låtskriver, sanger gitarist og frontfigur i bandet.
Med enkelte avbrekk har bandet holdt dampen oppe i 45 
år, og har rykte som et glimrende live-band. Bandet har 
flere kjente låter, som ”Soria Moria” (med Bjarne Brønd-
bo), ”Vaterlands bru” og ”Vålerenga kjerke” (VIF-klanens 
kjenningsmelodi).
Grunnen til at Bjølsen valsemølle er invitert til Heggedal, 
er at de har skrevet låten ”Menn i mørke”, om Osvald-
gruppa.
Til konserten har vi også invitert historiker Lars Borgersrud 
til å fortelle om Osvaldgruppa og dens tilknytning til vårt 
lokale krigsminne ”Bekkestua”.

Historielaget inviterer til gratis-konsert på
innbyggertorget fredag 24. september kl. 19.00:
(Billetter må bestilles - nærmere info kommer)

”Menn i mørket”

Heggedalsposten8
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For er par år tilbake ønsket Heggedal Nærmiljøsentral å 
sette opp en wakeboard-bane på Gjellumvannet her i  
Heggedal. Dette ble det imidlertid ikke noe av siden det ikke 
var nok interesserte. Nå har Gui SK med Berit Marstein i spissen 
igjen tatt opp tråden. Det har derfor blitt opprettet en ny gruppe 
i Gui SK som går på vannsport. De som har startet denne grup-
pen er motiverte for å skape vannsportsaktiviteter i nærmiljøet. 

Engasjementet for denne idretten startet med at familien 
Marstein-Kristiansen i 2016, akkurat som de tidligere årene 
ferierte på Norsjø ferieland ved Bø i Telemark. Her finner man 
Norges etablerte vannsport-bane hvor en av deres sønner, 
Magnus prøvde ut idretten og ble bitt av basillen. Selv 
forteller Marstein at banen kan virke veldig farlig, men det skulle 
vise seg at hun tok grundig feil. En kan nemlig begynne med 
idretten allerede i 6-års alder, så fremt man er svømmedyktig. 
I denne idretten er det skader akkurat som i alle andre idretter, 
men klarer man ikke trikset faller man imidlertid mykt i vannet. 
Det er også strenge sikkerhetsregler som gjør at man er 
nødt til å kjøre med vest, våtdrakt og hjelm. 

Idretten går ut på at man står på et brett med faste bindinger, 
nærmest som et snowboard. Parken er som en slalåmheis der 
en vaier ca. 6-12 meter oppe i luften trekker rundt 8 personer 
etter seg. Farten er på ca. 30 km i timen. Utøverne hopper på 
hopp, og man gjør mange av de samme triksene som på snow-
board. Dømming i wakeboard ligner mye på hvordan det gjøres i 
snowboard. I land som Polen, Tyskland og Frankrike er dette like 
vanlig som slalåmbakker. Hvem som helst kan kjøpe dagskort 
eller timekort, leie utstyr og stå på banen. Kostnadene for å 
kjøre på anlegget vil nok ligge på samme nivå som prisen 
i slalåmbakken.

Undersøkelser viser at når man legger en vannpark i et vann vil 
det øke livet både i og rundt vannet. Aktiviteten tilfører vannet 
oksygen slik at planter og fisk får det bedre. Fugler lar seg ikke 
affisere av slike anlegg, men koser seg på tårnene og svømmer 
rundt kjørerne. Gruppens store drøm er et fullt anlegg, men i 
første omgang jobber de med å få tillatelse til å sette opp et mid-
lertidig 2-0 anlegg for at folk skal få se hva dette er. Mange er 
redde, de tror det er stygt å se på og at det bråker og ødelegger 
naturen, men de ønsker å få mulighet til å vise at dette ikke 
stemmer. 
Tekst: Weronika Margol
Design: Anders Lie Hagen

Tobias Knudsen fra Gui sportsklubb på wakeboard. På et 
brett balanserer utøveren på vannflaten mens man holder i et 
tau som dras av en kabel. I banen ligger ulike ”rails” der man 
kan gjøre hopp og triks. 

Hvis du synes dette virker interessant og 
kunne tenke deg å bidra, ta kontakt med 
styret i vannsport-gruppa som består av:

Berit Marstein, styreleder: berimar@online.no
Rolf Kristiansen: rgkk@online.no

Hilde Anderssen: hilden.anderssen@gmail.com
Walter Kramer-Lind: walter@kramer-lind.no

Martin Bursell Nilsen: martinbursell@hotmail.com
Arnt Grilstad: arnt.andreas.grilstad@gmail.com
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Tekst: Hilde Tørhaug
Design: Anders Lie Hagen

En lørdag tidlig i mai stilte forvent-
ningsfulle korpsere opp på Heggedal 
skole. En ting er å sitte og spille med 
notene foran seg, en annen er å gå i 
takt, med uniform og instrumenter 
og holde rekka – med riktig korona-
avstand. Det var tid for årets marsj-
øvelse! Med god hjelp fra tidligere 
korpsmedlem Helene tok først aspi-
ranter og juniorer banen, bokstavelig 
talt. Tamburmajor hevet staven, og 
så var de i gang. Fram og tilbake, gå 
i sving til høyre og venstre, start og 
stopp. Det er mye å tenke på samtidig 
som man skal gå på rekke og rad. 
 Hovedkorpset er mer drevne i 
marsjering, og øvde i tillegg på korp-
senes svar på hinderløype: Hvordan 
marsjere forbi en stengt bom med 
plass til én om gangen? (Man går én 
om gangen, i takt.) Hovedkorpset 
øvde også på noen av sangene de 
spilte 17. mai, til stor glede for  
tilfeldig forbipasserende.
 Årets 17. mai ble dessverre også 
preget av korona-pandemien, men 
Heggedal og Blakstad skolekorps 
spredde musikk og glede! Det ble 
uannonsert spilling flere steder på 
nasjonaldagen, slik vi gjorde i fjor. 
Vi håper og tror at neste år blir slik 
det pleier å være med 17. mai-tog.
Vi sees og høres plutselig! 

På rekke og rad: Lørdag 8. mai var det marsj-
øvelse på Heggedal skole, og dagen startet med 
aspiranter og juniorer som marsjerte i takt.

Hvorfor er korps en 
artig fritidsaktivitet?

Når man kan spille et instrument 
har man en kunnskap og hobby 

man kan ha glede av resten av livet. 
I korpset får man oppleve flotte 

konserter, morsomme aktiviteter 
og spennende turer.

Hvem kan begynne i korpset?
Man kan begynne fra det året man 

fyller 7 år. De fleste av våre musikanter 
starter i korpset det året de begynner 

i 2.-, 3.- eller 4. klasse.

Når øver dere?
Aspirantene øver kl. 17 - 18

i Heggedal flerbrukshall.
I tillegg til korpsøvelsene har 

musikantene individuell undervisning 
fra kulturskolen én dag i uken.

Må man ha eget instrument?
Nei. Når man begynner i korpset får 

man låne instrument. Sjekk alle de kule 
instrumentene. Hvilket vil du spille?

 
Koster det mye å spille i korps?

Kontingent per musikant er kr 1000,- 
per år. Undervisningen på Asker 

kulturskole betales direkte til dem.

Er det mye dugnadsarbeid?
Det kreves mindre foreldreinnsats 

enn man kanskje skulle tro. 
Dugnadsaktiviteten er forutsigbar

og godt organisert.

Har du, eller kjenner du noen som har 
lyst til å lære å spille et instrument?

Sjekk nettsiden for mer 
informasjon og påmelding.

hbs.korps.no

Heggedal og Blakstad skolekorps 
har ligget i hardtrening til 17. mai. 
Selv om det er pandemi, spilte vi 
pop-up-konserter på nasjonaldagen!

Vi rekrutterer nå fra 
Heggedal, Blakstad og Solberg 

barneskoler, og omegn.

Dette er noen av 
instrumentene i korpset:

TROMPET

TROMBONE

SA
K

SO
FO

N

K
L

A
R
I

N
E

T
T

FLØYTE

VA
LT

H
O

RN

SLAGVERK

BARYTON

I hardtrening til 17. mai

Loppelageret i Kloppedalen 
er midlertidig stengt

Vi rekrutterer!!

Slik skal det se ut: Heggedal og Blakstad 
skolekorps på nasjonaldagen i fjor.

Har du spørsmål, kan du sende undervis-
ningsleder Inger Gjerdrum Seierstad en 
e-post: inger_gjerdrum@hotmail.com.

Heggedalsposten10
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

LSU og IBT og NMS og MDBRGSKP
Ikke noen nye virusmutanter - selv om det kanskje kan se slik ut.  
Og det er så langt første gang disse «begrepene» er forsøkt beskrevet på samme side.

LSU – eller lokalsamfunnsutvalg skrevet helt ut – er et 
folkevalgt (lokalt) utvalg med direkte forbindelser til politisk 
ledelse i Asker. Altså lokal innflytelse – med virkning helt inn. 
Lokalsamfunnsutvalget har budsjett til lokale initiativ – her er 
det bare å søke! Utvalget består av engasjerte medborgere 
– som bare vil oss alle vel. Utvalget skal medvirke i planpros-
esser som berører lokalområdet samt bidra til at innbyggere 
og lokale aktører får mulighet til å ta medansvar for saker 
som angår lokalsamfunnet de er opprettet for.

Et viktig innsatsområde for utvalget er å utvikle og styrke 
samarbeid og dialog med bl.a. innbyggertorg, nærmiljøsen-
tral, lokale lag, foreninger og organisasjoner, lokale skoler og 
barnehager (herunder foreldreutvalg, samarbeidsutvalg og 
elevråd), lokalt næringsliv og andre folkevalgte organer. Intet 
mindre. Det er ingen ansatte i lokalsamfunnsutvalget, men 
de får mer enn tilstrekkelig med 
oppgaver etter hvert.

IBT – eller innbyggertorget 
skrevet helt ut – skal være en 
levende møteplass som skapes 
sammen med innbyggerne i 
Heggedal. Møteplassen skal bi-
dra til å skape et aktivt, inklud-
erende og helsefremmende lo-
kalmiljø og den skal være åpen 
for alle. 

På innbyggertorget kan lag, 
foreninger, frivillige, nærings-
drivende og kommunale ak-
tører benytte lokalene til tiltak 
og aktiviteter som er til nytte og 
glede for lokalmiljøet. Her kan vi 
sammen skape opplevelser, ak-
tiviteter og lokal tilhørighet. Inn-
byggertorget vårt er en kommu-
nal virksomhet, med kommunalt ansatte. Her finner du en 
trivelig liten gjeng fra virksomhetsområde medborgerskap; 
vertskap, bibliotekar og ikke minst en dyktig kokk. Innbygger-
torget er huset vi alle møtes i – og samarbeider om.

NMS – eller Heggedal Nærmiljøsentral - har bestått som 
forening siden 2010. Startet av lokale ildsjeler og foreninger 
i Heggedal med behov for mer. Mer samarbeid, mer penger, 
mer innsats, mer resultat. Med unntak er styret i Nær-
miljøsentralen gretne gamle gubber, som heldigvis begynner 
å bli voksne. Det betyr at vi er mest opptatt av det vi får til, 
ikke nødvendigvis hvordan eller når vi får det til. Vi lever et-
ter unntak i arbeidsmiljøloven. Nærmiljøsentralen er medi-
nitiativtaker til Omattatt – kreativt ombruksverksted. Vi eier 
halvparten av selskapet som driver Posten i Heggedal. Vi eier 
kraftverket ved Kistefossdammen og vi leier Damvokterboli-

gen av kommunen. Vi leier området med Trans´matorn syk-
kelpark av kommunen – og står for daglig drift der. Og vi har 
ikke tenkt å gi oss på en stund.

Nærmiljøsentralen er altså en forening. En ikke-kommunal 
frivilligsentral, som lever av driftsstøtte fra kommunen og 
staten. Med ca. 50% fra hver. Akkurat nok til litt lønn for da-
glig leder og noen frimerker. Alle andre midler må vi konkur-
rere om. Og det hender rett som det er at vi vinner.

MDBRGSKP – eller medborgerskap skrevet helt 
ut – er «måten» vi alle skal bli bedre på. 6000 ansatte i kom-
munen skal over tid venne seg til å samarbeide enda bedre 
med 90000 medborgere enn hva som er tilfellet i dag. Med-
borgerskap ble unnfanget under kommunesammenslåing-
sarbeidet – som noe nytt. Medborgerskap har sin egen kom-

munale direktør – og sitt helt 
eget hovedutvalg i politikken. 

Det som kanskje er aller mest 
interessant her – er at «alle» 
samarbeider i beste mening 
– som et gryende medborg-
erskap – og med mange mu-
ligheter til samskaping. LSU 
og NMS fordeler oppgaver 
oss i mellom – og samar-
beider der oppgavene er for 
store – eller har god hjelp av 
at vi er «flere om beinet.» Vi 
behøver ikke å konkurrere 
om oppgavene – de er flere 
enn mange nok til alle. Og vi 
alle har stor nytte av Innbyg-
gertorget. Her er både lys og 
ganske mye varme.

Vi er ikke krigerske – men et-
ter år med geriljapreget virke 

som frivillige i Asker er noen av oss blitt veldig glad i ordet VI. 
I sin aller mest inkluderende betydning. Ordet VI ekskluderer 
ikke, men gir oss et trygt grunnlag for samskaping og mang-
fold.

Ikke “dere og oss” eller “de og vi” – bare vi. Sammen skal vi 
utvikle bygda vår med nye folk, arrangementer, gode møter 
mellom mennesker og ikke minst stor aktivitet og mange en-
dringer. For alle. Tiden er inne for å finne vårt nye vi. Og vi 
har tid. Ikke dårlig eller god, men tid. Og den skal vi bruke 
godt sammen.

Fortvil ikke – du skal se at det blir bra til slutt. Aller helst litt 
før. Gjennom samarbeid og felles innsats skal vi gjøre det 
enda bedre å bo her. Med bittelitt medisinsk hjelp. Eller rett 
og slett bare avstand og munnbind. En stund til.

Per Modig Sletaune
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Heggedal innbyggertorg:Heggedal innbyggertorg:
Optimisme for høsten
Nå som smittetallene går nedover og antall vak-
sinerte går opp, så kan vi se fram mot høsten 
med optimisme. Vi må likevel fortsatt planlegge 
med forbehold, når vi legger opp program med 
aktiviteter og innhold for sommeren og høsten.

Du som er godt kjent med Heggedal innbyggertorg fra 
før vil kunne kjenne igjen mange av de samme aktivite-
tene som du har vært vant med fra de tidligere lokalene. 
Aktiviteter som seniordans, bingo, bridge, allsang, sam-
taletilbudet til diakonarbeider Jorunn Kjærstad, forteller-
verksted, kunstgruppen ART, lappeklubben, datahjelp, 
håndarbeidsstue, gla-trimmen, og quiztorsdager vil fort-
satt være tilbud på innbyggertorget. Alle disse aktivite-
tene er det Heggedals mange engasjerte innbyggere, lag 
og foreninger som står bak. 

Heggedal bibliotek vil tilby forfattertreff, klassebe-
søk, eventyrstunder og andre litteraturfremmende arran-
gement i biblioteket og ser frem til å videreutvikle disse 
tilbudene i nye flotte lokaler. Biblioteket vil også presen-
tere film for barn en tirsdag i måneden, og filmmatine for 
voksne en mandag i måneden. Filmvisningen vil nå gjen-
nomføres i den nye flotte kulturscenen vår «Fyrstikken». 
I dette rommet ligger forholdene helt ypperlig til rette for 
en god filmopplevelse, lik den du får på kino. 

I tillegg til aktivitetene du er kjent med fra før tilkom-
mer det noen nye aktiviteter. Blant annet vil det bli jazz 
for seniorer en tirsdag i måneden i Fyrstikken, i regi av 
Asker jazzklubb, samt «Eldrerådets time», i regi av eldre-
rådet. Det er også noen spennende konserter i Fyrstikken 
under planlegging. Asker kommune planlegger også å 
arrangere et langbord i løpet av høsten, vor innbyggerne 
kan få møte noen av bidragsyterne til boken «Smaken av 
Asker». 

Det er plass til flere aktiviteter på innbyggertorget 
– og vi håper at du som sitter der med din ide, og dine 
innspill tar turen innom for å dele dem med oss. 

Åpent i sommer
Innbyggertorget planlegger å holde åpent hele som-
meren. Aktiviteter i sommerferien vil bli tilgjengelige på 
hvaskjeriasker.no. Innbyggertorget blir benyttet til organi-
serte gruppeaktiviteter i regi av ulike aktører, og vi holder 
åpen kafe med kaffe og vafler. Heggedal bibliotek vil være 
noen uker uten bibliotekar, men du kan likevel låne og 
levere bøker med automaten.

Aktiviteter for ungdom og unge voksne 
Heggedal bibliotek har en egen ungdomsavdeling, men 
tv-spill krok og ungdomsbøker. 

I Fyrstikken er ungdommene i Heggedal hjertelig velkom-
men til å øve eller gjennomføre konserter. Man må være 
over 21 år for å holde av lokaler, så om du er yngre kan 
det være lurt å få med deg en voksen fra ungdomsklub-
ben eller en organisasjon du er tilknyttet for å være 
medarrangør. Har du lyst til å starte Lego-klubb, brett-
spillklubb, sjakk-klubb eller noe helt annet – så ta kontakt 
med oss på innbyggertorget. 

Reservasjon av rom på innbyggertorget skjer nå 
digitalt på www.utleie.asker.kommune.no.

For å synliggjøre aktivitetene kan alle aktivitetsledere, lag 
og foreninger legge inn sine arrangementer

Heggedal helsestasjon stenger i ukene 27-31 i 
sommer. Vi har i denne perioden felles drift i sone midt/
sør på Røyken helsestasjon. Se info på Asker kommunes 
hjemmesider. Vanlig åpningstider fra uke 32.

Sara Warholm Munthe
Koordinator, Heggedal innbyggertorg

Frokostklubben på Heggedal innbyggertorg
Tidligere har Tom Brunsell ledet frokostklubben på 
innbyggertoget. Han leder nå lokalsamfunnsutvalget 
og har derfor valgt å gi stafettpinnen for frokostklub-
ben videre. 

Frokostklubben har vært et høyt verdsatt ukentlig 
møtepunkt i kafeen, hvor man kan komme for å spise 
frokost samtidig som man får kulturelt eller aktuelt 
påfyll innen ulike tema.  

Frokostklubben trenger nå en resursperson som kan bi-
dra i planleggingen og gjennomføringen av tilbudet på 
innbyggertorget. Ta kontakt med innbyggertorget ved 
interesse og for å vite mer om hva dette innebærer.
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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

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

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
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LOKALSAMFUNNSUTVALGET I HEGGEDAL

Asker kommune arbeider for å skape engasjement 
blant og gi innflytelse til innbyggere i lokalsamfunnene. 
For at vi skal ha et levende demokrati må flere av de 
som blir berørt og kjenner lokalmiljøet gis anledning til å 
engasjere seg.
Lokalsamfunnsutvalget skal ha dialog med innbygg-
gere, nærmiljøsentral, velforeninger, lag og foreninger, 
skoler, barnehager og andre offentlige og private institu-
sjoner. Utvalget skal ha fokus på samfunnsutviklingen i 
lokalmiljøet og bidra til å påvirke denne i samarbeid med 
lokale aktører. 

Heggedal lokalsamfunnsutvalg

 Samarbeid for å nå målene
(FNs bærekraftsmål nr 17)

• Utvalget skal også høres i saker som angår lokal-
området

• Utvalget skal medvirke i planprosesser som berører 
lokalområdet

• Utvalget disponerer midler til lokale tiltak

Lokalsamfunnsutvalget kan også selv ta opp saker som 
berører eget lokalområde.

Har du, din forening, noe du/dere ønsker å 
gjennomføre, men mangler penger?
Lokalsamfunnsutvalget disponerer penger til «felles-
skapsfremmende tiltak». 
Midlene kan gis til lokale tiltak som fremmer aktivitet 
og fellesskap på tvers av alder, kulturell bakgrunn og 
organisasjonstilhørighet, herunder tilrettelegging av 
uteområder og møteplasser.

Hvem kan søke?
Organisasjoner hjemmehørende i Asker kommune som 
har et organisasjonsnummer. Organisasjoner som er 
hjemmehørende i Asker kommune kan også være regis-
trert i Frivillighetsregistret. Næringsdrivende kan søke 
midler til «nonprofitt» tiltak. Dersom tiltaket går med 
overskudd tilbakebetales overskytende beløp.
Søker skal være hjemmehørende i Asker, arrangemen-

tet/prosjektet må være allment tilgjengelig og det må 
fremkomme av søknaden at lokalbefolkningen vil ha 
anledning til å besøke, eller på annen måte få glede av, 
produksjonen/arrangementet/tiltaket. 
Det er bl.a. bevilget midler til utbedring av sti, lekeappa-
rater, informasjonsskilt, belysning.
Informasjon og søknadsskjema finner du på Asker kom-
munes hjemmeside, https://www.asker.kommune.no/
politikk/lokalsamfunnsutvalg/tilskudd-til-felleskaps-
fremmende-aktiviteter-og-tiltak/ 

For mer informasjon om tilskuddsordningen og søk-
nadsskjema:
• søk på tilskudd - og du vil får opp denne tilskudds-

ordningen blant flere 
• søk på lokalsamfunnsutvalget ditt - og du vil også 

finne tilskuddsordningen

Tilskudd til fellesskapsfremmende tiltak
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LOKALSAMFUNNSUTVALGET I HEGGEDAL

Lokalsamfunnsutvalget har møte en gang pr mnd. på 
Innbyggertorget.  Alle kan komme og høre, men har ikke 
tale- eller forslagsrett. Saker som skal tas opp legges ut 
på kommunens hjemmeside (adr) ca ei uke før møtet.
Foreløpig har vi engasjert oss i trafikksituasjonen, og 
tiltak for at unge får spennende aktiviteter her.
Lokalsamfunnsutvalget har egen facebook-side og 
mail. Du treffer oss ofte på Innbyggertorget, eller rett og 
slett i lokalsamfunnet.
• Hva skal til for at det skal bli enda bedre å vokse opp i 

Heggedal?
• Hvordan vil du at jobb og hverdagsliv kan la seg kom-

binere her?
• Hvordan kan eldre  trives og delta mer i lokalsamfun-

net?
Bruk oss! Vi blir ikke bedre enn det vi får til sammen!
Har du forslag, innspill til saker utvalget kanskje bør be-
handle og du ikke kjenner noen av utvalgets medlemmer, 
kan du kontakte utvalget på adressen: 
heggedal.lokalsamfunnsutvalg@asker.kommune.no

• Gang/sykkelvei langs toglinja til Asker
• Koble sammen gang/sykkelvei langs Heggodden bort 

til presteboligen
• Utvide tilbudet til ungdommen, f.eks øvingslokaler 

for band, bane for radiostyrt bil, tilgang på den nye 
scenen for kulturungdom osv. 

• Flere benker og parkbenker
• Lekeplass/klatrestativ for barna med skaterampe.
• Hinderløype/klatrepark utendørs.
• Gangveiforbindelse til Vollen
• Flere naturstier som historielaget har laget, med 

bedre tilrettelegging, markedsføring og lettere tilgjen-
gelige kart.

• Stoppe gjennomkjøring av store lastebiler i Hegge-
dalsbakken

• Merking av fotgjengerfeltet i veibanen ved rundkjørin-
gen i sentrum, mangler i retning Asker. 

• Flere søppelkasser i hele Heggedal
• Egne stativ med lerret rundt omkring i hele Heggedal 

slik at graffittiinterresert ungdom kan tegne på dem 
fremfor bygninger o.l.

• Kunst i gatene
• Hvor er hundeparken?
• Ny badestrand i sentrum - med god adkomst for rul-

lestol 
• Det er litt for trangt og uoversiktlig ved ut og innkjørin-

gen til Kiwi
• Turvei langs Gjellumvannet til Gullhella og derfra 

videre til Bondivann
• Tilbringerheis til Vardåsen skisenter fra Gullhellla 

togstasjon
• Utbedring av offentlige brygger og badeplasser rundt 

Gjellumvannet
• Øke tilbud til ungdom som ikke oppsøker tilbudene på 

egen hånd 
• Flere parkeringsplasser for handicappede i sentrum - 

med god plass for å slå ut rampen 
• Mulighet for rullestolbrukere å benytte badestrand!
• En plass der rullestolbrukere kan bruke en fiskestang
• Ta med en handicapped på planlegging, for å sikre 

universell utforming.
• Skatepark for flere nivåer. 
• Stupetårn i Gjellumvannet
• Lys i sykkelparken, treningstrappa og pumptrack’n
• Sikre gang og sykkelveien ved Kleiva opp til Skjelle-

stad, ekstremt lavt gjerde
• Bålplass ved Kistefossen

På lokalsamfunnsutvalgets facebook-side ble 
det i mars bedt om forslag til hva LSU bør 
jobbe med. Innlegget ble senere også delt på          
Heggedalspostens facebook-side. Her er noen av 
forslagene:

Liv Hege Birkeland 
Løken

Markus Andreas 
Jordet

Line K.S. Øverbye Alganesh Kidane

Jan Syrstad Rolf Kristiansen

Tom Brunsell 
(leder)

Marit Fugleberg 
Flåto (vara)

Marianne Solheim 
(vara)

Per Olaf Øxeth 
(vara)

Heidi Merethe 
Johansen (vara)

Utvalgets 
medlemmer:
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Anniken Stamnes er navnet på 
det andre frivillige budet vi har 
valgt å intervjue i spalten du vil 
finne i de neste utgavene. I forrige 
utgave intervjuet vi Kari Skyberg 
som er frivillig bud i Åmotveien. 
Hun fortale gledesfylt om familie-
livet, jobben og hennes store sy- og 
håndarbeidsinteresse, men hva 
med Anniken? Hva er hennes fri-
tidsinteresser? Og hva jobber hun 
med? 

Hvor er ditt distribusjonsområde? 
”Deler av Engelsrud. Her deler jeg ut 
240 utgaver, noe jeg bruker halvan-
nen time på avhengig av vær, føre 
og hvor god tid jeg har den enkelte 
dagen.”

Hvordan ble du bud for Heggedals-
posten?
“For rundt 2,5 år tilbake oppdaget jeg 
en annonse i Heggedalsposten om at 
de trengte bud, og slo til!”

Videre forteller intervjuobjektet at 
det er helt topp å være bud og at hun 
stortrives med det og vil absolutt 
anbefale andre å bli det. For å sitere 
henne selv: ”Uten bud, ingen Heg-
gedalsposten, og det hadde vært leit. 
Det er en fin liten innsats å gjøre for 
lokalmiljøet.” Når hun deler ut utga-
vene pleier hun å lytte til podcaster 
og storkoser seg med det. Vi snevrer 
oss inn på våre tanker rundt det nye 
innbyggertorget. Anniken forteller at 
det er veldig flott og at vi er heldige 
som har et slikt knutepunkt i bygda. 
En ting som har skapt mye baluba 
i bygda vår etter at det nye innbyg-
gertorget sto klart var da vi fikk vår 
første rulletrapp, eller rullebånd som 
dere lesere ble enige om at det egent-
lig er. Intervjuobjektet har gjort seg 
opp noen tanker rundt dette som også 
jeg kjente meg igjen i: ”Det er veldig 
stas! Jeg må dra ned og prøvekjøre 
den snart!”

Arbeid: Jeg blir nysgjerrig på hva 
slags jobber hun har hatt gjennom 
livet. Hun forteller at det har vært 
mye variert “Alt fra butikk, barne-

hage, strutsegård, gamlehjem og 
barnehage.” Strutsegård er det mest 
overraskende svaret og pirrer nys-
gjerrigheten hos meg. Jeg ber An-
niken fortelle mer om dette. “Hehe, 
akkurat strutsegård var arbeidsuke i 
8. klasse. Den lå i Grimstad, og jeg 
bodde der den uka. Ganske eksotisk 
for en jente fra Nesøya. De hadde 
struts, mye gris, noe kjøttfe og noen 
oppstallede hester. Det ga mer-
smak, og jeg begynte på landbruk 
og naturforvaltning med fordypning 
i hest senere på videregående. Det 
er forøvrig Hauger gård som førte 
meg til Heggedal og Dikemark. Jeg 
var der på besøk med en barnehage, 
og Hauger har aldri blitt kvitt meg 
siden.” Forteller hun livlig og glad. 

Oppvekst: Anniken hadde en fin 
oppvekst på Nesøya med nærhet til 
sjøen som gjorde at hun kunne bade 
og dra ut med båten når enn hun 
ville, dette syntes hun var veldig 
stas. I voksen alder er hun fremde-
les et naturglad menneske. Hun har 
en hund hun bruker mye tid på og i 
tillegg er hun er glad i å ri. At hun er 
så dyreglad har nok en sammenheng 
med verdiene hun setter høyest: raus-
het og nestekjærlighet. De tre ordene 
hun derimot mener beskriver henne 
best er: grei, svimete og humoristisk. 
Spesielt den humoristiske delen skin-
ner godt gjennom henne og skaper 
mye liv og røre. Når jeg spør henne 
hva det rareste hun har opplevd er, 
blir ikke jeg overrasket over svaret: 
“Livet!”
Tekst og foto: Weronika Margol

Tekst: Weronika Margol

Bli bud for Heggedalsposten!

Anniken Stamnes er bud for Heggedalsposten.

Heggedalsposten16

Ti kjappe

Hytte eller camping? 
Hytte

Bil eller kollektivt? 
Bil

Hund eller katt? 
Begge ( jeg har en av hver )

Vinter eller sommer? 
Sommer!

Makspuls eller hvilepuls? 
Hvilepuls

Nett-tv eller lineærfjernsyn? 
Lineærfjernsyn
By eller bygd? 

Bygd, men helst i nærheten 
av storby ( hehe )

Langrenn eller slalåm? 
Slalåm 

Bok eller film? 
Bok

Ivar Aasen eller Knud Knudsen? 
Knud Knudsen

Vi trenger flere som kan være med å levere 
bladet i nærmiljøet. Det er nå tre ledige ruter:
- Øvre Hallenskog: Hallenåsen, Trollkleiva, m.m. (165 eks.)
- Linlandveien, Råengveien, Edelvoldveien (45 eks.)
- Torpveien, Rustadveien, Gamle Rustadvei (85 eks.)

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

Bli frivillig!
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        HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER        &  STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRDHEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER   

20. april ble en fin dag for oss som er glad i Hovedgården. Da besluttet Asker Formannskap at kommunen skulle 
bevilge 220.000 til brannsikring av hovedgården. Før denne beslutning ble tatt var det jobbet effektivt med å få støtte 
også fra andre, og det klarte vi. Uni Stiftelsen har bidratt med 200.000, i tillegg til 510.000 fra Fylkeskonservatoren. 
Lions Heggedal har støttet og Peter Paaske, en av de som kjempet for bevaring av gården, har gitt et stort bidrag. I til-
legg kommer bidrag fra alle som betalte inn til Spleis.

Vanntåkeanlegg. Nå blir det vanntåkeanlegg på gården. Vi skylder vår prosjektleder 
Svein Mathiassen en stor takk. Leverandøren Firesafe/Vekos er igang med tegninger og 
søknad til kommunen om å få starte installasjon. Så snart Plan og Bygg i Asker Kom-
mune har behandlet søknaden og gitt sin tillatelse er vi klare til å sette i gang.  I tillegg 
til Svein Mathiassen har også vår daglige leder Svein Sivertsen vært involvert i dette 
arbeidet og blir nok mye mere involvert når installasjonsarbeidet starter.

Da er vi litt tryggere enn å måtte løpe rundt med brannslange og slukkeapparat.

Stille tid.  Ellers så har vi hatt og fortsatt har en stille tid på Hovedgården.  Vår daglige leder er imidlertid ikke 
arbeidsledig.  En gammel bygning trenger vedlikehold og dette utføres nå som gården står tom. Vi ser frem til den 
dagen myndighetene sier: Nå kan gården åpnes! Folk står i kø for å kunne komme inn. Utsatte arrangementer kan da 
finne sted og det blir igjen liv på gården.

Rhododendronhagen ser ut til å ha klart seg bra i vinter, men noen 
planter må nok erstattes. Dette vil bli gjort utover i sesongen. Nå venter vi 
på blomstringen!

Heggedal vokser og vi håper at nye innflyttere og også de som har bodd der en stund og som ikke er medlemmer 
av gårdens støtteforening, Heggedal Hovedgårds Venner, vil være med å støtte oss i arbeidet med å ta vare på gården. 
Vi har en rimelig kontingent – kr 100,- pr. år.

Heggedal Hovedgård skal brannsikres

Ønsker du å støtte oss, så kan kontingent betales til:
konto 7874 05 04702   eller   VIPPS 104417

Husk å påføre navn/adresse og veldig gjerne også e-post adresse. 
Henvendelser kan sendes til e-post:  p-sandbr@online.no

Per S.
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Tekst: : Elisabeth Schjølberg

VIKTIGE ELEMENTER I POLITIKERES HVERDAG

Tobias Langås Handeland
Fylkestingsrepresentant for Rødt
Medlem i samarbeidsutvalget på 
Hovedgården Ungdomsskole 
Stortingskandidat 2021
Fra Heggedal, bor for tiden i Oslo

Kari Sofie Bjørnsen
Medlem av formannskap og 
kommunestyre i Asker for  Høyre.
Fylkestingsrepresentant for Høyre.
Leder Hovedutvalg medborgerskap i 
Asker
Leder Kontrollutvalget Viken
Stortingskandidat 2021
Bor på Vettre

Elisabeth Holter-Schøyen
Medlem av formannskap og 
kommunestyre i Asker for Venstre.
Leder Hovedutvalg for 
samfunnstjenester. 
Stortingskandidat 2021
Bor i Hallenskog.

De er folkevalgte. Hva tenker de om den oppgaven de har fått som folkevalgte. Kan de gjøre 
noe eller drukner de i systemer og papirer?

Heggedalsposten har snakket med tre folkevalgte som 
har vært aktivt tilstede for trafikksikkerhetsutvalget (se 
faktaboks). Tre folkevalgte som stiller opp på møter, som 
 setter seg inn i sakene og som på hver sin måte jobber for 
å pushe på for tryggere veier. Tobias Langås Handeland og 
Kari Sofie Bjørnsen sitter begge i fylkestinget – det er jo 
der midler til fylkesveiene bevilges. Bjørnsen er i tillegg 
medlem i Asker kommunestyre – sammen med Elisabeth 
Holter-Schøyen. 

3x lytte
Det slår meg raskt at dette er tre folkevalgte som er opptatt 
av å lytte, så jeg spør ganske enkelt: Hvordan gjør de det 
og hvorfor er de opptatt av det?  Handeland: «Man skal 
ikke undervurderer de personlige møtene» og fortsetter: 
«Jeg leser mye, det er viktig å få med seg fakta, men jeg 
forsøker også å få en fornemmelse av den følelsen folk 
har i den aktuelle saken». Akkurat når det gjelder skole
veien i Heggedal, så har han førstehåndskunnskap, men 
arbeidsmetodikken er at han gjerne oppsøker folk, stiller 
spørsmål, er nysgjerrig. I tillegg kan også mer formelle 
arenaer være viktig, eksempelvis samarbeidsutvalget på 
Hovedgården Ungdomsskole der han er medlem. Han er 
opptatt av å svare raskt når noen tar kontakt, enten det er 
på mail eller telefon – noe jeg selv også merket da jeg tok 
kontakt. Noe som for øvrig gjaldt både Holter-Schøyen og 
Bjørnsen.

Holter-Schøyen legger også vekt på det å lytte – og 
 legger vekt på blant annet å følge med på hva som rører seg 
i sitt nærmiljø. Hun forteller at hun blant annet følger med 
på de lokale facebooksidene, selvfølgelig til Heggedals
posten men også til vel’ene. Hun var tilstede på trafikk
sikkerhetsutvalgets kampanje for et år siden, snakket med 
foreldre og barn. Sterke historier fra skoleveiene gjorde 
inntrykk. «Man får innsikten, men så handler det om å job
be gjennom  de kanalene man kan» sier Holter- Schøyen og 
legger til:  «Men man kan ikke love mer enn man har håp 
om å utrette. Det er viktig for å være tro verdig.»  Som leder 
av Hovedutvalg for samfunnstjenester har hun en god mu
lighet for å bringe inn saker i den politiske debatten. Dette 
utvalget har nettopp veisaker som en av sine opp gaver. 
Dette bidrar til at hun har en oversikt over saker og at hun 
lettere finne frem i informasjonsjungelen. 

Det kreves hardt politisk arbeid for at saker som er 
 viktige i Asker blir prioritert i Viken. Politikk handler blant 
annet om å prioritere fellesskapets midler. «Det er aldri 
nok penger», sier Bjørnsen som legger til: «Skal man få 
gjort noe – må man jobbe tverrpolitisk, og man må holde 
ut. Skal man få til noe på tvers av politikken må man også 
være lyttende og løsningsorientert». Tre ulike politikere, 
tre veldig forskjellige partier, men tre veldig like grunn
holdninger knyttet til oppgaven som folkevalgt. Kan noe 
av årsaken til tillit i det norske samfunnet ligge her? At vi 
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har politikere som faktisk er opptatt av å lytte. 

Gjensidig inspirasjon
Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer trekker på sin side 
frem politikernes støtte som en viktig inspirasjon. Sam
tidig fremstår det som at engasjementet fra trafikksik
kerhetsutvalget også er viktig for politikerne. Når fylkes-
politikerne skal prioritere mellom en gang- og sykkelvei i 
Hallingdal og i Heggedal, så vil det lokale engasjementet 
gjøre en forskjell. Da er det naturlig å spørre: Er det mulig 
å gjøre det enda enklere å skape kontakt mellom politikere 
og oss andre?  Jeg vet ikke om jeg er representativ, men jeg 
må innrømme at jeg sjelden har tenkt tanken at jeg skal ta 
kontakt med en politiker – unntatt når jeg skriver for Heg
gedalsposten da. Kan det være at andre kjenner seg igjen? 
Hva skal til?

Trafikksikkerhetsutvalget langs Røykenveien
Hvem: Dette er en sammenslutning mellom velforeninger og 
beboerforeninger mellom Heggedal og Bondi, FAU ved Heg
gedal og Hovedgården skoler og ikke minst ildsjeler langs 
Røykenveien
Hva: Arbeider for økt trafikksikkerhet og sunne boforhold 
langs Røykenveien og i Heggedalsområdet ved å påvirke po
litisk og administrativ ledelse for at tiltak som eksempelvis 
lavere fartsgrenser kan realiseres. Det arbeides også med in
formasjon og kampanjer. 
Når: Ble opprettet i 2017
Koordineres av Heggedal Nærmiljøsentral 
post@iheggedal.no»

Handeland og Bjørnsen i ivrig dialog med Sverre Aae fra 
Trafikksikkerhetsutvalget langs Røykenveien. Saksen fra 
Budstikka 17/2-2021

Ett prosjekt som Bjørnsen brenner for er nettopp å 
senke terskelen for innbyggermedvirkning. Hun leder 
Hovedutvalg for medborgerskap. Dette utvalget  følger 
opp pilotene med lokalsamfunnsutvalg, der Hegge
dal har ett. Dette er nettopp et sted der terskelen for å 
ta opp lokale saker skal være lav. Det er lov å sitere Ap 
 mener Bjørnsen: «Alle skal med» og hun fortsetter: «Ikke 
 undervurder en god prosess. Det kan ta lengre tid, men 
har man fått en god forankring, så er gjerne løsningen mer 
holdbar». Før hun legger til: «Dette handler også om noe 
mer. Det handler om å lytte til alle de som kan og vet, og 
at folk kan få sjansen til å delta der det passer for dem. 
Det er kjernen i demokratiet!»

Jeg vet i alle fall nå at vi har politikere som er opptatt 
av å lytte og som er opptatt av vårt nærmiljø. Og kanskje 
jeg en gang får lyst til å ta kontakt for en sak også.

Frisørsalongen ligger i den gamle Elvelygården, hvor lokalene tidligere var en ”Colonial”-forretning.  Adressen er; Trevaren 24, og eies av Tandberg eiendom.

Nana (kjelenavn) reiser til-
bake til Island i løpet av  
sommeren med familien. 
Inntil da fortsetter hun som 
KAM-frisør, med egen ”stol”. 
Nana har vært frisør i 
Heggedal i 6 år.  
Hun kom til Norge i 2011, 
startet NANA frisør i Måløy 
(vestlandet).  Flyttet til vakre 
Heggedal i 2014,  Hun takker 
kundene for flotte tilbakemel-
dinger, ved 5 ”stjerner”, og 
mange gode samtaler.  

Tekst og design; Stein D
yre B

erge

 Mobil; 908.50.787  -  Åpningstider varierer.  Se facebook og Instagram

FAGHANDEL====>
NANA frisør, ved Kristjana Gudmundsdottir, overtas av KAM frisør, ved Tone Dahl Vollan

Tone Dahl Vollan (42) het 
Tone Dahl, da hun bodde 
ulike steder i Heggedal, fra 2 
år, til hun var over 20 år. 
Hun har vært frisør i 16 år,  
og hatt sin egen salong fra 
2017, med adresse Røyken- 
badet.  Hun gleder seg til å 
drive KAM-frisør i Heggedal.   
KAM-navnet er forbokstavene 
til hennes 3 barn; Kristoffer, 
Aleksander og Malene. 

Bildet er fra i salongen, i det store vinduet mot Tandbergs høyhus i 
Heggedal sentrum.  Ny eier, Tone t.v., og tidligere eier Nana.  Tone 
startet KAM-frisør i Røykenbadet, og nå i Heggedal sentrum, med 
oppstart man. 3/5.  Tone har 3 faste frisøerer, med fartstid; Ranka 
(15 år), Annine (2 år), og Hedda (lærling).  Disse 3 er felles for salon-
gen i Røykenbadet og i Heggedal, med adresse; Heggeodden 24.

Facebook

mobil: 908.50.787

Instagram
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Gjellumvannet er Heggedals perle, og et vakkert motiv fra alle kanter. 
Men denne gangen er bildene tatt fra vannet og utover vakre Heggedal.  

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

Turstart fra Nybøs eplehage sammen med Grete Nyborg

Den flotte badeplassen nedenfor Heggedal skole, Gjellumstranda

Det er jo ikke så mange som har egen kano, men 
det er heller ikke nødvendig, for nå kan du få låne 
kanoer fra BUA på Heggedal Skole - helt gratis. 
Der kan du også låne tralle for lett å frakte kanoen 
ned til Gjellumstranda, og redningsvester får du 
også lånt der.  Les mer om BUA på side 23.  

Dette er en nytelse og flott trening.  Stillheten 
og de vakre omgivelsene må oppleves.  Bare et 
og annet tog forstyrrer idyllen innimellom, men 
toget er jo også en del av Heggedal.

Jeg fikk låne kano av Mona og Rolf, min dat-
ter og svigersønn, og startet turen fra eplehagen 
til Rolfs foreldre.  Sammen med min barndoms-
venninne Grete Nyborg, som også er Heggedøl, 
startet vi på vår rundtur med kano, Gjellumvan-
net rundt.  Dette ble til to turer med mange artige 
barndomsminner, mye mimring fra den gang da 
og mange nye inntrykk. Her er bildene som taler 
for seg.

På kano-tur  –  
Gjellumvannet rundt 
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Store Grustaket (venstre) var den 
mest populære badeplassen da vi 
var barn.  Der var det svømmekurs 
og yrende liv. Lille Grustaket var 
litt lenger syd.

Vibaland -  Dette var nærmeste badeplass for 
de som bodde på Trollstein. I bukta innenfor 
kommer Guibekken ut.  Denne starter fra et 
oppkomme på Yggeseth og tar med seg vann fra 
Rustadkroken litt lenger nede, Mismyrbekken, 
på sin vei mot Gjellumvannet.

Grete og jeg har funnet en fin raste-
plass mens kanoen ligger trygt fortøyd 
nedenfor Eid.

På vei mot Vassenden og sivkanten innerst i Gjellum-
vannet mot Gullhella.

Langs jernbanelinja så vi stedet der det har rast ut, og 
grunnen til at togene kjører så sakte forbi.

Eggedammen
Utenfor der hvor elva fra Dikemark, Ver-
kenselva, renner ut i Gjellumvannet har 
slam og løsmasse fra vannføringen hopet 
seg opp og dannet en vegg som tvinger 
utløpet til Gjellumvannet sørover. På 
oversiden av jernbanelinja ligger Sætre-
fossen som i sin tid leverte mekanisk kraft 
til Sætre kjeksfabrikk.

Mettaberget. Badeplassen som var for «de tøffe gutta».  
Der er det brådypt, så fint å hoppe, eller stupe der.  Men 
for å komme dit måtte du enten gå langs jernbanelinja el-
ler svømme tvers over vannet for oss som bodde på Gjel-
lum.  Begge deler like skummelt.  Det sies at badeplassen 
er oppkalt etter ei som het Mette, som druknet der. Den 
gang gikk det bare 2 tog i timen pluss et og annet lastetog 
i døgnet.  I dag er det livsfarlig å gå langs toglinja.

Heggedalsposten 21

20-23 Tur 2021-3   2120-23 Tur 2021-3   21 10.05.2021   23:20:1710.05.2021   23:20:17



Låne/leie kano?
BUA låner ut kanoer, se neste side

Asker Jeger og Fiskerforening har kanoer på lager i 
Kloppedalen, og låner/leier ut kanoer til grupper, som 
skoler, barnehager, foreninger og eventbyråer (ikke 
enkelt personer). Kontakt i AJFF er Svein Erik Lillelien -   
922 30 471.

Mer om Eggedammen, Mettaberget og 
Sætrefossen i Heggedalsposten 2008 
Nr. 6

I sivet mellom jernbanen og Heggeodden går det en kanal 
der vannet fra Gjellumvannet møter Skithegga som kom-
mer fra Heggsjø i Kjekstadmarka, på sin vandring videre 
forbi Kistefossen, ned Grodalselva, så Åroselva og ut i 
fjorden.

Heggeodden har flott uteareal og fin bade-
brygge 

Thunetoppen med presteboligen.Thunetoppen har navn 
etter lærerparet Thune som bodde der for veldig mange år 
siden.  I hytta nedenfor, som nå er restaurert, lå en av de 
første barnehagene i Heggedal og på nedsiden der var det 
også en liten badeplass.

Kloppedalen
Her bygde Asker Helsesportslag for mange år siden en fin brygge for 
utsettelse av kanoer.  Men de har flyttet sine aktiviteter og holder til 
på Engelsrud.
I høyden ser vi Nyhuskollen –  som ser ut som «Soria Moria Slott» i 
kveldsbelysning.

De nye sentrumsblokkene rager majestetisk fra vannet, 
og der det flotte Hjørnebygget ligger, lå Bråten Slakteri 
med utsalg fra gammelt av.  Mellom disse ligger Trevaren, 
tidligere .en del av Vollenveien.

Gjellumvannet rundt kan jeg anbefale på det 
varmeste.
Det er bare å nyte stillheten og roen du får ved å 
være på vannet. I tillegg er dette en fin form for 
trening.   Glem ikke badetøyet og fiskeutstyret 
dersom du er glad i å fiske. 

                    GOD TUR!          

Baker Larsen, Heggedal Bakeri og litt av 
Hjørnebygget, og foran bakeriet var det en li-
ten badeplass.
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BUA drives av Asker Idrettsråd og har lokale på Heggedal Skole.  De har åp-
ningstider mandager og torsdager fra kl. 16 til 19 og lørdager fra kl. 11 til 15. 
Her kan du snakke med Heidi Merete Johansen som er daglig leder eller en av 
gutta, Johan Eide Nordlien og Mikkel Nalbant.

BUA i Heggedal ble etablert i 2018 med Gry Garlie og Heidi Merete Johan-
sen i spissen med visjon «Idrettsglede for alle».

Alle vet jo at sportsutstyr koster mye, men nå er det mulig å prøve ut før en 
går til innkjøp av noe, eller låne de få gangene man kanskje trenger noe til en 
aktivitet.

Og det mangler ikke muligheter, for i BUA bugner det av fristende pro-
dukter.  Her kan du til å med låne en henger med 6 kanoer dersom dere er en 
gruppe på tur.  Trenger du bare en så kan du låne med deg en tralle slik at du 
lett kan frakte båten ned til Gjellumvannet, og selvfølgelig kan du også låne 
redningsvester. 

 Padlebrett, SUP, der du står og padler er jo ganske nytt og ser artig ut, men 
dyrt.  Men nå har du muligheten til å prøve det ut gratis istedenfor å kjøpe.  Du 
kan låne sparkesykler, sykler både til små og store, og til og med mulighet for 
å prøve terrengsykkel med spesialdekk.  Har du lyst til å overnatte i skogen 
f.eks. ved et tjern der du kan fiske, så er det bare å velge om du vil låne telt eller 
hengekøye og fiskeutstyr.

Om vinteren kan du låne skøyter og det bugner av flott skiutstyr med full 
pakke.  Da er det linet opp med staver, støvler og hjelmer i alle størrelser.  Til 
og med kostbare Randonee ski kan du låne der – helt gratis.

I BUA er det ønskelig at skal alt være tilgjengelig for alle.  Det er derfor 
utlån etter førstemann til mølla-prinsippet, og ikke mulig  å reservere produkter 
på forhånd.   Det som står i hyllene når du kommer er tilgjengelig!

BUA har både nettside og er på Facebook, så gå inn for nærmere informa-
sjon og inspirasjon, og utstyret kan lånes en hel uke.

Nettsiden:  www.bua.io  -  Her registrerer man seg som bruker.
E-post: buaheggedal@bua.io 
Facebook:  BUA Asker  Instagram: bua_heggedal
Er det noe du lurer på, så ring 918 50 244 i åpningstiden.

Ta turen innom og la dere imponere og inspirere til å prøve noe av dette flotte 
utstyret, HELT GRATIS. Håper denne supre muligheten fenger mange, slik at 
Asker kommune kan opprettholde dette flotte tilbudet.

er stedet der du kan låne 
topp utstyr til både sommer 

og vinteraktiviteter 
     -   helt gratis   -

Heggedalsposten 23

20-23 Tur 2021-3   2320-23 Tur 2021-3   23 10.05.2021   23:20:2710.05.2021   23:20:27



- På Sjøstrand fikk utøverne skikkelig testet fysikken, sier 
Børve. Her skulle deltakerne lagvis fylle sandsekker med totalt 
30 kg sand som de deretter skulle frakte gjennom en løype.  
Øvelsen testet utøvernes evne til 
planlegging, taktikk, fysikk og ikke minst samarbeid og 
kommunikasjon. Øvelsen skapte stort engasjement og mange 
hadde nok løst oppgaven ulikt og raskere om de fikk en 
sjanse til.

De to siste postene ble 
gjennomført på 
Arnestad, først 
individuell «skranke» 
og deretter lagvis 
volleyball øvelse. 
Etter endt treningsøkt på 
6 timer ble dagen 
avsluttet med pizza 
og premieutdeling. 

- En flott start på 
sesongen med treningsglede, godt humør og mye latter; 
avslutter Børve.

 - Det var en spent og 
 glad gjeng som møtte 
 opp på Blakstad skole 
 klokken 10 lørdag 
 1. mai. Det eneste de 
 visste var at de skulle 
 være aktive i en del 
 timer; forteller Einar 
 Børve, lagleder i Team 
 Eid. 10 etablerte ut-
 øvere og 9 nye skulle 
 bli kjent gjennom 
 deltakelse i ulike 
 øvelser. 

 Mange så fram til å 
 komme i gang med 
 fellestreninger igjen 
etter annerledes sesongen 2021. Dagen var satt av til «boot-
camp» med øvelser, blant annet kjent fra Mesternes Mester. 
Første etappe var å sykle til Holmen for første aktivitetspost. 
Her ble deltakerne delt inn i lag med to og to utøvere før de 
ble sendt ut på orienteringsoppgave i Grønlia. 

Deretter ble kursen satt videre til Elnestangen på sykkel for 
den individuelle oppgaven «gåten». Her ble det leting etter 
og telling av ulike gjenstander. Etter å ha funnet riktig antall 
gjenstander fulgte en frustrerende regneoppgave for å komme 
i mål med gåten.  Etter å ha løst gåten syklet utøverne videre 
til Sjøstrand hvor dagens tyngste oppgave ventet. 

TEAM EID 
PÅ «BOOTCAMP»

Lørdag 1. mai møttes de eldste langrennsløperne i GUI SK til «Bootcamp» for å starte 
treningen mot skisesongen 2021/22. En dag preget av fart, hard trening og mye moro.

En av startene i Bringebærløpet 
tidligere år.

FAKTABOKS TEAM EID: 
Team Eid er et samarbeid mellom klubbene GUI SK og Dikemark IF. 
Teamet legger til rette for utøvere som ønsker å trene langrenn aktivt når 
man blir 15-16 år. Teamet består kommende sesong av 22 utøvere, 
hvorav 16 fra GUI og 6 fra Dikemark. Vinterens store mål for Team Eid er 
NM for 15- og 16- åringer i Holmenkollen. Satsende juniorløpere 
(17 - 20 år) i Gui SK har tilbud gjennom Team Vestmarka.

Foto: Einar Børve

Team Eid 
2021/22

Foto: Einar Børve

Vegard Hodneland Hansen sto lengst av alle 
i skrankeøvelsen.

I VOLLEN 15. AUGUST

Søndag 15. august er det igjen klart for det tradisjonsrike Bringebærløpet 
i Vollen. Løpet er et trimløp som arrangeres av GUI SK med et variert 
tilbud av løyper for store og små. I fjor ble arrangementet avlyst pga. smitte-
situasjonen, men i år håper langrennsgruppa at det lar gjennomføre.

Planleggingen er i godt i gang og vi gleder oss ekstra mye til å arrangere løpet i år. 
Det er et flott arrangement i nærområdet med familiefokus, positivt engasjement 
og løyper for alle; sier Lasse Kollerud, leder i langrennsgruppa i GUI SK.

Foto: Knut Førsund

Følg med på www.guisk.no og        GuiSportsklubb Følg med på www.guisk.no og        GuiSportsklubb

Sport1 Røyken er en fullsortiments sportsbutikk på 500 m2 
med hovedfokus på løp, sykkel, ski og klubb.

Vi har spesialisert oss på riktig fottøy, og byr på et godt utvalg av alle typer sko 
til løping, fritid, fjell- og turbruk. 

Innen sykkel har vi i dag et bredt utvalg av sykler til barn og voksne og et utvidet 
sortiment på EL-sykkel. Vi har sykkelverksted i butikken som dekker alle behov 

innen service og reparasjon.
På vinterstid har vi stort fokus på nordiske ski. Kompetansen vår er høy og vi legger 

stor vekt på å finne riktige ski til kundene våre. Vi har også et grunnsortiment innenfor 
kategorien alpint. Verkstedet vårt tilbyr både preparering og sliping av ski i vinterhalvåret.

Fra høsten 2021 åpner Sport1 Slemmestad på nye Rortunet. 
Butikken på Slemmestad blir også en fullsortiments sportsbutikk med de samme fokus-

områdene som i Røyken. Butikkene vil samarbeide tett og vil til enhver tid tilpasse 
varesortimentet etter etterspørsel fra kundene. 

Klubbsamarbeidet med Gui SK vil i en mellomperiode inntil vi åpner Sport1 Slemmestad, 
ligge hos Sport1 Røyken. Her skal alle medlemmene få mulighet til å kjøpe alt av klubbartikler 

og sportsutstyr, og benytte seg av alle medlemsfordeler som ligger i avtalen.

Gui SK HAR INNGÅTT 
UTSTYRSAVTALE MED

GUI SK BASISSORTIMENT
Lagerførte varer
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- På Sjøstrand fikk utøverne skikkelig testet fysikken, sier 
Børve. Her skulle deltakerne lagvis fylle sandsekker med totalt 
30 kg sand som de deretter skulle frakte gjennom en løype.  
Øvelsen testet utøvernes evne til 
planlegging, taktikk, fysikk og ikke minst samarbeid og 
kommunikasjon. Øvelsen skapte stort engasjement og mange 
hadde nok løst oppgaven ulikt og raskere om de fikk en 
sjanse til.

De to siste postene ble 
gjennomført på 
Arnestad, først 
individuell «skranke» 
og deretter lagvis 
volleyball øvelse. 
Etter endt treningsøkt på 
6 timer ble dagen 
avsluttet med pizza 
og premieutdeling. 

- En flott start på 
sesongen med treningsglede, godt humør og mye latter; 
avslutter Børve.

 - Det var en spent og 
 glad gjeng som møtte 
 opp på Blakstad skole 
 klokken 10 lørdag 
 1. mai. Det eneste de 
 visste var at de skulle 
 være aktive i en del 
 timer; forteller Einar 
 Børve, lagleder i Team 
 Eid. 10 etablerte ut-
 øvere og 9 nye skulle 
 bli kjent gjennom 
 deltakelse i ulike 
 øvelser. 

 Mange så fram til å 
 komme i gang med 
 fellestreninger igjen 
etter annerledes sesongen 2021. Dagen var satt av til «boot-
camp» med øvelser, blant annet kjent fra Mesternes Mester. 
Første etappe var å sykle til Holmen for første aktivitetspost. 
Her ble deltakerne delt inn i lag med to og to utøvere før de 
ble sendt ut på orienteringsoppgave i Grønlia. 

Deretter ble kursen satt videre til Elnestangen på sykkel for 
den individuelle oppgaven «gåten». Her ble det leting etter 
og telling av ulike gjenstander. Etter å ha funnet riktig antall 
gjenstander fulgte en frustrerende regneoppgave for å komme 
i mål med gåten.  Etter å ha løst gåten syklet utøverne videre 
til Sjøstrand hvor dagens tyngste oppgave ventet. 

TEAM EID 
PÅ «BOOTCAMP»

Lørdag 1. mai møttes de eldste langrennsløperne i GUI SK til «Bootcamp» for å starte 
treningen mot skisesongen 2021/22. En dag preget av fart, hard trening og mye moro.

En av startene i Bringebærløpet 
tidligere år.

FAKTABOKS TEAM EID: 
Team Eid er et samarbeid mellom klubbene GUI SK og Dikemark IF. 
Teamet legger til rette for utøvere som ønsker å trene langrenn aktivt når 
man blir 15-16 år. Teamet består kommende sesong av 22 utøvere, 
hvorav 16 fra GUI og 6 fra Dikemark. Vinterens store mål for Team Eid er 
NM for 15- og 16- åringer i Holmenkollen. Satsende juniorløpere 
(17 - 20 år) i Gui SK har tilbud gjennom Team Vestmarka.

Foto: Einar Børve

Team Eid 
2021/22

Foto: Einar Børve

Vegard Hodneland Hansen sto lengst av alle 
i skrankeøvelsen.

I VOLLEN 15. AUGUST

Søndag 15. august er det igjen klart for det tradisjonsrike Bringebærløpet 
i Vollen. Løpet er et trimløp som arrangeres av GUI SK med et variert 
tilbud av løyper for store og små. I fjor ble arrangementet avlyst pga. smitte-
situasjonen, men i år håper langrennsgruppa at det lar gjennomføre.

Planleggingen er i godt i gang og vi gleder oss ekstra mye til å arrangere løpet i år. 
Det er et flott arrangement i nærområdet med familiefokus, positivt engasjement 
og løyper for alle; sier Lasse Kollerud, leder i langrennsgruppa i GUI SK.

Foto: Knut Førsund

Følg med på www.guisk.no og        GuiSportsklubb Følg med på www.guisk.no og        GuiSportsklubb

Sport1 Røyken er en fullsortiments sportsbutikk på 500 m2 
med hovedfokus på løp, sykkel, ski og klubb.

Vi har spesialisert oss på riktig fottøy, og byr på et godt utvalg av alle typer sko 
til løping, fritid, fjell- og turbruk. 

Innen sykkel har vi i dag et bredt utvalg av sykler til barn og voksne og et utvidet 
sortiment på EL-sykkel. Vi har sykkelverksted i butikken som dekker alle behov 

innen service og reparasjon.
På vinterstid har vi stort fokus på nordiske ski. Kompetansen vår er høy og vi legger 

stor vekt på å finne riktige ski til kundene våre. Vi har også et grunnsortiment innenfor 
kategorien alpint. Verkstedet vårt tilbyr både preparering og sliping av ski i vinterhalvåret.

Fra høsten 2021 åpner Sport1 Slemmestad på nye Rortunet. 
Butikken på Slemmestad blir også en fullsortiments sportsbutikk med de samme fokus-

områdene som i Røyken. Butikkene vil samarbeide tett og vil til enhver tid tilpasse 
varesortimentet etter etterspørsel fra kundene. 

Klubbsamarbeidet med Gui SK vil i en mellomperiode inntil vi åpner Sport1 Slemmestad, 
ligge hos Sport1 Røyken. Her skal alle medlemmene få mulighet til å kjøpe alt av klubbartikler 

og sportsutstyr, og benytte seg av alle medlemsfordeler som ligger i avtalen.

Gui SK HAR INNGÅTT 
UTSTYRSAVTALE MED

GUI SK BASISSORTIMENT
Lagerførte varer
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2.-6. august og 9.-13 august 
Sted: Vollen og Heggedal.
Åpent for jenter og gutter som skal gå 
i 1. til 7. klasse kommende skoleår - 6 -12 år. 
Pris som i fjor: kr 1750,- inkl. en fin t-skjorte.
Barna kan leveres fra kl. 08.15 og hentes mellom kl. 15.30 og 16.30. Sted for 
oppmøte og henting blir som i 2020 på ulike steder i Vollen og Heggedal.

TINE FOTBALLSKOLE
UKE 25 OG 32

21.-25. juni og 9.-13. august
Sted: Arnestad stadion og Gjellum stadion.
Tine fotballskole arrangeres av Gui fotball for 
jenter og gutter født mellom 2009 og 2014. 
Pris: 1490,-
Det er mulig å levere spillere fra kl. 08:00 og spillerne må hentes senest 
kl.16:00. Mellom kl. 08:00-09:00 og 15:00-16:00 vil spillerne være under 
voksent oppsyn - men det er ingen organisert aktivitet i dette 
tidsrommet.

IDRETTSUKA UKE 31 OG 32

FRIIDRETT FOTBALL HÅNDBALL VILLMARK VANN-
AKTIVITETER

BORD-
TENNIS

INNE-
BANDY

ORIEN-
TERING

FRISBEE-
GOLF

BASKETBALL BEACH 
HÅNDBALL

KANO-
PADLING

SKØYTER/
INLINE

SAND-
VOLLEY-

BALL

BADING 
O.A.

Påmelding og oppdatert informasjon for FOTBALLSKOLE og IDRETTSUKA 
vil bli lagt ut på våre nettsider, publisert på facebook og sendt på mail til de vi har 

kontaktinfo på (medlemmer).

Følg med på www.guisk.no og        GuiSportsklubb
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DITT LOKALE HANDELSSTED

hygg deg 

 i heggedal
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HEGGEDAL MENIGHET

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

Hva skal man velge?
Mange er nå inne i en viktig tid, og er i ferd med å gjøre 

et viktig valg. Skal man konfirmere seg i kirken, huma-
nistisk eller ikke i det hele tatt? Hva er riktig? Hvem skal 
avgjøre dette valget? Foreldre, venner eller konfirmanten 
selv? De valgene vi tar har ofte betydning for andre enn 
bare oss selv og det er på grunnlag av det vi mener og tror 
at vi foretar valgene våre.

Vi mennesker og særlig barn og unge har mange spørs-
mål om livet og om døden. Hvorfor er vi mennesker til 
og finnes det en Gud? Konfirmasjon i kirken handler om 
å utforske kristen tro og livets store spørsmål. Alle er vel-
kommen til konfirmasjon i kirken, uansett om du tror, er i 
tvil eller bare er nysgjerrig og vil lære mer om hvem Gud 
er og hvem du er.

I Heggedal kirke har vi et spennende konfirmantopp-
legg. Vi ønsker gjennom lek, læring, diskusjon og undring 
å finne svar på de store spørsmålene om tro og tvil. Kan-
skje vi lykkes eller kanskje finner vi bare flere spørsmål?

Grunnet korona blir det ikke et informasjonsmøte nå på 
våren, men vi håper vi får til et til høsten. Det vil først bli 
sendt ut et brev, så en brosjyre til alle døpte født i 2007. 
Vi sender ikke lenger ut brev til barn/ungdom som ikke 
er registrert som døpt hos oss. Derimot er konfirmasjon i 
kirken et åpent tilbud for alle, uansett om ungdommen er 
døpt eller ei. Det vil bli digital påmelding til konfirmasjon, 
og den åpnes til høsten.

Konfirmasjonsdatoene for høsten er satt til 10. og 11. 
september.

For mer informasjon, ta kontakt med menighets pedagog 
Marianne Solheim, ms885@kirken.no. 

Søndag 30. mai søker kirken din 
AGENTER TIL TÅRNAGENTLØYPE i Østenstad kirke! 

Invitasjon er sendt ut til alle døpte 
på 2. og 3. trinn, men tiltaket er for 
alle i riktig alder!

Denne dagen blir du med og lø-
ser koder og mysterier. Klarer man 
å løse hele mysteriet, venter det 
kanskje en premie til slutt? Alle på-
meldte vil få oppmøtetidspunkt mel-
lom 12 og 16 
den aktuelle 
dagen for å 

opprettholde smittevernhensyn. For 
mer informasjon, ta kontakt med Ma-
rianne Solheim, marianne.solheim@
asker.kirken.no, 95284767.

Det er elektronisk påmelding, så 
scann QR-koden for påmelding!

Velkommen til Åpen kirke onsdager kl 19.00 – 20.30
I Heggedal kirke er det er igjen åpnet opp med Åpen Kirke, onsdager kl 19:00-
20:30. Vi ønsker at kirken skal være et rom for alle livets dager, med glede, stillhet 
og savn, undring, tro og håp.
Her kan du tenne et lys i lysgloben, be, være i stillhet eller lytte til musikken. Du 
kan skrive en bønnelapp og legge den i bønnekassen. 
Kvelden avsluttes med at de som ønsker, ber Fader vår og Velsignelsen i fellesskap.
Kontaktperson: Jorun Kjærstad, Diakonarbeider Heggedal 
E-post: jk627@kirken.no  Mobil: 922 07 791

En utfordrende tid!
Kirken og aktiviteter i menigheten har det 
siste året dessverre ikke vært så tilgjengelig 
som vi ønsker. Mange ganger har vi måttet 
avlyse, endre og tilpasse. Det er krevende, 
men det er noe de fleste av oss har blitt gan-
ske gode på etterhvert. Den siste tiden har 
det vært mye lukkede dører, få eller ingen gudstjenester, 
lite kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid og omtrent fra-
værende arbeid for voksne og seniorer. Det har skapt et 
savn som mange, både menighetslemmer og ansatte lider 
under.

Heggedal menighet har prøvd å ringe folk vi vet er 
alene. Menighetens ungdomsgruppe, Team Heggedal, har 
møttes så å si hver tirsdag enten på Teams, rundt en bål-
panne eller i kirkerommet med god avstand. Vi har også 
gjort opptak av gudstjenester og små andakter som vi har 
sendt på vår hjemmeside og på Facebooksiden vår. Dette 
har vi lyst til å fortsette med som et supplement når vi kan 
åpne dørene enda mer enn nå. Åpen kirke ønsker vi også å 
fortsette med. Dette har blitt et populært tiltak.

Vi, som alle andre i samfunnet, er lei nå, men vi ser at 
det er håp og lys i tunnelen. Vi må åpne gradvis og følge 
de reglene som til enhver tid gjelder med hensyn til antall 
og avstand. Følg med på hva som skjer på menighetens 
hjemmeside og facebookside, og vær ikke redd for å melde 
deg på gudstjenester eller ta kontakt med oss om du trenger 
det!
Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! 
For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.» (Jos. 1,9)

Marianne Solheim
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HEGGEDAL MENIGHET

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Voksne/Senior
• 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: 29. april, 27. mai og 
10. juni

• Tårnagentløype 30. mai i Østenstad kirke for 2. og 3. 
klassinger

• Førsteklasses – utdeling av 6-års bok, søndag 22. 
august kl. 11.00

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.

• Sommerleir 5. juli til 10. juli – Hurdal Verk
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.
• 09.05 kl. 11.00 Ute-gudstjeneste
• 16.05 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 23.05 kl. 11.00 Pinsedag-gudstjeneste
• 06.06 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 13.06 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 20.06 kl. 11.00 Gudstjeneste (siste før sommeren)
• 08.08 kl. 11.00 Gudstjeneste (første etter sommeren)

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!

Menighetsstoffet forsetter neste side......

Endringer i staben fra høsten
Ny daglig leder
Daglig leder Liv Ruud slutter i Heggedal og går over til å 
være 100% daglig leder i Østenstad. Elisabeth Hagen Ris-
tesund er nettopp tilsatt som ny daglig leder for Heggedal 
(50%) og Slemmestad/Nærsnes (50%) menigheter. 
Vikar for sokneprest
Sokneprest Magnus Pettersen Kjellin skal i ett år fra august 
fungere som sokneprest i Østenstad kirke. Det er lyst ut 
et vikariat for soknepreststillingen i Heggedal. Hvem som 
blir ansatt blir klart i løpet av mai. 

Har du en som gleder seg 
eller kanskje også gruer 
seg litt til å begynne på 
skolen til høsten?

Heggedal menighet 
vil gjerne være med å 
markere skolestart for 

alle flotte Førsteklassinger til høsten ved å invitere til Før-
steklasses med utdeling av 6-års bok søndag 22. august. 
Invitasjon vil bli sendt ut i posten før sommeren.

For mer informasjon, ta kontakt med Marianne Sol-
heim, ms885@kirken.no

Vi må håpe og tro at vi kan gjenoppta møtevirksomheten uten 
vesentlige restriksjoner når sommeren ligger bak oss. Vi gle-
der oss til å kunne åpne Holmen kirkes dører til følgende kir-
keakademimøter til høsten – under temaet HVA ER DET VI 
MÅ SNAKKE OM:
• Torsdag 30. september: Professor Thomas Hylland Erik-

sen: «Isbjørnen i rommet: Hvorfor vekst er uforenlig med 
bærekraft»

• Torsdag 28. oktober: Forfatter Cathrine Sandnes: «Hvordan forandret vi oss 
etter 22. juli?»

• Torsdag 18. november: Filmskaper Nina Grünfeld: «Evig jøde i Norge?»
• Torsdag 2. desember: Professor Finn Skårderud: «Uro i sinnet»Kontakt:  

   Einar Solbu, Styreleder 
   Tlf. 915 68 343, einar.solbu@eskulturdialog.com

Kirkeakademiet i Asker
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HEGGEDAL MENIGHET

Livets gang i Heggedal
Perioden 8. mars. 2021- 29. april 2021

Døpte
(Dato for dåpsseremoni) 

• 14.03.2021  Noah Tornes Holen

Døde 
(dato for gravferd)

• 18.03.2021 Else Solveig 
Merckoll 

• 23.03.2021 Arne Svein Thorp 
• 23.04.2021 Anniken Aabø 

Strømme 

Vi er TILGJENGELIG!
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

«Jeg får jo vondt av epletreet når vi beskjærer greinene sånn som dette, men 
jeg tenker også at vi hjelper det.» Bjørn Erik står og trimmer treet og viser meg 
hvordan man skal klippe det ned slik at treet strekker seg utover i stedet for 
oppover – da kan man også nå eplene fra bakken. Vi står under noen gamle 
epletrær og kikker på knoppene som er like ved å sprette. Jeg spør hva han syns 
er bra med arbeidstiltaket. «Det er å få noen rutiner, og så lærer jeg hvordan jeg 
skal drive en hage. Det passer godt nå når jeg har fått min egen hage.»

Vi snakker om jordsmonnet, og hvilke trær som evner å gro hvor. Vi møtes 
på fast grunn og deler tanker og kunnskap. Det er sola som gir oss varme, og 
hendene våre berører de samme trærne. Vi bygger en felles erfaring og opple-
velse. Hun som bor i huset til hagen kommer ned med redskap som kan hjelpe 
oss i arbeidet, og vi slår av en prat. I arbeidstiltaket bygges erfaringer og re-
lasjoner som er knyttet til mennesker og steder rundt om i Asker, og vi møter 
hverandre på noen grunnleggende menneskelige premisser - i et fysisk arbeid. 

Fysisk arbeid, det kan være tungt og krevende, men man gjør det kroppen 
evner. Trond, en annen av karene som er med, forteller at det fine med arbeids-
tiltaket er hvordan kroppen får komme seg i form etter stygge skader. Han har 
knust den ene skuldra, men jo lenger han jobber jo sterkere blir han, og kroppen 
tåler etter hvert et tyngre arbeid. Det minner meg på epletrærne som beskjæres 
- det er brutalt å kutte vekk friske greiner, men de greinene som står igjen bærer 
god frukt og er mulige å nå fra bakkeplan. Jobb gjennom arbeidstiltaket kan 
være fysisk krevende, og man må “trimme” dagsrytmen. Man er nødt til å stå 
opp på morgenkvisten og komme seg ned til Asker sentrum, men der får man 
også plante føttene sine i et godt jordsmonn, og smil, lønn, muskler, vennskap 
og kunnskap kan etter hvert høstes inn. 

Arbeidstiltaket er et lavterskel jobbtilbud for dagarbeidere i aktiv rus, men 
også et springbrett for folk som er på vei til et liv uten rus. Den som møter 
opp på Varmestua i Asker sentrum kan få mulighet til å gjøre ulike jobber. Det 
kan være hagearbeid, snømåking, transport/flytting, nedvasking av kommunale 
leiligheter og henting av varer til Feltarbeidets bruktbutikk. Bruktbutikken er 
en viktig del av arbeidstiltaket hvor dagarbeiderne betjener kassa, priser varer 
og sorterer det som kjøres til Yggeseth. Butikken tar imot det du ikke lenger 
bruker, og er det noe du trenger kan du ta turen innom for å handle. I tillegg til 
dette holder Lyspunkt1 til i Heggedal Fabrikker hvor deltakere får arbeidstre-
ning. Her produseres lys i mange varianter – vanlige stearinlys, trearmede lys 
til jul, globelys og ikke minst Norges største produksjon av alterlys. 

Bruktbutikken, og etter hvert også Varmestua, er på flyttefot! Et par nummer 
du kan nå oss på er derfor hendig. Arbeidstiltaket: 40449423. Bruktbutikken: 
67414022. 

Skrevet av Gateprest Solveig Vatn Weisser

Trenger du noen å 
prate med?
Diakonarbeider Heggedal, Jorun 
Kjærstad, er tilbake i kafeen på 
Innbyggertorget hver torsdag kl 14-
16 og slår av en prat med de som 
ønsker å sette seg ned litt ved bor-
det, for å snakke om smått og stort 
i livet.

Arbeidstiltaket
Trenger du av og til hjelp til praktisk arbeid i hus eller hage?

Kirkens Feltarbeid i Asker:
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“Bakgårdshund”

Magnus Buen Halvorsen kom fra Drammen til Gullhella i 
1985, da han var 12, og bodde en periode i Blakstad ha-
geby. Nå har han familie med 4 barn i alderen 4 til 15 år, og 
har bodd i Heggedal de 4 siste årene. han har vært lærer 
på Hagaløkka (barneskole) i 17 år.

”Bakgårdshund” er hans fjerde ungdomsroman. Debu-
ten kom med ”Aston Martin”  i 2012. Bøkene ”En dag skal 
jeg stupe” (2014) og ”Dødball” (2017) var tenkt å bli til 
en trilogi. Bøkene handler mye om familierelasjoner, om 
vennskap og om ungdom som skal finne sin plass og en 
plattform å stå på i all påvirkningen som kommer herfra 
og derfra. 

Mens de tre første bøkene forteller fra norske familier, er 
historien i ”Bakgårdshund” fra et innvandrermiljø. Hoved-
personen Balal er fjorten år og kom til Norge med familien 
etter en dramatisk hendelse på farens jobb i hjemlandet. 
Sammen med tre kompiser driver Balal en YouTube-kanal 
der de filmer uskyldige stunt (”pranks”) med folk på gata, 
men interessen for kanalen er liten. I et forsøk på å virkelig 
vekke oppmerksomhet filmer de en aksjon på National-
theatret stasjon. Det går veldig galt, og dette rammer også 
Balals foreldre, som bærer på traumatiske opplevelser fra 
en hendelse i hjemlandet de aldri har fortalt om.

Du tør å skrive for ungdom?

Jeg tenker ikke så mye på det å tørre. Det er spennende å 
prøve å treffe. Og som med de andre bøkene tenker jeg at 
jeg treffer ikke alle. Men jeg har fått tilbakemeldinger fra 
noen som synes bøkene har vært viktige for dem å lese. Og 
det er en inspirasjon og motivasjon til å fortsette.

Hvordan klarer du å be-
skrive ungdomslivet slik 
at ungdom tar innholdet?

Det krever en del rese-
arch, både når det gjelder 
uttrykk ungdom bruker, 
og hvordan de snakker til 
hverandre. Jeg er heldig 
som er lærer, og kommer 
tettere på, og har ungdom 
i huset her. Men språket i 
bøkene bærer ikke preg av 
å være et ungdomsspråk.

”Bakgårdhund” skildrer et innvandrermiljø?

Jeg føler at jeg har litt kunnskap om innvandring og inte-
grering. Hagaløkka er en flerkulturell skole, og vi har en 
mottaksklasse der. De som flytter til Asker fra et annet 
land, og ikke kan norsk, går det første året på Hagaløkka, 
før de begynner på sin nærskole. ”Velkomstklassen”, som 
vi kaller den, er en viktig del av Hagaløkka. Det er noe jeg 
brenner for, det å jobbe med det flerkulturelle. Og jeg sy-
nes det er viktig å løfte fram at det gir både utfordringer 
og gleder.

I boka får ungdommen i familien et stort ansvar?

Det er mange barn og unge som må ta et litt for stort an-
svar når en familie sliter. Og i dette tilfellet strever familien 
veldig. Hver og en sliter, og samspillet dem i mellom er 
veldig vanskelig. Det blir noen overlevelsesstrategier, og få 
det til å gå rundt. Men i boka blir foreldrene med, og det 
går framover. Det er optimisme, og det har vært viktig for 
meg å få fram.

Så er jeg opptatt av hva slags forventninger familier har 
når de flytter til Norge. De forventer å komme til et fritt 
land hvor de ikke trengte å være redd for terror eller an-
dre katastrofer. Men så går statsministeren ut og sier at 
det kan skje katastrofer i Norge, og at det er lurt å ha et 
beredskapslager. 

Vi kan gå litt i oss selv og tenke på hva vi forventer av en 
familie som kommer hit, og hva slags forventninger de 
har. For meg er det viktig å få fram at dette kan være en 
diskusjon, uten at det er et fasitsvar.

Magnus favner mye i boka, fra familierelasjoner til inn-
vandring, integrering og ”storpolitikk”. Og han får fram 
sammenhenger, uten å moralisere eller misjonere. Det er 
en tankevekkende bok. Så om du er i målgruppa eller ikke, 
vil jeg si ”gå og lån - eller løp og kjøp!”

Dag Henning Sæther

Fjerde ungdomsroman fra Magnus Buen Halvorsen

Boka var utsolgt fra bokhandlene i Asker, og utlånt fra biblioteket. Da et eksem-
plar endelig kom i hus, var det bra den ikke var på mer enn 160 sider. For den ble 
lest fra perm til perm, uten stopp. Det er bare å skrive under på forlagets egen 
karakteristikk - ”en drivende ungdomsroman om tilhørighet og vennskap, og livet 
med YouTube”.
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På omattatt prøver vi å finne nye måter å bruke tingene på. 
Har du laget noe morsomt av brukte ting i hagen? Del gjerne 
dine ombruksidéer. Send bilder på mail til Omattatt eller bruk 
emneknaggen #omattattTips i sosiale medier. 
Synes du ombruk, redesign og reparasjon er spennende? 
Finn inspirasjon på @Omattatt-kreativt ombruksverksted 
på Facebook og @omattatt.asker på Instagram. 
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Tekst og foto: 
Aud Ingeborg Børseth

Noen ganger knuser vi ting vi er glad i. 
En knust tallerken er ikke så pen på 
middagsbordet, men kan bli dekorativ i et 
blomsterbed. Støvler med hull fungerer dårlig 
i regnvær, men kan bli morsomme blomsterpotter.  

hageinspirasjon

Informasjon:
Omattatt har for tiden stengt for organisert aktivitet, men snart 
åpnes det for aktiviteter for barn og unge. Medlemmer kan 
låne utstyr og materiell så lenge vi har koronastengt. Ønsker 
du mer informasjon kan du ta kontakt med Aud Ingeborg på 
tlf: 929 92 228 eller på mail: aud-ingeborg@iheggedal.no. 
Blir du medlem får du all informasjon tilsendt på mail. 

Kreativ

Vi søker revisor med autorisasjon
Vi setter STOR pris på alle våre frivillige. 
Har du lyst til å bidra med frivillig innsats 
for vår forening?
Omattatt har fått støtte fra Gjensidige-
stiftelsen. Snart skal vi levere slutt-
rapport og trenger et revidert regnskap. 

Er du autorisert revisor og kan bistå oss 
med dette på frivillig basis? 
Ta kontakt for en uforpliktende prat.
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FACEBOOK-GRUPPE 

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

Maleriutstilling på Innbyggertorget. 
Foto: Terje Reier Gundersen (5. mai 2021)

Det er freddan i Kistefossdammen.
Foto: Terje Reier Gundersen (23. april 2021)

Supermåne over 
Heggedal i går!

Foto: Sven Magnus Løken (27. april 2021)

Nydelig maidag. Bilde ble tatt på 
min tur til Vanntanken i dag tidlig.

Foto: Solveig Høiland (2. mai 2021)

Fløy nettopp over Heggedal.
Foto: Jan Erik Leite (27. april 2021)

Heggedal skyline.
Foto: Frode Auset (29. april 2021)

Herr Flaggspett i farta, Hallenskog.
Foto: Torstein Rønaas (1. mai 2021)

Åmotlia og Haugenlia.
Foto: Terje Reier Gundersen (1. mai 2021)

Lyse kvelder nå.
 Foto: Çddbjörn Foßhaûg (2. mai 2021)
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HEGGEDALSPOSTEN 

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

Fløy nettopp over Heggedal.
Foto: Jan Erik Leite (27. april 2021)

Lurt å ta Heggedals-
bakken i dag, rehabilite-
ring av fartsdumpa ved 
Heggedal Skole lager kø 
i begge retninger (3. mai).
Erik Hovdahl

Flott vandring langs 
Oldtidsveien fra Røyken 
kirke til Slemmestad i 
dag i regi av historie-
laget. Terje Martinsen 
var fremragende tur-
guide. Åtte kilometer 
tilbakelagt. Diis Bøhn

I urskogen langs Gro-
dalselva, blant falne og 
stående kjemper, hel-
digvis urørt natur igjen i 
nærmiljøet, i Heggedal.
Sverre Aae

Det er i år oppdaget fug-
leinfluensa blant svaner 
og ender i Asker- 

området. Vi bringer vi-
dere en sterk oppfordring 
fra mattilsynet om å ikke 
mate fugler da dette kan 
føre med seg spredning 
av sykdom inn til den 
kommersielle fjærkre-
produksjonen.
Katrine Haugstad

Bekkestua - et nydelig 
turmål for små og store 
med hjertet i 1389.
Dag M. Vegel

Vinden i dag har virkelig 
fått fart på issmeltinga på 
Gjellumvannet. Ikke mye 
igjen nå. Vakker himmel 
i kveld også.
Nina Tangvik

Bytte fra 4G til 5G mo-
bilnettet i Heggedal og 
området rundt skjedde 
29. mars. 5G er den 
lille antennen, 4G er den 
store på bildet.
Erik Hovdahl

Heggedal skyline.
Foto: Frode Auset (29. april 2021)

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.

Det er på tide å sette ut hagemøblene!
Kom gjerne innom så kan vi hjelpe deg 
med den beste løsningen for ditt uterom.

Utesesong

Cane-line

34-35 Facebook 3-2021.indd   3534-35 Facebook 3-2021.indd   35 11.05.2021   23:05:2211.05.2021   23:05:22



LIONS CLUB HEGGEDAL

 
 
Nå har vi kommet godt inn i sommerhalvåret, 
mai står på hell, og vi beveger oss mot 
sommermånedene juni og juli. Vi håper alle på 
en varm og solfylt sommer, med meget laber 
koronaaktivitet. 

 

 

 

Årets tulipanaksjon, som skulle gått av stabelen 
24. april 2021, måtte vi av smittevernhensyn 
beklageligvis avlyse. Det er synd at en slik 
viktig aktivitet avlyses. For de pengene som 
kommer inn, går alt i sin helhet til formål som 
MOT NARKOTIKA og MITT VALG, som er 
et kursopplegg vi har i barnehager, skoler og 
idretten. Pengene blir brukt til å kurse lærere og 
personell ved skolene. Målet med disse kursene 
er å forebygge rusmisbruk, etablere gode 
levevaner, utvikle god psykisk helse, samt bidra 
til å håndtere tanker og følelser. 

Lionsklubben har likevel gitt 5000 kroner til 
Mitt Valg, som plaster på såret. 

Det har vært laber aktivitet i Lionsklubben 
denne våren på grunn av pandemien. Selv om vi 
ikke syns like godt i Heggedal som vi 
tradisjonelt gjør, er vi her likevel. Og bidrar på 
vår, etter forholdene, beste måte. Lionsåret 
2020/2021 nærmer seg slutten. Men like over 
sommeren starter et nytt. Da håper vi at 
samfunnet har åpnet såpass mye opp igjen, at 
Lions kan gjenoppta sin fulle aktivitet utover 
høsten. 

Lions-arbeid er både sosialt og ikke minst 
meget givende. Målet er blant annet å bidra til å 
gjøre en forskjell i folks hverdag.  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. 
 
HUSK GRASROTANDELEN 
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 
kommisjonær – for å være grasrotgiver 
må du være kunde hos Norsk Tipping. 

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

 

Lionsklubben ønsker alle i Heggedal
en riktig god sommer
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Asker kommune planlegger å bygge sykkelvei langs 
Vollenveien, i første omgang fra Guibekken til avkjø-
ringen mot Yggeset. Kommunen har hatt utfordringer 
med å komme til enighet med de syv grunneierne 
langs den 600 meter strekningen. Nå gjenstår kun én 
avtale som hindrer fremdrift i prosjektet. Kommunen 
håper allikevel på å starte byggingen av det første 
strekket, om de så må avslutte veien litt før 
avkjøringen mot Yggeset. 

Foreløpig er det bevilget penger for å bygge gang- og 
sykkelvei frem til avkjøringen mot Yggeset. Politiker-
ne har bedt kommunedirektøren sjekke muligheten 
for å forlenge traseen ned til Gislehellinga, slik at det 
blir sammenhengende gang- og sykkelvei langs 
Vollenveien fra Røykenveien til Slemmestadveien.

Kan bli gang- og sykkelvei fra 
Guibekken til Gislehellinga

Avfall fra hele Asker kommune 
skal lastes om på Yggeset
Det er vedtatt at Yggeset gjenvinningsstasjon vil bli 
kommunens omlastningsplass for innsamlet avfall. 
I dag kjøres avfall fra nordre del av kommunen inn til 
Isi gjenvinningsstasjon i Bærum, mens avfall fra den 
søndre del av Asker allerede lastes om på Yggeset. 
Ordningen anses ikke som optimal, og ved utgangen 
av 2021 opphører avtalen med Bærum kommune. 
 Asplan Viak har derfor utredet syv ulike plasseringer 
for et felles anlegg i Asker. De mest aktuelle alternative-
ne har vært Auvi, Follestad eller Yggeset. Utredningen 
viser at Yggeset gjenvinningsstasjon i Heggedal vil gi 
mest optimalt kjøremønster, lavest kostnader knyttet til 
etablering og transport, og minst klimapåvirkning. 

Avfallet som samles inn av renovasjonsbilene vil 
dermed bli kjørt til Yggeset. Her blir avfallet lastet om 
for videre transport til ulike mottaks- og behandlings-
steder på Østlandet. Planen er å bygge en overbygget 
omlastningsplass, trolig på nedre del av gjenvinnings-
stasjonen. Kommunedirektøren vil fremme ny sak om 
prosjektgjennomføring og endelig investeringsbehov. 

Foto: Ian Spink

Status på Heggedal Torg
Det siste byggetrinnet går etter planen. Entreprenør 
er i rute til ferdigstillelse på denne siden av nyttår. Før 
sommeren skal det anlegges ny vei på vestsiden av 
prosjektet, med avkjøring fra Heggedalsveien inn til 
Trevaren. Til høsten gjenstår kun kompletteringer.

Årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral 
Årsmøtet avholdes onsdag 22. september kl. 1900 
på Heggedal innbyggertorg - hvis coronasituasjo-
nen tillater det. Saksliste i henhold til Nærmiljøsen-
tralens vedtekter. Sakspapirer vil være tilgjengelig 
på www.iheggedal.no og legges ut på innbyggertor-
get senest en uke før årsmøtet. Saker som ønskes 
fremmet på årsmøtet må være styret i hende senest 
2 uker før årsmøtet.

I Vinterveien ved Guibekken har det vært planlagt 
og godkjent for bygging av ti nye boliger langs
Gjellumvannet. Prosjektet Vinterveien 2 har vært 
under utvikling lenge. Nå velger utbygger Pilares Ei-
endom AS allikevel å selge det planlagte prosjektet.

Boligprosjekt i Vinterveien

Kommunen har vedtatt  forslag til reguleringsplan 
for boligprosjektet Gullhellinga i Gullhellaveien. 
Reguleringsplanforslaget er lagt ut til offentlig et-
tersyn. Høringsfrist er 10.06.2021. Halvparten av 
boligene skal selges, med forkjøpsrett for medlem-
mer i ABBL. Andre halvparten skal leies ut gjennom 
Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker. Det planlegges 
totalt 30 leiligheter
 Det stilles rekkefølgekrav om å først opparbeide 
fortau langs deler av Gullhellaveien for å sikre en 
bedre og tryggere vei til stasjonen og marka. Pla-
nområdet omfatter også et tilleggsareal, parkering, 
langs Gullhellaveien, nordøst for krysset Norddals-
veien, Korpefaret og Korpåsen.

Gullhellinga på høring

Foto: Ian Spink
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Parkeringsplassen i bukta ned mot Kistefossdam-
men er nå fjernet. Midlertidig trasé for fotgjengere i 
dette området vil bli lagt om før sommerferien, og ny 
trasé for fotgjengere vil følge kanten av Trevaren. 
 Asker kommune planlegger å ha kontrahert entre-
prenør for utførelse av Heggedal torg og park innen 
midten av juni. Planlagt oppstart for anleggsarbei-
der er primo august 2021, med planlagt ferdigstillel-
se høsten 2022. Fremdriften er litt forsinket grunnet 
behov for politiske avklaringer før tilbudskonkur-
ranse om utførelse kunne utlyses.

Klargjøring for torg og park

Foto: Terje R. Gundersen

Bane NOR fortsetter å oppgradere 
og fornye Spikkestadbanen. Banen 
vil være stengt midt på dagen (kl. 
09-13) mellom 14. juni og 16. juni. 
Fra 3. juli til 2. august vil banen 
være stengt hele døgnet. Foreløpig 
er arbeidene under planlegging og en av aktivitetene 
vil være masseutskifting på en strekning av sporet 
ved Gullhella. Dette betyr at man skifter ut masser 
som har mye finstoff og som derfor er mer utsatt for 
nedknusing, teleproblemer og ras enn når grøvre 
materialer er benyttet. Spikkestadbanen er 150 år, 
og den gangen brukte man først og fremst lokale 
masser. I dagens banebygging legges all vekt på 
materialer som er sterke nok til ikke å knuses ned. 
I tillegg opplyser Bane NOR at det kan være aktuelt 
også å skifte ut stikkrenner, men dette er ikke avklart 
enda. Vi har registrert at togene for tiden går svært 
sakte forbi Hallenskog, og vil forsøke å finne ut av 
dette. Mer informasjon i neste utgave av 
Heggedalsposten.

Spikkestadbanen 
sommerstengt

 Aktiviteter for ungdom

Utvidet åpningstid 
på postkontoret
Fremover vil postkontoret 
på Heggedal Torg være 
åpent også på lørdager
fra kl. 09-12. Ellers er det 
åpent hverdager mellom 
kl. 08-10 og kl. 15-18.
Foto: Bjørn Remseth

I Heggedal driver Ungkultur Asker ungdomsklubben 
Kaliber. Klubben ligger i kjelleren på Hovedgården 
ungdomsskole. I Asker sentrum finnes Radar kafé 
og scene, mens nyoppstartede Klokkergården ak-
tivitetshus er for ungdom i Røyken. Det skal på alle 
ungdomsklubbene være gratis sommeraktiviteter/-
kurs i uke 25, 26, 31 og 32. Både utendørs og 
innendørs hvor man skal kunne lage mat, gå på tur, 
bade, redesign, droneflying, direktesendinger, nysir-
kus, yoga, filmkvelder, skating, spilling (gaming og 
brettspill), streetart, cosplay, dans, fisking og musikk 
som band og elektronikkmusikk. 

Ø.M. Fjeld-selskapet Asker Entreprenør har inn-
gått avtale med Beliggenhet Holding om bygging 
av boligprosjektet Heggedal Terrasse i Åmotåsen. 
Totalentreprisen er verdsatt til nærmere 414 mil-
lioner kroner. I mars ble det fjernet vegetasjon på 
det 22.000 kvadratmeter store boligfeltet. Prosjektet 
består av 157 boliger, hvorav 35 allerede er solgt. 
Prosjektet skal være ferdigstilt medio 2023.

Asker Entreprenør valgt

Foto: Anders Lie Hagen

 Nytt veinavn: Vestengbakken
En av stikkveiene langs Heggedalsveien på Solberg 
får nå et eget veinavn. Det er etablert nye boliger 
i veien og det planlegges for ytterligere utbygging. 
Derfor er det behov for et eget veinavn for stikk-
veien for lettere å finne frem. Vedtatt veinavn er 
Vestengbakken, med bakgrunn i den lokale gården 
Vestengen.

Det har reist seg en ny mindre 
bygningskropp på vestsiden 
av torget. Dette prosjektet kal-
les Irene 2. Nybygget vil være 
over tre etasjer med næring i 
1. etg. og fire boenheter fordelt 
i 2. og 3. etg. Bygget er over 
eksisterende parkeringskjeller 
tilknyttet Heggedal Torg, felt 
S1, og vil få en direkte kobling 
til parkeringsanlegget. Bygget 
skal kles med røde trepaneler.

Nytt bygg i Heggedal sentrum

Illustrasjon: Vigsnæs Kosberg Arkitekter
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TA KONTAKT ELLER MELD DIN INTERESSE PÅ HEGGEDALTORG.NO
Anders Winther 
Salgs- og innovasjonsleder 

  97 97 96 96   

  anders.winther@em1oav.no

Mariell Veinan
Eiendomsmegler 

  47 30 55 97   

  mariell.veinan@em1oav.no

INNFLYTTING FRA NOVEMBER
Heggedal Torg, byggetrinn 2 nærmer seg ferdigstillelse med raske skritt. Her kommer moderne og stilfulle 3-, 4- og  
5-roms leiligheter med størrelser fra 65 til 127 m2 og høy standard. Planlagt ferdigstillelse er november-januar 2021/22. 
Kanskje du er på boligjakt, men er lei av eskalerende budrunder og storbymas? På Heggedal Torg er det faste priser  
(fra kr. 4 822 924,- inkl. omk.) og ingen budrunder. Og nå betaler du heller ikke forskudd på de resterende leilighetene. 
Velkommen til vakre Heggedal! Her bor vi tett på naturen, men likevel sentralt og med kort vei til resten av verden. 

HEGGEDAL TORG:
• Høy standard – flotte kvaliteter som blant annet 

skyve dører, vannbåren gulvvarme og enstavs 
eikeparkett

• Stort parkeringsanlegg tilrettelagt for el-bil og 
adgang med heis

• Nytt sentrum – spennende butikker og 
innbyggertorg/ kulturhus

• Nærhet til naturen, midt mellom Gjellumvannet 
og Kistefossdammen

• Meget sentral beliggenhet rett ved togstasjonen  
– kun 8 minutter med tog til Asker sentrum

Illustrasjon: Endringer vil forekomme.
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Extra Heggdal
Man-lør: 7-23

Vi gjør ALT 
for at du 

skal handle 
extra billig!
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