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Årene som snart er væk
Herrrlig høstregn og mørkt. Stearinlysene er tatt frem igjen!
Det nærmer seg den tiden der nordmenn normalt pleier å holde
seg mer inne og dyrke kosen. Kanskje det blir litt annerledes i
år? Når vi nå faktisk kan ta i bruk det nye biblioteket, innbyggertorget og andre av de nye fasilitetene i Heggedal sentrum – uten
restriksjoner. Selv synes jeg det var stas å kunne gå til sentrum
og forhåndsstemme – og jammen var det ikke en liten konsert
på innbyggertorget da vi var der. Publikum, den gang fortsatt
med en meter, men ellers
hjertelig tilstede.
For noen av oss vil de siste
halvannet årene fremstå som
en hump i veien, for de yngste
av oss er det jo dette som har
vært livet. Om normaliteten vil
være helt som for halvannet
år siden er ikke godt å si, men
Heggedalsposten gir i alle fall
sitt bidrag ved å annonsere
på et samlet sted for alle de
gode aktivitetsmuligheten som
finnes i Heggedal og omegn.
Det er bare å vandre ut og ta i
bruk tilbudene.
Med ønske om en god høst!
Elisabeth Schjølberg

12. - 17. oktober
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Barndomsminner fra
Barndomsminner
fra
Heggedal på
Heggedal
på 1950-tallet
1950-tallet
Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Jeg kom SKRIKENDE til verden bak
blendingsgardiner på Asker fødehjem en kald
januardag i 1944 mens allierte fly angrep
tyskernes stillinger på Fornebo.
De første barneårene husker jeg lite av. Vi bodde på
Hovedgården, men jeg husker at gården var i full drift
fram til låven brant i 1950. Da flyttet vi til «Villa’n» - eller
Charlottenlund som huset het. Nedenfor oss lå de gamle
arbeiderboligene fra fyrstikkfabrikkens tid: Gamleboligen
og Nyboligen. Ellers var det åpne jorder der blokkene på
Vikingjordet står nå. Her spilte vi fotball og lekte «indianer
og hvit» i krattskogen ned mot Kistefossdammen. Der
hadde vi også en hoppbakke. Det var mange av dem i
nærheten: Elvebakken ved Skithegga, Andersbakken ved
Åmot, og Fossekneika - med stillas og oppbygde hopp for
stor og liten bakke. Rødsåsen var også tumleplass før det
ble bygd hytter og senere hus der. Åsen var fast sted for familiens årlige blåbærtur. Fra Rødsåstoppen kunne vi småtasser se ut i «den store verden» - til langt inn i Røyken.
Vi bada i det grumsete vannet i Skithegga. Badeplassen
het «Egilsvingen» fordi den lå på eiendommen til Egil Underland. Her fanga vi også rompetroll og paddelopper som
det krydde av. Vi hadde hoppe-konkurranser med padde
loppene. Fiska gjorde vi også, men jeg kan ikke huske at
fisken noen gang ble spist, den gikk til katta. Vi fiska også
i Kistefossdammen og fra Åmotbrua. Her var det mest små
mort, men også en og annen abbor. Mort kunne vi fange
med en liten loffbit på kroken. Ellers brukte vi meitemark.
Det var mer spennende med Gjellumvannet. Her
svømte abbor og svære gjedder i sivet, og ved Eggedammen slang det en og annen ørret. Vi lagde flåter av jern

Terje utenfor låven på Heggedal hovedgård. Ofte ble han
tjoret i en snor for ikke å stikke av.
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Terje Martinsen foran staburet han selv har laftet.
banesviller og av siv. Så manøvrerte vi oss inn i sivet hvor
gjeddene sto og stakk dem med lyster (=Ei lang stang med
en slags gaffel med mothaker) Gjeddene solgte vi til Reve
farmen (Statens Forsøksgård) i Rustadgrenda. Der gikk de
til dyrefor til rev og mink. Jeg mener å huske at vi fikk
femti øre kiloen.
Vi lekte krig på Gjellumvannet. Det kunne for eksempel
være «Gjellum mot Sætre» eller «Homannsbyen mot
Kattneggelen». De som bodde på Nyborgåsen og langs
Gamle Heggedalsvei blei nemlig kalt «Kattneglinger».
Våpnene var hjemmelagd: spyd, pil og bue og sprettert.
Ikke helt ufarlige i kampens hete. Det var flere badeplasser
rundt vannet. Den mest brukte var Grustaket nedenfor
Gjellum terrasse. Her måtte ungene passe seg og ikke gå
lenger ut enn til en stake som viste hvor «brådjupet» startet
dersom de ikke kunne svømme. De tøffe gutta stupte fra
Mettaberjet, like ved jernbanelinja. Der hadde de laget et
stupebrett oppe i ei stor eik. Jeg tror det var 7-8 meter høyt.
Det var ikke lov å gå langs skinnegangen, men vi gjorde
det likevel – det var vanskelig for betjeningen på stasjonen
å se oss.

05.10.2021 23:18:28
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Skiferdighene ble øvd opp tidlig – Terje 3 år!
Om vinteren gikk vi på skøyter. Noen hadde hockeyeller lengdeløpskøyter, men de fleste hadde skruskøyter
til å feste på støvlene. Vi kunne være ganske hjelpeløse
med dem – vi gikk «på overlæret». Noen av oss hadde rattkjelke. På disse stablet vi så mange som mulig for å få god
fart. Det kunne gå lynende fort ned Hovedgårdsbakken,
Isaksbakken ved fabrikken - eller fra Sætre og ned mot
stasjonen. Der var utfordringen å klare Underlandssvingen
uten å havne i skråningen ned mot kiosken og drosjebua.
I svingen kjørte både busser og biler svært sakte. Derfor
var det enkelt å henge seg i støtfangeren bak og få gratis
skyss til Gjellum og kinoen der. Det var lite biltrafikk på
veiene, og det var vanlig å strø bare på halvdelen av veien.
Dette ble gjort for at bøndene med hest og slede kunne
komme lettere fram. Var det sand og grus i veien, gnistret det etter sledemeiene. For de som brukte spark til og
fra skolen e ller til butikken var det også en fordel at halve
veien hadde sparkeføre. Om vinteren var det skispor overalt. Vi kom ikke til ferdig preparerte løyper. Vi stabbet oss
gjennom løssnøen, og etter hvert ble det brukbare løyper.
I påsken hadde vi to utfartssteder: Blåfjell og Vardåsen.
Fra begge steder er det fantastisk utsikt. Vi kalte Vardåsen
for «Fattigmanns Geilo»». For heggedølinger flest var det
utenkelig å reise på fjellet. Jeg husker skoletida på Asker
gymnas, da vi møttes etter påskeferien. Mange var brune i

Tre gutter spiller fotball (1953). Fra venstre Odd Nyborg,
Egil Vanberg og Terje Martinsen.
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Terje og lillesøster Turid foran ”Villaen” i Åmotveien.
ansiktet og hadde tilbragt ferien på Geilo, Hemsedal eller
på hytter i andre fjellområder. For elevene fra Heggedal
var disse «destinasjonene» bare en fjern drøm. Derfor sa
vi at vi hadde vært på Blåfjell – det kunne jo ha vært hvor
som helst i den norske fjellheimen. Folk fra Nesøya, Landøya, Billingstad og Hvalstad ante jo ikke at Blåfjell var
vårt lokale ferieparadis i Øvre Hallenskog.

Terje Martinsen ble født 31. januar 1944 i Heggedal. Han
er utdannet cand.mag. med fagene norsk, historie, engelsk og
latin. Han arbeidet i flere år i Forsvaret, og oppnådde kapteins
grad. Martinsen arbeidet senere ved bl. a. Hovedgården ungdomsskole, Røyken videregående skole og som kultursjef i
Røyken kommune. Han gikk inn i lokalpolitikken i 1990 for
Arbeiderpartiet, og var ordfører i Røyken 1995–1999. Som
lokalhistoriker har han forfattet en rekke artikler og holdt talløse foredrag om Røyken og Heggedals historie. Han arbeidet
også med å redde og restaurere Heggedal hovedgård. I tillegg
til å være medforfatter i flere bøker har han skrevet de lokalhistoriske verkene ”Røyken – Bygda og menneskene” (2004)
og ”Heggedal – Fra 1800-tallet fram til våre dager” (2008).
Terje Martinsen er medlem av redaksjonen og fast bidragsyter
til Heggedalsposten. I 2019 ble han hedret med frivillighetsprisen fra Asker kommune.

ohb
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Asker og Røyken
Seniornett er en frivillig organisasjon som arbeider for å øke den digitale

kompetansen blant landets seniorer.
Vi har mer enn 200 lokalforeninger over hele landet, samt Seniornett Direkte
som hjelper våre medlemmer med både store og små datautfordringer.
Vårt formål:
- Å sikre opplæring, støtte og veiledning i IKT til alle seniorer som ønsker det
- Å være et faglig og sosialt nettverk for våre medlemmer

AKTIVITETER I ASKER
Seniornett Asker og Røyken har en samarbeidsavtale med Asker kommune.
Veilederne våre har faste, ukentlige møtesteder utenom ferier og helligdager,
på disse innbyggertorgene: Asker, Borgen, Holmen, Heggedal, Slemmestad,
Spikkestad, Sætre og Tofte.
Seniornett gir også datahjelp på andre steder enn ved innbyggertorgene.
Forhør deg på ditt nærmeste innbyggertorg for aktuelle veiledningstider.
Aktivitetene vil bli annonsert ved oppslag på innbyggertorgene, på
Budstikka.no, i Røyken og Hurum avis og på den digitale aktivitetskalenderen
“Hva skjer i Asker”.

BLI FRIVILLIG!

MEDLEMSFORDELER
Gratis datahjelp på telefon
22 42 96 26 eller på telefon
940 26 316 tirsdag, onsdag og
torsdag klokken 11.00 – 14.00.
Vi løser dine dataproblemer!
Gratis opplæringsmateriell på
Seniornett.no
Medlemsmagasin tre ganger i året
Oppdatering gjennom elektronisk
nyhetsbrev
Medlemskap i en av våre
lokalforeninger
Kurs og veiledning over hele
landet
Årskontingent: 350 kr.

05 Seniornett ver-01.indd 5

Seniornetts lokalforeninger er basert på frivillig innsats. I Asker trenger vi
flere frivillige dataveiledere. Ønsker du å bidra og samtidig ta del i et sosialt
og hyggelig felleskap? Ta kontakt med: Seniornett Asker eller Seniornett
Røyken, eller besøk www.seniornett.no/bli-frivillig

Kurs i Asker og Heggedal. Seniornett har vært aktive i

Heggedal i lang tid, men pga Covid-19 ble det full stopp som
for de fleste andre aktiviteter! Vi vil arrangere kurs i
Heggedal når vi har kartlagt interesse og nivå.
Imidlertid arrangerer vi kurs på Asker
innbyggertorg som er tilgjengelig for
alle medlemmer.

Seniornett Asker - datahjelp høsten 2021
Datahjelp hver uke - Ingen påmelding - høstslutt 08.12.2021

På Heggedal innbyggertorg:

tirsdager 14:00 - 15:30 ved avisbordet (i biblioteket)

Hjelp til PC, nettbrett (Android og iPad ) og smart-telefoner
For påmelding eller spørsmål om kurs, ta kontakt med
seniornettasker@gmail.com Mobil 958 86 199
www.seniornett.no/lokalforening/asker/

05.10.2021 23:41:13
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Rolling Stones-museet holder åpent
hver lørdag mellom kl. 12.00 - 16.00
Adressen er Sykehusveien 26
på Dikemark.
Bygget er merket med 10 Kurhus 2.
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ROLLING
STONES

Knut bytter eller selger gjerne det han har
dobbelt opp av - det er som å være tilbake
i en god gammeldags platesjappe. Til sammen
har han ca.150 singler og 300 LP´er, inkludert
bootlegs og piratkopier, i samlinga.

Knut Berg (66) har mer Rolling Stones på vinyl enn de fleste.
Ikke bare vinyl forresten; T-shirts, plakater, bøker, mm.
gjorde at det enten var han eller samlinga som måtte ut av
huset. Nå har han åpnet Stones-museum på Dikemark...
Det var i fjor høst Knut Berg fikk samlet alt
han hadde av Stones-artifakter pluss en del
annet snacks på musikkfronten fra 60-tallet i
bygg 10 på Dikemark. Der ser det ut som en
akseptabel musikksjappe slik jeg husker det
fra 80-tallet; kasse på kasse med LP-plater
i variabel kvalitet, turné-skjorter og konsertplakater overalt på veggene, samt bøker,
kassetter og CD´er. Et mekka for de som
synes alt var bedre før - i hvert fall rock´n
roll. I en noe sliten beige veloursofa sitter Mr.
Rolling Stones himself, Knut Berg, og skuer
ut over sitt samlerrike.
Det var imidlertid The Beatles og Monkeys
som gjaldt for unge Knut Berg. Det var ikke
før han var blitt noen år eldre at han fikk
øynene opp for Mick Jagger og Co.
De fem gutta fra London var utfordrere til The
Beatles. En farligere og mer “dirty” utgave av
Liverpool-gruppa som mange mente var

utfordrende nok. The Beatles spilte aldri
i Norge, men i juni 1965 gjorde derimot
Stones en av de mest omtalte opptredenene
i Norges musikkhistorie. Gruppa spilte for 4
- 5 000 mennesker i Messehallen på Sjølyst,
uten Knut. Etter denne opptredenen skulle
det gå 25 år før de kom tilbake til Norge, og
da var Knut på plass på Valle Hovin!
De fleste mente nok dette var siste sjanse til
se The Rolling Stones på scenen. Besetningen var i slutten av 40-åra - stort lenger var
det vel ikke mulig å holde på...
Nå kan vi plusse på mer enn 30 år til,
og (nesten) alle står fortsatt oppreist på
scenen. I august i år holdt trommeslager
Charlie Watts stikkene for siste gang, 80 år
gammel...
På et bord ved inngangen har Knut tent et
lys til minne om Charlie.
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Rolling Stones har siden starten i 1962
vært et av rockens viktigste band.
De holder fremdeles stand, nesten 60 år
etter at debutalbumet The Rolling Stones
ble gitt ut.

Knut viser vei inn til
Stones-samlinga si...

Tekst og foto: Kristin E. Baumann
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Knut Berg - helt uten filter.
I kosekroken på Dikemark
kan han høre på Stoneskassetter og utveksle
historier fra diverse
Stones-konserter
med likesinnede.

Disse plakatene, samt rammen med buttons,
er donert av Morten Gjersøe i Budstikka.
I 1982 var Knut på sin første Stones-konsert;
Still Life-turnéen på Nya Ullevi i Göteborg.
Bandet var igjennom en turbulent periode
etter det, men i 89 var de i gang igjen. I 1990
gjestet de Valle Hovin, som tidligere nevnt
med Knut til stede. Etter dette har det blitt
mange konserter, 63 til sammen. Sammen
med en gjeng Hard Core-fans har han også
vært på Stones-turné i USA; hele tre ganger!
The Rolling Stones er tross alt et live-band...
Knuts all-time-high favoritt Stones-schläger,
Gimme Shelter, er en slags “end-of-theworld låt der teksten handler om å søke ly
for det kommende uværet; av ødelegging
og sosial apokalypse - men også om kraften
som kjærlighet har:
Oh, a storm is threat’ning, My very life today;
If I don’t get some shelter,
Oh yeah, I’m gonna fade away...

Knut Berg er klar på at det ikke hadde blitt
noe Rolling Stones-museum om det ikke
hadde vært for “svigersønn” André Larsen.
(Svigersønn i apostrof - han ikke er gift med
datteren). André er ikke Stones-fan, men
særdeles handy, og har hjulpet Knut med
montering av artifakter på veggene.
Knut har jobbet som postbud i store deler
av sitt yrkesaktive liv, og for tiden er han
bud for Heggedalsposten, som han sørger
for kommer i alle postkasser på Dikemark.
Men hver lørdag mellom kl. 12.00 og 16.00,
er han å finne opp en trapp i Sykehusveien
26 på Dikemark. Her kan musikkinteresserte
kjøpe/bytte merch og plater, samt få en god
Stones-historie eller to.
- Det er min pensjonisttilværelse dette her,
sier Knut Berg. -Noe må jeg jo drive med!
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Nytt fra

UNGDOMSKLUBBENE

Skrevet av: Weronika Margol

Stor aktivitet på Radar scene.

Nå som landet har åpnet for fullt og skoleåret er godt i gang har også en rekke
ungdommer funnet seg til rette på den lokale ungdomsklubben.
En av dem er 16 år gamle Ema. Første gang
hun kom til ungdomsklubben var i fjor etter
at en ansatt på skolen tipset henne om å
dra dit, og siden har hun vært der ukentlig.
Gjøre lekser, være med venner og spille
bord-tennis og biljard er det hun gjør mest.
- Hva skulle du ønske det var mer av? spør
jeg nysgjerrig. Svaret jeg får tyder på at hun
har tenkt over dette tidligere:
- Flere spill og varierte aktiviteter, men også
at det var åpent i feriene og helgene for å utjevne forskjellene det skaper ved at de som
er hjemme i feriene ikke har noe å finne på
sammenlignet med de som har mulighet til
å reise vekk.
I forkant av dette intervjuet allierte jeg meg
med noen av de ansatte for å høre hva de
ønsker å få svar på fra ungdommen. En av
de ansatte, Anna, som står for matlagingen
ønsket å høre hva ungdommen mener om
maten. Ema skjønner dette underveis i intervjuet og svarer at hun helt oppriktig synes
maten er svært god. Den beste opplevelsen
hun har fra ungdomsklubben er når ansatte
prøver så godt de kan å inkludere alle til å
være med på diverse konkurranser.
Idet intervjuet går mot slutten, kommer det
en nysgjerrig fyr bort som lurer på om ikke
han også kan bli intervjuet. Ema og Ibrahim
bytter plass og Ibrahim begynner å fortelle
om seg selv. Han forteller at han er 19 år, at

han første gang hørte om stedet via andre
ungdommer og første gang han var der var
under en halloween-fest som 15-åring. Det
han pleier å gjøre på ungdomsklubben er å
lage musikk og være sosial, men at han ikke
pleier å være der for å få seg venner. Tvert
imot for å møte nye mennesker og bli kjent
med flere.
- Hvordan ser en vanlig dag ut her?
- Her kan man snakke med ansatte, lære om
hva de har lært før, få nye impulser og idéer
- om fremtid og nåtid, sier han før han så ler
av hvor voksen ha høres ut.
- Hva skulle du ønske det var mer av?
- Mer tid til ungdom og til å hjelpe ungdommer. Gjerne at det var en fast voksen som
har tid og erfaring med det du trenger hjelp
til. Færre ansatte som vingler, faste personer på faste dager fremfor rulleringer. Ønsker
at Kamilla (en ansatt) kommer tilbake på
torsdager da det er kjedelig uten henne og
mange av de andre alltid er opptatt.

På Kaliber kan du spille både biljard
og bordtennis.

Noe godt å spise hører også med. Her fra
Klokkergården ungdomsklubb i Røyken.

Videre forteller Bleiker-eleven at hans beste
opplevelse fra ungdomsklubben er å plage
Nicolai (en ansatt) på en vennskapelig måte.
Nicolai kommer bort og forteller at Ibrahim
er ingen plage for han, bare en veldig blid
og hyggelig ungdom.

Åpningstider:

Ibrahim avslutter med å si at det er svært
viktig å være seg selv og å være ærlig med
seg selv.

Radar i Asker
Onsdager og torsdager kl. 17 - 20

Klokkergården i Røyken
Tirsdager og torsdager kl. 14 – 20
Kaliber i Heggedal
Tirsdager og torsdager kl. 14 – 20
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Bildet er fra dataLANet på
Radar/Asker kulturhus
den første helgen i høstferien.

Utenom de faste aktivitetene på ungdomsklubbene, foregår det også mye annen
form for ungdomskultur. I høstferien ble det arrangert et dataLAN (Infected LAN)
for datainteressert ungdom, og i november er det tid for Askerfestivalen, en
mønstring for unge lokale band og unge utøvere av andre kulturuttrykk, og stedet
er Radar i Asker kulturhus.
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Vi møtes på

Omattatt!
Skulle du ønske du hadde et hobbyrom med alt du synes
er gøy? Det har du faktisk - i Heggedal!
På Omattatt kreativt ombruksverksted finner du et stort
skattekammer med ombruksmateriell og hobbymateriell.
Når du besøker Omattatt kan du fritt bruke verktøy, utstyr
og materiell som er der. Du kan reparere tingene dine
eller lage noe av det du finner der.

Møteplass
Omattatt er en åpen og inkluderende møteplass hvor alle er velkomne.
Du kan møte andre, få en kopp kaffe/te og jobbe med egne prosjekter.
Er du nysgjerrig på om Omattatt er noe for deg? Ta turen innom og ta
en titt. Tilbudet er gratis og støttes av Viken fylkeskommune fram til jul.
Åpent:
Mandag 11.00.-15.00.
Onsdag 11.00.-15.00.
Torsdag 11.00.-15.00.
Omattatt for ungdom: Onsdag kl. 1415 - 1700
Går du i 7. klasse eller på ungdomsskolen? Er du opptatt av ombruk? Liker du
å være kreativ å lage ting eller reparere ting? Da vil du kanskje trives på Omattatt.
Omattatt ønsker ungdom 7.-10. klasse velkommen på onsdager etter skolen.
Du kan male, snekre, lage smykker, sy og mange andre ting.
Sømkvelder: Mandager kl. 1800 - 2100
Synes du det er gøy å sy sammen med andre? Frivillige på Omattatt holder åpent
for at sømglade kan komme sammen for å sy, reparere, dele idéer, kunnskap og
hjelpe hverandre. På Omattatt finner du symaskiner, stoff og alt du utstyr du trenger
for å sy. Tilbudet passer for voksne og ungdom over 14 år.
Gratis for medlemmer. Er du ikke medlem koster det kr. 100 pr. gang.
Strikke og hekle kveld: Tirsdager kl. 1800 - 2100
Liker du å strikke, hekle eller har du lyst til å komme i gang? På tirsdager vil frivillige på Omattatt åpent for strikke og hekleglade som ønsker å samles og strikke
sammen. Trenger du hjelp til å komme i gang med strikking eller hekling, kan en
av våre frivillige hjelpe deg i gang, eller hjelpe deg videre dersom du står fast.
Omattatt har garn, strikkepinner og heklenåler. Strikkepinnene kan du låne med
hjem mellom hobbykveldene. Tilbudet passer for voksne og ungdom over 14 år.
Gratis for medlemmer. Er du ikke medlem koster det kr. 50 pr. gang.
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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.

Handy-kvelder: Torsdager kl. 1800 - 2100
Liker du å reparere, bygge og lage ting?
Synes du det hadde vært hyggelig å gjøre
dette sammen med andre?
På torsdager stiller handy-gruppa, en gjeng
frivillige med allsidige kompetanse.
Da kan du stikke innom og få hjelp til små
reparasjoner på f.eks møbler. Du kan bygge
ting som fuglekasser eller hyller. Fram mot
jul kan du lage dine egne julegaver.
Har du en lampe du trenger å reparere, eller
har du lyst til å lage en egen lampe?
14. og 21. oktober, samt 11. og 18. november kan du få hjelp til lamper. (Det vil
være en egenandel på deler til lamper.)
Handy-kveldene passer for voksne, barn under 14 år må komme i følge med voksen.
Gratis for medlemmer. Ikke-medlem kr. 50,Handy-gruppa vil gjerne ha flere med til å bistå med å holde Omattatt åpent på torsdager.
Kanskje du vil være med å hjelpe til med dette?

Geriljabroderi:
Onsdag 27. oktober. kl. 1800 - 2100
Har du lyst til å komme i gang med geriljabroderi? Omattatt kan hjelpe deg i gang.
Omattatt har stoffer og broderigarn.
Påmelding. Medlemmer kr. 100,Ikke medlemmer kr. 200,-

Andre arrangementer
Møbelomtrekking: 23. - 24. oktober

Dessverre Fullt!

Helgekurs i møbelomtrekking.
Er du interessert i å delta på kurs etter jul
kan du ta kontakt å sette deg på liste.
Halloweenverksted:
Lørdag 30. okt. kl. 1100-1500 Kreativ familiedag. Ta med barna og lage halloweenpynt.
Gratis for medlemmer. 150 kr. pr. familie for
ikke medlemmer. Påmelding.
Bivoksark, kurs:
10. nov. kl. 1800 -2000 Bivoksark kan brukes
til å pakke inn mat istede for å bruke plast.
Lag dine egne bivoksark. Medlemmer
kr 180, ikke-medlemmer kr. 250. Påmelding.
Juleverksted:
I slutten av november og i desember vil det
bli flere juleverksteder både for barn, ungdom og voksen.

Årsmøte 23. november kl. 1800
Vi ønsker alle velkommen til årsmøte i
Foreningen Omattatt. Få en presentasjon av
Omattatt og planene framover. Vi serverer
kaffe og kake. Årsmøtet holdes på Friheim.
Saksliste:
1. Velkommen
2. Konstituering, godkjenning av
innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder, referent og to
protokollunderskrivere
4. Årsberetning fra styret
5. Regnskap og revisors beretning
6. Aktivitetsplan og budsjett
8. Innkomne forslag
9. Valg (av styre, revisor og valgkomité)

Bli frivillig!
Har du lyst til å bli kjent med flere, gjøre noe
som gir mening i hverdagen og gjøre noe
viktig for andre? Som frivillig utgjør du en
forskjell - både for deg selv og andre.

På omattatt har vi bruk for deg!
Vi har mange oppgaver, små og store, så
vi har helt sikkert en oppgave for deg. Har
du en idé eller ønsker du å bidra med noe,
ta gjerne kontakt så kan vi se hva vi får til.

Les mer på:
• www.hvaskjeriasker.no
• @Omattatt-kreativt ombruksverksted
på Facebook eller
• @omattatt.asker
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med
Aud Ingeborg på tlf: 929 92 228 eller på
mail: aud-ingeborg@iheggedal.no.
Blir du medlem får du all informasjon
tilsendt på mail.
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LIONS CLUB HEGGEDAL

Denne teksten ble skrevet dagen etter at Norge
«åpnet opp» fra restriksjonene som ble innført
som følge av pandemien. Lionsklubben gleder
seg til å igjen ta fatt på sitt fulle virke, med
tradisjonelle og nye aktiviteter.

Lionsklubben gir 15.000 kr til dette. Du kan
også bidra, og du kan sende ditt bidrag til VIPPS
19165.

Spesielt gleder vi oss stort til igjen å kanskje
arrangere julemarked på Heggedal Hovedgård.
Da vil vi invitere små og store heggedøler til å
komme og bidra til at dette blir en minnefull
søndag i en travel førjulstid. Lionsklubben har
allerede gjort avtale med julenissen om et
eventuelt besøk for de små.

Heggedal Lions ønsker flere medlemmer

Videre gleder vi i Lionsklubben oss til igjen til
å invitere bygdas seniorer til Pensjonistaften på
nyåret. Det blir som seg hør og bør festivitas på
Hovedgården med god mat og drikke, dans, og
sjåførtjeneste.

Bli med å støtte aksjonen Lions Røde
Fjær
Ditt bidrag er viktig for å få
bygget
et
familieog
kompetansehus på Beitostølen
Helsesportsenter. Det vil gi et
nytt og bedre tilbud til enda
flere barn og unge med
funksjonsnedsettelser.
Slik
økes deres muligheter til å utvikle sitt potensial
og leve et aktivt liv.
Det nye kompetansehuset er nødvendig for en
fortsatt utvikling av fagfeltet fysisk aktivitet og
funksjonshemming. Denne kompetansen er i
dag unik i nasjonal og internasjonal
sammenheng. Overrekkelsen av pengegaven til
Beitostølen Helsesportsenter vil foregå under
Ridderrennet den 19. mars 2022.
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Tusen takk for at du deltar.

Vi er en gjeng gode og jordnære venner som
finner mening i å bidra og hjelpe de som trenger
en hjelpende hånd. Lionsarbeid er både sosialt
og ikke minst meget givende. Vi er en del av en
internasjonal organisasjon, og vi er medlem av
FN.
Vi møtes én gang i måneden på klubbhuset vårt.
Etter et godt varmt måltid, diskuterer vi blant
annet diskuterer hvordan vi best kan bidra i
hjelpearbeidets tjeneste. Kvelden avsluttes med
kaffe og god kameratslig prat.
Ønsker du å bli medlem og delta i godt
kameratskap, er du hjertelig velkommen.
Kontakt med vår President Dagfinn Hauge på
telefon 47373139.

Husk grasrotandelen
Ønsker du 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.

05.10.2021 23:17:09

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

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

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

SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572

Frisør

Anne Grethe Thune
48 47 65 47

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

13 - Ann frisører-urmaker-apotek-Farge-Borch.indd 1
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fyller 70 år!

Sangkoret Tonleik ved Asker kirke 17.mai 2019 (Foto: Per Sandbrekke)
Tekst: Tonleik

Sangkoret Tonleik ble stiftet 18. januar 1951
og fylte derfor 70 år tidligere i år. Koret
hadde opprinnelig sitt utspring fra Heggedal
barnekor etter at medlemmene her ble for
gamle for det opprinnelige koret. Nå ser koret
fram til å kunne ta opp igjen normal drift og
endelig å kunne feire jubilèet!
Gode dirigenter har løftet Tonleik.
Sanggleden, både blant sangere og tilhørere, har
steget til nye høyder etter at jubilanten Tonleik fra
Heggedal har satset på svært dyktige dirigenter.
I august 2019 begynte Inger Øvrebø Uberg (31
år) som dirigent. Hun er utdannet både innen klas
sisk sang, tidligmusikk, korledelse og pedagogikk. I
tillegg til å være svært dyktig, er hun også livlig og
inspirerende.
Koret har løftet seg stort musikalsk med denne diri
genten. Det er blitt en fryd å høre dem, og det synes
på medlemmene at de har det gøy, sier en av korets
faste tilhørere.
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Så attraktiv er korets dirigent Inger Øvrebø Uberg
at hun nå har et halvt års vikariat i radiokanalen i
NRK Klassisk.
Som vikar har Øvrebø skaffet en studiekamerat,
dyktige og energiske Marilyn Almeida.
Sang for kronprinsfamilien
På 17. mai sang koret «pop up» konserter i Asker
hvor vi fikk synge for kronprinsfamilien. Kortesjen
med familien tok en stopp, rullet ned vinduene i regn
været for å høre oss synge «Fagert er landet» og «Gud

05.10.2021 23:10:50
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Venstre: Inger Øvrebø Uberg er
korets dirigent.
Under: Tonleiks venner stiller opp!

Nettbaserte øvelser i pandemitiden.

signe Norigs land», smilte, vinket og kjørte videre.
Før det hadde koret, tradisjonen tro, to opptredener
ved Asker kirke.
Askers eldste blandete kor Tonleik har et repertoar
som spenner fra popmusikk til klassiske korverk, nor
ske salmer, svenske viser og sanger fra musikaler.
For å synge fra Chess måtte vi inngå avtale med
ABBA, sier kormedlem Kari Misvær.
Tonleik har selv dyktige solister, og har samarbeidet
med sangere som Birgitte Christensen, Geirr Lystrup
og Lars Klevstrand.
Gallakonsert 2022 med perler fra operaverdenen
Koret skal være en del av det store gallakoret I
november 2022 og være med å synge opera sammen
med korister fra hele nye Asker. Før det skal bl. a. mu
sikk fra La Traviata, Slavekoret og Funiculi funicula
øves inn. Her blir det også proffe solister.
Korturer i inn -og utland har stått sentralt, koret har
opptrådt på steder som Verona i Italia, Midtvesten i
USA og en rekke andre Europeiske hovedsteder.
Å få synge i store katedraler er en helt spesiell opp
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levelse, York Minster var helt magisk, sier Oskar Er
landsen, som har vært kormedlem i mer enn 35 år.
Det sosiale med turer, sammenkomster, kaffe og
vaffel møter har alltid vært viktig for koret. Det gode
samholdet er unikt. Koret har en egen vennegruppe
(fanklubb) med tidligere medlemmer og ektefeller.
Startet i Heggedal
Da koret ble startet i 1951 var øvelsene på Hegge
dal skole. De første 50 årene hadde koret to kjente og
avholdte dirigenter Alf Guttormsen og Håkon Fetveit.
Øvelsene foregår nå på Solvang skole hver torsdag kl.
19 – 21.30.
De to siste årene
Koret har takket være vår kjære dirigent Inger job
bet seg gjennom koronatiden med øvelser på Zoom,
og etter hvert med å bruke meterstokken når vi kunne
møtes fysisk først ute i allslags vær så innendørs, sier
leder for koret i jubileumsåret Anita Graff Lonnevig.
Koret består nå av 26 sangere og vi ønsker å bli flere,
understreker hun.
Nå gleder Tonleik seg til Jubileums-julekonsert i
Asker kirke lørdag 11. desember!

05.10.2021 23:10:53
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag
Program okt-des 2021
Mandag 25. okt. kl. 13.00 på innbyggertorget:
Fortellerverksted med tema: ”Gårds- og skogsdrift i Heggedal opp gjennom tidene” Se omtale
Tirsdag 2. nov. kl. 19.00 på innbyggertorget:
Foredrag av Erik Newth: ”Den kommende romrevolusjonen” Inngår i ”Fyrstikkfestivalen 2021”, se
omtale side 20

Torsdag 25. nov. kl. 19.00 på innbyggertorget:
Historielagets julemøte. Se omtale
Mandag 29. nov. kl. 13.00 på innbyggertorget:
Fortellerverksted med Lokalhistorisk Quiz

”Menn i mørket” - konserten 24/9 med

BJØLSEN VALSEMØLLE

Det ble en kveld med trøkk og mye lyd da Fyrstikken for
første gang skulle huse en live band-konsert. Bjølsen Valsemølle ga alt fra første låt, og vi fikk et repertoar med
tekster knyttet til sjefsmøller Trond Ingebretsens opplevelser opp gjennom livet.
Låten ”Menn i mørket”, som han skrev til Osvaldgruppa,
ble framført første gang ved avdukingen av Osvald-monumentet ved Oslo S i 2015.
Fra et fornøyd publikum kom det forslag om at historielaget burde arrangere slike konserter ca. annenhver uke.

Fortellerverksted med tema: ”Gårds- og
skogsdrift i Heggedal opp gjennom tidene”
Skogsdriften i Norge har vært gjennom en rivende utvikling.
Øks, sag og hest tapte for motorsag og traktor, og ble seinere
erstattet av høyeffektive skogsmaskiner. Dette har også skjedd
lokalt. Vi vil invitere personer med kjennskap til og erfaring fra
skogsdrift og -forvaltning.

Mandag 25. okt. kl. 13.00 på innbyggertorget.

HISTORIELAGETS JULEMØTE
torsdag 25. nov. kl. 19.00
på innbyggertorget

- Foredrag
v/Frank Tangen,
Hurum historielag om

”Arbeiderkulturen på Tofte”

- Visesanger Toril Tørmoen underholder
- Presentasjon av ”Tændstikka 2021”
- Kaffe og kaker

NB! Åpent for alle!

Pris kr. 50,-.
Påmelding innen 10. nov,
til d-hen-sa@online.no / tlf 977 40 617

16 Historielaget 5-2021-ver03.indd 16

Kveldstur til Bekkestua

Som del av ”Kulturnatt i Asker 2021” arrangerte historielaget kveldsvandring til Bekkestua 25. september, med
historiker Lars Borgersrud og Terje Martinsen som guider.
Borgersrud fortalte at det nå er frigitt materiale fra krigen
som forteller om klare konflikter mellom England og ledelsen i Milorg, om bruk av sabotasje og aksjoner i Norge.
Han har nylig gitt ut ei bok om en av aksjonene som skapte
splid, Osvaldgruppas sprengning av et tog med tyske tropper i Mjøndalen 7. oktober 1943.
Værgudene var særdeles blide, og bidro til at det ble en
hyggelig og problemfri tur i mørket.
Historielagets nye hjemmesider finner du på
www.hooh.no
Tekst og design: D.H.Sæther

06.10.2021 00:37:45
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Endelig kunne korpset dra på tur igjen!
Heggedal og Blakstad skolekorps
har under pandemien måtte avlyse
ikke mindre enn fire turer. Men
siste helga i august var vi endelig
på tur sammen igjen – det var
duket for det årlige korpsseminaret! Det var ekstra hyggelig
siden det var to år siden sist vi dro
på tur for seminaret.
Herlige Kragerø ventet på oss
og hadde tatt på seg sensommerstasen. Vi fikk en helg med sol og
varme, spilling, grilling, volleyball, noe bading, litt godteri og
enda mer spilling. Det var tydelig
at korpserne var veldig glade for
å kunne være sosiale og på tur
igjen. Det ble til og med tid til en
kanotur for enkelte på lørdagen.
Søndag var det hentekonsert for
foreldrene, og det kunne høres at
en hel helg med spilling gir resul-

tater. Det er bare å glede seg til
høstkonserten 7. november!
Denne høsten har også brakt med
seg et fullt aspirantkorps.
Vi ønsker alle aspirantene våre
velkommen til Heggedal og
Blakstad skolekorps – dette skal
bli gøy. Aspirantkorpset teller 15
ferske, entusiastiske korpsere.
Det har blitt delt ut blant annet
kornett, saksofon og trombone,
så det er mye god lyd i flerbrukshallen onsdag ettermiddag.
Tekst: Hilde Tørhaug
Design: Anders Lie Hagen

Vil du registrere skolekorpset som mottaker av din grasrotandel?

Send SMS: Grasrotandelen 993809349 til 2020

Vi sees på konsert
7. november kl. 17 på
Sekkefabrikken i
Slemmestad!
Billetter kan kjøpes på
Sekkefabrikkens nettside.

Korpset på nett: hbs.korps.no

Loppelageret i Kloppedalen er helt fullt,
og er derfor midlertidig stengt

17 Skolekorpset 5-2021x.indd 17

Få siste nytt: Lik Heggedal og Blakstad
skolekorps på Facebook.
facebook.com/hbskolekorps
hbs.korps.no

06.10.2021 08:37:31
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Heggedal innbyggertorgs program
Oktober-desember 2021
OKTOBER
Fre 15/10

12.00-13.30

Fre 15/10

20.00

Lør 16/10

12.00-13.30

Lør 16/10

14.00-15.00

Tor 21/10

10.00

Man 25/10

13.00

Tor 28/10
16.00
Tor 28/10
19.00-21.00
NOVEMBER
Man 1/11
10.00-14.00
1.-5. november - UKE 44
Tir 2/11

14.00

Ons 3/11
Man 8/11
Fre 12/11

11.00
10.00-14.00
11.00-14.00

Lør 13/11

13.00

Man 15/11
16-19/11

10.00-14.00
09.00-16.00

Tor 18/11

10.00

Tor 18/11
Ons 24/11

19.00-21.00
18.00

Tor 25/11

19.00

Tor 25/11
Fre 26/11

16.00
20.00

Man 29/11

13.00

DESEMBER
Ons 1/12
11.00
Ons 1/12

12.30

Tir 7/12

14.00

Lør 11/12
Lør 11/12

12.00-14.00
11.00-15.00

Søn 12/12

18.00

Arrangør
Barnematkurs. Vi lager fast føde
Innbyggertorget
til de aller minste
Asker Jazzfestival: "A Twist of
Nærmiljøsentralen
Cole". Billetter på askerjazz.no
Barnefilm
Biblioteket
Asker Jazzfestival:
Nærmiljøsentralen
Skitthegga Swing
Eldrerådets time hos
Nærmiljøsentralen
torsdagsklubben
Fortellerverksted med tema:
”Gårds- og skogsdrift i
Historielaget
Heggedal opp gjennom tidene”
Åpent møte i Heggedal lokalsamfunnsutvalg (LSU)
Quiz for voksne
Innbyggertorget
Arrangør
Seniortreff for 78-åringer
Asker kommune
Fyrstikkfestivalen 2021 - se program side 20
"Jazz for det grå gull" - med
Nærmiljøsentralen
Skitthegga Swing
Lesesirkel
Biblioteket
Seniortreff for 78åringer
Asker kommune
Klesbyttedag, barneklær 0-6 år
Innbyggertorget
Kjemishow med Hedda Biblioteket
påmelding
Seniortreff for 78-åringer
Asker kommune
Helselagets salgsmesse
Helselaget
Eldrerådets time hos
Nærmiljøsentralen
torsdagsklubben
Quiz for voksne
Innbyggertorget
Bokbad med Trude Teige
Biblioteket
Historielagets julemøte - åpent
Historielaget
for alle, påmelding se side 16
Åpent møte i Heggedal lokalsamfunnsutvalg (LSU)
Konsert Dr.Emils Laboratorium Dr.Emils Lab.
Fortellerverksted med
Historielaget
lokalhistorisk quiz
Arrangør
Lesesirkel
Biblioteket
Årets bøker - samtale med
Biblioteket
bibliotekarer Rannveig og Linda
"Jazz for det grå gull" - med
Nærmiljøsentralen
Blended Horns
Julefilm for barn
Biblioteket
Juleverksted for barn
DHS / Omattatt
Juleblues med PANUA og
Panua
Bærum Big Band

Rom
Den grønne gren
Kaféen
Fyrstikken/ Utsikt
Kaféen /
ute hvis godvær

Innbyggertorgets
kafé er åpen
Man- fre 09.00-16.00
Tlf: 477 83 054

Helselagets salgsmesse

Kaféen
Kaféen/biblioteket
Møterom Utsikt
Kaféen
Rom
Fyrstikken
Kaféen/bibliotek
Møterom Hjerterom
Fyrstikken
Den grønne gren

Her kan du kjøpe årets julegaver!
Hjemmelagde selbuvotter,
sokker m.m.
Tirsdag 16. til fredag 19. november
09.00-16.00
i foajeen på innbyggertorget

Spennende naturfagsshow med Hedda!

Fyrstikken
Fyrstikken
Foajeen
Kaféen
Kaféen
Biblioteket
Kaféen / Fyrstikken
Møterom Utsikt
Fyrstikken
Kaféen/biblioteket
Rom
Innsikt
Biblioteket
Kaféen
Fyrstikken
Hele 2. etasje
Fyrstikken

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

Heggedal innbyggertorg
Administrasjon:
Man-fre: 09.00-16.00
Tlf: 477 83 054
Innbyggerservice, tlf: 66 70 00 00

Torsdag 28. okt og 18.nov.
19.00-21.00

Heggedal
nærmiljøsentral
tlf: 952 73 504
post@iheggedal.no

Hedda Johannesen har doktorgrad
i biokjemi. Hun elsker å opptre med
eksperimenter, og å lære bort til
barn. Hva er egentlig naturfag, og
hva er hypoteser og forsøk? Vær
klar for farger, lukter og høye smell
på Heddas forskershow. For naturfag er gøy! Passer for barn over 5 år
Lørdag 13.nov. kl.13.00
i Fyrstikken

Lesesirkel for deg som liker
å lese og snakke om bøker
Leselista for høsten:

3.11. - Emily St. John Mandel:
“Fordi overlevelse ikke er nok”
1.12. - Peter Frankopan:
“Silkeveiene: en ny verdenshistorie”
Kl. 11.00 i biblioteket. Gratis.

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.
Du finner oss på @heggedalbibliotek på facebook og på www.askerbibliotekene.no
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Faste aktiviteter høsten 2021
MANDAG
10.00-16.00 Kunstgruppen ART v/ Ragnhild Gisle i møterom 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)
12.00-17.00 Helsestasjonen cos-kurs i Innvikling. (Lukket)
12.30-13.00 Eventyrstund 3 ganger i måneden, i biblioteket.
12.30-14.00 Bibliotekets barnehagefilm 2. tirsdag i mnd. i Fyrstikken. (Gratis)
Påmelding - billetter
14.00 "Jazz for det grå gull" i kafeen 1. tirsdag i måneden
For påmelding til kurs eller til aktiviteter
14.00-15.30 Seniornett ved avisbordet. (se side 5 i bladet)
som krever påmelding, ta direkte konONSDAG
takt med arrangør eller be om hjelp på
09.45-11.15 Dametrim ved Helselaget i Fyrstikken. (Kontingent)
innbygger-torget.
12.00-13.00 Hørselshjelp første onsdag i mnd i bibliotekets sofa
Dette gjelder også for kjøp av billetter.
12.00-14.00 Allsang v/Helselaget i Utsikt. (Gratis)
12.00-14.30 Seniordans i Fyrstikken v/Heggedal seniordans. Pause 13.00-13.30 (Kontingent)
TORSDAG
09.00-15.00 Barselgruppe v/Helsestasjonen i Utsikt (Lukket)
10.00 Torsdagsklubben. (inkl. eldrerådets time en gang i mnd)
10.00-14.00 Lappeteknikk kurs v/Ella Jensen (innsikt) Annen hver uke, like uker. (Kursavgift)
11.00-15.00 Bridge ved Bridgeklubben i Fyrstikken. (Gratis)
14.00-16.00 Noen å prate med v/Heggedal menighet i kafeen. Oppstart 19.08. (Gratis)
17.30-19.00 Lokalsamfunns-utvalgets representant er tilgjengelig i biblioteket. (Gratis)
18.00 Språkkafè v/Heggedal bibliotek i Den grønne gren. (Gratis)
18.00-21.00 Lappeklubb v/Ella Jensen, annen hver uke, like uker i Utsikt. (Kontingent)
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)
12.00-13.00 Bingo v/Helselaget i Utsikt. Annen hver uke, like uker. (Kontingent)
LØRDAG
11.00-15.00 Heggedal bibliotek er åpent med aktiviteter for barn hver 4. lørdag: 13. nov.,
11. des., 8. januar osv. Se program for nærmere info.

Lørdagsåpent med
stort juleverksted
lørdag 11. desember 11-15

“JAZZ FOR DET GRÅ GULL”

første tirsdag i måneden

Kl 14.00 på Innbyggertorget (gratis)

Vi samles for å lage julegaver og
julepynt. Ta med deg en voksen til årets
juleverksted, og lag noe fint til jul.

Naturmaterialer - papir
tekstil - tegning
- og gjenbruk!
Godt utvalg av materialer.
Materialer også fra Omattatt /
Yggeset gjenvinningsstasjon

GRATIS!
Biblioteket viser julefilm i
Fyrstikken
kl. 12.00-14.00
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PROGRAM:
2. novenber – Skitthegga Swing
7. desember – Blended Horns

Jubileumskonsert med
Dr. Emils Laboratorium
Dr. Emils runder 10 år, og markerer
jubileet med konsert i Fyrstikken. På
bandets nettsider leser vi:
”Dr. Emils Laboratorium er et garasjeband med noe musikalsk talent, og
masse godt humør”.
Gratisbillett til jubileumskonserten får
du på http://dremils.yapsody.com
Fredag 26.nov. kl. 20.00 i Fyrstikken

Innbyggerservice
tlf: 66 70 00 00

er på innbyggertorget, i skranken
Mandager 8.30-16.00
Tirsdager 8.30-16.00
Torsdager 10.00-16.00
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Eirik Newth: «Den kommende
rom-revolusjonen»

Eirik Newth er en svært populær foredragsholder som snakker engasjerende om vitenskap, teknologi og fremtid. Når norske medier trenger en
nerd som kan forklare vanskelige ting på en lettfattelig og underholdende
måte, ringer de gjerne til Eirik Newth. Newth er astrofysiker, fagformidler og
kanskje Norges fremste amatør-romfartshistoriker.

Tirsdag 2.nov. kl. 19.00 i Fyrstikken

“Foredrag, formidling, fremtidstenking”

Velkommen til “Fyrstikkfestival”! PROGRAM

NB! Det kan bli endringer!

e
g e m e n te n
A ll e a r r a ng r a ti s !
er

Navnet er valgt fordi Christiania
Tændstikfabrik (1874-1895) var
starten på industriperioden som har
preget Heggedal, og er den viktigste grunnen til at stedet finnes. Vi
håper at denne festivalen vil være til
glede og nytte, og at den kan bidra til
sterkere lokal tilhørighet og identitet.

Dato

Tid

Tema

Man 1/11

12.00-13.30

Film for barnehagene

Fyrstikken

Man 1/11

12.00-13.30

Film for voksne

Fyrstikken

Man 1/11

12.00

Musikk hele uka - med Jazzågitt

Biblioteket

Tir 2/11

14.00 NB!

Tir 2/11

19.00

Det kan bli endringer, og nye poster
på programmet. Følg med på oppslag
og innbyggertorgets nettsider.

Ons 3/11

12.00

Musikk hele uka - med Pokerskinn

Biblioteket

Ons 3/11

13.00

Foredrag av Nasjonalforeningen for
Folkehelsen: Demens - vår nye folkesykdom

Biblioteket

Ons 3/11

Hele dagen

Helselaget viser sine aktiviteter

Foajeen

Tor 4/11

12.00

Musikk hele uka - med Par i Hjerter

Biblioteket

Filmtitler kan ikke offentliggjøres (i
henhold til bibliotekets lisensavtaler).
Spør biblioteket hvis du er nysgjerrig eller bare møt opp!
Lokale butikker vil ha gode tilbud i
festival-uka.
Siam Sushi vil ha dagens rett hver
dag til kun kr.99,-. Både takeaway og i
restauranten. Bordbestilling.

Musikk hele uka / "Jazz for det grå gull"
med Skitthegga Swing
Foredrag med Erik Newth:
«Den kommende rom-revolusjonen»

Aud Ingeborg Børseth viser filmer og forteller
om "Matsvinn-prosjektet" ved Omattatt
Kaliber ungdomsklubb serverer
smaksprøver med lite svinn

Sted

Bibliotek
Fyrstikken

Tor 4/11

13.00

Biblioteket

Tor 4/11

14.00-1600

Tor 4/11

16.00

Film for ungdom

Fyrstikken

Tor 4/11

17.30-19.00

Møt lokalsamfunnsutvalget - på stand

Foajeen

Fre 5/11

12.00

Musikk hele uka - med Egil og Genek

Biblioteket

Fre 5/11

19.00

Bandkonsert i Fyrstikken

Fyrstikken

Den grønne gren

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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“Musikk hver dag”
Under vignetten “Musikk hver dag” blir det en liten konsert i biblioteket kl. 12.00 hver dag. Unntaket er tirsdag,
da konserten “Jazz for det grå gull” er kl. 14.00

Jazzågitt er en duo med

Stein Otto Eriksen – gitar / vokal og
Paul Erik Karlsen – kontrabass.
Repertoaret består av viser, jazz,
blues, folkesanger og noe pop.
Mandag 1.nov kl. 13.00

To representanter for Nasjonalforeningen for folkehelsen
(Helselaget) i Akershus holder foredrag. Wenche Størseth
er fylkesleder i Akershus, og Ole Johan Aas er daglig leder
for fylkeskontoret for Akershus (Buskerud og Østfold).
Foredraget tar utgangspunkt i Wenches egne opplevelser
som pårørende til en ektemann med demens. Vi får også
en orientering om Nasjonalforeningen, og litt om demensforskning - som Nasjonalforeningen er engasjert i.

Skitthegga Swing

Startet for 35 år siden i Heggedal,
og har navn etter den lokale elva.
Repertoaret er tradjazz, swing og
kjente låter i jazz-drakt.
Tirsdag 2.nov kl. 14.00

Pokerskinn. Kjernen i Pokerskinn er en vennegjeng som har
spilt sammen siden skoledagene. Et
særmerke ved bandet egenproduserte tekster, av og til også melodier, med temaer fra Asker.
Onsdag 3.nov kl. 12.00

Onsdag 3.nov kl. 13.00 i biblioteket

Rockekonsert i Fyrstikken
Par i hjerter

Viseduoen Liv Stenersen & Øyvind Kjus
stiftet i 2008 FYRLYKTA Erik Bye visescene i Asker, som alle de kjente viseartistene i Norge har gjestet. Vi får nye og
gamle viser - fra fjern og nær.
Torsdag 4.nov kl. 12.00

Egil og Genek

Her ser vi bandet High Voltage. De spiller rå 80 talls rock
- som kan bikke over til puddelrock - på sitt beste! Bandet
kommer fra 10. trinn på Hovedgården ungdomsskole.
Kveldens andre band er “The Neuf’s”, som kommer fra 8.
trinn.
Fredag 5.nov kl. 19.00 i Fyrstikken
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“To glade herrer” som spiller musikk til å bli i godt humør av! Genek
har vært lærer på den kommunale
musikkskolen i Bærum. Egil har vært
brannmann, og er hobbymusiker.
De er mye rundt og spiller på seniorsentre, institusjoner m.m.
Fredag 5.nov kl. 12.00
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Rundtur fra Blåfjellhytta til
Breimåsan (Verkensmåsan)
over det blankskurte Blåberget

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

Dette er flott rundtur på ca. 4 km med fantastisk utsikt og fine stier. Her går vi ut på
det blankskurte fjellet med imponerende utsikt utover fjorden der vi ser Håøya som
en stor sukkertopp med Drøbak i bakgrunn og fjorden innover mot Oslo. For å kunne
nyte den flotte utsikten og for unngå glatte fjellpartier og røtter, anbefaler jeg å ta
turen når marken er tørr og været klart.
Turen starter fra parkeringsplassen
nedenfor Blåfjellhytta. For å komme
dit kjører vi mot Hallenskog og opp
Plankedalsveien. På toppen går Nores
vei inn til venstre, skiltet Blåfjellhytta.
Vi tar denne. Litt lenger fremme er
det en stor P-plass på venstre hånd.
Parker gjerne der om ønskelig, men da
får du en litt lengre og litt bratt start på
turen. Det er ellers mulig å kjøre helt
opp til Blåfjellhytta. Nedenfor hytta
er det en stor P-plass der jeg tenkte
vi kunne starte. Foreløpig er denne
plassen gratis, men det vil komme opp
et skilt med et Vipps nr. der. Har tid
ligere kostet 20 kr å parkere der, men
nå er kassen tatt bort.
Vi går opp til Blåfjellhytta og tar
stien som starter mellom hytta og uthuset. Stien er blåmerket og fører oss
opp til det slette Blåberget. Her tar vi
oss tid til et lite stopp for å nyte dette
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spesielle fjellet og den flotte utsikten
før vi følger den blåmerkede stien til
toppen. Fjellet er av granitt, men ser
du godt etter så vil du se at det er mange blå striper i fjellet, så den bærer sitt
navn med rette.
På toppen av blåberget kommer vi
inn på stien fra Røyken som går over
Svartvannsåsen, men her går vi til
høyre. Dette er en gammel pilegrimssti som i Kjekstadmarka går fra Røyken kirke og videre over til Dikemark
og til Vardåsen kirke. Det er derfor
satt opp skilt med avstand til begge
kirkene. Vi følger den merkede pilegrimstien mot Breimåsan. Dette er en
flott sti, mye brukt så lett å gå. Etter
en god stund kommer vi til en utedo
på venstre hånd og litt høyere opp
ser vi en nyoppusset liten hytte med
fin uteplass. Dette er opprinnelig en
gammel hytte, Persbu, som tilhørte
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Blåfjellhytta

Blåfjellhytta tilhører Gui Sportsklubb og er

en koselig hytte med flott beliggenhet som kan leies til
konfirmasjoner og andre festlige anledninger. Det er
noen overnattingsmuligheter der også. Hytta var under
oppussing da jeg gikk denne turen, så nå blir det nytt
kjøkken der og det skal legges inn toalett etter hvert.
Ute er det stor åpen plass med grillhytte, utegriller og
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mange sitteplasser. Utsikten er fantastisk for her kan
du se helt inn til Oslo. Spesielt vakkert skue, i klarvær,
etter mørkets frembrudd å se på alle lysene som funkler
i det fjerne. Det er ellers store planer om å lage både
hengekøyepark og aktivitetspark der og en gladnyhet er
også at Idrettslaget planlegger å åpne hytta for servering på søndager igjen, og det vet jeg mange savner og
ville sette stor pris på.
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Fjellet er av granitt, men ser du godt etter så vil du se at det er mange blå renner i fjellet, så det bærer sitt navn med
rette.

Per Nore. Men nå har hytta fått nytt
navn, 1. SKOUGUM og brukes av
en speidergruppe i Asker, 1. SKOUGUM.
Vi følger stien videre og kommer til
et åpent platå med stidele. Rett frem
skimter vi Breimåsan mellom trærne.
Her slutter vi å følge pilegrimsstien
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og tar stien som går inn til høyre. På
andre siden av Breimåsan går det også
en flott sti og den skal vi følge tilbake
til Blåfjellet. Det er derfor fint å kunne
krysse myra i utkanten av Breimåsan.
Breimåsan blir også omtalt, og står
i enkelte kart, som Verkensmåsan.
Dette skriver seg fra den tid det var et
jernverk på Dikemark på 1700-tallet.
De hadde tenk å utvinne myrmalm fra
denne myra, men dessverre var kvaliteten der for dårlig så de måtte hente
myrmalmen fra andre steder.

På den andre siden går vi til høyre
og holder oss på steingrunn. En kort
stistubb opp til venstre fører oss til en
bålplass med gapahuk og postkasse på
et tre. Postkassa var tom, så ingen bok
å skrive seg inn i, men et fint sted for
en liten rast.
Vi går ned til stien igjen. Der møter vi på en lite bratt kneik som må
forseres, men deretter er det en kjempeflott sti som går over toppen på slette fjellpartier mot Blåfjell.
Vel fremme på Blåfjell går vi nedover det slette fjellet og tar inn den
blåmerkede stien tilbake til Blåfjellhytta. Der er det koselig å sitte ned og
kose seg med medbrakt mat og drikke
og beundre utsikten før den siste lille
bakken ned til parkeringsplassen.
GOD TUR!
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Nytt fra Heggedal lokalsamfunnsutvalg
Da ordningen med lokalsamfunnsutvalg i Tofte, Slemmestad og Heggedal ble iverksatt tidlig i 2020 var meningen
at dette skulle være et forsøksprosjekt over 2 år. Tanken
var å evaluere ordningen våren 2022. På grunn av de begrensninger som smittevernet har lagt på muligheten til å
samle mennesker, og skape direkte dialog mellom utvalg
og innbyggere har kommunen nå vedtatt å forlenge prøveperioden med 1 år. Derfor vil man først evaluere og stake
opp veien videre våren 2023. Medlemmene i utvalgene er
imidlertid valgt av kommunestyret for 2 år, og utvalgets
sammensetning, for perioden våren 2022 til våren 2023,
må derfor på nytt oppnevnes av kommunestyret kommende vår.
Det som opptar utvalget nå er bekymringene vi merker
oss blant folk i Heggedal over skadeverk, hærverk og annen uønsket adferd i sentrumsområdene. Vi ønsker å ta
tak i dette. Vi ser på muligheten for å invitere alle interesserte til et åpent møte på Innbyggertorget, hvor vi kan ha
en meningsutveksling og diskusjon vedrørende situasjonen og aktuelle tiltak.
Utvalget vil også samarbeide med Nærmiljøsentralen om
en innsats her.
Så har vi trafikk og trafikksikkerhet på agendaen. Røykenveien og Heggedalsveien opptar mange. Vi vil sette dette
på agendaen til vårt offentlige møte i lokalsamfunnsutvalget. Her vil vi invitere aktuelle politikere og fagfolk til en
diskusjon. Møtet er åpent for alle. Det vil være flott om
mange kom for å høre på denne ettermiddagen. Flere deUtvalget har åpne møter på Heggedal
innbyggertorg følgende datoer denne høsten:
Torsdag 28 okt.
kl.16.00 - møterom “Utsikt”
Torsdag 25 nov.
kl.16.00 - møterom “Utsikt”

Hærverk og knuste ruter på Heggedal stasjon.
Foto: Anders Øvergaard

taljer vil vi komme med på FB sidene både til Heggedalsposten og vår egen åpne side.
Utvalget har merket seg en tydelig bekymring i Heggedal
over utryggheten og trafikkfaren rundt kulverten fra veien
og ned til parkeringsplassen for KIWI butikken. Dette ønsker vi å gripe fatt i. Forhåpentligvis har vi tatt initiativ og
satt i gang en dialog med rette vedkommende når dette
leses.
Tom Brunsell

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

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

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

H eggedalsbakken 6
1389 H eggedal
Kunnskap gjennom 30 år
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BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOK-GRUPPE

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

Utsikt fra Homannsbyveien denne formiddagen!
Foto: Çddbjörn Foßhaûg (2. oktober 2021)

Himmelen over Gjellum Terrasse.

Derfor elsker jeg høsten!

Fin tur til Blåfjellhytta i dag.

Foto: Tsvetina Pavlova (2. oktober 2021)

Foto: Heidi Nilsen (2. oktober 2021)

Foto: Bent Hansen (2. oktober 2021)

Mye vann i elva.

Noen av de veldig fine
sauene vi har i Heggedal.

Kjernebitere i høstfarger.
Hallenskog.

Foto: Sylvia Øverbye Iversen
(1. oktober 2021)

Foto: Bjørn Remseth (5. september 2021) Foto: Torstein Rønaas (5. september 2021)

Man begynner å ane konturene
av utemiljøet i ”Skomakergata”.

Foto: Bjørn Ryan Johansen (8. september 2021)
26-27 Facebook 5-2021x.indd 26

” Lavvann ” i Kistefossdammen.

Foto: Terje Reier Gundersen (18. september 2021)
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SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN
Undres når det skjer
en ulykke i forbindelse
med utkjøringen fra
Kiwi og parkeringskjeller. Rett ut på fortau
og skilter i synsfelt. Så
barn på el-sparkesykkel
kjøre frem og tilbake
og de så ikke etter om
det kom bil ut fra utkjøringen. Noen må ta tak
i dette og gjøre noen
tiltak. Tor Sønsterød

.

1)

021)

Kjære sambygdinger.Vi
som jobber i Heggedalsveien 350 ved Coop har i
mange år hatt problemer
med at privatpersoner
benytter seg av søppeldunken vår. Dette er ikke
greit! Har man avfall så
håndterer man det privat,
ikke kaster det i andres
søppel!
Vi håper at dette er noe
folk har forståelse for
og at dette ikke blir noe
problem i fremtiden.
Eline Sagen
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Lørdag 25. september ble
det arrangert Idrettens
Dag i Gjellum Idrettspark. Fantastisk med
mange barn, strålende
sol, foreldre som heiet på
samme dag som ”Norge
åpner igjen”.
Roar Sundbø

Kulturnatt i Heggedal,
Fyrstikken, nok en kveld
med flott konsertatmosfære inn i de sene
kveldstimer, stor takk
til Edit Geri Skattør,
Børge Tronrud og Harald Skogli. Sverre Aae

Heggedalsposten
korrigerer: I forrige
utgave har beklageligvis
Rustadveien blitt til
Røykenveien i turforslaget. Den anbefalte
turen går altså fra
Høymyrdammen ved
Rustadveien.

-20% på Flowerpot fra &Tradition
Gjelder ut oktober

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.
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HEGGEDAL HOVEDGÅRDS
VENNER
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Salgsutstilling

Heggedal Hovedgårds Venner inviterer til kunstutstilling
23. – 24. oktober 2021, begge dager kl. 11-16
Årets utstillere er:
Knut Taale Frøyhaug

Sidsel Kaiander

Anne Persson Hetland

Torun Alexandra Johannessen
Trude Amundsen Nebylien

Karen Kremer

Gratis entré
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Asker
KammerMusikkFestival

I samarbeide med Stiftelsen Heggedal Hovedgård og Heggedal Hovedgårds Venner
innbys til konsert på Heggedal Hovedgård

onsdag 10. november kl. 19.00.
Dørene åpner kl 17.30 for salg av kaffe og kaker.

Medvirkende:
Pia Borgli - Leser dikt av Wislawa Szymborska/regi på Gluntarne
Povilas Syrrist-Gelgota - Spiller egne komposisjoner på bratsj
Helle Wårås - Billedkunstner
Øystein Skre - Sang
Robert Näse - Sang
Kristin Lunde - Klaver

Pia Borgli leser diktene og forteller om forfatteren Wislawa
Szymborska.
Billedkunstneren Helle Wårås, som bor i Heggedal, har latt
seg inspirere av diktene til Wislawa Szymborska og komposisjoner av Povilas Syrrist-Gelgota til å male bilder. Maleriene er utstilt i konsertsalen og publikum får lytte til
musikken fremført av Povilas Syrrist-Gelgota.
Etter pause kommer Gluntarne, en samling duetter mellom «glunten» bass og «magisteren» baryton med klaverakkompagnement, komponert av Gunnar Wennerberg. Sangene
skildrer studentlivet i Uppsala på 1840-tallet. Tekstene er en blanding av studentløyer,
dramatisk realisme og ungdommelig lyrisk svermeri, alt med en undertone av mild sørgmodighet og vemod.
Heggedal Hovedgårds Venner vil tradisjonen tro stå for salg av kaffe og kaker.
Billetter: Voksne Kr 250,Barn: Gratis
Bestilling av billetter på Asker Kammermusikkfestivals hjemmeside:
https://askerkammermusikkfestival.no/
Gå inn på program 2021 og til konserten Gluntarne. Trykk på kjøp billett. Da kommer det opp en veiledning.

Vi ønsker velkommen til en hyggelig kveld på Heggedal Hovedgård.
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– også i idretten!

Air. Aktiv yng i Heggedal idrettshall. Stort arrangement
med unge ledere og aktive.

Foto: Heidi Johansen, Asker idrettsråd
Tekst: Sverre Aae

Heggedalsposten vil her fokusere på noen av dagens idrettstilbud til personer med
funksjonsnedsettelse – lokalt og generelt i Asker kommune. Hvem har tilbud, hvordan nå
tilbudene, og hvor kan innbyggere i kommunen henvende seg for å kunne delta i et idrettslag
uavhengig av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.
I Heggedalspostens nedslagsfelt har GUI sportsklubb
og Heggedal Idrettsforening ønske om å etablere flere
tilbud enn det pr i dag eksisterer, men det har vist seg
å være krevende å samle nok antall utøvere, spesielt til
lagidrettene. Ofte glemmes det at i flere lagidretter kan
funksjonsfriske personer delta sammen med personer
med funksjonsnedsettelse. Ledsagere, søsken og venner
har gode muligheter til å delta på likt nivå som laget
forøvrig. Hovedfokus innenfor idretten er å bygge trygge sosiale møteplasser, uansett alder, funksjonsnivå og
erfaringsnivå, og at hver enkelt utøver presterer ut fra
egne forutsetninger.
Heggedalsposten har mottatt følgende opplysninger:
Asker idrettsråd
Vi arbeider målrettet sammen med Viken idrettskrets, Asker kommune og Olympiatoppen for å sikre
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at de tilbudene som eksisterer skal ha gode nok rammevilkår til å overleve (det koster både penger og ressurser
å tilrettelegge for målgruppen) og at man ikke ”slår de
ulike idrettstilbudene” for målgruppen i regionen i hjel
i sin iver etter å opprette nye tilbud. Vi ønsker oss både
terapiridning (som krever spesiell kompetanse som vi i
dag ikke har i Asker) og el-innebandy (som det ikke er
grunnlag for å starte opp i stor skala i Asker fordi vi da
vil ødelegge miljøet i Bærum). For å nå målene må vi
tenke langsiktig og kanskje i større grad i samarbeid mot
og for målgruppene.
Et viktig moment er at det avsettes tid i idrettshallene til paraidrettstilbud. Dette har vi fått implementert
i tildelingsmodellen for tildeling av treningstid i kommunale idrettshaller. Det betyr at når det oppstår ønske
om å opprette tilbud har vi treningstid i en rekke av
idrettshallene som er på ”lån” til det kommer et relevant
tilbud. Dette gjelder ikke alle idrettshaller. Det er i dag

05.10.2021 23:13:42
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over 90 idrettslag med over 70 forskjellige idrettsgrener
i Asker-idretten. Noen av idrettslagene har tilrettelagt
tilbud for bevegelseshemmede, og vi vet at flere ønsker
å opprette Paraidrett-tilbud.
Paraidrett deles inn i 4 hoved kategorier: Bevegelseshemming, synshemming, hørselshemming og funksjonshemming
Med Paraidrettsdagen, lørdag 23 oktober i Sætrehallen , ønsker vi å sett fokuset på de tilbudene vi har, og
de tilbud vi ønsker å få til.
På Paraidrettsdagen har vi i skrivende stund fått med
oss El-innebandy, Paragolf, Parafekting, Fotball, Teppe
curling, Paraseiling, noen fra Fri Asker-Kjelkehockey,
parariding, E-sport.
Gui Sportsklubb
Gui Sk friidrett har startet opp trening for barn og
ungdom med psykisk utviklingshemming. Vi ønsker nye
medlemmer velkommen. Treningen er i vinter i flerbrukshallen på Heggedal skole, kl 17 til 18.
Interesserte kan ta kontakt med Shadi Rezaei på mail:
shadi_1981@hotmail.com
Gui Sportsklubb ønsker også å starte opp trening i
paraidrett. Denne gruppen er ikke startet ennå, interesserte kan ta kontakt med Trond Ulleberg på mail: trond.
ulleberg@siah.no
Vi vil forsøke å starte treningstilbudet etter nyttår.
Frisk Asker Hockey IF
Frisk Asker superlag tilbyr ishockey til utviklingshemmede i Askerhallen, en sosial og ikke minst morsom
idrett som gir mye mestring på skøyter, og som lagidrett.
Trening er annenhver fredag formiddag, istid fra kl
09.00, og det er god plass til flere på laget, ta kontakt
med: Rikard Fjeld på mail: fjeld27@online.no eller Lars
Martin Tannæs-Fjeld på mail: martin_tf@hotmail.com
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Heggedal idrettsforening
Erik Hovdahl ønsker å ta tak i tilbudet rundt paraidrett. Hvor trening, mosjon og felleskap skal stå sentralt, samt å bryte ned fordommer mot handicapede og
alle andre. Vi kan og vil være aktive og synlige på idrett,
på lik fot som alle andre.
Kontaktinfo: post@heggedalidrettsforening.no

Paraidrettsdagen
er en dag hvor utøvere, innbyggere og idrettslag knytter nettverk og ser mulighetene for å skape Idrettsglede for alle.
Dato: Lørdag 23. oktober kl. 12.00-15.00
Sted: Sætrehallen,
Stikkvannsveien 2 i Sætre
Askeridretten ønsker velkommen til en aktiv dag
hvor du kan teste og bli kjent med ulike aktiviteter
som passer for alle!
Vi kan friste med el-innebandy, golf, kampsport, boccia, teppe curling, terapihester, info om paraseiling,
parafekting, fotball, friidrett, info om sitski, rullestolbasket, ulike stand med tilbud og utstyrsinfo, E-sport,
mm
For mer informasjon, ta kontakt med:
Heidi Merete Johansen, Asker idrettsråd 48 29 98 87
Gunvor Lund Solvang, Aktiv Fritid 99 00 88 80
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– LANGRENN –

GULL PÅ 2000 METER I UNGDOMSMESTERSKAPET I FRIIDRETT

GUI LANGRENN JENTER PÅ TOPPSAMLING
MED MARIT BJØRGEN

Kristian Bråthen Børve øverst på pallen etter 2000 meteren i Ungdomsmesterskapet.

Kristian klinket til med gull på 2000 meter i ungdomsmesterskapet i Friidrett med tiden 05:29:21. Ikke bare ble det
personlig rekord, men også nest beste tid på distansen for
gutter 15 i Norge gjennom tidene - kun slått med 5 sekunder
av Jakob Ingebrigsten.
Helgen 4. - 5. september var det duket for ungdomsmesterskap
i friidrett i Trondheim. Langrenn og friidrettsutøveren Kristian
Bråthen Børve fra Gui SK stilte til start på 800 meter lørdag
og 2000 meter søndag. På 800 meter ble han slått i spurten
og endte på en sterk 4. plass. Søndag var det derimot tid for
revansje mot flere av de samme utøverne. Kristian var
suveren på 2000 meter i et knallsterkt felt og hentet hjem
gullet til Asker.
Kristian er i knallform denne høsten – 17.september ble det
tredjeplass på 3000 meter i seniorklassen i Tyrvinglekene.
Tiden 08:27:21 er nest beste tid for 15 åringer i Norge gjennom
tidene. Med en tredjeplass i det siste av 3 renn i Oslo rulleskicup venter vi spent på hva skisesongen vil bringe.
TRENINGEN ER I GANG – MER INFO OM GRUPPER OG
TRENINGSTIDER PÅ ski.guisk.no

Sofie Jenum Hotvedt (nr. 2 fra høyre) på
rulleskiøkt med Marit Bjørgen (midten).

Sofie Jenum Hotvedt og
Tiril Fosen fra Gui Langrenn var
med når Marit Bjørgen samlet
20 av de beste juniorjentene
i Norge og Sverige til treningssamling i Holmenkollen.
Skidronningen ønsker å bidra
til at flere skijenter fortsetter
etter junioralderen. Det var
gøy å trene med andre gode
utøvere, motiverende med et
nytt og bredere miljø og
veldig gode trenere på
samlingen, sier Sofie.

PÅ MEDALJEJAKT I OSLO RULLESKICUP
Storm Windju Christiansen
imponerte med 2 sølv og
1 bronse i Gutter 11 år i Oslo
Rulleskicup som gikk av
stabelen med tre rulleskirenn
i løpet av september. Kristian
Bråthen Børve viste at han
også er rask rulleski og
hentet hjem bronse i sin
klasse i renn nr. 2. I tillegg var
det solid innsats fra Mathilde
Jenum Hotvedt, Anja Møgeda
l Skjellestad, Thelma
Ørbeck-Nilssen, Thomas C.B.
Mccarthy, Øystein Selstad Berg
og Vegard Hodneland Hansen.

3 x pallplass for Storm Windju
Christiansen – her fra 2. plassen i det
første rennet.

Faktaboks om treningstilbudet i Gui Langrenn kommende sesong

Informasjon om treningstider og kontaktpersoner finner dere på hjemmesiden ski.guisk.no
SKILEIK (7-8 ÅR); Lek, aktivitet og mestring med ski på bena. Starter
DISTANSE (13-14 ÅR); Trening 1 til 2 ganger i uken fra mai. Mer skiopp etter høstferien på barmark og fortsetter å leke med ski på bena
spesifikk barmarkstrening, rulleski og tilrettelegging for systematisk
så snart snøen kommer. Trening 45 min en gang per uke. Deltakelse
egentrening. Konkurranse i kretsrenn, kretsmesterskap, Holmeni treningsrenn, klubbrenn og evt. lokale skirenn.
kollrennet og Ungdomsbirken.
SKICROSS (9-10 ÅR); Lek, aktivitet, fart og moro i kombinasjon med
TEAM EID (HL/14-15 ÅR); Team Eid er et samarbeid med andre
økt fokus på grunnleggende skiferdigheter. En trening per uke som
klubber for å tilby utøverne større sportslig bredde og flere å trene
utgangspunkt, mulighet for flere treninger etter eget ønske.
sammen med. 2 - 3 fellestreninger i uken, fokus på egentrening,
Deltakelse i treningsrenn, klubbrenn og lokale skirenn.
skisamlinger og tilbud om individuell treningsplanlegging og veiledning. Konkurranse i cup-renn, kretsrenn, KM, ungdomsbirken
SPRINT (11-12 ÅR); Aktivitet, fart og moro. Introduksjon til variert
og hovedlandsrennet.
barmarkstrening på vårparten. Trening 2 ganger i uken fra høstferien
og gjennom vinteren. Deltakelse på treningssamlinger på ski. Ønske
TEAM VESTMARKA (17-20 ÅR); Gui Langrenn deltar i Team Vestom å knekke «konkurranse-koden» med deltakelse i varierte løyper
marka som er et samarbeid mellom klubber i Asker og Bærum
og konkurranseformer.
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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– FOTBALL –

INTERVJU MED FRIVILLIG/TRENER
THOMAS MØLLER

Mannen du ser i bildet
gjemmer seg muligens bak en
forkjølelse, caps og solbriller,
men sannheten er at han er en
enkel mann i gata, Thomas
Møller heter han og er en del
av fundamentet i vår klubb.
Gui SK har blitt en fabelaktig
klubb for våre etterkommere,
barna har et flust av tilbud
under samtlige årstider og
Thomas Møller
hevder seg blant de aller beste
her til lands ute på matta.
Den fremgangen og det tilbudet de opplever hadde ikke vært
til stede hadde det ikke vært for dere frivillige. Alt dere gjør for
klubben og barna opprettholder et godt tilbud for barna hvor
de opplever tilhørighet og mestring til langt oppe i tenårene.
Dere er hva Gjellumvannet er for Heggedal og hva havna er
for Vollen.
Thomas er trener for gutter 2014 i Heggedal, hjelpetrener for
jenter 2012 i tillegg til å være leder/trener for alpingruppa.
Han er engasjert fordi det er gøy å være en del av prosessen,
det er en fornøyelse å være involvert med barna i det lokale
miljøet. Folk må tørre å ta del forteller Thomas, det er utrolig
gøy når du først er med forsetter han før han kaster på seg et
smil og sier: «Det er vel ingen som synes det er kjipt når man
først er med?».
Klubben kan stadig bli bedre, og for at den skal bli bedre
trenger vi ideer og gjennomføringsevne. Thomas er en av de
vi liker å kalle driftig. Han påstår at han liker å være «hands on»
og jobbe med de små prosjektene han har tro på at kan løse
seg ganske raskt. Raske handlinger hvor man opplever
endringer til det bedre. «Det handler om se etter behov»
beskriver Thomas. Dersom dere besøker vår hjemmeside,
www.guisk.no, vil dere bli møtt med en nettside designet på
en måte som flere av de største klubbene her i landet.
Thomas ordnet dette; «kunne ikke mye om det, men kontaktet
de kontaktpersonene som var nødvendig og hentet
inspirasjon fra andre nettsider, det gjør noe med helhetsinntrykket av klubben», forteller Thomas.
I tillegg til å være i gang med nettsiden er Thomas i gang med
et nytt prosjekt; en buss. En buss som kan kjøre barna våre
til Fotball Fritidsordningen som klubben arrangerer både på
Gjellum og Arnestad. Bussen kan også benyttes til alpinbarna
og andre idretter.

Thomas og klubben oppfordrer flere til å bidra. Enten du er
trener, kampvert, sponsor eller kioskvakt så er det er gøy å
være en del av fremgangen. Det spilles titt og stadig kamper
både på Arnestad og Gjellum og kioskene holder ofte åpent,
de er enn så lenge bemannet av lokal ungdom. Ta deg gjerne
en tur på kamp, kjøp en vaffel eller kaffe og slå av en prat
med en medborger.
Husk at med deres dugnadsånd og engasjement sørges det
for at klubben stadig beveger seg i positiv retning og danner
et godt inntrykk av bygdene våre! Vi er allerede blitt bekreftet
som «kvalitetsklubb» noe som bekreftes blant annet gjennom
klubbhåndboka som du finner på våre nettsider, også i regi
av en frivillig – Geir Andersen.
Iselin Brualøkken (til høyre) og
Mari Aandal (til venstre) har
representert Gui SK fotball samt Oslo
fotballkrets i møtet med andre
kretslag gjennom høsten. Jentene
fra vårt solide jenter 14-lag har scoret
mål, servert målgivende og tatt med
seg flere gode resultater på det
høyeste nivået på landsbasis.
Stolte øyeblikk for klubb og bygd.
Våre seniorer har som flere måtte
lide noe under pandemien. Spillere
har sluttet, lag har måttet trekkes
og karantener har måttet gjennomføres. Gui SK fotball sin første offisielle
A-kamp lot seg vente på, men nå
nærmer sesongen seg allerede slutten.
I forkant av sesongen måtte klubben
Kaptein Aasmund Malme har
akkurat nikket inn et hjørnespark dessverre trekke andrelaget fra
og sendt oss i en 3-2-ledelse mot 5. divisjonsavdelingen hvor de
Christiania BK.
egentlig skulle spille denne
sesongen – det var ikke nok spillere. A-laget som spiller i
4. divisjon har slitt med karantener, sykdom og skader både
på spiller -og trenersiden, noe som gav laget en ugunstig start.
Laget består av mange lokale, både unge og lovende, men også
«eldre» og erfarne. I samarbeid med hverandre samt et godt
trenerteam har de tilsynelatende snudd skuta og står
i skrivende stund med tre seiere på sine siste fire. Nå gjenstår
det kun fire kamper, men kun en av de spilles på hjemmebanen
på Arnestad hvor vi håper på et like godt publikumsoppmøte som det tidvis har vært i høst, under lokaloppgjøret mot
Holmen var det over 100 tilskuere til stede. Vi gleder oss til å ta
nye steg i en normal sesong i 2022 og håper å se enda flere på
sidelinja som kan heie fram gutta våre med en fersktraktet
kaffe i hånden.

FØLG MED PÅ www.guisk.no FOR SPENNENDE ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER.
VI SER TILBAKE PÅ FOTBALLSKOLER OG GUI CUP OG GLEDER OSS OVER FREMTIDEN.
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– HÅNDBALL –
DET GROR GODT I HÅNDBALLEN I Gui SK

Så godt som alle lag er i gang med sesongen og vi gleder oss
over å kunne spille kamper innendørs med fulle tribuner.
Etter 561 dager med tildels strenge begrensninger er det gøy
at vi omsider kan samle hele treningsgruppen i hallen for
å trene uten inndeling i kohorter.
Jenter 2013 har blitt en god ambassadør for håndballen i Gui,
til tross for at det har vært korona nesten helt fra denne
gjengen begynte å trene sammen, har de klart å samle 47
jenter fra nærområdet til laget, de har 13 spillere fra
Heggedal skole, som hver mandag trener med jenter fra
Arnestad, Blakstad, Montesori og Vettre Skoler.
Gutter 2013 er også i gang med mange spillere fra Arnestad
og Blakstad, men relativt få fra Heggedal. Det håper vi
endrer seg.
Lagene har dyktige foreldretrenere og har nettopp gjennomført sesongåpning med serierundespill på hjemmebane
i Vollenhallen. De yngste spillerne, 1. klasse til 3. klasse, har
5 serierunder i løpet av sesongen, hvor de en helg i mnd.
spiller 3 kamper i miniturnering, der både det sportslige
og sosiale er i fokus.

– FRIIDRETT –
BRONSE TIL HENRIK VINESHAUGEN FRA
Gui SK FRIIDRETT I UM I MANGEKAMP

Gui Sk friidrett reiste til UM i mangekamp med innlagte
stafetter i august på Hamar.
Vi er utrolig stolte av Henrik Vineshaugen som tok med seg
en bronsemedalje hjem fra UM, gratulerer masse med en
flott prestasjon. De som deltok sammen med Henrik fra Gui SK
var Tobias Nortvedt Knudsen, Magnus Marstein Kristiansen og
Eskil Dahl Marstein. Alle tok med seg opptil flere personlige
rekorder hjem.
I tillegg hadde vi stafettlag på 4 x 100 m og 4 x 400 m.
Her stilte Kristian Elias Koppang, Johan Rosenberg, Tage Horn
og Luka Snorrasson. Etter en del vekslingstreninger med
Andreas Rosenberg satt vekslingene nesten perfekt, og tiden
ble i alle fall helt fersk klubbrekord både på 4x100 og 4x400 m.
Det ble en flott ny klubbrekord for guttene.

Vi i Gui SK håndball ønsker oss flere spiller til klubben vår,
vi har et godt tilbud til barn fra 1. tll 8. klasse. Vi har treninger
i Vollenhallen og i Heggedal Flerbrukshall.
Vi tilbyr to gratis prøvetreninger for alle nye spillere. Det er
rimelig og enkelt å være med i håndballen, innesko, treningstøy og drikkeflaske er det eneste utstyret barna må ha med,
resten ordner vi. I tillegg klarer vi å drifte gruppen på en slik
måte at dugnader kun består av kiosksalg og andre oppgaver
i hallen når ditt barn spiller kamper.
Besøk vår Facebookside Gui Sportsklubb håndball for
å finne ytterligere info om klubben vår.

Bakers fra venstre: Ruben Vineshaugen, Susanne Linna, Tobias Linna, Kristian Elias
Koppang, Tage Horn, Luka Snorrasson, Johan Rosenberg.
Midtre rekke: Magnus Kristiansen, Eskil Dahl Marstein, Tobias Knutsen, Berit Marstein,
Andreas Rosenberg
Foran fra venstre: Henrik Vineshaugen og Kalle Wiggen.

Resultater fra stafetter og UM Mangekamp:
4x100 m 49,58, 4x400 m 3,51,83.
100 m
1000 m
100 m hekk
Høyde
Stav
Lengde
Kule
Diskos
Spyd

Følg med på www.guisk.no og
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Henrik
12,64
3,06,60
15,49
1,64
2,80
5,27
10,50
22,59
31,33

Magnus
13,65
4,43,94
DNF
1,40
2,90
4,34
8,53
20,45
24,04

Tobias
13,96
3,54,12
19,61
1,37
2,60
4,23
7,10
13,51
22,67

Eskil
14,92
4,44,02
22,34
1,43
2,40
3,86
7,00
20,58
21,94
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GØY MED FRIIDRETT

Nå er det full fart i friidrettsgruppa i Gui, etter åpning av
samfunnet så har våre utøvere fått deltatt på flere stevner
og vi har også avholdt egne klubbstevner. Klubbstevnene er
lavterskels stevner som egner seg for alle og er like mye
trening i å arrangere stevner på Gjellum stadion som det er en
mulighet bare å få prøve seg på noen øvelser, samt mulighet
for å sette nye rekorder. Planen er at vi til sommeren skal
kunne arrangere et litt større stevne med flere øvelser og
deltagere fra flere klubber når vi vet at elektronisk tidtaking,
lister og resultatservice
fungerer tilstrekkelig.
Vi er også veldig glade
for at vi har fått utvidet
treningstilbudet med
egne treninger for parautøvere. På det siste
klubbstevnet (60m sprint)
hadde vi 3 para utøvere
med, som viste solid
idrettsglede, det er ekstra
gøy å se både gode
resultater og strålende
glede både ved start og
målgang!
Fra venstre: Kevin Engebreksen,
Maiken Krange, Anahita Rezaei.
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TYRVINGLEKENE OG KRETSMESTERSKAP

Det har vært stor aktivitet på stevner i høst, og mange Gui
utøvere har deltatt. På Tyrvinglekene som ble avholdt på
Nadderud stadion 17.-19. september,
tok vi med oss mange gode personlige
rekorder, og hele 8 medaljer.
Tyrvinglekene er norges største friidrettsstevne, med deltagere fra hele
landet, så vi er utrolig stolte av
utøverne våre.
Fra venstre: Elina Maylinn Refvik, trener Olja White,
Elena White, Stine Lyngstad.

Kretsmesterskapet for Oslo og Akershus krets ble avholdt på
Stovner banen 24. - 26. september, her hadde vi med 9 utøvere
i alderen 9 - 12 år og det ble konkurrert i et bredt spekter av
øvelser, vi er såpass heldige at vi har utøvere som deltar
i mange forskjellige øvelser og får
derfor dekt alle øvelsesgrupper. Hele
4 utøvere stilte på 1500m og det var
flere utøvere som deltok på kortsprint,
langsprint, hekk, hopp og kastøvelser,
en av våre utøvere stilte i hele 8 øvelser.
Til sammen tok Gui med seg hele
5 medaljer hvorav 1 sølv (Therese
Gustafsson) og 4 bronse (Therese
Fra venstre: Marius ØrbeckNilssen, Storm Windju
Gustafsson, Stine Lyngstad, Elina
Christiansen, Benjamin Beitnes
Johnsen (alle med flott innsats Maylinn Refvik, Benjamin Beitnes
på 1500m).
Johnsen).

PANDEMIEN HAR VÆRT KREVENDE

GUI SPORTSKLUBB - EN SPREK 107 ÅRING
Heggedal Idrettslag og Vollen Undomslag
ble begge stiftet i 1914. Dagens Gui
Sportsklubb har derfor overlevd
spanskesyken, kriger og nå har vi i 1,5 år
gjort alt vi kan for å holde aktiviteten
oppe under pandemien. Som ellers i samfunnet har smittevern i over 500 dager stått fremst i pannebrasken. Jeg vil
bruke anledning til å gi våre mange frivillige og ansatte en
stor blomsterbukett. Vi bør være stolt av at Gui Sportsklubb
har hatt så stor aktivitet i denne vanskelige tiden. Koronarestriksjonene har ført til at kamper og arrangement har blitt
avlyst. Også treninger. Vi har imidlertid klart å gjennomføre
et tilpasset og bra treningstilbud for mange. I skoleferien
i sommer har vi gjennomført 10 ulike sommerskoler og
aktivitetstilbud hvor 7-800 barn har deltatt.
Vårt største arrangement uansett idrett er Gui Cup i fotball
siste helgen i august. Smittesituasjonen ved skolestart var
stigende og helt frem til dagen før cupen vurderte vi å avlyse.
Vi hadde en god plan for smittevern og etter en tett dialog
med Asker kommune valgte vi å gjennomføre. Det skal rettes
en stor takk til de mange frivillige som stilte opp. 298 lag var
påmeldt. 254 lag møtte og 49 lag fra Gui deltok. Det ble en
fantastisk idrettsglede hele helgen. Gui Cup kan stå som et
bilde av ønsket om å gjennomføre aktiviteter og samtidig ha
på plass et smittevern vi mente var trygt. Neste år arrangeres
Gui Cup for 40. gang. Da er det dobbel grunn til å feire!
Vi husker usikkerheten og bekymringen da vi midt i mars
2020 måtte stenge ned. Sammenslåingen til Gui Sportsklubb
skjedde bare et halvt år før dette. Vi skulle bygge en felles
kultur. Mye har vi klart under pandemien, men nå er vi i gang
med ny innsats.

Tekst:
Roar Sundbø
Daglig leder
dagligleder@guisk.no

Norsk idrett har mistet ca. 10% av sine medlemmer under
pandemien. Gui Sportsklubb har også hatt noe frafall, men vi
kan med stor glede se at nye medlemmer nå strømmer på.
De siste ukene har vi fått over 50 nye medlemmer og
aktiviteten øker på flere områder. I tillegg til våre største
idretter nærmer det seg et par hundre barn og unge som er
med i en eller flere av aktivitetene aikido, karate, bordtennis,
allidrett og villmark. Siste lørdag i september inviterte vi til
IdrettesDag. Denne gangen i Gjellum Idrettspark, til våren
har vi planer om å arrangere dette i Vollen Idrettspark.
Tilbakemeldingen har vært gode og sammen med et
fantastisk høstvær ble det en festdag på vårt nye anlegg
i Heggedal. Klubben har siden 2017 hatt et formelt samarbeid med skolene rundt oss. Vi har nå samarbeidsavtaler
med barneskolene Arnestad, Blakstad og Heggedal samt
Vollen skole. Våre aktivitetsledere, Christina Vukicevic
Demidov og Sanna Antell, er ansatt i klubben for dette samarbeidet. Vi håper støtten fra kommunen og idretten opprettholdes slik at vi fortsetter jobben «sammen om barna».
Jeg håper denne utgaven av Heggedalsposten også
formidler et godt inntrykk av aktiviteten i Gui Sportsklubb.
Klubben kom bra gjennom 2020 økonomisk. Det var ikke
minst fordi vi fikk kommunal og statlig støtte gjennom
«krisepakker» Vi håper støtteordningen som vi søker på i høst
vil hjelpe oss gjennom tiden hvor vi har mistet noen inntekter.
Vi tar gjerne imot hjelp for å få en døråpning til firmaer slik at
vi kan presentere oss for å få til en mulig samarbeidsavtale.
Under pandemien har ulike bransjer hatt sine utfordringer og
det speiler mulighetene å få samarbeidsavtaler. Vår største
bidragsyter under pandemien har vært Rema1000 og vi håper
flere firmaer ser interessen å eksponere seg og støtte klubben
som i 107 år har vært en bærebjelke i lokalsamfunnet
i Vollen og Heggedal.

Følg med på www.guisk.no og
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Ny ungdomsarbeider

Heggedal menighet har vært så heldige å få Thor Håvar
Bjor Hognestad som ny ungdomsarbeider i Heggedal.
Her følger noen ord fra han:
«Jeg er 20 år gammel og er oppvokst i Heggedal. Som
ungdom har jeg selv vært aktiv i Heggedal kirke og kirkens
ungdomsarbeid Team Heggedal. Derfor er det spesielt stas
å få muligheten til å jobbe som ungdomsarbeider i et miljø
jeg selv var veldig engasjert i som ungdom selv. Jeg flyttet
i høst til Oslo for å studere bachelor i sykepleie på Lovisenberg og gleder meg til å kombinere studier i Oslo med
ungdomsarbeidervikariatet i Heggedal».
Vi ønsker Thor Håvar velkommen og ser fram til å ha
han i staben.

Kirkefrokost

Også denne høsten har vi slått sammen kirkefrokosten i
Heggedal og Østenstad. Hver 1. og 3. mandag i måneden
fra kl. 11.30 samles mellom 8-20 personer på Heggetun
ved Heggedal kirke til kirkefrokost. Der deler vi tanker og
ord med hverandre, synger og spiser sammen.
Kirkefrokosten er en fin møteplass der det er mulig å bli
kjent med nye mennesker. Samlingene rundes av med en
kort andakt før vi avslutter med velsignelsen. Vi har skyss
ordning slik at de som trenger det, blir hentet hjemme og
kjørt hjem etter samlingen. Vi har deltakere i alder fra 70 år
og opp til over 100 år. Alle som ønsker der er velkommen
og vi har plass til mange flere. Har du lyst til å dele noen
ord eller tanker, er du også velkommen til det. Kontaktper
son for kirkefrokosten er prostidiakon Jarle Klungrehaug,
jk942@kirken.no, 91 36 88 03. Datoer denne høsten:
4. oktober, 18. oktober, 1. november, 15. november og
6. desember.

1. SØNDAG I ADVENT

Julegrantenning og
høstlotteri

Planlegging av høstlotteri og julegrantenning er i gang. Vi
vil informere litt her i Heggedalsposten, men også på me
nighetens hjemmeside og facebookside underveis.
I coronatid har menigheten mistet mange av sine van
lige inntekter, så vi håper at disse to tiltakene kan bidra
til at vi får inn litt penger som vil komme menigheten til
gode. Inntekten fra lotteriet og julegrantenningen går til
menighetens barne- og ungdomsarbeid.
Høstlotteriet ønsker vi å starte i begynnelsen av okto
ber, og lotteriet vil gå til 25. november. Trekningen foregår
på søndag 28. november under julegrantenningen, og vil
bli annonsert på menighetens hjemmeside og facebookside
etter trekningen. Hver loddbok koster kr. 250,-, og lodd/
hel loddbok kan kjøpes ved å ta kontakt med Marianne
Solheim, eller Elisabeth Hagen Ristesund.
Vi er nå i gang med å samle inn premier, og har du
en premie som egner seg, gi beskjed innen 1. oktober. Vi
vil også «dele ut» loddbøker til Konfirmant 2021, med
lemmer av Heggetroll, menighetsrådet og ungdommene i
Team Heggedal. I tillegg vil vi ha loddbøker liggende på
Heggetun slik at man kan komme innom når vi er tilstede å
kjøpe lodd. Loddsalget vil foregå via vipps og vippsnum
meret er 590326.
• Julegrantenningen vil foregå søndag 28. november. Vi
satser på følgende program:
• Juleverksted for barn- og unge kl. 13-15. Her må vi ha
påmelding, slik at vi kan lage en utstyrspakke til hver
deltaker. Påmelding til Marianne Solheim, ms885@
kirken.no
• Gudstjeneste kl. 15.00 hvor Heggetroll deltar
• Tenning av julegrana og sang ved juletreet kl. 15.45
• Salg av kafévarer fra kl. 16-17
• Annonsering av hvem som har vunnet på høstlotteriet
kl. 16.45
Håper mange vil sette av denne dagen og at vi sammen kan
lage en hyggelig dag ved og i kirken!

Kirketjener

Heggedal menighet søker en person som kan jobbe time
basert, ca. en søndag i måneden, samt noe ekstra i høy
tidene. Dersom du kunne tenke deg en slik jobb kan du
ta kontakt med daglig leder Elisabeth Hagen R
 istesund
på e-post: er498@kirken.no.

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499
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Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet
Ungdom og konfirmanter

• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 18.30-21. Se
www.teamheggedal.no.
• MILK (minilederkurs for fjorårskonfirmanter): 12.
oktober, 2. november, 16. november, 11. januar og 1.
mars. Weekend-tur 11.-13. mars 2022
• Pysj-cup i Bærumshallen fredag 12.november til lør
dag 13. november. Arrangør: KFUK-KFUM
• Juleverksted søndag 28. november kl. 13-15. Gudstje
neste og julegrantenning kl. 15.00
• Hyttetur til Blestølen 3.-5. desember
Kontaktperson ungdom: Thor Håvar Bjor Hognestad,

Voksne/Senior

• Åpen kirke onsdager kl. 19.00-20.30.
• Åpen kirke dagtid partallsuker torsdager kl. 10.30
• «Et sted å møtes» - Innbyggertorget, torsdager kl.
14-16
• Kirkefrokost Heggetun 1. og 3. mandag i måneden kl.
11.30.
Kontaktperson: Diakonarbeider Jorun Kjærstad.

Jazzmesse

17. oktober kl. 11.00 blir det Jazzmesse i Heggedal kirke
med «Blended Horns». Vi fyller Heggedal kirke med
nydelige jazztoner, og håper du har anledning til å synge
med. «Blended Horns» består av:
Svein Helge Birkefledt på trombone, Børge Tronrud på
saksofon, Stig Solheim på trompet, Per Øystein Funderud
på piano, Harald Skogli på bass og Ronny Skjold på trom
mer.

Allehelgensdag

Søndag 7. november kl. 19:30 vil det være minneguds
tjeneste i Heggedal kirke. Alle som har mistet noen i
løpet av det siste
året vil få tilsendt
invitasjon til guds
tjenesten. Det vil
bli vakker musikk
og lystenning, og
en anledning til å
minnes våre kjære i
fellesskap. Hjerte
lig velkommen!

Gudstjenester

Gudstjeneste
Jazzmesse
Samlingsgudstjeneste
Allehelgensgudstjeneste
Gudstjeneste for store og små, 4-års
bok
• 21.11 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 28.11 kl. 15.00 Gudstjeneste med julegrantenning
• 05.12 kl. 11.00 Gudstjeneste, speideren på besøk
•
•
•
•
•

10.10 kl. 11.00
17.10 kl. 11.00
24.10 kl. 17.00
07.11 kl. 19.30
14.11 kl. 11.00

Barn og familie

• Familiesamling/tweenssamling kl. 17 utvalgte fre
dager – et tverrkirkelig samarbeid med samlinger på
Heggetun og i Pinsekirken. Sang, andakt og måltids
felleskap. Følg med på Heggedal kirkes facebookside
for når det skal være
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, torsdager kl
17.30-18.15.
• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager fra
kl. 14.30 -16.30. Datoer for høsten: 14. oktober, 28.
oktober, 11. november, 25. november, 9. desember og
16. desember
• Utdeling av gave til 1-åringer i uke 41
• Harry Potter filmkveld for 4. trinn i samarbeid med
Holmen menighet 22. oktober kl. 16.30-20.00
• Heggetroll er med på Barnefestival helgen 23.-24.
oktober
• Halloween for 11.-12-åringer i Østenstad kirke lørdag
30. oktober kl. 18-20
• Utdeling av gave til 3-åringer i uke 44
• 4-års samling onsdag 10. november kl. 16.30-18.00.
Utdeling av 4-års bok i gudstjeneste søndag 14. no
vember kl. 11.00
• Juleverksted søndag 28. november kl. 13-15. Gudstje
neste og julegrantenning kl. 15.00
Kontaktperson barn: Marianne Solheim,

Kirkeakademiet i Asker

«Hva er det vi må snakke om?».
Møtene finner sted i Holmen kirke fra kl.
19.30:

28. oktober: Forfatter Cathrine Sandnes
med foredraget «Hvordan forandret vi oss etter
22. juli?». Hun vil bl.a. drøfte polariseringen i
samfunnsdebatten og hvilke følger det kan få.
18. november: Filmskaper Nina Grünfeld
holder foredraget «Evig jøde i Norge?» der hun
vil snakke om jødisk og annen minoritetstil
værelse i en norsk majoritetskultur. (Foto:
Johs. Bøe)
Alle møtene er åpne, og det er fri adgang. Velkommen!

Menighetsstoffet forsetter neste side......
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Konfirmanter 2021

Livets gang i Heggedal
Perioden 15.juli – 25. september 2021

Døpte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Dato for dåpsseremoni)
18.07.2021 Noah Austnes Myhren
08.08.2021 Theo Sebastian
Lindmark
08.08.2021 Ronja Askevold Five
08.08.2021 Tyra Emberland
15.08.2021 Vemund Kirkelund
Nilsen
15.08.2021 Milea Klerck-Sagen
02.08.2021 Vaiana Chobtham Tran
seth Ødegård
22.08.2021 Loui Åkesson-Taxt
22.08.2021 Albie Oscar Sturesson
22.08.2021 Emilie Leivestad
Sverdrup
05.09.2021 Nelia Svere-Hertzberg
05.09.2021 Kasper Gudem Brekke
19.09.2021 Matias Foss-Furuheim
19.09.2021 Wilhelm Øiestad
19.09.2021 Kristoffer Hedum Bolm

Vielser

•
•
•
•

(Dato for vielse)
07.08.2021 Hanna Haupts og Jens
Riis Rasmussen
14.08.2021 Ellen Rebecca Halvor
sen og Fredrik Dinger
14.08.2021 Caroline Marie Topaas
og Øyvind Magnus
Holth
14.08.2021 Maria Johanne Brox og
Fredrik Bruun

Døde

(Dato for gravferd)
• 21.07.2021 Kirsti Bergljot
Kjennbakken
• 20.08.2021 Erna Violet Høiensahl
• 23.09.2021 Gunvor Tangvik

Trenger du noen å
prate med?

Diakonarbeider Heggedal, Jorun
Kjærstad, er tilbake i kafeen på
Innbyggertorget hver torsdag kl 1416 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.
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Hedda Krokaas Bakke
Lina Skottene
Vebrand Gangås
Ida Madsen
Øystein Snorri Ørnulfsson Brekke
Øystein Selstad Berg
Tuva Baalerud
Ellen Kiara Bakke-Strand
Eirik Wattum Stuksrud
Anna Kiara Haugenes-Bourrie
Elias Pedro Sletaune
Håkon Juklestad Eskeland
William Alexander Thorsø
Vetle Refvik Langestrand
Fredrik Halvorsen-Kvamme
Mathias Lynum Hartmann
Andreas Walstad
Rolf Magnus Marstein Kristiansen
Emilie Flakstad
Ida Kristine Haug Kaarmo
Leah Berggaard
Elias Andre Bjørlo Olsen
Richard Grønlund
Sofie Nicole Aale-Moen
Tilda Aker
Amanda Sofie Nes Fredheim
Jens August Høidal Aultun
Marie Jensen Elsebutangen
Tony Sand
Oskar Wiik Bjørndalen
Marius Gaarder Aksnes
Runar Røvang
Levent Martinius Schramm Alkan
Henrik Linna Vineshaugen
Frøya Louise Sterner Hegland
Mie Alexandra Dannevig Holstein
Elias Støverud
Karoline Haugsrud Kristensen

DEN NORSKE KIRKE
Heggedal menighet
Heggedalsbakken 8
1389 Heggedal
Tlf: 66 75 40 90

heggedal.menighet.asker@kirken.no
www.kirken.no/heggedal

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
Thor Håvar Bjor Hognestad
41531778, thorH.bjor@gmail.
com
Diakonarbeider
Jorun Kjærstad
413 28 461/922 07 791
jk627@kirken.no
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Konkurranseutsetter
togtrafikken
Spikkestadbanen, Drammenbanen og Askerbanen
er blant strekningene som skal konkurranseutsettes
fra desember 2023. Jernbanedirektoratet sendte
i vår ut konkurransegrunnlaget for trafikkpakke 4,
som omfatter store deler av lokal- og regiontogtrafikken rundt Oslo.
– Trafikkpakke 4 består av mange togavganger
og berører mange reisende. Jernbanedirektoratet er
derfor opptatt av å knytte til seg en togoperatør som
kan bidra til å sikre et godt og robust togtilbud for
de reisende, sier Hans Henrik Kristensen, direktør
for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet.
I konkurransen skal kvalitet og kostnad vektes hhv.
70 og 30 prosent. Tilbudsfristen var i august.
– Av konkurransemessige årsaker kommenterer
vi aldri hvor mange som er med i konkurransene
om de ulike trafikkpakkene. Men vi er fornøyd med
interessen for trafikkpakke 4, og konstaterer at det
er en virksom konkurranse, forteller kommunikasjonsdirektør Ruth Høyland Jønsrud.
Kontrakt med valgt togoperatør skal inngås i mars
2022, med en varighet på 10 år.

Sterke resultater i vannsport
I slutten av august ble det arrangert NM i kabelwakeboard og -wakeskate 2021 på Norsjø Kabelpark
i Telemark. Magnus Marstein Kristiansen fra Heggedal tok førsteplass i både wakeboard og wakeskate i
sin klasse, U18 (Junior Men). Dette er to vannsporter
der man står på et brett på vannflaten, henholdsvis
med og uten binding. Siste helg i september ble
Arctic Wake Cup gjennomført, der Kristiansen nok
en gang kom øverst på pallen.
Engasjementet for vannsport har også vært tema på
kommunestyremøte i Asker. De folkevalgte diskuterte
i september et innbyggerforslag om å etablere en
vannsportbane i kommunen. Saken ble fremmet
via nettstedet minsak.no,
der forslaget har fått 352
underskrifter. Kommunestyret var positive til at
dette innbyggerforslaget
blir avklart gjennom
kommuneplanens arealdel, og deretter eventuelt
arbeides videre med.
Foto: privat

Foto: Tsvetina Pavlova

Boliger i Vinterveien

legges snart ut for salg

Bygger i Heggedalsbakken

I Vinterveien ved Guibekken har det vært planlagt
og godkjent for bygging av ti nye boliger langs
Gjellumvannet. Pilares Eiendom AS solgte i sommer prosjektet til Sandnes-firmaet Trestang 2 AS.
Firmaet står tidligere bak utbyggingen av Stasjonshagen på Billingstad. Salgsstart for Vinterveien 2 er
planlagt i månedsskifte oktober-november.

I Heggedalsbakken 39 bygges 10 nye funkisboliger
tegnet av Hartmann arkitekter. Prosjektet består
av 2 eneboliger med hybelleilighet og 4 tomannsboliger. Rammeverk på flere av byggene er nå på
plass. Innflytting starter august 2022, og 9 av 10
boliger er solgt.

Illustrasjon: Code arkitektur as

Illustrasjon: Hartmann arkitekter
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Asker Grand Prix 2021
Det tradisjonelle olabil-løpet ”Asker Grand Prix” ble
arrangert søndag 26. september i Gjellum terrasse.
I år var det 14 deltakere. På ”Omattatt”-verkstedet
har barn og voksne bygd 8 olabiler på torsdagskvelder i september, og 5 av bilene stilte til start. I tillegg
hadde olabilklubben 3 biler til utlån. Det har vært veldig populært. Alle bilene kom seg trygt ned til mål, og
det var det viktigste. Et flott innslag var en ”Ferarri”
malt i riktige farger og med supporter-team med ekte
Ferarri-flagg.
Mange takk til Yggeset Gjenvinningsstasjon som har
samlet hjul, og ”Omattatt Kreativt Ombruksverksted”
på Friheim som har stilt lokaler til rådighet. Til våren
blir det nye muligheter til å bygge olabiler, og gamle
og nye biler skal få prøve seg i Gjellum terrasse.
DHS
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Pol’tibakken

Lenge har bakken rett
nedenfor Heggedal skole
blitt kalt ” Pol’tibakken” på
folkemunne. I begynnelsen
av september fikk bakken
fra Gjellum terrasse opp
mot skolen det offesielle
gatenavnet Pol’tibakken.
Veien er oppkalt etter
politimann Arne Johansen.
Dette er en stedsbeskrivelse, ingen har adresse
Pol’tibakken.
Faksimile, Budstikka 10.

september 2021.

Etterkommere av Arne Pol’ti Johansen og Beret Johansen,
på bildet de av familien som var tilstede under avdukingen.

Status: Heggedal Terrasse
Det pågår nå grunnarbeid med borring og skyting i
Åmotåsen. Ø.M. Fjeld-selskapet Asker Entreprenør
bygger boligprosjektet Heggedal Terrasse for eiendomsutvikleren Beliggenhet Holding. I november vil
entreprenøren starte å bygge med betong, et arbeid
som vil pågå gjennom vinteren. I månedsskifte
januar/februar vil montering starte. Prosjektet består
av 157 boliger, hvorav 113 er solgt. Prosjektet skal
være ferdigstilt medio 2023.
Foto (øverst): Ian Spink
Illustrasjon (nederst): BOXS Arkitektstudio AS

Ros til tannlegen
I sommer, midt i ferietiden, knuste jeg en av tannkronene mine (nesten helt foran). Ble helt fortvilet.
Ringte tannlegene i Heggedalsenteret, der jeg pleier
å gå, men sommerferiestengt. Hva gjør jeg da?
Ser om jeg har privatnummer til han jeg pleier gå
til, Bård Lie Henriksen. Ringer han - som også er
på ferie, men skal hjemom to dager senere! Han gir
meg time da - og lager en midlertidig krone og
bestiller en ny. Så får jeg beskjed straks den nye
krona er kommet. Derfor har
jeg lyst til å gi litt ekstra ros til
tannlegene i Heggedalsenteret
som virkelig stiller opp for
klientene sine. Jeg hadde
virkelig flaks opp i uflaksen.
- Liv Birketvedt
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Heggedal sentrum
Heggedal Torg er nå overlevert fra entreprenør
Strøm Gundersen til Tandberg Eiendom. 75 %
av leilighetene i trinn 2 er solgt, og innflytting
skjer utover oktober og starten av november.
– På vegne av prosjektet vil vi gjerne benytte anledningen til å takke lokalbefolkningen
for mange positive og hyggelige kommentarer
gjennom disse årene og ikke minst takke for
tålmodigheten alle har utvist i byggefasen, som
opplagt har vært sjenerende til tider. Vi takker
også Tandberg Eiendom for tilliten at de valgte
oss til dette fantastiske prosjektet, forteller
prosjektleder Cato Brunstad.
Neste prosjekt i Heggedal sentrum vil være
rehabilitering av Sentrumsgården.
Foto: Ian Spink

Flyttet Rustad meieri

Siden 2019 har Rustad Meieri vært parkert på stasjonsparkeringen. Torsdag 16. september ble bygget flyttet tilbake til Heggedal sentrum. Planen er
at første etasje skal restaureres slik at bygget kan
brukes til ulike typer selskaper ogw arrangementer.
Foto: Terje Reier Gundersen

Heggedal kan få sykehjem

Asker kommune planlegger å bygge et sykehjem
med 100 nye døgnplasser. Heggedal er blant lokasjonene som vurderes. Aktuelle tomter i Heggedal
er ved siden av Kistefossdammen barnehage eller
Nyhustomta langs Rustadveien. Kommunen skal se
næremere på de ulike områdene. Planlagt
ferdigstillelse er allerede i 2026.

Heggedal torg og park
Fremfor nybyggene i sentrum skal det anlegges torg- og
parkområder. Så langt går arbeidene etter planen, kan
prosjektleder Jan Richard Eriksen hos Asker kommune
fortelle. Denne høsten har det vært mye grave- og
terrengarbeid. Nå pågår nedboring av stålrørspeler,
som skal være fundamenter for bryggesti langs vannlinjen i nordenden av Kistefossdammen. For å få utført
arbeider langs vannlinjen av Kistefossdammen på en
hensiktsmessig måte, har dammen blitt nedtappet inntil 2
meter under normal vannstand.
Et svaberg vil ligge i området mellom brygga og torget.
Her skal det bygges et fundament, der Kristian Blystads
skulptur «Kronos» skal på plass i løpet av de nærmeste
ukene. Skulpturen er av granitt, veier 21 tonn og er midlertidig lagret bak Heggedal fabrikker.

Foto: Ian Spink

Det vil også bli omlegging av infrastruktur. Et midlertidig
luftspenn for strøm går i dag over svaberget, men vil
snart fjernes. Alle strøm- og fiberkabler skal legges ned
i ny kabelgrøft som skal etableres inn ved første del av
Trevaren.
Til neste år fortsetter arbeidene med å etablere gatevarme og belegningsstein. På torget skal det bygges utendørs sceneplass med amfi og lekeapparater. Tilslutt skal
området beplantes. Ferdigstillelse av anleggsarbeidene
er planlagt i august 2022.

Foto: Terje Reier Gundersen

Tekst: Anders Lie Hagen
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FERDIG – FLYTT RETT INN!
Fra oktober 2021 står Heggedal Torg ferdig og nå er også de siste leilighetene klare for overtakelse. Kanskje du er på
boligjakt, men er lei av hektiske og eskalerende budrunder? På Heggedal Torg er det faste priser fra kr. 5 627 244,inkl. omkostninger og ingen budrunder. Velkommen til visning i de ferdige leilighetene!
Heggedal Torg er blitt selve hjertet i Heggedal sentrum
med sine 117 smakfulle nye leiligheter, sine torg, byrom og
grønne lunger. Torget fylles nå gradvis opp med butikker
og serveringssteder, i tillegg til det allerede etablerte
kommunale innbyggertorget, diverse servicetjenester,
stor KIWI dagligvare og stort parkeringsanlegg.

Herfra kommer man seg raskt til både Asker sentrum,
Oslo og Drammen – togstasjon og bussholdeplass er bare
et steinkast unna.
Det er fortsatt noen ledige leiligheter igjen, fra 3- til 7-roms
(71 - 157 m2 BRA), alle med like høy standard og med svært
flotte kvaliteter.

Velkommen til vakre Heggedal – tett på naturen, men likevel sentralt og med kort vei til det meste.
• Høy standard – flotte kvaliteter som blant
annet skyvedører, 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

TA KONTAKT ELLER MELD DIN INTERESSE PÅ HEGGEDALTORG.NO
Anders Winther
Salgs- og innovasjonsleder

Mariell Veinan
Eiendomsmegler

97 97 96 96

47 30 55 97

anders.winther@em1oav.no

mariell.veinan@em1oav.no

Vi gjør ALT
for at du
skal handle
extra billig!
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