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Du skal ikke lyve!
Valgkampen for årets stortingvalg er i gang. Våre politikere prø-
ver å overbevise oss om at vår støtte til deres parti vil skape det 
beste samfunnet. Vi håper det blir en redelig valgkamp basert 
på sann informasjon som gir oss gode valgmuligheter. Det er 
urovekkende å se hvordan feilaktige påstander har preget val-
gene i andre land. At vi vurder fakta ulikt er naturlig, men at det 
konspireres om andres oppførsel og målsetning må vi bekjem-
pe. At det finnes organisasjoner som arbeider med å dikte opp 
usann informasjon for å fremme en sak er et sykdomstegn ved 
vårt samfunn. Vi håper at vi i Norge får beholde presse og medi-
ekanaler hvor vi kan tro på det som blir meddelt oss. Begrunnet 
gjensidig tillit er noe av det mest verdifulle ved samfunnet vårt. 
Støtt derfor opp om den seriøse og uavhengige pressen slik 
at de kan leve av å bringe oss sannferdige nyheter og ikke må 
fabrikkere lettsolgte historier!
Godt valg!

ohb

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@iheggedal.no. 
Du kan også bli medlem av Heggedalspostens Facebook-gruppe.

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

Redaksjonen for bladet ble avsluttet 17. august

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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Fremdeles kan vi se sporene etter tidligere tiders veier. De fleste er imidlertid gjengrodd eller 
har forsvunnet som følge av utbygginger – eller har blitt utvidet til dagens standard. 

Tekst: Terje Martinsen
Bilder: Lokalsamlingen Asker bibliotek

Layout: Ole-Herman Bjor

På gjengrodde stier 
– gamle veifar i vårt nærområde

I tidligere tider var sjøen den viktigste hovedveien. Derfor 
gikk mange av veiene fra Heggedalsområdet ned til sjøen 
– til Sjøstrand, Vollen og Sjøvollbukta. Historielaget har 
merket et par av disse veiene fra Heggedal til Sjøstrand 
og Vollen. Den ene går fra Heggedal sentrum via Hoved-
gården og videre gjennom Heggedalsmarka og Rustad mot 
Dalveien og videre ned til Sjøstrand, eller Yggesetstrand 
som den het i gamle dager fordi det lå en husmannsplass 
der under Yggeset. Den andre går fra Gui, over Guiberget 
og ned til Vollenbukta. I tillegg gikk det en vei fra Eid ned-
over til Sjøvollbukta. Biblioteket har brosjyrer som viser 
veiene og severdigheter langs ruta.

Vinteren var best egnet til transport. Malmen til jern-
verket på Dikemark ble blant annet på 1700-tallet fraktet 
fra Vollen via Gui og ned til Gjellumvannet. Den vesle 
veistumpen fra Guibekken ned til Støa ved vannet heter 
fortsatt Vinterveien. Men den har nok også vært brukt 
om sommeren – med båt over vannet fram til kleiva som 
snor seg oppover til Vinnulstad og videre forbi Hauger-
gårdene og Solberg fram til jernverket på Dikemark. Det 
gikk også en eldgammel vei fra Heggedal som krysset 
Skithegga ved Åmot, opp forbi Underlandsgårdene. Et-
ter å ha  kronglet seg opp kleiva ved Underland tok den 
til høyre over  Underlandsåsen til Skjellestad. Ved Skjel-

Kommunelege Hjalmar Kierulf (1856 – 1923) på pasientbesøk. Bildet 
fra 1890 er fra den nåværende Fossnesveien på Askerbørskogen med 
Vardåsen i bakgrunnen. Solberg skole fra 1864 ligger utenfor bildet 
til venstre.

Terje Martinsen på gjengrodde stier i Mysmerbakken øst 
for Gjellum idrettsanlegg (1978).

lestad krysset den Verkenselva og gikk videre til Vinnul-
stad. Ved Skjellestad delte den seg slik at det også var en 
vei gjennom Askerbørskauen på sørsida av vassdraget – 
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forbi Buval, Sebjørnsrud-gårdene, Strømnes og Eriksrud. 
Alle veiene gikk fra gård til gård gjennom tunet. Den nå-
værende  veien mellom Heggedal og Dikemark ble bygd 
like etter år 1900. Langs veiene var det gjerder slik at dyra 
holdt seg på rett side og på rett eiendom. Derfor var det 
også mange grinder som måtte åpnes og lukkes for hver 
reisende. «Dom fekk ikke gjort annet enn å åpne og lukke 
grindene» kunne  mølleren i  Grodalen, Kristian Stokker, 
fortelle. Han og broren  Andreas kjørte rughalm til det ny-
startete syke huset på  Dikemark omkring 1905. Halmen 
skulle brukes til senge halm for pasientene. På Røyken-
veien var det to grinder, samt ei i Heggdalsbakken og ei 
på Rustadveien ved Leirbekk. Grindene ble etter hvert et 
økende problem, særlig med den økende trafikken, særlig 
bil trafikken. Langs veiene måtte det gjerdes. Heggedal vel 
mente de måtte fjernes og tok dette opp med komuneinge-
niøren allerede i 1921. De fikk avslag fordi det da måtte 
gjerdes langs veiene for å holde beitedyra unna. Bare fra 
Nyhus til Røykendelet  hadde vellet regnet ut at det måtte 
settes opp 710 meter gjerde. Det betydde 290 stolper, 12 
ruller jerntråd og fire pakker kramper, i tillegg til hundre 
kroner i arbeidslønn. Først i oktober 1935 het det i vellets 
protokoll: «Efter gjentagne skrivelser til Heggedal Bruk, 

Asker kommune,  Norges Automobilforbud, Kongelig 
Norsk Auto mobilforbund har dette gitt til resultat at samt-
lige grinder er fjernet».

For bøndene i Heggedal og distriktet omkring var 
det vanlig å reise til Drammen når de skulle handle – til 
 markedet på Bragernes, eller «Bra’nes-marten» som det 
het lokalt. Da kjørte de Røykenveien til Grodal mølle, 
videre derfra på Mølleveien mot Røyken. Det irriterte 
Røyken-bøndene at ikke Asker ville være med å dekke 
vedlikehold og slitasje. I 1856 argumenterte de med at de 
hadde sikre bevis for at det totalt var «minst ti reisende 
daglig på Røykenveien - hver vei». Dette gjaldt gårdene 
Heggedal (= Hovedgården), Gjellum, Gui, Yggeset, Gisle, 
Østern, Sætre, Skjellestad, Eid, Rustad og Vinnulstad. Til 
sammenlikning viser en telling fra år 2001 at det gikk 9700 
biler i døgnet på Røykenveien forbi Heggedal.

Fra Gjellum gikk det en vei over til Yggeset. Der var 
det et veikryss for her møttes veien fra Rustad og Bø- 
gårdene på Røykensida og veien over til Østern og Gisle. 
Fra Yggeset gikk det en vei nordover til Gui, Eid og videre 
innover mot Asker. En annen vei gikk ned til Bjerkås, både 
fra Yggeset og fra Østern. Det kom også to andre veier fra 
Røyken. Den ene krysset Grodalselva ved Grodal mølle 
og sag og fortsatte videre mot Heggedal i omtrent samme 
trasse’ som dagens Røykenvei. Men fra mølla gikk det 
også et eldgammelt veifar opp til Fossum og videre forbi 
Bø-gårdene og ned mot Slemmestad. Det er den veien vi i 
dag kaller Oldtidsveien. Historielaget i Røyken har merket 
den med skilter. Fra Åsgård kom det en vei som gikk forbi 
Fossum og Stokker og møtte Røykenveien der hvor dagens 
veikryss mellom Røykenveien og Bøveien ligger.

Vinteren var den beste tida for transport. Spesielt var det 
lett og ferdes over isen, på Bondivannet og Gjellumvannet 
og på Skithegga. Men isen kunne være utrygg, særlig ved 
Eggedammen, der Verkenselva renner ut i Gjellumvannet. 
Et gammelt sagn om kirkeklokka som forsvant gjennom 
isen på vei fra Asker kirke til Røyken kirke forteller om 
det. Sommerstid var veiene elendige. Bøndene var pålagt 
vedlikeholdsplikt på hovedveiene. Dette arbeidet skulle ut-
føres tre ganger i året: før våronna startet, mellom våronn 
og høstonn og før snøen la seg.

Kleiva bak stasjonen er nå en del av Gamle Heggedalsvei. Veien krysset jernbanen like nord for stasjonen og gikk mot 
Skjellestad. Bildet er sannsynligvis fra 1907. Da kom  en ny vei som fulgte dagens trasé for Heggedalsveien.

Hartvig Andersen ved siden av bilen som antas å være 
Heggedals første drosje (1920).
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Heggedal vel ble stiftet i 1903. Noe av det første vel-
let tok fatt i var vei og veibelysning. Fra stasjonen til 
Rustad meieri og Heggedal meieri var veien nærmest 
ufram kommelig etter hestetråkk og hjulspor. Derfor ble 
det vedtatt å legge plankefortau på denne strekningen i 
sommer halvåret. Dessuten ble det kjøpt inn parafinlamper 
for å lyse opp strekningen vinterstid. Plankefortauet ble 
brukt fram til 1913. Da ble det tatt opp og brukt til gang-
stien over Kloppedalsmyra.

Hestetransport var det vanlige, men allerede tidlig 
på 1900-tallet kom de første bilene. Fram til landet fikk 
egen motorvognlov i 1912 var det amtet som ga regler om 
bilbruk. I Asker forsøkte ordfører Holtsmark i 1908 å få 
amts tinget til å vedta et forslag fra Asker kommunestyre 

om å tillate bilkjøring bare tre dager i uka – og da bare 
på riksvei. Noen mente nemlig at bilkjøring var unød-
vendig  luksus for rikfolk, og dessuten skremte de hestene 
på  veiene.  Forslaget fikk stor støtte i amtstinget, men ble 
ikke vedtatt. Snekker Julius Christiansen fra Heggedal satt 
i kommunestyret. Han hevdet at man ikke kunne «lægge 
Hindringer i veien for Automobilen, der vil blive Frem-
tidens Kjøretøi». 

Å få «kjøreautomobil» var nok drømmen for mange. 
Stor var derfor gleden blant heggedølingene da det ble an-
nonsert med bilturer som gevinst ved vellets basar i 1912. 
Det var kjøreturer til både Dikemark og Røyken kirke etter 
ønske.

Asker 1825. (Opmaalt af Løjntnant Heyerdahl)

Asfaltering i Heggedal sentrum 1950. Kvernabygget, som 
nå er revet, i bakgrunnen til venstre.

Johannes Underland frakter påsketurister opp til øvre 
Hallenskog i 1955.
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LIONS CLUB HEGGEDAL

 
Sommer og sol ved Gjellumvannet.

Da er sommeren atter en gang lagt bak oss, og 
vi er godt i gang med høsten. Dette er tiden for 
å sanke av naturens delikatesser til vårt 
spiskammer. I tillegg til ingredienser til god 
mat, får vi rikelig med mosjon. 

Fra og med september er Lions Heggedal i gang 
med et nytt år, et år som forhåpentligvis blir mer 
aktivt enn det foregående. Vår virksomhet 
omfatter gjennomføring av dugnader og 
evenementer for ervervelse av økonomiske 
midler, som vi igjen gir ut til gode formål. 
Faktisk så er én krone inn, én krone ut. 

Mest interessant for Heggedals innbyggere, er 
kanskje julemarkedet på Hovedgården, som vi 
arrangerer sammen med Stiftelsen Heggedal 
Hovedgård andre søndag i desember. Det ble 
ingen julemarked i 2020, men vi håper at vi kan 
dempe pandemiens herjinger såpass at 
Hovedgården kan åpne for aktivitet igjen. Da 
blir det julemarked andre søndag i desember 
2021. 

Et annet arrangement som berører Heggedals 
innbyggere, er Pensjonistaften vi gjennomfører 
i februar i Heggedals storstue, Hovedgården. Vi 
ser frem til å eventuelt møte Heggedals eldre 
garde igjen i februar 2022. 

Ellers har Lions Heggedal lang tradisjon for å 
gjennomføre festligheter i privat regi på 
Hovedgården, med bevertning og tilhørende 
sjåførtjeneste.  

Lionsarbeid 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 Dagfinn Hauge på 
telefon 473 73 139. 
 
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. 

 

En sommer er over ...

... og nå er høsten her.

Heggedalsposten6
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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

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

Heggedal Torg, byggetrinn 2, står ferdig om ikke lenge. Her finner du moderne og stilfulle 3-, 4- og 5-roms leiligheter med 
størrelser fra 71 til 127 m2 og svært høy standard. Kanskje du er på boligjakt, men er lei av eskalerende budrunder og hektisk 
storbyliv? På Heggedal Torg er det faste priser (fra kr. 5 627 244,- inkl. omk.) og ingen budrunder. Du betaler heller ikke 
forskudd på de resterende leilighetene. Estimert ferdigstillelse er november-januar 2021/22.

Velkommen til vakre Heggedal! Her bor vi tett på naturen, men likevel sentralt og med kort vei til resten av verden. 

SNART KAN DU FLYTTE INN!



HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Program aug-okt 2021
Søndag 29. august kl. 12.00:
Besøk på Røyken historielags utstillinger på 
Hernestangen. Oppmøte på Hernestangen.  
Se omtale

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 Valse-
mølle. Se omtale

Lørdag 25. september kl.18.00:
Nattevandring til Bekkestua. Se omtale

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”

GRATIS-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 dam-
pen oppe i 45 år, og har 
rykte som et glimrende 
live-band. Bandet har 
flere kjente låter, som 
”Soria Moria” (med 
Bjarne Brøndbo), ”Vater-
lands bru” og ”Vålerenga 
kjerke” (VIF-klanens kjen-
ningsmelodi).
Grunnen til at Bjølsen valsemølle er invitert til Heggedal, 
er at de har skrevet låten ”Menn i mørket”, om Osvald-
gruppa.
Til konserten har vi også invitert historiker Lars Borgers-
rud til å fortelle om Osvaldgruppa og dens tilknytning til 
vårt lokale krigsminne ”Bekkestua”.

”Menn i mørket”

Innbyggertorget (Fyrstikken)
 fredag 24. september kl. 19.00

Gratis, men billetter må bestilles fra: Marit Fugleberg 
Flåto, maritff@hotmail.com, sms/tlf 93 05 34 34.

Nattevandring 
til ”Bekkestua”

Besøk på Røyken historielags 
utstillinger på Hernestangen
Søndag 29. august kl. 12.00:
Oppmøte på Hernestangen. NB! Ikke servering, ta 
med det du trenger av mat og drikke.

Hernestangen og Jerdalsstranda er et nydelig friluftsområde 
sørvest i kommunen – en lun vik og en tange som strekker seg 
ut i Drammensfjorden. Området er en populær badeplass, 
med luftige bjørkelunder, gressletter og en lang strandlinje. 
Midt i denne idyllen, ligger Bygdemuseet til Røyken histo-
rielag. Her kan du blant annet besøke Gjellumstua og Låven. 
Gjellumstua var drengestue på gården Gjellum i Røyken og 
ble i sin tid flyttet til Hernestangen. Her har den blitt restau-
rert og innredet som en kårstue med gjenstander fra 18- og 
1900-tallet og gir et bilde av hvordan folk levde i på denne 
tiden. Låven er restaurert og ombygget til et bygdemuseum 
fylt med gamle lokale landbruksredskaper.

Uten mat og drikke....
Kulturnatt i Heggedal avsluttes med  jazzkonsert med Live Foyn 
Friis kl. 23.00 (se innbyggertorgets program side 26). Etter 
vandringen blir det salg av litt enkel mat og drikke på Innbygger-
torget for de som vil bli der og vente på konserten. 
Vandringen og konsertene med Bjølsen Valsemølle og Live Foyn 
Friis inngår i Asker kulturfestival og Kulturnatt 2021.

Askers kulturnatt i Heggedal blir en kveldstur til Bekkestua. Av-
gang fra parkeringsplassen ved stasjonen (bussene) kl. 18.00 for 
de som vil gå sammen med noen. Vi går opp Gamle Heggedals-
vei, og tar til venstre over en liten bru før det gamle steinhog-
geriet (Gml. Heggedalsvei 37). I løpet av turen vil det bli mørkt, 
så ta med lykt (eller fakkel). Turen opp til ”Bekkestua” er ca. 1,5 
km, med en del stigning.
Når vi kommer fram til hytta, er det blitt 
ganske mørkt. Motstandsgrupper lå i 
dekning på hytta under krigen, og vi kan 
kjenne litt på følelsen de må ha hatt. Er 
vi avslørt? Har noen fortalt noe? Er fien-
den på vei?
Historiker Lars Borgersrud har skrevet 
historien om Osvaldgruppa, som brukte hytta i en periode. Han 
vil fortelle om motstandsgruppa og den dramatiske flukten fra 
”Bekkestuda” i november 1944.

Lørdag 24. september kl. 18.00 
fra parkeringen ved bussene (fabrikktomta)

Heggedalsposten8
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Tekst og foto: Weronika Margol

Inngangspartiet til Kaliber ungdomsklubb 
på Hovedgården ungdomsskole.

Hva gjør dere på jobb? 
Latteren sitter løst når de svarer: “Drikker 
enorme mengder kaffe, svetter i panna, 
stemmer gitarer, rydder etter ungdom, 
låser opp dører, jager måker og sitter 
mye på do.” Når de etterhvert får tenkt 
seg om, kommer et mer ordentlig svar: 
“Veldig mye forskjellig! Alt fra praktiske 
oppgaver til planlegging av aktiviteter, 
men det viktigste vi gjør er å lytte til ung-
dom. Det er de som vet hva de ønsker 
og trenger til enhver tid. Vi gjør hva vi 
kan for å realisere deres idéer, og det 
kan by på mye artig! Ungdomsklubbens 
drift baserer seg på initiativ fra ungdom, 
slik at de skal få det tilbudet de ønsker 
seg. Vi har verdens beste jobb!” 

På spørsmålet om hva de liker best med 
jobben svarer de: “Å smile og få et smil 
i gjengjeld. Møte nye mennesker og se 
hva som rører seg i disse folka som er 
i midt i livets mest voldsomme fase. Å 
kunne være en person som kan være til 
hjelp både på godt og vondt.” 

Hva er da det verste med jobben? 
De tar en lang ventepause før de svarer  
at det verste med jobben er rydding, 
vasking, å ikke kunne holde åpent oftere 
og at de aldri får nok tid.

Til sammen har disse to 14 års erfaring 
med drift av klubben. I løpet av denne 
tiden har Heggedal og verden forøvrig 
gjennomgått en stor forandring. “Vi har 
gått fra rånerbiler til elektriske sparke-
sykler, fra så vidt kunne bruke internett 
til at sosiale medier har blitt alminnelig. 
Ellers er vel alt som det skal være. Ung- 

Skoleåret er så vidt i gang, så også ungdomsklubbene. Kaliber er en kjent slager man har 
funnet på samme plass gjennom årene - i kjelleren på Hovedgården ungdomsskole. I den 
anledning har jeg intervjuet koordinator Lisa og kollegaen Knut Ole, aka (Frøken) Knutta.  

dommene i Heggedal er helt perfekte. 
Det har jeg alltid syntes.” Svarer Lisa 
og gliser bredt, Knut nikker bekreftende. 

Intervjuet nærmer seg slutten, men ett 
spørsmål gjenstår: Hva er klubbens 
planer og åpningstider til høsten?
Vi har som vanlig åpent hver tirsdag og 
torsdag fra kl. 14 til 20. Da er det åpen 
kafé fra kl. 14 til 17 med gratis mat og 
mulighet for å bruke alle fasiliteter som 
bordtennisbord, biljard, playstation m.m. 
Etter kl. 17 har vi faste aktiviteter. Tirs-
dager har vi bl.a. bordtennistrening, og 
torsdager har vi bandøving. Ellers har vi 
kurs og aktiviteter som skjer på kvelder 
og i helger. Program og informasjon 
finner du på Ungkultur Heggedal sin 
Facebookside eller kommunens hjem-
mesider. 

I tillegg til Kaliber har også UngKultur 
Asker en rekke andre ungdomsklubber 
spredt rundt i vår langstrakte kommune. 
En av disse ligger i Røyken; Klokker- 
gården. Klubben er nyoppstartet og 
holder til i en eldre hvit bygning oven-
for togstasjonen rett ved kirken. Solen 
skinner varmt denne sensommerdagen 
når jeg skal gå for å ta bilde av den. Der 

treffer jeg Inger Marthe som i sommer 
har jobbet på Klokkergården. Mens vi 
snakker sammen steker hun pannekaker. 
Samtalen flyter lett og hun forteller at 
Kai Rune og Mattis tar over klubben til 
høsten. Da klubben er nyoppstartet er det 
kun de som har vært med på de ulike 
kursene i sommer som vet at Klokker- 
gården eksisterer. Inger Marthe og kol-
legaen Snorre har derfor hatt god tid på 
klubben i sommer. Deres arbeidsopp- 
gaver har først og fremst vært å lage 
lunsj til kursdeltagerne, men siden de 
har hatt så god tid har de i tillegg laget 
frokost. Denne klubben dekker et stort 
område; fra Sætre til Slemmestad og 
Spikkestad og Røyken. Åpningstidene 
kommer til å være de samme som på 
Kaliber, men med andre aktiviteter alt 
etter hva ungdommen selv ønsker. 

“På ungdomsklubbene kan man gjøre 
mye forskjellig. Være sammen med 
venner, møte likesinnede, prøve nye 
ting, gjøre ting man aldri har gjort før 
i trygge rammer, planlegge og gjøre 
ting for andre unge. Spille spill, danse, 
synge, spise og tegne for å nevne noe. 
Ja, alt som er gøy egentlig!”
Velkommen! 

Klokkergården ungdomsklubb ligger idyllisk til vis-à-vis Røyken kirke.
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Heggedal sentrum har hatt stor utvikling de siste årene. 
Utbyggingen er på ingen måte ferdig. Heggedalsposten 
viser i denne utgaven noen av Tandberg Eiendom sine 
planer for Heggedal sentrum fremover.

Heggedal Torg
Byggingen av Heggedal Torg på sentrumstomta går nå mot 
slutten. Til sammen er det bygd 117 boenheter. Det første 
byggetrinnet ble ferdig i fjor høst (bygg 2 og 3). 
90 % av disse leilighetene er solgt. 
  I oktober flytter Bakkal fra lokaler i Heggeodden over til 
bygg 2 i Heggedal Torg. I samme bygget kommer blomster-
forretningen Orangeriet. Det vil også snart komme heis som 
kan benyttes mellom bakkeplan og Kiwi i underetasjen, noe 
som har vært savnet for å tilfredsstille universell utforming. 
Heggedal legesenter har allerede flyttet til bygg 2, mens 
tannlegen planlegger flytting til samme bygg senere. Det er 
også knyttet spenning til Vinmonopolets avgjørelse denne 
høsten om nye etableringssteder, der Heggedal er én blant 
200 kandidater.
 Leilighetene i det andre byggetrinnet (bygg 1 og 4) er stort 
sett ferdige, kun kontrollbefaringer gjenstår. Overtakelse er 
planlagt i månedsskifte oktober-november, og 75 % er solgt.

Sentrumsgården
I juni ble reguleringsplanen for Sentrumsgården og Hjør-
netomten vedtatt. Sentrumsgården fra 1985, som tidligere 
huset bl.a. Kiwi og Innbyggertorg, skal bygges om. Det vil 
fortsatt være forretningsbygg i første etasje, mens øvre eta-
sjer skal bygges om til 37 leiligheter. Dagens valmet tak skal 
erstattes av flatt tak. Dermed blir det en ny 4. etasje, uten å 
øke høyden på bygget. Sentrumsgården får ny fasade, men 
noe av den røde teglstein på bygget skal bevares. 
 Oppstart for rehabilitering av Sentrumsgården er planlagt 
til 1. kvartal i 2022. Det er vedtatt at byggeplassen skal være 
fossilfri. 

Heggedalsposten10

Heggedal sentrum
Veien videre:

Skisser av ny utforming for sentrumsgården.
Illustrasjon: VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER 

Heggedal Torg ferdigstilles denne høsten.
Foto: Ian Spink

Foto: Ian Spink
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Sokkelen for tilbakeføringen av Rustad meieri.
Foto: Terje Reier Gundersen

11Heggedalsposten
Hjørnetomten
På Hjørnetomten, mellom gamle Heggedal bakeri og 
Sentrumsgården, skal det bygges enda et nytt bygg. 
Hjørnebygg II vil bygges i forlengelsen av det eksisterende 
Hjørnebygget. Her skal det være syv rekkehus, med for-
retninger på bakkeplan. Arkitekturen vil ligne på Hjørne-
bygg I, men nybygget skal ha en fasade med mer treverk.
 Det er planlagt å bygge parkering under det nye Hjørne-
bygget. Dagens parkeringskjeller under Heggedal Torg er  
forberedt for å kunne kobles sammen med den nye  
parkeringskjelleren.
 Mellom de to hjørnebyggene vil det være en trasse 
tilgjengelig for allmenheten. Det skal også etableres gang- 
og sykkelvei fra Heggedalsveien til Heggedalsbakken øst 
for hjørnetomten. Utbygger Tandberg Eiendom planlegger 
å starte byggingen av Hjørnebygg II etter at rehabiliterin-
gen av Sentrumsgården er fullført.

Irene II
På vestsiden av torget reises et bygg med navn Irene II. 
Bygget på tre etasjer har fire boenheter og forretninger på 
bakkeplan. Det er ikke bestemt når disse leilighetene skal 
legges ut for salg, men ferdigstillelse er planlagt før jul.

Rustad meieri
Heggedals gamle meieri ble bygget i 1898. I de siste 
årene var lokalet brukt til pub, før bygget i 2019 ble fraktet 
fra sentrumstomta til fabrikktomta. Denne høsten skal Ru-
stad meieri flyttes tilbake. Planen er at første etasje skal 
restaureres og brukes til næring, mens de øvrige etasjene 
forblir uendret og er tenkt som bolig. Huset skal bli ett av 
flere eldre trehus i en «skomakergate».

Låven
Ved siden av Rustad meieri sto det fra gammelt av et låve-
bygg. Nå planlegges et nytt, moderne låvebygg - foreløpig 
på skissestadiet. Utformingen skal peke tilbake på histo-
risk småhusbebyggelse i Heggedal. Bygget er regulert for 
næring og servering. Låven vil komme langs Heggedals-
veien, og skal skape fasadeliv mot miljøgata. Låvebygget 
vil få adresse Meierigangen 4.

Hjørnebygg II 
(skal bygges)

Heggetun

Hjørnebygg I 
(allerede bygd)

Gml. 
Heggedal 

Bakeri

Skisser av ny utforming for sentrumsgården.
Illustrasjon: VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER 

Heggedal Torg ferdigstilles denne høsten.
Foto: Ian Spink

Foto: Ian Spink

Volumskisser av Låven. Til venstre, Heggeodden. Til høyre, 
Rustad meieri. Bak synes taket på Heggedal Torg. Illustrasjon: 
VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER 

I 2009 ble Rustad meieri flyttet fra sentrumstomta. 
Nå skal bygget snart flyttes tilbake.
Foto: Inger Johanne Dalgaard

Irene II ligger ut mot Skitthegga med ballkonger mot vest.
Illustrasjon: VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER 

Hjørnebygg II bygges mellom det eksisterende hjørnebygget 
og gamle Heggedal Bakeri. I sør er Heggetun, 
mens Gjellumvannet ligger i nord.
Modell: VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER 
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Torg og Park
Fremfor nybyggene i sentrum skal det anlegges torg- og 
parkområder, ut mot Kistefossdammen. Asker kommune har 
kontrahert SL Stenlegging AS som utførende entreprenør 
for prosjektet. Planlagt byggestart er 1. september, men al-
lerede i uke 33 startet arbeidene med tilrigging. Midlertidig 
trasé for myke trafikanter vil bli lagt om. Det vil fortsatt være 
mulig for fotgjengere å ferdes mellom Heggedal Fabrikker 
og Trevaren via broen i nordenden av Kistefossdammen. 
Planlagt ferdigstillelse er sommeren 2022.

Heggedal vest – Fabrikktomta
Utbyggingen i sentrum har så langt skjedd på sentrums-
tomta, øst for Skitthegga. Fra 2023 planlegger Tandberg 
Eiendom oppstart på fabrikktomta, vest i Heggedal sentrum. 
Her planlegges det utbygging for ytterligere 180 leiligheter,  
300 parkeringsplasser, forretnings- og kontorlokaler.
I første omgang skal det eksisterende Fyrhuset bygges om. 
Her er det planlagt å etablere serveringssted. Ved siden av 
planlegges Rampehuset. Bygget skal være i tilknytning til 
dagens bro over jernbanen, og vil ha en sykkelrampe slik 
at det er mulig å sykle ned fra jernbanebrua. Rampehuset 
planlegges også med 24 leiligheter og lokaler til næring. 
Dagens parkeringsplass på fabrikktomta skal erstattes av 
parkeringskjeller under bakken. På overflaten planlegges 
flere bygg, som enda er tidlig i skissestadiet.

Leiligheter bak Heggedal Fabrikker
Etter at fabrikktomra er bygd ut, planlegger Tandberg Eien-
dom bygging av leiligheter på en tomt sydvest for Fabrikken, 
ved Vikingjordet. Prosjektet er fortsatt på skissestadiet.

Tekst: Anders Lie Hagen

 Et svaberg vil ligge i området mellom brygga og torget. Her 
kostes fjellet ned mot Kistefossdammen med gravemaskin 
Foto: Terje Reier Gundersen

Heggedal Torg og Park vil ligge langs Kistefossdammen.
Illustrasjon: Asker kommune

Rampehuset slik det er rammesøkt.
Illustrasjon: VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

Skisse av Heggedal vest, nordre del - kjent som fabrikktomta.
Illustrasjon: VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

I dag brukes fabrikktomta som parkering - også for Rustad meieri.
Foto: Ian Spink

Foreløpig illustrasjon av prosjektet sydvest for Fabrikken.
Illustrasjon: VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER
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VALGETS KVAL
Nok en gang stunder det mot valg, og nok en gang har Heggedal fokus på valget.  Partiene 
sloss om oppmerksomheten – og mediene jobber hektisk med å finne den beste måten å gjøre 
det så enkelt som mulig for oss å gjøre et valg. Selv har jeg testet NRKs valgomat og kom ut 
med tre partier som jeg fikk temmelig lik score på. Det hjalp meg ikke helt frem til målstreken 
– det endelige valget.

I denne utgaven av Heggedalsposten har vi snakket med 
ungdommer, de som begynner å orientere seg om partienes 
programmer for første gang. Hva er de opptatt av? Videre 
filosoferer vi litt over nettopp valgets kval og informerer 
om hvordan du kan bruke stemmen din til mer enn å velge 
et parti. Vi har fundert litt over en sak som, litt avhengig 
av valgutfallet, kan komme til å ha praktiske konsekvenser 
for nettopp Asker og vi har gjemt i teksten markering av et 
50-års jubileum.

Enkelt og trygt å stemme og forhåndsstemme
Når du får Heggedalsposten, er det fortsatt gode mulighe-
ter for å forhåndsstemme. Aktuelle steder for oss i Hegge-
dal kan være i 2-etg ved Heggedal innbyggertorg, i Asker 
sentrum (det gamle servicetorget), Slemmestad innbygger-
torg eller i Røyken senter.  Åpningstidene i Hegge dal er:

 - Uke 34 – 35: Mandag til onddag og fredag kl 09.00 – 
16:00, torsdag kl 9.00 – 18.00, lørdag 10.00  – 15.00

 - Uke 36: Mandag til fredag kl 09:00 – 19:00
Mange har alt benyttet sjansen. Da Heggedalsposten ble 
sendt i trykken i uke 33, var det allerede 4028 i Asker som 
hadde benyttet denne muligheten. På Askers hjemmeside 
kan du finne de oppdaterte tallene hvis du går inn på  siden 
om Stortings- og sametingsvalget 2021 og se på siden 
«Her kan du forhåndsstemme». 

På selve valgdagen er det Heggedalshallen som gjelder 
for de som sokner til Heggedal. Der er åpningstiden 09.00 
– 21.00.

Med erfaring fra valget i USA, så har vi også spurt: 
Hva er rutinene dersom det er telleavvik mellom 1. og 
2. gangs telling? Rolf Bragstad som er valgansvarlig, kan 
fortelle at erfaringen er at det uten unntak er at det er i 
forbindelse med den manuelle opptellingen at feil i prak-
sis oppstår. Dersom det er avvik mellom den manuelle tel-
lingen og den maskinelle tellingen – så blir det foretatt en 
ny maskin ell opptelling.  Er denne ekstra tellingen lik den 
første maskin elle opptellingen (noe den alltid er) – så god-
kjennes den maskinelle opptellingen. 

Stem på din kandidat –  
det kan utgjøre en forskjell
Partiene setter opp sine valglister etter prosesser i parti-
ene. Vi som ikke er med i partienes prosess har likevel en 
mulighet for å påvirke prioriteringen. Det er eksempelvis 
mulig å heie ekstra på våre lokale kandidater ved valget, 
og i Heggedalsposten nr. 3 presenterte vi tre politikere fra 
ulike partier som de siste årene har vist at de stiller opp for 

trafikksaken i Heggedal. De fortalte hvordan de jobber for 
å være tilgjengelig for velgerne og følge med på hva som 
er viktig for innbyggerne i Heggedal og Asker.  

Valgbrosjyren beskriver hvordan du kan påvirke rekke-
følgen enten ved å sette et nummer i ruten til venstre på 
valgkortet, eller ved å stryke en kandidat, slik det er vist i 
figuren under. Den er hentet fra Asker kommune sin infor-
masjon. Og bare for ordens skyld: Kandidater velges fra de 
gamle valgdistriktene, dvs Akershus i vårt tilfelle. 

Det finnes helt sikkert mange eksempler på at velgerne 
har påvirket sluttresultatet på denne måten, men ett av de 
mest markante eksemplene skjedde for 50 år siden i  Asker 
i forbindelse med det såkalte ”kvinnekuppet”. Det som 
skjedde den gangen, bidro i stor grad til at kvinner ble mer 
synlige i politikken. 

Tekst: : Elisabeth Schjølberg
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Halvtomt eller halvfullt – valgets kval
Med sommerens varmeinferno, halvannet år med pandemi 
og med en fersk klimarapport som antyder at det har blitt 
verre enn fryktet, har vi en debatt preget av på den ene 
 siden: Det er nå eller aldri - nå må det skje endringer i 
klima og miljøpolitikken, nå må vi sørge for handlekraft 
… og på den andre siden: Det er i en krisesituasjon det er 
ekstra viktig å holde hodet kaldt og tenke rasjonelt. 

Problemstillingen synliggjør, syns jeg, kjernen i hva jeg 
må tenke på som velger. Ikke om det er høyre eller ven-
stre, men hva jeg tror er effekten av politikken i dag og i 
morgen. Spesielt vanskelig er det, syns jeg – å tenke på de 
effektene valg i dag har på lang sikt.  

Heggedalspostens utsendte har nok en gang kikket på 
partienes valginformasjon. Når jeg kikker på de mest kjente 
partienes programmer, så er de alle stort sett opptatt av de 
«store sakene»: arbeid til alle, gode skoler, hensiktsmessig 
klimapolitikk, velferdsstaten og internasjonalt samarbeid. 
Noen få trekker frem beredskap (pussig i grunnen, at ikke 
fler fremhever det, med tanke på de siste årenes historikk). 
Hva er egentlig forskjellen når Høyre og Arbeiderpartiet 
begge er opptatt av arbeidsplasser? Hvis begge bidrar til 
omtrent like mange arbeidsplasser, er det da bare retorikk 
– som i halvtomt eller halvfullt glass – eller er det en reell 
forskjell som betyr noe for min hverdag? 

Det er ikke helt enkelt å få en samlet oversikt over alle 
partiene og sakene; dels fordi det finnes så mange detaljer, 
dels fordi overskriftene variere fra slogans til hjertesaker 
og løfter. Forståelig nok – partiene prøver å skille seg ut 
sånn at vi skal få lyst til å stemme på akkurat dem. Men at 
eksempelvis en sak er en hjertesak forteller ikke hva det 
enkelte partiet faktisk har tenkt å få til. Det er vel det som 

Senterpartiet går til valg på å oppløse Viken og gjenoppret-
te Akershus som eget fylke. Er dette et sannsynlig utfall? 
Det vil vi ikke spekulere i, men hva skjer med Asker og 
Akershus dersom en oppløsning av Viken blir en realitet? 
Kan vi regne med at alt går tilbake til «det gamle», eller…? 
Heggedalsposten har spurt lokale kandidater til Stortings-
valget om dette er noe de har tenkt på og diskutert. 

De største partienes hovedsynspunkter er vel kjent. 
Høyre, FrP, Venstre og KrF er imot at sammenslåtte kom-
muner og fylker bør få oppheve sammenslåing, Rødt, SV 
og SP er for mens Ap og MDG kan være for oppløsing 
under gitte betingelser. 

Rødts Tobias Langås Handeland forteller at de ikke hatt 
store diskusjonene rundt dette lokalt, men Rødt er imot 
 Viken sier Handeland og fortsetter: Vi ønsker at vi skal 
gå tilbake til de gamle fylkene. Da er det naturlig at Asker 
som helhet går tilbake til Akershus. 

Høyre og KrF sine representanter fremhever begge at 
det nå er viktig å få ro rundt de omstillingene som allerede 
er gjort og unngå ny usikkerhet om regionreformen. Det 
er investert mye penger i forening av fylkene i Viken, de 

ansatte har gått gjennom en stor omstilling samtidig som 
innbyggerne har vent seg til endringen. Viken må få sjan-
sen til å virke - før hensiktsmessigheten evalueres.

Sturla Henriksbø i KrF uttaler at hans parti ønsker å be-
holde hele Asker kommune innenfor samme fylke, dersom 
det skulle bli en endring av fylkesgrensene. Både på grunn 
av de store omstillingene som alt er gjennomført og fordi 
man oppfatter at kommunesammenslåingen har bred støtte 
i befolkningen. Dessuten, utdyper Henriksbø, I Asker er 
man allerede dypt involvert i et stort arbeid med regule-
ringsplan for den nye storkommunen og planleggingen av 
hvordan de ulike sentraene og knutepunktene i kommunen 
kan blomstre. 

Det er Elisabeth Holter Schøyen som er vår lokale repre-
sentant for Venstre. Hun kan fortelle at det faktisk fore-
ligger en avklaring i forbindelse med sammenslåingen av 
Hurum, Røyken og Asker i 2016. Da ble det bestemt at 
dersom man skal gå tilbake til de tre gamle fylkene, vil 
Asker kommune tilhøre Akershus. Det betyr at hele spørs-
målet i såfall henger på hva slags fylkesstruktur Stortinget 
eventuelt vil beslutte å endre til.

Viken – mot oppløsning …eller?

egentlig betyr noe? Da må man lete litt lenger ned i infor-
masjonen fra partiene – som i praksis betyr mange klikk på 
hjemmesidene. Eller lytting til debatter som ikke nødven-
digvis er informative. 

Kanskje det ikke skal være så enkelt. Styre og stell av 
et helt land i en kompleks verden er noe mer enn å holde 
orden på eget hus og heim. Kanskje det er det greit å bruke 
noen timer på å orientere seg?  For å bidra til at vi får de 
beste valgene for dette styret og stellet.  Bruke litt tid på 
å gå til kildene og se hva det enkelte partiet selv skriver 
og ikke bare stole på det mediene eller de konkurrerende 
parti ene tolker. Jeg kjenner at jeg driver og sparker meg 
selv litt bak her – oppmuntrer meg til skjerpings. 

Vi får se – jeg skal ikke la valgomaten styre meg – det 
er i alle fall sikkert. 

Med ønske om godt valg!

Hva mener ungdommen?
Heggedalspostens Weronika Margol har intervjuet en 
rekke unge mennesker for å høre hva deres viktigste po-
litiske saker er. Svarene som gikk igjen var svært vari-
erte, men likevel var det en sak som engasjerte den unge 
befolkning spesielt mye. Ikke overraskende er denne 
saken klima. Her er noen eksempler på hva ungdom har 
svart angående hva deres viktigste politiske saker er: 

 - Elise Louise, 20 år 
Kollektivtrafikk, likestilling og klima 

 - Alex, 12 år 
Klima, dyrevelferd og lekser 

 - Sondre, 16 år 
Matsvinn, miljø og fraværsgrensa

Tekst: : Elisabeth Schjølberg
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For Høyre har dette rett og slett ikke vært noe man 
har diskutert – for hovedprioriteringen har vært så 
 tydelig, forteller Kari Sofie Bjørnsen som fort
setter: Høyres utgangspunkt er at vi kunne klart 
oss uten fylkeskommunene. Når vi først har 
dem, må vi gjøre det beste ut av det, og det å 
reversere Viken nå er usmart. Viken må få lov 
til å virke en stund - så kan vi evaluere om Viken 
fyller sin hensikt eller ikke. Oppløsning basert 
på ren ideologi bringer ikke samfunnet frem-
over, det er sløsing med ressurser og skaper 
utrygghet for alle de dyktige ansatte. Bjørn-
sen påpeker avslutningsvis at for Asker er det opplagt viktig å være i 
samme fylke som Bærum. 

Ragnhild Male Hartviksen fra Ap er den lokale kandidat til Stortinget 
fra Asker. Som svært aktiv i sammenslåingen av nye Asker kommune for-
sikrer hun Heggedalsposten om at en evt oppsplitting av Viken på ingen 
måte vil medføre konsekvenser for nye Asker kommune. Asker kommune 
vi forbli som den er nå, uavhengig av organiseringen av Viken. Ingen vil 
røre grensene ved den flotte kommunen vår og Asker vil fortsatt være endel av 
Akershus  – også de delene av nye Asker som var en del av Buskerud tidligere. 

Hartviksen avslutter: Jeg opplever at det er viktig at Asker kommune som 
er en av Norges største kommuner, får minst en folkevalgt inn på Stortinget. 
Heggedals posten slutter seg til dette – og legger til; gjerne fler fra Asker – og 
som vi har skrevet lenger opp – det er mulig å påvirke. 

Konklusjon? Vi vil ikke spå utfallet for Vikens skjebne, men hvis disse fem 
får bestemme, så ser det i alle fall ut for at vi forblir ett Asker. 

Viken består av 51 kommuner
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Bill.merk. ”Rompe XXL”

- Du, sier en bekymret stemme fra Heggeodden. Jeg 
tror det ligger en død svane inni bukta hos deg.

- Ojsan, svarer jeg. Håper da ikke det, men jeg skal 
sjekke.

Så jeg padler ut for å følge opp bekymrings-
meldingen. Inni bukta ligger den døde svanen. Nå 
var den ikke helt død, det var egentlig ingen svane 
heller, men en campingstol. Den lå ensom i sivet 
med bena i været og lignet for så vidt en svane i 
vanskeligheter.

Det var bare å hive den ombord på øverste dekk i 
kanoen og få den på land. Gjellumvannet er ikke 
et passende sted for deponering av campingsto-
ler.  Riktignok var den hvit og hel, i stor størrelse og 
klar til gjenbruk. Men – det er ganske få som bru-
ker  sånne stoler her på vannet om sommeren. Tok 
 samtidig med noen isoporflak som lå i nærheten.

Det er selvfølgelig en isfisker som har sittet på den 
stolen en kald vinterdag mens han ventet på napp. 
Det er slitsomt å stå bøyd over et hull i lengden. 
Vondt i ryggen og kald på beina. Og kanskje ikke et 
napp. Men… når dagen var endt kunne han tatt sto-
len med seg og ymse isoporplater og tomflasker og 
hva vet vel jeg når han dro hjem.

Bare to ting skal være igjen på en leirplass når man 
går, sier Lord Baden Powell (han med speideren): 
1) Ingenting.   2) Takk.

Da lurer jeg på: kommer noen og henter denne 
stolen? Jeg vet jo ikke hvem den tilhører. Jeg har ikke 
noe navn eller beskrivelse av eieren.

Jo, forresten, en mulighet fins. Stolen er tydeligvis 
ment å romme en rimelig stor bakende, så noe kan 
vi gå ut fra: vedkommende må ha en rompe stør-
relse XXL. Nå er det ikke helt pent å si eller skrive 
”rompe”, men, på den annen side er det opptil flere 
verre navn på den menneskelig bakdel.

Denne kalde isfiskeren, hvorfor tok han ikke med 
seg stolen? Jo, han hadde selvfølgelig fått en masse 
abbor, diverse gjedder og kanskje en suter eller to. 
Det er tungt med så mye fisk, da drar man ikke på en 
diger campingstol i tillegg. Så han er unnskyldt. Men 
all isoporen han sto på? Den er ikke tung.

Tomflaskene, sene-restene og plasten rundt matpak-
ken? Det er fort gjort å glemme. Det er fort gjort 
det. Synger Lillebjørn Nilsen.

Så nå har jeg altså denne stolen. Jeg har ikke bruk 
for den, og den er heller ikke min. Dessuten pas-
ser den ikke. Jeg får etterlyse eieren. Leser isfiskere 
Aftenposten eller VG? Det er meget mulig. Men 
denne stolen er rimelig lokal, så jeg prøver Hegge-
dalsposten. Så etterlysning går herved ut i bygda. 
Rettighetsinnehaver bes melde seg!

Bare en liten sak for å få med seg ” Den døde sva-
ne”...

Du må altså prøvesitte for sikkerhetsskyld, for å 
sjekke at du og stolen passer til hverandre.

Mens jeg skriver ned disse tunge og dype tanker, 
kommer jeg på en kommentar fra NRK’s legenda-
riske reporter Per Jorset. 

Under en friidretssending på TV for mange år  siden 
skulle han introdusere en skikkelig tungvekter i 
 damenes diskoskonkurranse, Nina Panoreva. Det ble 
slik: 

”Neste deltager er fra Sovjet og kommer her: 
NINA PANORAMAREVA!’’

Tekst: Toralf Dehli
Illustrasjon: Sven Erik Askløv/Ole-Herman Bjor
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LOKALT støtter vi:
* Dametrim på  
   innbyggertorget
* Turer for eldre, og 
   ellers med bidrag 
   til eldres helse og  
   velferd

Vi gir tilskudd til  
Nasjonalforeningens 
prosjekter:
* Hjerteaksjonen
* Demensforskningen

Møter og 
handlingsplan 
2. halvår 2021:

Høstmøte 
på Helselagshuset
torsdag 30. september 
kl. 17.30

Julemøte 
på Helselagshuset
torsdag 26. november 
kl. 17.30

Vi trenger flere medlemmer!
Heggedal HelselagHeggedal Helselag
arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

Har du lyst til å vite mer om hva vi driver med? Ta gjerne kontakt:
Aslaug Halfdansen – tlf. 66 79 79 73 / 994 23 327           Jorunn Ingebretsen – tlf. 66 79 74 16 / 957 05 681

Aktiviteter på Innbyggertorget  
høsten 2021:
Arbeidstua:
Tirsdager kl.10-13 - “Den grønne gren”:
Uke 32 - 10. august
Uke 34 - 24. august
Uke 36 - 7. september
Uke 38 - 21. september
Uke 40 - 5. oktober
Uke 42 - 19. oktober
Uke 44 - 2. november
Uke 46 - 16. november
Uke 48 - 30. november
Uke 50 - 14. desember
Allsang:
Onsdag kl.12 -13 -”Utsikt”
Start 11. august.
Kontakt: Ruth Sæther, tlf. 41 22 51 88
Trim, ledet av kiropraktor:
Onsdag kl.10 -11 - “Fyrstikken”
Start 18. august. Sponset av Helselaget.
Vi minner også om Bingo - hver annen 
fredag (like uker) kl.12-13 – “Utsikt”.  
Start 13.august

Heggedal Helselags 
Fysioterapi
- Holder til i sidebygningen på 
  Heggedal Hovedgård.
- Kort ventetid.
- Dag- og kveldsbehandling.
- Hjemmebehandling ved behov.
- Gode parkeringsmuligheter.
- Fys Mette A. Brøyn – 995 01 791
- Fys Anne Line Håseth – 973 08 006
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Hvorfor skal mitt barn begynne i 
skolekorps?
Heggedal og Blakstad skolekorps har 
rundt 50 musikanter i alderen 7 til 19 
år. I tillegg til 17. mai spiller vi kon-
serter og deltar i konkurranser. Hvert 
år drar korpset på sommertur. 
 I skolekorpset får barna god mu-
sikkopplæring og oppleve fellesskap. 
De lærer å spille et instrument og 
spille sammen med andre. I korpset 
får man kunnskap om og forståelse 
for mange former for musikk. De får 
en hobby de kan ha resten av livet!
 Korps skiller ikke på kjønn eller 
alder. Vi har et unikt fellesskap av 
jenter og gutter, det er medlemmer 
fra 7 til 19 år, og det er musikanter 
fra flere skoler. Dette gir barnet ditt 
en kjempemulighet til å bli kjent med 
andre. De eldste i korpset tar vare på 
de yngre, og vi har et åpent og inklu-
derende miljø. I skolekorpset får man 
opplevelser og vennskap som varer 
livet ut. I korpset er det ingen reser-
vebenk - alle er like viktige.
 Barn som begynner i skolekorpset, 
er automatisk sikret plass ved kultur-
skolen i Asker. Der får musikantene 
én til én-undervisning på sitt instru-
ment av dyktige instruktører én gang 
i uka.

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

Nå starter skoleåret, og vi ønsker 
alle som vil begynne i korpset 
velkommen!

Dette er noen av 
instrumentene i korpset:

TROMPET

TROMBONE

SA
K

SO
FO

N
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L
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T

FLØYTE

VA
LT

H
O

RN

SLAGVERK

BARYTON

Loppelageret i Kloppedalen 
er midlertidig stengt

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

Hvordan er undervisningen?
Musikantene er fordelt på tre korps 
som øver hver for seg. Når man star-
ter i korpset, begynner man i aspi-
rantkorpset. Her har vi det morsomt 
med musikk! Du lærer noter og spil-
ler sammen med andre. Det legges 
vekt på musikkglede.
 Etter ett år som aspirant fortset-
ter du i juniorkorpset. Stykkene blir 
mere utfordrende, og instrumentene 
spiller forskjellige stemmer. Etter å 
ha spilt to år i juniorkorpset starter 
man i hovedkorpset.

Våre dirigenter har høyere utdanning 
innen musikk og god erfaring i å 
instruere barn og unge.
 Vi øver på onsdager i Heggedal 
flerbrukshall. Aspirantene øver kl. 
17 – 18, juniorkorpset kl. 18 – 20 og 
hovedkorpset kl. 18 - 20.30.

Foreldreaktivitet og priser
I forhold til mange andre aktivite-
ter kreves det beskjeden innsats fra 
foreldrene i korpset. Vi arrangerer 
vanligvis to loppemarkeder i året, ett 
på høsten og ett på våren. Dette er 
sosiale dugnader hvor også barna bi-
drar hvis de kan og vil. Dugnadsakti-
viteten er godt organisert. I tillegg er 
man foreldrevakt på øvelsen en gang 
iblant, og vakt på loppelageret cirka 
en gang i halvåret.
 

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

Kontingent per musikant er kr. 1000 
per år. Lån av instrument og uniform 
er gratis, men det er en oppstartsav-
gift på kr. 500. Undervisningen på 
Asker kulturskole betales direkte 
til dem. Velkommen til korpset!

DET ER MANGE GODE GRUNNER

TIL Å BEGYNNE I K
ORPS

Heggedalsposten18
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De synes det var ekstra gøy å snekre 
humlekasser sammen med «humle- 
dama» Lene Dalebråten. 
Omattatt arrangerte i sommer gratis 

aktiviteter for barn i 4. - 7. klasse rundt 
om i hele Asker. 60 dager med kreative 
og morsomme aktiviteter for ca. 45 barn 
hver dag. Barna fikk male på gamle 
blomsterpotter og rammer. De snekret 
hyller, humlekasser og insekthotell. Det 
ble sydd vimpler, gymposer og handle- 
nett av gamle stoffer på symaskin.

Dette hadde ikke vært mulig uten alle 
de kjekke og flinke ungdommene som 
hjalp til. 20 ungdommer mellom 16 og 
18 år fra hele Asker har bidratt med god 
stemning, lek og moro. 
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Tekst og foto: Aud Ingeborg Børseth

Det er så gøy å lage ting, 
sier Olaf og Eliza. 
Søskenparet fra Heggedal 
deltok på Ommattattsommer 
i Heggedal i sommer.

Omattattsommer
ble en

Olaf og Eliza  snekrer humlekasser av 
gamle materialer. 

Kristin, Sigrid og Ingrid har bidratt til 
at mange barn har fått fine opplevelser 
i sommer.

Humlekassene innredes 
med tørt gress og fettvatt.

suksess!
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Du finner Omattatt i Åmotveien 15
Tlf: 929 92 228  • Mail: aud-ingeborg@iheggedal.no
Bli medlem og få all informasjon tilsendt på mail.

Produserer lyskunst 
fra Heggedal!
Factory Light Festival og 
blekksprut1 har flyttet 
kontor til Heggedal

- Vi trives veldig godt i Heggedal og er 
så glade for å ha studio her, erklærer 
ekteparet Kristina og Craig Harvey. De 
er idealister og ildsjeler som brenner 
for å dele gode opplevelser med andre. 
Dette gjør de gjennom å drive Factory 
Light Festival og blekksprut1 som 
nå har flyttet inn i Fabrikken.

Fra lokalet i Heggedal forbereder de 
årets festival som er rett rundt hjørnet. 
Factory Light Festival er en Asker-
basert internasjonal lyskunstfestival 
med lys som hoveduttrykk. Festivalen 
ble tidligere avholdt i Slemmestad og 
ved Semsvannet i Asker, men i år vil 
den for første gang bli å oppleve på 
Dikemark.

Tema for årets festival er “Be the light 
- be the change”, arrangeres 17. og 
18. september og er inspirert av tiden 
vi har vært igjennom med Covid-19. 

Kristina og Craig ønsker å sette søke-
lys på mental helse og miljøarbeid. 
Lokasjon og lerret for flere av årets 
stedsspesifikke kunstverk er det vakre, 
gamle sykehusområdet på Dikemark. 
De vil blant annet belyse områdets uni-
ke arkitektur og historie. Festivalen vil 
inneholde en bredde i teknikker og ut-
trykk med kunstverk fra lokale, norske 
og internasjonale kunstnere. 

Lokalt samarbeid
For andre året på rad har Factory Light 
Festival et samarbeid med Omattatt  i 
Heggedal. Factory Light Festival og 
Omattatt har et felles engasjement og 
fokus på miljø, samt det å tilby gode 
opplevelser for Askers befolkning.

Ekteparet Kristina 
og Craig Harvey

Omattatt åpner igjen!
I september åpner vi dørene igjen
også for voksne. Det blir åpne dager, 
verkstedkvelder og kurs. Program blir 
lagt ut i slutten av august. Følg med på  
@Omattatt-kreativt ombruksverksted 
på Facebook, @omattatt.asker på 
Instagram og www.hvaskjeriasker.no

Omattattsommer

Gjennom vårt samskapingsprosjekt vil vi 
sette søkelys på viktigheten av ombruk. 
I dag forbruker vi mer enn hva som er 
bærekraftig. Festivalen ønsker å sette 
fokus på FNs bærekraftsmål nummer 
12; ansvarlig forbruk og produksjon. 
Bærekraftig forbruk handler om å gjøre 
mer med mindre ressurser, redusere av-
fall og øke materialgjenvinning og om-
bruk.

Under årets festival kan du la deg inspi-
rere av den finske kunstneren Jere Suon-
tausta og hans populære ombrukskunst. 
Lysskulpturen Peilipöllö/Speilugle, er en 
ugle laget av av spennende ombruks-
skatter funnet i ombruksbutikker i Finland. 
På Omattatt kan du i festivalperioden 
skape ditt eget spennende dyr av 
lys-reflekterende materialer.

Les mer om lysfestivalen på 
www.factorylightfestival.no



Bømarka er et avgrenset «skogsområde», dvs. da jeg beskrev en tur der i 2013 var 
det tett skog med gode stier.  Men nå er mye av skogen hugget så da jeg gikk turen var 
det en gul blomstereng av smørblomster, mye liljekonvallblader og vakre nyperoser.  
Senere da jeg tok turen om igjen for å sjekke ut noen stikryss jeg var usikker på, 
spiste jeg litt markjordbær her og der, og det bugnet av modne villbringebær flere 
steder.  Så Bømarka er et flott sted for å høste av markens grøde.
Det er et virvar av stier på kryss og tvers der, men har valgt de mest brukte på denne 
turen.  Anbefaler å ta med kartet, men skulle du ta feil sti så er området begrenset så 
det vanskelig å gå seg helt bort.

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

Bømarka – Nordmarka 
med panoramautsikt

Turen starter fra P-plassen ved idyl-
liske Høymyrdammen.  

For dere som ikke er kjent, så lig-
ger Høymyrdammen mellom Hegge-
dal og Slemmestad ved  Rustadveien.

Vi tar stien rett over veien.  Her 

går det to stier parallelt og vi tar den 
som etter kort tid svinger mot høyre.  I 
neste stikryss tar vi igjen til høyre og 
følger denne stien rett frem.  Et stykke 
lenger fremme kommer vi til ruinene 
etter Knorteberget Husmannsplass.  
På denne tiden er det høy vegetasjon 

så vanskelig å se skiltet der du kan 
lese litt om stedet.  I 2013 var stedet 
omkranset av høye trær, men etter 
hogsten står det bare noen litt høye 
stammer igjen, og disse begynner nå 
å råtne dessverre.  Hvis stedet skal be-
vares som må noen ta i et tak her.

Høymyrdammen Knorteberget
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Bømarka – Nordmarka 
med panoramautsikt
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Vi går videre og kommer frem til 
en frodig åker tilhørende Mellom-Bø 
Gård. Her går vi til venstre og tvers 
over den lille kollen og kommer ned 
på en større sti. Vi følger den til høyre 
og kommer straks forbi en gammel 
gravplass, Strafferhaugene, som var et 
militært avstraffelsessted under Den 
store Nordiske Krigen i 1709 – 1720.  
Dette står det litt om på skiltet som er 
satt opp der, men da jeg var der, var 
stedet inngjerdet med sauer som beitet 
og skiltet sto dessverre langt innenfor 
gjerdet.  Håper det er flyttet nå.

Skogen har blitt til blomstereng

Mellom-Bø sett fra stien

Bare litt lenger fremme, opp til 
venstre for stien, er det et annet grav-
sted som tilhører Sør-Bø Gård.  Der 
er det en tydelig stor haug og typisk 
for et gravsted er at det har sunket ned 
på midten.  De gamle gravstedene ble 
gjerne plassert slik at de kunne sees 
fra gårdene, og det gjør denne også.  
Vi går videre nedover og kommer inn 
på en vei.  Her runder vi og følger 
skogsbilveien langs jordkanten tilba-
ke og inn i skogen. Vi følger traktor-
stien innover et godt stykke og går rett 
frem der det går en sti til venstre, men 
bare litt lenger fremme må du følge 
litt med for her går det en sti skarpt 
inn til høyre. Den skal vi ta. Stien går 
litt bratt oppover, men på toppen, på 
Bøsnipa, blir vi kronet med en aha-
opplevelse, et uventet fantastisk ut-
siktspunkt.  Der stuper fjellet rett ned 
mot Slemmestad, og vi ser Bødalen til 
høyre. I høyden på den andre siden av 
dalen, ruver Røyken Næringspark og 
til venstre ser vi Rortunet og Slemme-
stad sentrum med fjorden i bakgrun-
nen. Vel verd å ta en pust i bakken her.

Strafferhaugene

Traktorveien med en bratt liten fjellvegg foran oss.

Panoramoutsikt fra Bøsnipa mot 
Slemmestad og Bødalen

Deretter går vi ned bakken igjen, 
samme vei vi gikk opp, og følger 
 stien vi forlot, videre mot høyre. Da 
er det bare å følge denne fremover.  
Et  stykke lenger fremme går vi forbi 
 rester av en gml. hytte, og i stikrysset 
bortenfor, tar vi til høyre, ned bakken 
og til venstre i stikrysset vi kommer 
til.  Deretter går vi rett frem mot P-
plassen ved Høymyrdammen.  Der er 
det fint å raste og fullt mulig å ta et 
bad eller to etter turen.  Turen er på 
ca. 5 km.

God tur!
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Turskøytebanen - nesten for populær
Deler av styret i Dikemark idrettsforening går og sparker og 
venter på vinterkulda. Men de skal ikke på ski. Idrettslagets 
mest populære aktivitet er nok turskøytebanen på Dikemark-
vannene. I 2015 begynte noen lokale ildsjeler å brøyte tur-
skøytebaner på Svinesjøen, Nordvannet og Verkensvannet. 
Tiltaket ble meget godt tatt imot, og svært mange barn, 
unge, voksne og eldre brukte banene på skøyter, med spark 
eller til fots.
Vannene på Dikemark egner seg alle sammen svært godt 
for skøytegåing. Isen legger seg som regel i månedsskiftet 
november/desember og ligger langt ut på våren. Det er lite 
strømninger i vannet, noe som gjør isen stabil og trygg, og 
det er enkelt og trygt å krysse mellom vannene der hvor det 
er nødvendig.
Det som begynte som et privat initiativ ble forut for sesongen 
2017/2018 tatt inn som et satsningsområde for Dikemark 
Idrettsforening (DIF), og tiltaket fikk nødvendige tillatelser fra 
kommunen (motorisert ferdsel i utmark). DIF ser turskøyte-
banen som et verdifullt supplement til foreningens øvrige til-
bud, ikke minst fordi den appellerer til alle beboere/innbyg-
gere i området - ikke bare de som er aktive i klubben fra før.
Banen driftes av et frivillig banemannskap på 7-8 mann, med 
Bjarte Mohn som ansvarlig. Tiltaket støttes av velforeninger i 
området, og DIF har søkt og fått midler fra Sparebankstiftel-
sen og Skøyteforbundet til ATV med brøyte- og freseutstyr. 
Coronaen gjorde banen nesten for populær denne vinteren. 
Det kom folk fra fjern og nær, og banen var overfylt. Belast-
ningen på naboene ble også i overkant. DIF håper derfor at 
det kan komme flere baner, og har utfordret GUI SK. Gjellum-
vannet egner seg godt som turskøytearena!
(Kilde/bilder: Bjarte Mohn og turskøytebanens facebooksider)

Askerbørskogen vel
Mangeårig leder Kari Wie Skar i Askerbørskogen vel forteller 
at aktivitetsnivået har vært lavt under koronaen, men for-
ventes å ta seg opp. Vellet er engasjert i skoleveien og  tra-
fikksituasjonen rundt Solberg skole, der det jobbes med å få 
opp fotobokser.
Vellet har blant annet engasjert i vedlikeholdet av lekeplas-
sen i Gamle Heggedalsvei og volleyballbanen og ”Jenteba-
det” på Dikemark. Lekeplassen islegges om vinteren.
Nettsidene forteller at Askerbørskogen Vel koordinerer må-
king og vedlikehold av velveier, vi setter ut sittebenker både 
i ved bussholdeplassene og på andre aktuelle plasser, uttaler 
oss om reguleringsplaner, er områdets ”vaktbikkje”.
Når coronaen ikke herjer, er det årlige skirennet på Skjelle-
stad, for unger og voksne, samt kanefart hver lille juleaften, 
hvor svært mange fra nabolaget møtes for å ønske hverandre 
god jul, viktige sosiale tiltak.

Engelsrud vel
Trafikksikkerhet er en gjenganger når velforeningene forteller 
om sine prioriteringer. For Engelsrud vel er gang/sykkelveien 
fra Engelsrud mot Lierskogen og Liertoppen høyt prioritert. 
Her har de et samarbeid med Lierskogen vel. Reguleringspla-
nen er klar, men prosjektet er for tida ute av budsjettene. 
Trafikksikkerheten er også dårlig langs deler av Heggedals-
veien mellom brua og Engelsrud-krysset.
Engelsrud vel har vært engasjert i ”DIF-området”, området 
rundt DIF-banen. I forbindelse med reguleringsarbeidet for 
Dikemarkområdet var det på et tidspunkt regulert inn to hele 
fotballbaner. Dette mente vellet var for voldsomt, og planene 
ble endret. Asker kommune er nå eier av området. 
Og hva som skjer av utbygginger på sykehus-området på Di-
kemark er selvfølgelig en viktig sak for beboere og velforen-
inger.

På Heggedalspostens vestkant
Av naturlige årsaker har Heggedalsposten har mye fokus på Heggedal sentrum de siste årene. Men bladet 
deles ut fra Vollen til Engelsrud, og det er mye interessant som foregår rundt i bygda. Vi har tatt en tele-
fonrunde til noen av foreningene på ”vestkanten”. Naturlig nok har aktiviteten vært beskjeden gjennom 
coronaen, med unntak av vinterens turskøytebanen på Dikemark-vannene. Den var ”innertier”.
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Knut-Rikard ville overraske 
sine gamle foreldre med en 
flat og fin turvei. Først etter 
mørkets frembrudd våget han 
seg ut på isen. 

Nyttårsmiddagen er fortsatt under fordøyning. 
Men Bjarte Mohn (40) fra Engelsrud har ikke et 
øyeblikk å miste.

Utenfor garasjen til Dikemark idrettsforening 
plinger det i Bjartes mobil. 

Han stopper opp. 
– Nå kommer de første meldingene. Bør isen 

få være i fred på grunn av mildværet? Neida, 
mumler Bjarte. 

Med sønnen Anton (8) i baksetet rygger han 
en nesten ny sekshjuling ut i sola og durer ut på 
Nordvannet. 

Her ligger en stor, tung, dyprød og nesten 
helt ny ishøvel og venter. 

High five, klasker far og sønn når høvelen 
klonker i hakk bak den grågrønne sekshjulin-
gen. Så vipper de gummidekkene opp, og leg-
ger den mer enn meterlange kniven ned på den 
frosne innsjøen. 

Nå skal de ut og barbere fire kilometer med 
skøyteis. Fort - før det fryser på igjen. 

DET VAR STUSSELIG i romjula, syntes Bjarte.  
Regn og greier.

Gleden var stor da minibrøyteren kunne 
komme ut. 

– Yes! Da er vi i gang!
Dikemark-gjengen målte nylig 20 centimeter 

tykk is. 
NVE mener 10 centimeter stålis er minste-

målet før mennesker går ut på isen. For kjøre-
tøyene har brøytemannskapet i DIF satt 15 
centimeter som grense. 

Her kommer 4 kilometer lekeplass



LANG, LANG REKKE: Bjarte Mohn og Knut-Rikard Lunde fra Dikemark idrettsforening er blant de sju som deler på brøyteansvaret 
på turskøytebanen. Den er populær blant naboene, men folk kommer også «langveisfra» for å gå tur på de tre Dikemarkvannene 
som DIF kjører opp, for fjerde året på rad. Ungene som henger på slep her kommer fra Risenga.  FOTO: SIDSEL HVAAL

aktuelt12 Lørdag 5. januar 2019

Her kommer 4 kilometer lekeplass

Over: Brøyting med profft 
utstyr. Fra Budstikka januar 
2019

Til h.: Idrettsforeningen 
arrangerer kveldsløp på isen. 
Fra DIF’s nettsider.

Askerbørskogen sett fra Vardåsen. Fra vellets nettsider.
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Heggedal innbyggertorgs program

Heggedal bibliotek er betjent:
Man 12.00-16.00   Tir, ons, fre 10.00-16.00
 Tor 12.00-19.00    Hver 4. lør 11.00-15.00      

Utenom disse tidene kan bøker lånes og leveres i låneautomaten.

AUGUST Arrangør Rom 
10/8 - 10/9  Se nettsider Forhåndsvalg til Stortingsvalget Asker kommune Overhuset 
Tor 26/8 16.00 Åpent møte i Heggedal lokalsamfunnsutvalg Kafeen 
Tir 31/8 14.00 Jazzkonsert for det grå gull Nærmiljøsentralen Kafeen 
SEPTEMBER Arrangør Rom 

Ons 1/9 11.00 Lesesirkel: Yt etter evne, få etter behov 
Se omtale Biblioteket Innsikt 

Tir 7/9 14.00 Jazzkonsert for det grå gull Se omtale Nærmiljøsentralen Kafeen 
Fre 10/9 09.00-09.45 Meditasjon for alle Elisabeth Aasen Utsikt 
Fre 17/9 09.00-09.45 Meditasjon for alle Elisabeth Aasen Utsikt 

Lør 18/9 14.00-15.00 Barneteater: Superhelt-Ine og 
drageplaneten. Gratis, billetter Biblioteket Fyrstikken 

Tor 23/9 16.00 Åpent møte i Heggedal lokalsamfunnsutvalg Utsikt 

Fre 24/9 19.00 Konsert: Bjølsen Valsemølle - "Menn i 
mørket". Gratis, men bill.Se omtale side 8 Historielaget Fyrstikken 

Fre 24/9 09.00-09.45 Meditasjon for alle Elisabeth Aasen Utsikt 
Lør 25/9 23.00 Konsert med Live Foyn Friis. Se omtale Nærmiljøsentralen Ute / Fyrstikken 

Man 27/9 13.00 Fortellerverksted med tema: 
"Steinhoggervirksomheten i Heggedal" Historielaget Kafeen 

Tor 30/9 18.00-19.00 Foredrag: "Votter" v/Nina Granlund 
Sæther. Se omtale Biblioteket Biblioteket 

Tor 30/9 19.00-21.00 Quiz for voksne Innbyggertorget Kafeen 
OKTOBER Arrangør Rom 

Fre 1/10   
Eldres dag  
Foredrag v/Øyvind Jahr kl.12.00: 
"Emballasje - en pakkereise" 

Innbyggertorget Kafeen 

Fre 1/10 09.00-09.45 Meditasjon for alle  Elisabeth Aasen Utsikt 
4/10-8/10 Hele dagen Høstferieåpent, hobbyverksted for barn Innbyggertorget Kafeen 
4/10-8/10 12.00-14.00 Høstferiefilmer for barn Biblioteket Fyrstikken 
Tir 5/10 14.00 Jazzkonsert for det grå gull Se omtale Nærmiljøsentralen Kafeen 
Ons 6/10 11.00 Lesesirkel: bok annonseres Biblioteket Innsikt 
Søn 10/10 12.00-13.00 Familieyoga  Semira Slipher Utsikt 

Fre 15/10 12.00-13.30 Barnematkurs. Vi lager fast føde til de 
aller minste Innbyggertorget Den grønne 

gren 

Fre 15/10 20.00 Asker Jazzfestival: "A Twist of Cole". 
Billetter Nærmiljøsentralen Fyrstikken 

Lør 16/10 14.00-15.00 Asker Jazzfestival: Skitthegga Swing Nærmiljøsentralen Kafeen / ute 

Lør 16/10 12.00-13.30 Barnefilm Biblioteket Fyrstikken/ 
Utsikt 

Man 25/10 13.00 Fortellerverksted med tema: "Gårds- og 
skogsdrift i Heggedal på 1950-tallet" Historielaget Kafeen 

Tor 28/10 16.00 Åpent møte i Heggedal lokalsamfunnsutvalg Utsikt 
Tor 28/10 19.00-21.00 Quiz for voksne Innbyggertorget Kafeen 
Søn 31/10 12.00-13.00 Familieyoga  Semira Slipher Utsikt 

 

Heggedal innbyggertorg
Administrasjon: 

Man-fre: 09.00-16.00  
Tlf: 477 83 054

Innbyggerservice, tlf: 66 70 00 00 

Torsdag 30. sept og 28.okt. 
19.00-21.00

August - oktober 2021

Det kan komme endringer i programmet etter publisering. Se aktivitetskalenderen 
hvaskjeriasker.no. Du finner du også mer informasjon på @heggedalinnbyggertorg på 

facebook og kommunens nettsider:   www.asker.kommune.no/innbyggertorg 

“Votter” - foredrag 
v/Nina Granlund Sæther

Nina er oppvokst i Heggedal. 
Hun er utdannet som faglærer i 
forming og jobber nå som jour-
nalist og ansvarlig redaktør for 
Hus & Bolig. 

Nina har skrevet  
en rekke bøker om 
strikking og annet 
håndarbeid, og holder 
foredrag om strikking.

Torsdag 30/9 kl. 
18.00-19.00

Innbyggertorgets 
kafé er åpen

Man- fre 09.00-16.00  
Tlf: 477 83 054

Heggedal 
nærmiljøsentral

 tlf: 952 73 504 
post@iheggedal.no

Lesesirkel: 
“Yt etter evne,  
få etter behov”
Olaug Nilssens roman 
er tema for bibliotekets 
lesesirkel

onsdag 1/9 kl. 11.00

Superhelt-Ine og 
drageplaneten

Ine er en jente litt utenom 
det vanlige, som går i første 
klasse på barneskolen. Hun 
skal bli tryllekunster når hun 
blir stor. En dag klarer Ine å 
trylle leke dragen sin, Dracon, 
til livet og han forteller at hun 
egentlig er superhelt!
Lørdag 18.sept.  kl. 14.00-15.00 
i biblioteket

Torsdagsklubb 
fra 23. september

Vi (noen av oss) drar i gang 
torsdagsklubben - et frokost- og 
samtaletilbud til deg som har lyst 
og anledning. Første torsdags-
klubb blir 23/9/2021 - klokken 
10-12. Informasjon om frokost-
arrangement kunngjøres så snart 
det er klart - siden vi fortsatt ikke 
har tenkt buffet - men frokost-
tallerken

Per Modig Sletaune

Du finner oss på @heggedalbibliotek på facebook og på  www.askerbibliotekene.no
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

MANDAG 
10.00-16.00 Kunstgruppen ART v/ Ragnhild Gisle i Utsikt. (Gratis) 
11.00 - ca. 1230 GlaTrimmen v/ Laila Samuelsen. Utendørs. (Kursavgift) 
13.00-15.00 Bibliotekets Filmmatiné for voksne 1. mandag i mnd. i Fyrstikken.(Gratis) 
TIRSDAG 
10.00-11.00 Aktiv på dagtid v/Asker kommune. Yoga i Fyrstikken (Kursavgift. Tilbudet er for 
deg som mottar tjenester fra NAV) 
10.00- 14.00 Håndarbeidsstue v/Helselaget på Den grønne gren. (Gratis) 
12.30-14.00 Bibliotekets barnehagefilm 2. tirsdag i mnd. i Fyrstikken. (Gratis) 
12.00-17.00 Helsestasjonen cos-kurs i Innvikling. (Lukket) 
ONSDAG 
12.00-14.30 Seniordans i Fyrstikken vedd Heggedal seniordans. (Kontingent) 
09.45-11.15 Dametrim ved Helselaget i Fyrstikken. (Kontingent)  
12.00-13.00 Hørselshjelp første onsdag i mnd i bibliotekets sofa 
12.00-14.00 Allsang v/Helselaget i Utsikt. (Gratis) 
18.00-19-00 Gravidyoga i Utsikt m/Semira (oppstart 15. september) Kursavgift 750,- 
18.00-21.00 Pensjonistforening- møte 1. onsdag i mnd. Åpent møte i kafeen. (Gratis) 
TORSDAG 
09.00-15.00 Barselgruppe v/Helsestasjonen i Utsikt (Lukket) 
10.00-14.00 Lappeteknikk kurs v/Ella Jensen (innsikt) Annen hver uke, like uker. (Kursavgift) 
14.00-16.00 Noen å prate med v/Heggedal menighet i kafeen. Oppstart 19.08. (Gratis) 
11.00-15.00 Bridge ved Bridgeklubben. (Gratis) 
18.00 Språkkafè v/Heggedal bibliotek i Den grønne gren. (Gratis) 
17.30-19.00 Lokalsamfunns-utvalgets representant er tilgjengelig i biblioteket. (Gratis) 
18-21 Lappeklubb v/Ella Jensen, annen hver uke, like uker i Utsikt. (Kontingent) 
19-21 Quiz for voksne i kafeen 1 gang pr.mnd. Se arr. for datoer. (Gratis) 
FREDAG 
09.00-09.45 Meditasjon i Utsikt, ved Elisabeth Aasen (For alle, kursavgift) 
10.00 Qigong i Utsikt, ved Elisabeth Aasen (Videregående, kursavgift) 
11.00-15.00 Barselkafé i biblioteket. (Gratis) 
12-13 Bingo v/Helselaget i Utsikt. Annen hver uke, like uker. (Kontingent) 
LØRDAG 
Heggedal bibliotek arrangerer kino for barn hver 4. lørdag. (Gratis) 

 

Faste aktiviteter høsten 2021 

Påmelding - billetter
For påmelding til kurs eller til aktiviteter 
som krever påmelding, ta direkte kon-
takt med arrangør eller be om hjelp på 
innbygger-torget. 
Dette gjelder også for kjøp av billetter.

“JAZZ FOR DET GRÅ GULL”
første tirsdag i måneden

Kl 14.00 – Innbyggertorget i 
Heggedal (gratis)

Det blir en vakker reise i sang og 
musikk, med uforglemmelige melodier 

fra populærmusikkens historie.

PROGRAM:
31. august – Blended Horns
7. september – 3 Turister fra 
                          Asker Jazzklubb
5. oktober – Blended Horns
2. novenber – Blended Horns
7. desember – Blended Horns

Kulturnatt i Heggedal med 
Live Foyn Friis

Live Foyn Friis med musikk fra 
Nora Brockstedts repertoar.
Live Foyn Friis fra Asker er et av de aller 
hotteste navene på jazzhimmelen nå. 
Hun har blitt nominert til priser i Japan og 
Norge, vunnet tittelen Dan-
marks Nye Jazzstjerne & 
Årets Unge Jazzkomponist 
og turnert med bl.a. Mike 
Stern, Bobby McFerrin og 
John Scofield. Live har opp-
trådt over hele verden, og 
snart slipper hun ny plate!
Denne kvelden spiller hun 
sammen med Børge Tron-
rud vokal/sax og Harald 
Skogli keybord. Sammen 
lover de en perfekte jazz 
night-stemning i Heggedal Sentrum.
Lørdag 25.sept.  
kl. 23.00 
i Fyrstikken

Asker Jazzfestival 2021 
15.-24. oktober

Arrangementene i Heggedal

Fredag 15. oktober kl 20.00
Innbyggertorget

A Twist of Cole 
(kr. 450 inkl servering) 
Billett best.: e-post til   

billetter@askerjazz.no
Kto nr. 0539.57 02116 / Vipps 73423

Lørdag 16. oktober kl 14.00
Tradjazzkonsert

Heggedal torg / innbyggertorg (gratis)
Utendørs hvis været tillater

Skitthegga Swing

Søndag 17. oktober kl 11.00
Jazzmesse 

Heggedal kirke  (gratis)
Blended Horns

Mer info på www.askerjazz.no

Mye jazz i Heggedal denne høsten:
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        HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER        &  STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRDHEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER   

Høstsesongen står for døren og vi håper vi snart er tilbake 
til normale tilstander.  Vi har så vidt åpnet gården igjen og 
våre leietagere er glade for å kunne innta huset.

Arbeidet med vanntåkeanlegget er noe forsinket på grunn 
av koronasituasjonen.  Arbeid ellers på gården går sin gang 
og en stille tid vedrørende utleie betyr ikke at det er stille på 
gården.  Det er mye arbeid og reparasjoner  som gjøres.   
Heldigvis så har vi en nevenyttig daglig leder som også får 
hjelp av gode venner av huset.

Venneforeningen jobber også videre med høstens  
arrangementer.  
- Det første som skjer her er kunstutstillingen som finner  
  sted 23. og 24. oktober.  Hovedutstiller denne gang er  
  Knut Frøyhaug. 
- Det neste på programmet blir konserten i samarbeide med 
   Asker Kammermusikkfestival, som vil finne sted onsdag  
  10. november.  Gluntarne har denne gang meldt sin  
  ankomst, i tillegg til flere.
Mer om disse arrangementer kommer i neste nummer av 
Heggedalsposten.

Vi har fått mange nye medlemmer, men vi setter ikke noe 
tak her.   
Er du ikke allerede medlem så ønsker vi deg velkommen.

Heggedal Hovedgård klar for ny sesong

Årskontingenten er kr 100,- pr år.
Kontingenten kan 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 Sandbrekke

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
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Også i sommer har Heggedal vært 
preget av «buss for tog» i ganske 
mange uker, uten at vi har sett mye 
til anleggsmaskinene fra Hegge-
dal. Det er store arbeider i Asker og 
på Drammensbanen som er årsaken 
til at banen har vært stengt så lenge. 
Men med stengt bane, kan Bane NOR 
benytte anledning til å gjennomføre 
vedlikehold også på Spikkestadbanen 
forteller kommunikasjonsansvarlig for 
område øst, Britt Johanne Wang til 
Heggedalsposten. Dette arbeidet er 
skikkelig «bonusarbeid» der vi kan 
utnytte tiden godt. Hovedinnsatsen i 
år har vært ved Gullhella, fortsetter 
hun. Her har det vært utført masseut-
skifting på til sammen 280 meter av 
banen i om lag 30 cm dybde. 

Masseutskifting er akkurat det det 
høres ut for – man graver bort masse 
og erstatter det med en annen masse. 

I dette tilfellet har det kommet for 
mye finstoff i pukken. Dette kan 
skyldes både nedknusing av pukken 
som vi har skrevet om før, eller at det 
siger inn finstoff. Uansett betyr dette 
ujevnheter som det er vanskelig å 
rette ut – og utskifting av masser er 
nødvendig. 

Alle i Gullhellaområdet kunne i fjor 
observere at det ble gjennomført 
grunnboringer i området rundt  
Gullhella stasjon. Det var for å kunne 
planlegge utbedringer knyttet til at 
det var en begynnende utglidning 
av banen. Utglidningen ble stoppet 
blant annet ved at det ble lagt inn 
stikkledninger. Det skal plasseres 
inn ytterligere stikkrenner, men dette 
rakk Bane NOR ikke å gjennomføre 
i år, så også til neste år kan vi regne 
med at det gjennomføres arbeider 
ved Gullhella stasjon. 

SOMMERSTENGT SPIKKESTADBANE
- hva ble gjort? Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg

29Heggedalsposten

Gullhella stasjon.

Sviller må skiftes jevnt og trutt og i 
sommer er sviller byttet ut i området 
ved Gullhella.

Trenger du bedre kroppsholdning, og 
redusere muskel- og skjelettplager?

Tren styrketrening på en trygg og 
skånsom måte hvor den indre  
kjernemuskulaturen bygges opp.

Pilateskurs med oppstart uke 35. Kurset går over 13 uker.
To grupper: mandager kl. 20-21 eller torsdager kl. 19-20.

Sted: Heggedal fysikalske, Trevaren 12, 1389 Heggedal
Ta kontakt for info: 45 22 08 22 / kathie@powerpilates.no

Besøk vår nettside: www.powerpilates.no
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Heggedalsposten30 BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE 

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

Gjellum Stadion. 
Foto: Ian Spimk (9. juli 2021)

Da er solen på vei ned bak Vardåsen. 
Foto: Pål Gisle (14. juli 2021)

Godt de lyser opp grusbanen på 
Hovedgården en søndag i juli.

Foto: Frode Wold (11. juli 2021)

Ei som ville ta bilde av 
månen på toppen av Rødsåsen.
Foto: Mersida R. Boge (21. juli 2021)

Prøver fiskelykken.
Foto: Bjørn Remseth (1. juli 2021)

Damvokterboligen.
Foto: Lill Wenche Høvik (9. juli 2021)

Urolige skyer over Nyhuskollen.
Foto: Terje Reier Gundersen (9. august 2021)

Down at the beach - Gjellumstanda. 
Foto: Ian Spink (3. juli 2021)

Herlige rolige skyer over
Haugenlia i kveld.

Foto: Mona S. Westengen (18. juli 2021)

Foto: Lidziya Vanahel Ulvenes

Begge foto: Esten Finstad
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Heggedalsposten 31SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN 

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

Noen kan ikke la 
ting være i fred. 
May Jakobsen

Gamle minner.
Slik så det ut før.
Sverre Hansen

Prøver fiskelykken.
Foto: Bjørn Remseth (1. juli 2021)

SPALTE:  
REGNBUE I HEGGEDAL

Alle foto: 1. juli 2021.

Foto: Lidziya Vanahel Ulvenes
Foto: Mathias Pedersen

Begge foto: Esten Finstad

Foto: Bjørn Remseth

Foto: Sven Magnus Løken

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.

Tid for planlegging av høsten! 
String har løsninger for alle rom.
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Denne våren har Friidrettsgruppa i Gui SK virkelig fått fart i 
gruppa og arrangert flere klubbstevner på Friidrettsbanen på 
Gjellum. I mai ble det holdt stevner i lengde, høyde, kule og 
60 m for våre utøvere og siden vi også har Tyrving utøvere 
i samme kommune har vi hatt litt samarbeid med Tyrving, 
hvor vi har hatt besøk av Tyrving på høyde stevnene.
Fridrettsgruppa har nå et bredt spekter av utøvere i forskjellige
aldersgrupper fra 7 år og opp til de eldste på 17 år, vi har fått 
flere trenere med i gruppen blant annet Kalle Wiggen som er 
spesial trener i kast øvelser og Mikkel Gisle Johansen med 
spesialitet på mellomdistanse. Dette er i tillegg til de mange 
engasjerte foreldretrenere og assistenter som alle er med på 
å tilby varierte øvelsesprogram og treninger for våre utøvere. 
Det er veldig hyggelig å se at gruppen blomstrer selv i disse 
tider som kan være utfordrende for idrettsgrupper og utøvere, 
med alle de restriksjoner på treninger og reduserte tilbud vi 
har opplevd i vinter pga. koronarestriksjoner.
Det er derfor veldig gøy å se alle de gode prestasjonene som 
våre utøvere har vist på de stevnene som det har vært mulig 
å delta på i våres. 

GUI SK MARKERTE SEG PÅ ASKERLEKENE
Vi vil spesielt trekke frem hvor godt representert Gui SK var på 
de tradisjonsrike Askerlekene hvor 26 av totalt 87 deltagere på 
hele stevnet var fra Gui SK. 
Det var flust med nye rekorder og alle våre utøvere satte nye 
personlige rekorder i flere øvelser. Her følger en kort opp-
summering:
Fredag ettermiddag ble det avholdt 100 m og her deltok 
9 av våre utøvere og fikk flotte resultater!
Lørdag startet med 60 m hekk, før det var lengde, diskos, 
600 m og kule, de eldre utøverne fikk også prøvd seg på 
200 m med gode resultater i sterk konkurranse med 
utøvere fra Asker og Tyrving.

– FRIIDRETT – 
Full fart i Friidrettsgruppa og Gjellum friidrettsarena!

Søndag startet med spyd for de yngste guttene, høyde for 
Jenter 12-13 og de yngste jentene startet med 60 m. 
Dagen fortsatte med disse øvelsene og det var både forsøks-
heat og finale på 60 m. 
Spesielt på 60 m ble det satt mange nye personlige rekorder 
med flotte tider og det er gøy å se at vi har utøvere som kan 
markere seg på mange forskjellige øvelser, det ble lagt merke 
til de flotte resultatene hvor Gui SK sine utøvere gjentatte 
ganger sto øverst på pallen!

Vi vil berømme alle våre utøvere med de flotte resultatene 
som de bør være veldig stolte over. Noen utøvere var særdeles 
aktive og deltok på flest mulig øvelser, her kan f.eks nevnes:
Elina Maylinn Refvik deltok i hele 8 forskjellige øvelser, 
herunder 100 m, diskos, kule, 600 m, lengde, høyde, 60 meter 
og spyd. 
Flere som deltok på mer enn 4 øvelser var:
Therese Gustafsson: 100 m, 60 m, 60 m hekk, høyde og lengde.
Stine Lyngstad: 100 m, lengde, 60 m hekk, 60 m og høyde.
Johan Traa: lengde, 60 m, 60 m hekk, 600 m og spyd.
På lengde og høyde utmerket Elena Marija White seg med 
4,35 m i lengde og 133 cm i høyde. Veldig flotte resultater!
Det er også veldig gøy å se at våre yngste utøvere prøver seg 
på stevner, her kan vi gratulere: 
Benedikt Gustafsson, Sunniva Bjørnstad Seth, Hedwig Wettre 
Svalastog, Jenny Sweeney, Johan Traa og Olai Graff-Wang 
med flott innsats og flotte resultater.

I tillegg til Askerlekene har våre utøvere deltatt på Tyrvings 
rekruttstevne og Drøbakslekene, vi anbefaler derfor å ta en titt 
på Friidrettsgruppa sine sider: friidrett.guisk.no hvor det er 
enda mer stoff. Her vil vi også legge ut nye treningstider når 
treningene starter opp igjen uken etter skolestart.

Fortsatt god sesong til alle våre flinke utøvere og trenere.

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

Fra venstre bak: Berit Marstein, Eskil Dahl Marstein, Tobias Nordtveit Knudsen, 
Bengt Gustafsson, Benedikt Gustafsson, Marthine Linea Wengard Nygaard, 

Therese Gustafsson, Bjørn Henrik Pedersen, Olja White. 
I midten rad 2: Jonas Tesaker, Elena Marija White.

Foran: Elina Maylinn Refvik, Thea Tesaker, Stine Lyngstad.

Fra Venstre: Elena Marija White, 
Stine Lyngstad, Mathea Stefansen 
Clifford, Eline Stefansen Clifford, 
Therese Gustafsson.

Torsdag 27. mai gjennomførte Skicross gruppen (totalt 43 utøvere) siste evaluering av kompanirekruttene før endelig 
opptak som «Skicross-jegere» (etter inspirasjon fra Kompani Lauritzen på TV2). 

- Oppdraget gikk blant annet ut på å gjennomføre tester som sluttet orden, skjult fremrykking i ulendt terreng, 
test av observasjonsevner og lagarbeid; forteller Rikard Halvorsen, en av trenerne i Skicross gruppen.

- Kompanirekruttene var fantastiske. De viste lagånd, kreativitet og stor innsats. Latteren satt lett, vi lekte 
og koste oss i sola hele kvelden. Etter aktivitetene ble det grilling av burgere og pølser, 

samt premieutdeling til alle; fortsetter han.

LANGRENN 
SESONGAVSLUTNING «KOMPANI SKICROSS»

Skicross gruppen i Gui Langrenn består av 2011 og 2012 årgangene. 
Som navnet tilsier er det mye lek, fart og moro på treningene. Gruppen har opplevd 

rekordoppslutning denne sesongen med både mange utøvere som har tatt steget opp 
fra den yngre Skileik gruppen, men også mange nye som har kommet til.

Befalet i skicross-staben takker for en fantastisk sesong med en herlig gjeng skiløpere gjennom vinteren 2020-2021. 
Når målet er deltakelse - så kommer det nok ikke som noen overraskelse at vi kan røpe at alle ble «tatt opp» 

som Skicross-jegere på slutten av dagen…

Følg med på www.guisk.no og        GuiSportsklubb
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Denne våren har Friidrettsgruppa i Gui SK virkelig fått fart i 
gruppa og arrangert flere klubbstevner på Friidrettsbanen på 
Gjellum. I mai ble det holdt stevner i lengde, høyde, kule og 
60 m for våre utøvere og siden vi også har Tyrving utøvere 
i samme kommune har vi hatt litt samarbeid med Tyrving, 
hvor vi har hatt besøk av Tyrving på høyde stevnene.
Fridrettsgruppa har nå et bredt spekter av utøvere i forskjellige
aldersgrupper fra 7 år og opp til de eldste på 17 år, vi har fått 
flere trenere med i gruppen blant annet Kalle Wiggen som er 
spesial trener i kast øvelser og Mikkel Gisle Johansen med 
spesialitet på mellomdistanse. Dette er i tillegg til de mange 
engasjerte foreldretrenere og assistenter som alle er med på 
å tilby varierte øvelsesprogram og treninger for våre utøvere. 
Det er veldig hyggelig å se at gruppen blomstrer selv i disse 
tider som kan være utfordrende for idrettsgrupper og utøvere, 
med alle de restriksjoner på treninger og reduserte tilbud vi 
har opplevd i vinter pga. koronarestriksjoner.
Det er derfor veldig gøy å se alle de gode prestasjonene som 
våre utøvere har vist på de stevnene som det har vært mulig 
å delta på i våres. 

GUI SK MARKERTE SEG PÅ ASKERLEKENE
Vi vil spesielt trekke frem hvor godt representert Gui SK var på 
de tradisjonsrike Askerlekene hvor 26 av totalt 87 deltagere på 
hele stevnet var fra Gui SK. 
Det var flust med nye rekorder og alle våre utøvere satte nye 
personlige rekorder i flere øvelser. Her følger en kort opp-
summering:
Fredag ettermiddag ble det avholdt 100 m og her deltok 
9 av våre utøvere og fikk flotte resultater!
Lørdag startet med 60 m hekk, før det var lengde, diskos, 
600 m og kule, de eldre utøverne fikk også prøvd seg på 
200 m med gode resultater i sterk konkurranse med 
utøvere fra Asker og Tyrving.

– FRIIDRETT – 
Full fart i Friidrettsgruppa og Gjellum friidrettsarena!

Søndag startet med spyd for de yngste guttene, høyde for 
Jenter 12-13 og de yngste jentene startet med 60 m. 
Dagen fortsatte med disse øvelsene og det var både forsøks-
heat og finale på 60 m. 
Spesielt på 60 m ble det satt mange nye personlige rekorder 
med flotte tider og det er gøy å se at vi har utøvere som kan 
markere seg på mange forskjellige øvelser, det ble lagt merke 
til de flotte resultatene hvor Gui SK sine utøvere gjentatte 
ganger sto øverst på pallen!

Vi vil berømme alle våre utøvere med de flotte resultatene 
som de bør være veldig stolte over. Noen utøvere var særdeles 
aktive og deltok på flest mulig øvelser, her kan f.eks nevnes:
Elina Maylinn Refvik deltok i hele 8 forskjellige øvelser, 
herunder 100 m, diskos, kule, 600 m, lengde, høyde, 60 meter 
og spyd. 
Flere som deltok på mer enn 4 øvelser var:
Therese Gustafsson: 100 m, 60 m, 60 m hekk, høyde og lengde.
Stine Lyngstad: 100 m, lengde, 60 m hekk, 60 m og høyde.
Johan Traa: lengde, 60 m, 60 m hekk, 600 m og spyd.
På lengde og høyde utmerket Elena Marija White seg med 
4,35 m i lengde og 133 cm i høyde. Veldig flotte resultater!
Det er også veldig gøy å se at våre yngste utøvere prøver seg 
på stevner, her kan vi gratulere: 
Benedikt Gustafsson, Sunniva Bjørnstad Seth, Hedwig Wettre 
Svalastog, Jenny Sweeney, Johan Traa og Olai Graff-Wang 
med flott innsats og flotte resultater.

I tillegg til Askerlekene har våre utøvere deltatt på Tyrvings 
rekruttstevne og Drøbakslekene, vi anbefaler derfor å ta en titt 
på Friidrettsgruppa sine sider: friidrett.guisk.no hvor det er 
enda mer stoff. Her vil vi også legge ut nye treningstider når 
treningene starter opp igjen uken etter skolestart.

Fortsatt god sesong til alle våre flinke utøvere og trenere.

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

Fra venstre bak: Berit Marstein, Eskil Dahl Marstein, Tobias Nordtveit Knudsen, 
Bengt Gustafsson, Benedikt Gustafsson, Marthine Linea Wengard Nygaard, 

Therese Gustafsson, Bjørn Henrik Pedersen, Olja White. 
I midten rad 2: Jonas Tesaker, Elena Marija White.

Foran: Elina Maylinn Refvik, Thea Tesaker, Stine Lyngstad.

Fra Venstre: Elena Marija White, 
Stine Lyngstad, Mathea Stefansen 
Clifford, Eline Stefansen Clifford, 
Therese Gustafsson.

Torsdag 27. mai gjennomførte Skicross gruppen (totalt 43 utøvere) siste evaluering av kompanirekruttene før endelig 
opptak som «Skicross-jegere» (etter inspirasjon fra Kompani Lauritzen på TV2). 

- Oppdraget gikk blant annet ut på å gjennomføre tester som sluttet orden, skjult fremrykking i ulendt terreng, 
test av observasjonsevner og lagarbeid; forteller Rikard Halvorsen, en av trenerne i Skicross gruppen.

- Kompanirekruttene var fantastiske. De viste lagånd, kreativitet og stor innsats. Latteren satt lett, vi lekte 
og koste oss i sola hele kvelden. Etter aktivitetene ble det grilling av burgere og pølser, 

samt premieutdeling til alle; fortsetter han.

LANGRENN 
SESONGAVSLUTNING «KOMPANI SKICROSS»

Skicross gruppen i Gui Langrenn består av 2011 og 2012 årgangene. 
Som navnet tilsier er det mye lek, fart og moro på treningene. Gruppen har opplevd 

rekordoppslutning denne sesongen med både mange utøvere som har tatt steget opp 
fra den yngre Skileik gruppen, men også mange nye som har kommet til.

Befalet i skicross-staben takker for en fantastisk sesong med en herlig gjeng skiløpere gjennom vinteren 2020-2021. 
Når målet er deltakelse - så kommer det nok ikke som noen overraskelse at vi kan røpe at alle ble «tatt opp» 

som Skicross-jegere på slutten av dagen…

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

FANTASTISKE SESONGAVSLUTNINGER 
OG IDRETTSGLEDE I GUI LANGRENN

SKILEIK (7-8 ÅR); Lek, aktivitet og mestring med ski på bena. 
Starter opp etter høstferien på barmark og fortsetter å leke med 
ski på bena så snart snøen kommer. Trening 45 min en gang per 
uke. Deltakelse i treningsrenn, klubbrenn og evt. lokale skirenn. 

SKICROSS (9-10 ÅR); Lek, aktivitet, fart og moro i kombinasjon 
med økt fokus på grunnleggende skiferdigheter. En trening per 
uke som utgangspunkt, mulighet for flere treninger etter eget 
ønske. Deltakelse i treningsrenn, klubbrenn og lokale skirenn. 

SPRINT (11-12 ÅR); Aktivitet, fart og moro. Introduksjon til 
variert barmarkstrening på vårparten. Trening 2 ganger i uken 
fra høstferien og gjennom vinteren. Deltakelse på trenings-
samlinger på ski. Ønske om å knekke «konkurranse-koden» 
med deltakelse i varierte løyper og konkurranseformer. 

Langrennsgruppen i Gui har virkelig lagt hodene i bløt og latt kreativiteten blomstre 
for å få til idrettsøyeblikk som utøverne vil huske i lang tid fremover. 

Dette gir inspirasjon til nye harde treningsøkter og forhåpninger om å endelig 
kunne konkurrere i større skirenn igjen kommende sesong.

I april, mai og juni har vi kjørt spenstige avslutninger for alle gruppene. Her har det vært covid trygg «drive-in» 
premieutdeling for de minste, flere varianter av Mesternes Mester, Kompani Lauritzen mm. forteller leder 
i Gui Langrenn; Lasse Kollerud 

Det lover veldig godt for videre rekruttering når vi finner på så mye spennende og har med dette lagt et mål om 
250 aktive medlemmer i gruppen. Organisering og planlegging av dette er i god gang. Selv om vi skal nyte sommeren 
nå gleder vi oss til en spennende høst og langrennssesong allerede. Fortsetter Kollerud, som knapt kan vente med 
å få snø under skiene igjen.   

Sesongen 2020/2021 har vært spesiell og annerledes også for langrennsgruppen i Gui SK. Allikevel ble dette en svært 
god sesong for gruppen totalt. Antall aktive medlemmer økte med 10% i forhold til forrige sesong fra 151 til 165. Det 
er spesielt svært god oppslutning i de yngre gruppene, mens vi også i Team Eid har en større gruppe en i fjor. Dette 
er ganske unikt med tanke på at flere av langrennsgruppene rundt oss melder om rekrutteringsproblemer.

Langrennsgruppen har over de siste årene utarbeidet en strukturert og god sportslig plan og verdigrunnlag. 
I spissen for dette arbeidet har sportslig leder i langrenn Ole Asbjørn Solberg stått. Ikke bare har dette arbeidet 
resultert i Birken stipendet, men også et gjennomtenkt og langsiktig fundament for gruppen som de nå bygger videre 
på. Dette engasjerer både utøvere, foreldre og trenere som resulterte i et svært aktivt år selv med de begrensningene 
det har vært rundt smittevern. 

Fokuset gjennom sesongen har vært på å skape arenaer for aktivitet, der mye annet har vært stengt ned. Det store 
engasjementet vi har sett i sesongen har gitt oss muligheter til å arrangere mye spennende for utøverne, blant annet 
et TourDeGui med fire ulike renn som ble veldig varierte og ga rom for ulik mestring. Deltakelsen på TDGui var veldig 
god med over 70% av utøverne som deltok på 3 av 4 renn; forteller Kollerud 

I tillegg ble det gjennomført et 24 timers renn der alle tilhørende klubben fikk logge antall km i løpet av 24 timer 
noe som ga smått utrolige 5023 km fordelt på 247 løpere, avslutter han. 

Faktaboks om treningstilbudet i Gui Langrenn kommende sesong
Informasjon om treningstider og kontaktpersoner finner dere på hjemmesiden ski.guisk.no

DISTANSE (13-14 ÅR); Trening 1 til 2 ganger i uken fra mai. 
Mer skispesifikk barmarkstrening, rulleski og tilrettelegging 
for systematisk egentrening. Konkurranse i kretsrenn, krets-
mesterskap, Holmenkollrennet og Ungdomsbirken. 

TEAM EID (HL/14-15 ÅR); Team Eid er et samarbeid med 
andre klubber for å tilby utøverne større sportslig bredde og 
flere å trene sammen med. 2 - 3 fellestreninger i uken, fokus 
på egentrening, skisamlinger og tilbud om individuell trenings-
planlegging og veiledning. Konkurranse i cup-renn, kretsrenn, 
KM, ungdomsbirken og hovedlandsrennet. 

TEAM VESTMARKA (17-20 ÅR); Gui Langrenn deltar 
i Team Vestmarka som er et samarbeid mellom klubber i Asker 
og Bærum med ca. 80 aktive juniorløpere og skal bygge et 
treningsmiljø på nivå med de beste i landet - både for topp 
og bredde.
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Trevaren 16, 1389 Heggedal
Heggedal sentrum, det gule huset, 

frisørkjelleren

Frisør
Anne Grethe Thune

48 47 65 47

SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

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

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

Linn (- Kristin Haug Bjørklund) er 
utdannet blomsterdekoratør, bor i  
Heggedal sammen  med sin mann 

Svein, og 3 barn fra 9-16. 
Linn tar også oppdrag som hage- 

designer.

Tekst og design; Stein D
yre B

erge

 Mobil: 905.10.136 -  Åpningstider; Hverdager; 10 - 18 (man og tirs kan LInn være på oppdrag),  Lørdag; 10 - 16

FAGHANDEL

ORANGERIET - Blomster & Planter i Heggedal,        
eies og drives av Linn.  I tillegg til butikken leverer        
hun blomster til ulike arrangementer, bryllupper,  
begravelser og andre viktige anledninger. 
Hennes butikk blir en av de første som flytter inn i Tandberg- 
bygget.  Butikken vil ligge på hjørnet, rett ved rundkjør- 
ingen, med vinduer både mot hjørnebygget og Odden. 

Innflytting til den nye buikken i Tandberg-
bygget har vært utsatt flere ganger.  Nå er 

innflytting satt til slutten av sept.  Linn får 
midlertidig bruke lokalene til tidligere  

Bye & Bekk, på Odden.
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HEGGEDAL MENIGHET

Liv Ruud har sluttet som 
daglig leder i Heggedal og 
har gått over til å være 100% 
daglig leder i Østenstad.
Elisabeth Hagen Ristesund 
er tilsatt som ny daglig leder 
for Heggedal  menighet (50%) 
og Slemmestad-Nærsnes 
 menighet (50%). Elisabeth 
var på plass i sin nye jobb 9. 
august, og ønsker at du gjer-
ne tar kontakt med henne!

Hvem er du?
Jeg er en person med et stort hjerte og engasjement for 

kirken. Jeg er 33 år, og har nylig flyttet til Hogstad i Asker, 
hvor jeg har overtatt mine besteforeldres hus. I mange år 
har jeg vært med i KFUK-KFUM-arbeid, som Ten Sing 
og internasjonale prosjekter. Jeg er statsviter med master 
fra UIO og har de siste årene jobbet som saksbehandler i 
NAV Forvalting. Jeg har også jobbet et år for kvinneorga-
nisasjonen YWCA i Kenya. Nå gleder jeg meg til å starte 
som daglig leder i Heggedal menighet, og i Slemmestad-
Nærsnes menighet.
Hva ønsker du å fokusere på i din nye jobb?

Jeg ønsker å være en brobygger og tilrettelegger for 
arbeidet Heggedal menighet gjør, og for samspillet mellom 
kirken og alle i bygda. Jeg ser frem til å bli kjent med alle 
som bor her. I første omgang gleder jeg meg til å bli kjent 
med ansatte og frivillige i menigheten, og vil etter hvert 
gjerne møte alle som kjenner en tilknytning til Heggedal 
menighet. Jeg er åpen for innspill til hva kirken kan gjøre 
for alle i Heggedal.
Hva er interessene dine?

Jeg er glad i friluftsliv, musikk, kultur og reiser i både 
inn og utland. Det har ikke vært så lett å reise nå i korona-
tiden, men turer i skog og mark er herlig.

Vi ønsker Elisabeth velkommen til Heggedal menighet!

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

Vikar for soknepresten Ny daglig leder

SORGGRUPPE – NOE FOR DEG?
Menighetene innen Den norske kirke i Asker inviterer til 
sorggruppe for voksne som har mistet voksne i nære rela-
sjoner.

Sorggruppe er et tilbud om hjelp til bearbeidelse av 
sorg og støtte til livsmestring gjennom samtale med andre 
i samme situasjon. Gruppene er livsynsåpne og bygger på 
selvhjelpsprinsippet.

Kontaktperson for sorggrupper er diakon i  Røykens 
menigheter Jan Arne Lervåg, jl734@kirken.no,   
45 48 04 31. 
Informasjonsmøte om sorggrupper

Sted: Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter
Tid: Onsdag 8. september 2021 kl. 19.00

Alle som er interessert i å høre mer om sorggrupper er vel-
kommen, og man kan melde seg på en sorggruppe i etter-
kant.

Jeg heter Lena Caroline 
Stordalen, og skal være vikar 
for soknepresten i Heggedal 
menig het det kommende året. 
Det gleder jeg meg til! 

Jeg ser fram til å bli bedre 
kjent med mennesker, lokal-
samfunn og kirka i Hegge-
dal gjennom mitt arbeid som 
prest. Gudstjenester og kirke-
lige handlinger opplever jeg 
som veldig givende, og jeg 
gleder meg til å bidra til at 
kirka fortsetter å skape gode 
møtepunkt og fellesskap for 

mennesker i alle aldre. Jeg har inntrykk av at det er mange 
heggedøler som er engasjert i lokalmenigheten og kirka si, 
og det blir spennende å møte dere og samarbeide med dere 
i ulike sammenhenger!

De siste fire årene har jeg jobbet som sykehusprest ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, i Tromsø og Narvik. 
Det har vært lærerikt, utfordrende og givende. Jeg opple-
ver samtaler med mennesker som en meningsfylt del av 
prestetjenesten, og har fått gjøre særlig mye av dette de 
siste årene. I sommer er det 10 år siden jeg ble ordinert til 
prest, og jeg har vært menighetsprest omtrent like lenge 
som institusjonsprest. I tillegg til årene nordpå har jeg job-
bet som prest både i Oslo, Lillestrøm og ved Institutt for 
sjelesorg på Modum Bad. Nå gleder jeg meg til å flytte 
hjemover. Jeg er født i Oslo, men har vokst opp i Røyken, 
så Heggedal føles nært hjemme!

Noen lurer kanskje litt på hvem jeg er, utover at jeg er 
prest? Da kan jeg i korte trekk fortelle at jeg er 36 år, glad 
i å gå tur, ta bilder i naturen, benytte meg av kulturtilbud, 
og drive med håndarbeid. Jeg er særlig glad i teateret og bi-
blioteket. Mye tid bruker jeg også med familie og  venner, 
det er viktig for meg. 

Jeg håper å treffe mange av dere etter at jeg starter i 
vikariatet som sokneprest 1. september.  Vi sees!

Vennlig hilsen 
Lena

Er du glad i å synge? 
Har du lyst til å synge i 
kor? 

Første øvelsesdag for 
Heggetroll, menighetens 
barnekor, er torsdag 19. 
august kl. 17.30-18.15. 
Heggetroll ønsker flere 
medlemmer, så det er 
bare å komme på en øvelse og se hva vi holder på med. 
Barnekoret har medlemmer i alderen 5 til 10 år. For mer 
informasjon, ta kontakt med Marianne Solheim, ms885@
kirken.no, 95284767

HEGGETROLL
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HEGGEDAL MENIGHET

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Voksne/Senior
• Åpen kirke onsdager kl. 19.00-20.30. Første i høst er 

22. september
• «Et sted å møtes» - Innbyggertorget, torsdager kl. 14-

16. Første i høst er 19. august.
• Samtaler midt i bygda: Temakvelder for voksne
• Husgruppe utvalgte mandager. Påmelding. Ta kontakt
Kontaktperson: Heggedal menighet, epost: heggedal.
menighet.asker@kirken.no, 66754090.

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. Første øvelse etter sommeren er 19. 
august.

• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager fra 
kl. 14:30 -16:30. Datoer for høsten: 16. september, 30. 
september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november, 25. 
november, 9. desember og 16. desember.

• Førsteklasses – utdeling av 6-års bok: samling 18. 
august kl. 16-18 og gudstjeneste søndag 22. august kl. 
11.00

• Teater for 1-åringer i uke 41 – Mer informasjon 
kommer.

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.

• Kappeprøving og fotografering av årets konfirmantkull 
7. september

• Informasjonsmøte om Konfirmant 2022 9. september 
kl. 19-20

• Konfirmasjonshelg 11. – 12. september
• MILK (minilederkurs for fjorårskonfirmanter): 12. 

oktober, 2. november, 16. november, 11. januar og 1. 
mars. Weekend-tur 11.-13. mars 2022

Kontaktperson ungdom: Marianne Solheim, epost: 
ms885@kirken.no, 95284767

Gudstjenester 
Dersom vi ikke kan ha gudstjeneste, vil det være Åpen 
kirke kl. 11-12.30.
• 22.08 kl. 11.00 Gudstjeneste for store og små
• 05.09 kl. 11.00 Gudstjeneste. Årsmøte etter 

gudstjenesten
• 11.09  Konfirmasjonsgudstjenester
• 12.09  Konfirmasjonsgudstjenester
• 19.09 kl. 11.00 Countrymesse
• 03.10 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 10.10 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 17.10 kl. 11.00 Jazzmesse
• 24.10 kl. 17.00 Samlingsgudstjeneste

DEN NORSKE KIRKE  
Heggedal menighet

Heggedalsbakken 8 
1389 Heggedal

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

www.kirken.no/heggedal

Det vil fortsatt være enkelte ting som kan gå ut eller bli utsatt grunnet pandemi. Følg med på 
menighetens hjemmeside eller facebookside for mer informasjon.

Høstens tema i Kirkeakademiet er: HVA ER DET VI MÅ SNAKKE OM. Kirkeakademiet i Asker (KiA) 
ble stiftet i 1966 og har i alle år vært et åpent forum for dialog, samtale og refleksjon. Akademiet søker å 
gi rom for et mangfold av stemmer, og ønsker at enhver skal bli møtt med respekt for egne meninger og 
eget ståsted. Velkommen til høstens første møte:
• Torsdag 30. september kl 19:30 i Holmen kirke:  

Professor Thomas Hylland Eriksen:  
«Isbjørnen i rommet: Hvorfor vekst er uforenlig med bærekraft»

Kirkeakademiet i Asker

ETTER SKOLETID
Etter skoletid er et populært tiltak for barn i 5.-7.klasse rett etter skolen an-
nenhver torsdag kl. 14:30-16:30. Det er opprettet en egen facebookgruppe som 
man kan melde seg inn i dersom man har barn i riktig alder. Let opp Etter 
skoletid Heggedal på Facebook, og be om å bli medlem. Her kommer det in-
formasjon om samlingene. Her foregår også påmelding, slik at vi vet at vi har 
nok mat og kan legge opp tiltaket på en god måte. På Etter skoletid får alle et 
enkelt måltid, vi leker sammen og vi har en samling i kirkerommet. Tiltaket er 
åpent for alle i aldersgruppen og man trenger ikke å være døpt for å være med 
på tiltaket.

Til høsten trenger vi en ekstra voksen på samlingene, så om det er en for-
elder eller en annen som har mulighet og lyst til å være med å hjelpe til, så ta 
kontakt med Marianne Solheim, ms885@kirken.no, 95284767. Man trenger 
ikke å forplikte seg for alle torsdagene, men får å få til tiltaket er vi avhengig 
av å være nok voksne.

Datoer for samlingene til høsten er: 16. september, 30. september, 14. ok-
tober, 28. oktober, 11. november, 25. november, 9. desember og 16. desember
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HEGGEDAL MENIGHET

Livets gang i Heggedal
Perioden 1. mars. 2021- 14. juli 2021

Døpte
(Dato for dåpsseremoni) 

• 16.05.2021  Jakob Medbøen 
Muri

• 06.06.2021  Amund Narverud 
Føreland

• 06.06.2021  Wilhelm Norvik 
Wilhelmsen

• 13.06.2021  Markus Engborg 
Hage

Vielser 
(Dato for vielse)

• 22.05.2021 Anne-Cathrine 
Borthen Dahl og Mathias Tveit 
Dahl Karlsen

• 22.05.2021 Ranin Hanna Dakho 
og Madalin Filip

• 17.06.2021 Nina Emilie Ørbech 
og Henrik Sterri

• 26.06.2021 Christine Bøhler og 
Bård Nielsen

Døde 
(Dato for gravferd)

• 11.05.2021 Borgny Gundersen 
• 12.05.2021 Solveig Hjerpaasen 
• 26.05.2021 Frank Normann 

Andersen 
• 02.06.2021 Yngve Berg 
• 09.06.2021 Leif Stenberg 
• 10.06.2021 Anni Othilie 

Brekstad 
• 24.06.2021 Reidun Sand 
• 29.06.2021 Øystein Øverbye 

Kontakt oss!
Daglig leder

Elisabeth Hagen Ristesund,  
932 35 088, er498@kirken.no

Sokneprest
Lena Caroline Stordalen,  
410 70 549,  ls849@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

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.

Konfirmant 2022
Påmeldingen til konfirmasjon 2022 er 
i gang, men det er ennå ikke for sent å 
melde seg på! Vi ser frem til å bli kjent 
med våre nye konfirmanter. Torsdag 
9. september kl. 19-20 vil det være et 
informasjonsmøte både for dem som 
allerede har meldt seg på og for dere 
som er i tvil om kirkelig konfirma-
sjon er noe. Ved spørsmål om oppleg-
get, påmelding eller annet, gå inn på 
hjemmesiden vår eller ta kontakt med 
Marianne Solheim, ms885@kirken.
no, 95284767.

Trenger du noen å 
prate med?

Country-messe
Søndag 19. september 
håper vi at vi kan invi-
tere til Countrymesse i 
Heggedal kirke kl. 11:00. Ta på deg 
cowboy hatten og bootsene og gjør 
deg klar til en gudstjeneste med supre 
musikere, sanger dere kan være med å 
synge til og god formidling. Følg med 
på menig hetens hjemmeside og face-
bookside for detaljer.

Åpen kirke
Besøk åpen kirke for en stille stund til ro og ettertanke. I høst blir det to serier 
med slikt arrangement i Heggedal kirke:
Onsdager kl. 19:00 – 20:30. Starter 22. september. Det spilles rolig musikk og 
diakoni-arbeider Jorun Kjærstad vil være tilstede.
Torsdager kl. 10:30 – 11:15 i uker med partall. Her blir det mulighet for so-
sialt samvær på innbyggertorgets kafe etterpå. Starter 26. august.

Sommerens samling for 
konfirmanter og Team Heggedal
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LOKALSAMFUNNSUTVALGET I HEGGEDAL

Utvalget prioriterer å arbeide med saker som samferdsel 
og trafikksikkerhet i Heggedal, kommunens planarbeid 
for videre utvikling i vårt nærområde, tiltak for aktivi-
tet og trivsel for ungdom samt bedre tilgjengelighet til 
frilufts-og aktivtetstilbud for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.
Det er imidlertid ikke gjort «over natten» å skape følbare 
resultater. Utvalget oppnår ikke det vi ønsker uten gjen-
nom langvarig og målrettet arbeid. Vi må her minne om at 
det er kommunen som må beslutte og iverksette tiltakene. 
Vi skal være lokalmiljøets stemme som stadig skal minne 
kommunen om hva heggedølene mener og ønsker seg. 
La meg bare minne om at ønskene må være realistiske og 
ligge innenfor mulighetenes grenser.
I denne sammenhengen gjentar jeg på utvalgets vegne at 
vi disponerer økonomiske midler som dere kan søke støtte 
fra. Tanken er at lag, foreninger og lokale organisasjoner 
kan gå sammen om å realisere et «prosjekt» til beste for 
flere. Her er mulighetene til stede for å få pengestøtte 
som kan hjelpe til med å få planen realisert. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens hjemmeside.

Nytt fra Heggedal lokalsamfunnsutvalg
ger i gjeldende fartsgrenser når vi snakker f.eks. om Røy-
kenveien og Heggedalsveien som jo begge er fylkesveier. 
Men, vi jobber videre.

Lokalsamfunnsutvalget har egen facebook-side og 
mail. Du treffer oss ofte på Innbyggertorget, eller rett 
og slett i lokalsamfunnet.
Bruk oss! Vi blir ikke bedre enn det vi får til sammen!
Har du forslag, innspill til saker utvalget kanskje bør 
behandle og du ikke kjenner noen av utvalgets med-
lemmer, kan du kontakte utvalget på adressen: 
heggedal.lokalsamfunnsutvalg@asker.kommune.no

Utvalget har åpne møter på Heggedal  
innbyggertorg følgende datoer denne høsten:
Torsdag 26 aug. kl.16.00 - i kafeen
Torsdag 23 sept.  kl.16.00 - møterom “Utsikt”
Torsdag 28 okt. kl.16.00 - møterom “Utsikt”
Torsdag 25 nov. kl.16.00 - møterom “Utsikt”

Før sommerferien hadde to av oss i utvalget et møte med 
fagfolk i Viken Fylkeskommunes samferdselsavdeling for å 
få mer informasjon om regelverk og praksis rundt fastset-
telse av fartsgrenser på fylkesveier. Fasiten er at dette er 
en innviklet og sammensatt regelverk som det nær sagt er 
vanskelig å forstå og påvirke. Politikerne er nesten ikke in-
volvert i arbeidet, som fagetaten i praksis styrer alene. Det 
er ingen enkel oppgave for lokale krefter å oppnå endrin-

Utvalget har også satt seg ned med representanter for 
lokalsamfunnsutvalget i Slemmestad for å se om vi kan 
samarbeide tettere vedrørende å oppnå positiv utvikling 
av våre nærområder.
Tidlig i juni hadde jeg som leder av lokalsamfunnsutvalget 
i Heggedal dialog (digitalt) med ungdom her når det gjel-
der hva som kan gjøres for å tilby ungdom gode fritidstil-
bud i Heggedal. Vi skal gjøre det vi kan, men ønskene er 
nok av det slaget som krever kommunale beslutninger og 
midler. Her spiller også Nærmiljøsentralen en tydelig rolle.

Tom Brunsell
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Endelig kan vi starte dansen igjen etter lang tids 
tørke på grunn av pandemien.  I mellomtiden har 
Innbyggertorget i Heggedal flyttet inn i nye lokaler, 
og vi skal danse i selveste storsalen, som har fått 
navnet FYRSTIKKEN.
Seniordans er gøy og er en lystbetont form for trening.  
Vi har det veldig hyggelig sammen, og dansen gjør godt 
for både kropp og sjel.  Du blir lett i bevegelsene, får fin 
holdning og litt trim for hjernen blir det også.  Men om 
ikke «husken» er hva den engang var, så ikke la det stoppe 
deg.  Hver dans blir grundig gjennomgått og repetert flere 
ganger, både «tørt» og til musikk.

Du kan gjerne komme alene for her får alle danse. Grup-
pen deles inn i røde og blå danser og vi danser ringdanser, 
pardanser med og uten partnerbytte, gruppedanser og 
line-danser, og vi tilbyr turer.

Vi svinger oss på dansegulvet hver onsdag kl. 12 til 13.  Da 
samles vi til hyggelig lunsjpause fra kl. 13 – 13.30. og dan-
ser litt igjen til kl. 14.30.

Ta gjerne med medbragt lunsj, eller du kan velge å nyte 
fristelser i kafeen.

Heggedal Seniordans er tilsluttet Seniordans Norge AS, 
som har dansegrupper over hele landet med samme opp-
legg. De tilbyr danse-leder-kurs, holder Landsstevner og 
andre aktiviteter. 

Her blir det ikke så mye rock’n roll, men flotte danser i litt 
roligere tempo til fin musikk.

Er du glad i å danse og synes dette høres morsomt ut, så 
nøl ikke, men meld deg på til Laila Samuelsen på telefon 
915 66 932.  

Oppstart onsdag 25. august kl. 12.00 
Velkommen!

Bli med i Heggedal Seniordans

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

17. mai 2019

Landsdelsstevnet på Lillehammer 2018

Sommeravslutning på Ramton, med dans på brygga
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SMÅNYTT

– Avtaler er så å si i boks, 
konstaterer Asker kommu-
nes leder for samferdsel, 
Martin Martinsen. I ett år 
skal kommunen jobbe på 
den 600-meters strekningen 
mellom Guibekken og Yg-
geset. Arbeidet er planlagt å 
starte september 2021, men 
oppstarten avhenger av 
Elvia sin fremdrift med om-
bygging av Heggedal trans-
formatorstasjon. Nettselska-
pet må gjøre seg ferdig med 
sin bygging før kommunen 
kan bygge gang- og sykkel-
vei forbi transformatoren. 
Annleggsarbeidene vil 
foregå i normal arbeidstid. 
Det vil ikke bli lysregulering 
av trafikken under anleggs-
perioden. Foto: Ian Spink

Starter bygging av gang- og 
sykkelvei langs Vollenveien

GladTrimmen
Endelig kan vi møtes igjen til koselige turer sammen, 
og «gamle» og nye medlemmer ønskes hjertelig vel-
kommen. GladTrimmen er en stavgangsgruppe som 
går turer hver mandag fra kl. 11 til kl. 12.30. Når været 
er godt går vi ofte litt lengre turer med mat og drikke i 
sekken. Det er helt greit å gå uten staver hvis du fore-
trekker det, men med staver får du litt ekstra styrke i 
armene også. Oppstart mandag 30. august kl. 11.00.   
Vi møtes utenfor Heggedal innbyggertorg.

Skanska eiendomsutvikling har spilt inn forslag til 
kommuneplanens arealdel om utbygging av bo-
liger på Skjellestad. Selskapet er en av aktørene 
bak konseptet BoKlok, som har som mål å bygge 
rimelige boliger. Skanska har opsjon på kjøp av 70 
dekar, på begge sider av Heggedalsveien. Området 
er i dag regulert som landbruks-, natur- og frilufts-
område, mens boligutbyggeren ønsker å regulere 
området for lavblokker og konsentrert småhus-
bebyggelse.
 Kommunens administrasjonen mener området 
ligger utenfor prioritert vekstområde for Heggedal 
og berører større sammenhengende skogsområ-
der. Utbygger synes vurderingen er skuffende, og 
vil foreslå å kun gå videre med prosjektet nord for 
Heggedalsveien (se rødt innriss), der det i dag er et 
hogstfelt. Her vil det kunne reguleres for mellom 50 
til 70 boenheter.

Ønsker utbygging på Skjellestad

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har god-
kjent miljø-, transport- og anleggsplan for ombygging 
av Heggedal transformatorstasjon. Transformator-
stasjonen skal utvides, og et nytt koblingsanlegg vil 
erstatte det eksisterende anlegget utendørs. Dagens 
to jordkabler inn til stasjonen skal også oppgraderes.

Ombygging av Heggedal 
transformatorstasjon

OLABILVERKSTED på Omattatt 
- bygg en olabil!
(Ombruksverkstedet “Omattatt”, Åmotveien 15) 
Verkstedet er åpent for bygging følgende dager:
Torsdag 2. sept. 
Torsdag 9. sept.
Torsdag 16. sept.
Torsdag 23. sept.
Alle dager 17.00 – 20.30
Hjul (fra Yggeset) og mate-
rialer står til disposisjon.
Vi ordner ratt-styringer.

OLABILLØP
ASKER GRAND PRIX 2021
Søndag 26. september 
kl. 16.00-17.00 (ca.)
Utenfor Gjellum terrasse 31. 
Alle olabiler er velkommen, og vi har også biler til  
utlån. Påmelding fra kl. 15.00. Gjerne forhånds- 
påmelding til d-hen-sa@online.no eller tlf: 977 40 617.
Sted: Gjellum terrasse 31. Gratis.
NB! Alle velger selv om de vil kjøre på tid, og hvor 
lang løype de ønsker å kjøre.

 

Heggedal Legesenter flyttet i sommer 
over til bygg 2 i Heggedal Torg, rett 
overfor Ask ved rundkjøringa.  
Adresse: Trevaren 3 (inngang B2B-
1), 3 etg. For å komme inn:  
trykk 301 + grønn bjelletast.

Legesenteret har flyttet
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SMÅNYTT

I slutten av juni ble det arrangert 
veteran-NM i friidrett. Arne Sæther 
og Bjørn Arne Kristiansen  hentet 
begge hjem medaljer for Heggedal 
Idrettsforening. Sæther tok NM-gull 
i slegge og satte sågar ny mester-
skapsrekord i sin klasse, med 19.81 meter. Dette 
var siste mesterskapet til 89-åringen, og markerer 
punktum på en lang idrettskarriere. Intervju med 
Arne Sæther finnes i Heggedalspostens utgaver 
2-2012 og 2-2019. Kristiansen tok medalje i både 
spydkast, vektkast, diskos og kule. 
Heggedalsposten gratulerer!

Friidrettsmedaljer 
til Heggedøler

STATUS: Heggedal Terrasse
I Heggedal Terrasse har entreprenører igangsatt fjerning 
av vegetasjon og eksisterende vekstjord for å gjøre klart  
til sprengningsarbeid. For å igangsette sprengnings- 
arbeidene venter prosjektet fortsatt på igangsettelses- 
tillatelse. Søknaden ble innsendt av utbygger i juni 2021, 
og kommunen har med det overgått den lovpålagte saks-
behandlingstiden på 3 uker. Prosjektet har foreløpig solgt 
108 av de totalt 157 boligene.

Tvist om rimelige boliger
Da kommunen solgte Åmotåsen-tomten i 2017, var 
avtalen med utbygger at 40 prosent av boligene skulle 
selges 10 prosent under markedspris. Målet var å sikre 
flere rimelige boliger for førstegangsetablerere. Da disse 
boligene skulle legges ut for salg i sommer, var partene 
ikke enige om hvordan prisen på de rimelige boligene 
skulle fastsettes.

Prisen for de rimelige boligene på salgstidspunktet skal 
være 10 % under gjennomsnittlig markedspris for nye 
boliger av tilsvarende type i samme området. Utgangs-
punktet er markedsprisen per september 2016, året før 
Åmotåsen-tomten ble solgt. Den prisen etter fratrekk 10 
%, skal justeres med endring i boligprisindeksen frem til 
salgstidspunktet.  Problemet er at sistnevnte beregnings-
metode ikke gir en pris som er 10 % under gjennomsnitt-
lig markedspris på salgstidspunktet i 2021, men ca. 40 % 
under markedsprisen. Kommunens beregningsmetode gir 
dermed en lavere kvadratmeterpris enn utbygger.

Flyfoto (12. august) over området der Heggedal Terrasse skal bygges. I mars 
ble det fjernet vegetasjon på det 22.000 kvadratmeter store boligfeltet.
Foto: Ian Spink

 
Heggedal Pensjonistforening 

Alle møter kl 18.00 på Friheim
Har du behov for transport? 

Ring Lions v/Eldar Atterås tlf 909 62 742
Styret 

1.  Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
2.  Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
3.  Årsberetning fra styret
4.  Regnskap og revisors beretning
5.  Aktivitetsplan og budsjett for 2021
6.  Innkomne forslag
7.  Valg (av styre, revisor og valgkomité)
8.  Spørsmål/informasjon

Årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral 
avholdes onsdag 22. september kl. 18.00 
på Heggedal innbyggertorg, Fyrstikken. 

Saksliste i henhold til vedtektene:

Sakspapirer vil være tilgjengelig på www.iheggedal.no og 
legges ut på innbyggertorget senest en uke før årsmøtet. 

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må 
være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Enkel bevertning. Årsmøtet er åpent for alle!
Møtet innledes med litt musikalsk underholdning

Styret i Heggedal Nærmiljøsentral

Gui Sportsklubb har tatt initiativ til å etablere 
hengekøyepark i Kjekstadmarka, like bak Blåfjellhytta. 
Her er det tilrettelagt for overnatting i hengekøye. 
Tiltaket er støttet av Asker idrettsråd.

Hengekøyepark i Kjekstadmarka            7. september           5. oktober
           2. november           7. desember (tur?)

Medlemsmøter høsten 2021  
holdes følgende tirsdager:
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DITT LOKALE HANDELSSTED

hygg deg 

 i heggedal

DITT LOKALE HANDELSSTED

hygg deg 

 i heggedal

43 HHandelsted i HP 4-2021.indd   143 HHandelsted i HP 4-2021.indd   1 17.08.2021   10:39:1217.08.2021   10:39:12



Extra Heggdal
Man-lør: 7-23

Vi gjør ALT 
for at du 

skal handle 
extra billig!
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