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Et lite vannfall

30. november - 5. desember

Mens anleggsarbeidet for parkområdet ved Kistefossdammen
pågår, er dammen tappet ned. Før demningen og Kistefossen
kraftverk ble bygd i 1911, var det et jorde her, omtrent som nå.
Og nå ser vi også den lille fossen under brua ved fabrikken.
Ikke akkurat noen «vøringsfoss», men stor nok til å drive både
sag og mølle langt tilbake i tid. Og fossen var stor nok til å
drive de få maskinene som trengtes for å starte produksjon av
fyrstikker i Christiania Tændstikfabrik i 1874. For kraft måtte til,
selv om det aller meste arbeidet i fabrikken var manuelt.
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Likedan var det beskjedne fossefallet i Verkenselva nok til å
drive maskinene i Sætre Kjexfabrik fra 1883. Noen tiår seinere
kom elektrisiteten, og fabrikker ble uavhengige av fossefall.
Den industrielle revolusjonen kom til Norge før kraftverkene,
og denne korte perioden på slutten av 1800-tallet uten elektrisiteten gjorde at vi finner gamle fabrikkbygg på de underligste
steder rundt i landet. Heggedal ville nok uansett vært et attraktivt boligområde, men uten perioden med industri er det slett
ikke sikkert at det ville blitt et handelssentrum.
Jernbanen var selvfølgelig også viktig når datidas gründere så
etter fabrikktomt. Men det måtte være en foss. Så den høye
sentrumsbebyggelsen skal se ned på det beskjedne vannfallet
med en viss ærbødighet nå mens det er synlig.
Dag Henning Sæther
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Annonsepriser 2022:

Prisene har vært uendret fra 2018, og økes med ca 5%.
1/8 side 		
kr. 1.100,1/4 side 		
kr. 2.100,1/2 side 		
kr. 3.500,1/1 side 		
kr. 7.500,Ved årsavtale og 6 innrykk gis 20 % rabatt.
Prisene gjelder for ferdig materiell. Hvis
Heggedalsposten skal produsere annonsen, må vi beregne et produksjonstillegg
avhengig av arbeidets omfang.
NB! Vi ønsker å begrense mengden av
annonser i bladet, og må derfor i enkelte tilfeller avvise annonsører.

Utgivelser i 2021:
Nr.
Stoff-frist
1
søn. 9. jan
2
søn. 6. mars
3
søn. 1. mai
4
søn. 7. aug
5
søn. 25. sept
6
søn. 13. nov

Distribusjon
25. - 30. jan
22. - 27. mars
18. - 22. mai
23. - 28. aug
11. - 16. okt
29. nov - 4. des

Heggedalsposten er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlemsblad/meldingsblad
for organisasjoner i Heggedal. Organisasjonene er redaksjonelt ansvarlige for sine egne sider. Heggedalsposten er et
prosjekt innenfor Heggedal nærmiljøsentral. Bladet trykkes av UnitedPress Tipografija i Latvia, og distribueres i Heggedal,
Hallenskog, Askerbørskogen, Gullhella, samt deler av Blakstad og Vollen. Opplag: 7000 eks. Adresse: Heggedalsposten,
Postboks 96, 1380 Heggedal. E-post kan sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller til post@iheggedal.no.
Du kan også bli medlem av Heggedalspostens Facebook-gruppe.

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

Har du ikke fått bladet i postkassa? Du finner det på Heggedal Bibliotek!
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Trevaren

Heggedal trevarefabrikk ca 1920. Bildet er tatt mot syd langs dagens gate ”Trevaren”

Du har kanskje lurt på hvorfor veien i Heggedal sentrum heter Trevaren – eller Trevar’n som
er den lokale uttalen av navnet. Forklaringen ligger i Heggedals historie som Askers største
industristed på slutten av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet.
Tekst: Terje Martinsen
Bilder: Lokalsamlingen Asker
Layout: Ole-Herman Bjor
Fyrstikkfabrikken (Christiania Tændstikfabrik i Heggedal)
brant i 1895. Året etter etablerte Sylvan Trevarefabrikk
seg i den delen av fabrikken som ikke var nedbrent. Folketellingen fra 1900 viser at 99 personer arbeidet der. De
lagde dører, vinduer, trapper og innredninger. Men allerede
i 1901 gikk bedriften konkurs. Krakket på London-børsen
året før fikk ringvirkninger – også til Norge og Heggedal.

En del arbeidere nektet imidlertid å gi opp. De dannet
«Heggedal Snedkerforretning» og startet opp i den nedlagte mølla, bak «Kvernahuset» like nedenfor Åmotfossen.
Trevarefabrikken må ganske snart ha fått godt omdømme. I 1906 kunne Budstikka meddele: «Det er os bekjendt,
at Heggedal Snedkerforretning har ervervet sig et godt ry
for sine Arbeider, saasom Døre, Vinduer, Butikindretninger

Arbeidere utenfor fabrikken 1920
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Arbidere foran fabrikken ca 1935. Fra venstre: Nils
Nilsen, Ole Kristiansen, Olaf Jansen, Kristian Langsø,
Karl Pedersen, Karl Karlsen, Sverre Kristiansen, Knut
Norset, Gerhard Ulseth, Oddavar Kristiansen, Erland
Larsen, Ludvig Larsen og Johannes Hansen. Fotografen
har stått foran bygningen”Kværna” som nå er revet.

Bildet viser ”Trevar’n” etter brannen i 1943. Mellom
fabrikken og kirken ser vi ”Frimerket”, kontoret til
fabrikken.

Bildet er tatt like før bygningene ble revet 1984/1985. I
forgrunnen ser vi Heggedalsbakken. Fra venstre: flisbua
skimtes, selve fabrikklokalene og så tørkehuset. Bak
skimtes taket på Odden.

Dette bildet er tatt av Svein Aurmark i 1970 og er tatt
nordover langs nåværene gate ”Trevaren”. Fra krysset
i forgrunnen går veien opp til Heggedal hovedgård. Det
lave huset i forgrunnen er Flisbua.

Bildet viser uthusene (lager og stall) til Heggedal
Trevarefabrikk. Bygningene lå like ved Gjellumvannet
og Vollenveien, i ”Bråtensvingen”. Den ene av Oddenboligene skimtes i bakgrunnen.

Interiøret i fabrikken like før det ble revet. 1984/1985.

3-5 Historisk HP 2021-6.indd 4

etc, ligesaa at Priserne er bestemte og moderate.» Noen år
tidligere hadde Budstikka skrevet om arbeiderne ved Heggedal Trevarefabrikk: «..det er folk der er langt fremme
paa det sociale Omraade, det er flere af dem, som sidder
inde med langt større Kundskab end Folk i Almindelighed,
men det er saa sjelden Anledning til for disse at øve Indflytelse i det praktiske Liv».
I 1908 flyttet de opp til trevarearbeidernes forsamlingslokale «Friheim» som sto ferdig i 1901. På den tida lå Friheim ved svingen vis a vis kirken. Til å drive de ulike mas-
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Heggedal 1958. Trevaren ligger nedenfor kirken. De to
hvite bygningene til venstre er arbeiderboligene på Odden.

Heggedal sentrum 1950. Tallene viser plasseringen av
Heggedal Trevare: 1: 1901 – 1908, 2: 1908 – 1912,
3: 1912 – ca 1984.
kinene ble det installert en dampmaskin i Friheim. «Den
bråka så fryktelig at vi kunne høre’n helt ned i Grodalsmølla» har møller Kristian Stokker (f.1891) fortalt. Den
ble senere erstattet av en elektrisk motor som var plassert i
kjelleren i den nye fabrikken. Sverre Kristiansen (f.1917)
har fortalt at han arbeidet på Trevar’n fra 1933 til 1938, og
som yngstemann var det hans oppgave å smøre motoren
i middagspausen hver dag. I 1911 var det 16 ansatte på
Heggedal Trevarefabrikk. De ønsket å utvide, men manglet tomt. Derfor henvendte de seg til B. Tuhus, eieren av
Heggedal Hovedgård. I 1912 fikk arbeiderne endelig kjøpt
tomt i sentrum. Den ga de kr. 720,- for. Ny fabrikk ble bygd
der Heggedalssentret senere er bygd. Mot Gjellumvannet,
der Vollenveien rundet slakteriet og kjøttforretningen i
«Bråtensvingen», ble det bygd stall og lagerhus. Trevar’n
hadde egen hest og kjørekar som fraktet materialer og ferdige produkter til kunder og til stasjonen. På nord-østsida
av Odden ble det bygd to arbeiderboliger. Den siste sto
ferdig i 1917. På vestsida av Vollenveien (nå: Trevaren)
var det ei slette hvor det ofte lå stablet store mengder med
plank. På denne sletta husker jeg vi spilte fotball og lekte
gjemsel på 1950-tallet.
Trevar’n ble sett på som en sikker arbeidsplass i alle år,
og var sammen med Heggedal Bakeri de to bedriftene som
holdt på lengst i bygda. Trevarefabrikken måtte vike plass
da Heggedalssenteret skulle bygges midt på 1980-tallet.
Da ble fabrikken drevet som et enmanns foretak av Per
Pedersen, 3. generasjon Pedersen. Bestefaren hans, Knut,
hadde kommet til Heggedal fra Odalen sammen med blant
andre fetteren Knut Nilsen. Knut Pedersen var trappesnekker og Knut Nilsen var verksmester. De var kommet til
Sylvans Trevarefabrikk omkring 1900. Begge ble medeiere i A/S Heggedal Trevarefabrikk. De to andre eierne
var Julius Christiansen og Hans Heide, sistnevnte var for
øvrig første formann i Asker Arbeiderparti som ble stiftet
på Friheim i 1903.
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På det meste var 25 – 30 mann ansatt på fabrikken. Flere av arbeiderne på Trevar’n startet senere sine egne snekkerverksteder. Det gjaldt Arnold Fossum som etablerte seg
i uthuset sitt, ved Røykenveien like over grensen til Røyken. Og det gjaldt Gerhard Ulseth som drev sitt snekkerverksted i Øvre Gjellum vei. Ellers var det mange tømrere
(husbyggere) i bygda. Også blant dem var det slekter hvor
yrket hadde gått i arv fra far til sønn.
I 1943 brant fabrikken. Størstedelen av bygningsmassen ble lagt i ruiner. Det brant så kraftig at det holdt på å
ta fyr også i Kvernabygningen. Der ble det hengt våte presenninger på veggen som vendte mot Trevar’n for å hindre
at brannen spredte seg. Den nedbrente delen ble ikke bygd
opp igjen. Der hvor den hadde stått, ble flisbua reist. Kutterflis og sagflis ble blåst inn i bua fra snekkerverkstedet.
Hit kom bønder fra distriktet og hentet flis til strø i fjøs
og stall. Flisbua var også et yndet gjemmested når ungene
lekte gjemsel i sentrum. Her kunne man grave seg ned for
ikke å bli sett.
Etter krigen var det stor etterspørsel etter trelast og ferdigvarer. Fra Trevar’n ble det blant annet levert vinduer og
dører til flere av skolene i Asker. Mye gikk også til private.
Per Pedersen husket ei historie: Anders Lange, som drev
kennel på Trollstein, hadde kjøpt materialer og kom på
kontoret til Karl Pedersen og skulle gjøre opp. Han skrev
ut en sjekk og leverte til Karl med følgende replikk: «Erdet
dekning på denne, er det jeg som blir mest forbauset.»
Det var etterhvert mange heggedølinger som fikk sin
snekkerutdanning på Trevar’n. Men noen var så heldig å
komme i lære hos kjente og dyktige mestere. Andreas Eriksen Underland var en av dem. Før Sylvan Trevarefabrikk
etablerte seg i 1896 hadde han drevet snekkervirksomhet i
nærmere ti år i distriktet etter at han var kommet hjem etter
endt snekkerutdanning i Danmark.
Andreas Eriksen Underland var den første som fikk
skikkelig snekkerutdanning. I 1879 ble han sendt til København for å gå i snekkerlære hos snekkermester H. Nilsen i 2 år og 8 måneder. I tillegg skulle han få «frekventere
den her i Staden (København) nu for Tiden oprettede kongelige Kunst og Tegneskole». Andreas Underland reiste
ikke hjem da han var ferdig med læretida. Han traff nemlig
19 år gamle Agnes Cathinka Marie som han giftet seg med
i 1886. Sammen reiste de hjem til Heggedal og til gården
Underland.
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LIONS CLUB HEGGEDAL

HEGGEDAL LIONS ØNSKER ALLE EN GOD FØRJULSTID
Da er vi alle forhåpentligvis godt i gang og
travelt opptatt med forberedelsene til årets
julefeiring.
Lionsklubben forbereder i disse dager årets
julemarked på Heggedal Hovedgård, som finner
sted 5. desember, dvs. andre søndag i advent.
Innendørs vil kunstnere stille ut og selge sine
verker, i tillegg til at flere andre aktører selger
strikke- og heklevarer, julekort, julebakst,
rosemaling, hudpleieprodukter, smykker, såper
og mye annet.
Utendørs vil det bli solgt vafler, kaffe, gløgg,
julebrus og julenek. I tillegg vil man få kjøpt
juletallerken inne på Hovedgården, og som man
kan nyte i varmeteltet som vil bli slått opp på
tunet.
Nissen kommer med førjulsgaver til barna ved
bålpannene.
Møt opp og bidra til et hyggelig og trivelig
julemarked ved ærverdige Hovedgården.

Heggedal Lions gir jubileumsgave til
Heggedal og Blakstad skolekorps
I forbindelse med skolekorpsets 65-års jubileum
forærte Lionsklubben korpset to kornetter under
deres konsert på Sekkefabrikken i Slemmestad,
søndag 7. november. Gavene ble overrakt av
Lionsklubbens visepresident Atle Jarl Holsen
og sekretær Børre Schøyen til korpsets formann
Arild Haug Kaarmo. Dette er en viktig tradisjon
for både Lionsklubben og skolekorpset.

Heggedal Lions ønsker flere medlemmer
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 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.

Fornøyde karer, fra venstre Børre Schøyen, Arild
Haug Kaarmo og Atle Jarl Holsen.

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.

Ønsker du å bli medlem og delta i godt
kameratskap, er du hjertelig velkommen.
Kontakt med vår President Dagfinn Hauge på
telefon 47373139.

39 Lions 2021-6.indd 6
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Det gjelder å ha tankene med sig, så man har alt i orden
til slaktingen, likeledes må man se til å få de forskjellige
arbeider til å falle i hinannen, forsøke å arbeide rolig
- ikke mase - og benytte tiden vel.
Henriette Schønberg Erken,
Stor kokebok, 1914

SNART
JUL IGJEN...
Så du trodde at jula handlet om fødselen til Jesus
og en småtjukk fyr som dro verden rundt på en slede? Vel...
De lærde strides om opprinnelsen til julefeiringen i Norden. Noen sier det er en fest til
ære for solen som endelig er på vei tilbake,
mens andre mener det opprinnelig var en
slags fruktbarhetshøytid.
Én ting som imidlertid er sikkert, er at nordmenn tok seg en real fest midtvinters lenge
før landet ble kristnet, og uttrykket «drikke
jul» er synonymt med å feire jul. Slik sett
opprettholder vi en meget gammel tradisjon
når vi i månedsskiftet november/desember
feirer julebord med jobben. Jammen er vi
flinke til å drikke jul!
Julenissen er en god blanding av hedenske
og kristne figurer. Utgangspunktet for «julenissen» er den kristne helgenen Nicolaus av
Myra, en biskop som levde på 300-tallet ved
sørkysten av det som i dag er Tyrkia. Han skal
ha betalt en baker en pose gullpenger for å
gi de fattige brød. Ikke rart han ble umåtelig
populær... Han var iført både bispeskrud og
mitra (bispelue), og den moderne nissedrakten er inspirert av dette.
Tradisjonelt begynner den norske førjulstiden den 1. desember eller første søndag
i advent. Handelsstanden tyvstarter gjerne
med juledekorasjoner, julegodt og setter
fram julevarer flere uker før dette, til glede
og irritasjon.

«Julestria» som begrep viser til grundig
husvask og tilberedelse av mat til høytiden,
som julebakst og juleslakting. I moderne
tid er matlaging, baking, pynting og julegaveinnkjøp blitt en stressende del av førjulstida. Spør vi om hva som er viktig i jula,
skårer stemning og pynt like høyt som mat
og måltid. Og hva skaper ikke julestemning
om ikke julebakst... Min erfaring er at hyggelige tradisjoner og juleforberedelser virker
så mye triveligere i hodet mitt, enn det de
faktisk blir. Ta pepperkakebaking sammen
med barna for eksempel:
Det er mel utover hele kjøkkengulvet, deig
i håret og gråt i halsen. Yngstemann hyler
etter å ha brent seg på det varme stekebrettet mens han tviholder på kjevla som
storesøster gjerne vil ha. Det var jo ikke sånn
det skulle bli? Det skulle knitre i peisen, vi
skulle høre på julemusikk, barna skulle
smile, le og snakke med innestemme. De
skulle samarbeide og dele broderlig på deig
og kakeformer. Vi skulle kjenne på lykken, og
hvor godt vi hadde det sammen.
Hvem prøver jeg å lure? En slik bakestund
har vi aldri hatt.
Visste du forresten at flere av krydderne vi
bruker i pepperkaker inneholder stoffer som
påvirker hjernen? Daglig inntak kan øke
sexlysten, gjøre deg oppstemt og virke mot

Julenissen ble først
observert i Tyrkia,
ikke på Nordpolen.

depresjoner. Kanel, kardemomme, ingefær,
nellik og muskat påvirker hjernens lystsenter,
og øker nivåene av serotonin (stemningsleie og virkelighetsoppfatning) og dopamin
(eufori, oppstemthet og forelskesfølelse).
Det er svært lenge siden man ble klar over
disse kryddernes effekter på hjernen, noe
oppskriften på Hildegard von Bingens antidepressive kaker viser. Etter von Bingens
eget utsagn virket kakene slik:
«Creates glad spirits and lightens a heavy
heart».
Kunnskapen om kryddernes virkning må
dermed kunne karakteriseres som gammel.
Hildegard von Bingen døde nemlig i 1179.
Blomster er også en viktig del av pynten til
jul. Heldigvis er vi velsignet med en godt
over gjennomsnittet velassortert blomsterforretning, med en særdeles kreativ kvinne
bak disken, her i Heggedal.
Det blir ikke ordentlig jul uten det stemningsfulle skinnet fra stearinlys. Så tenn lys.
Ikke bare for håp og fred og sånn. Men for
deg selv. Julestemninga finner du ikke på
et kjøpesenter. Men heldige oss som bor
i Heggedal, en liten runde rundt i sentrum
er alt som skal til for at jula/skuldrene kan
senke seg.
God Kortreist Jul! For mer jul, se neste side
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Julesmaker fra hele verden

Bakkal

Heggedal har et eget lite familiedrevet landhandleri; Bakkal, der det for tiden bugner av
spennende saker og ting det smaker jul av.
Julekalendre, -kaffe, -sjokolade og et stort
utvalg av gaveesker som egner seg som
julegaver. Utvalget av varer er (akkurat som
vår julefeiring) en smeltedigel av rariteter
fra Middelhavslandene - Tyrkia og Italia Makedonia, Tyskland, Nederland, England,
Skottland og Skandinavia.
La Irene og Ali hjelpe deg å finne alt du
trenger til juleforberedelsene!

Søt & Hissig glace
Herrene liker røyksmak damene liker sødme.
Drit forbanna honningglace utligner den
spennende forskjellen.
Prøv et strøk over
svoren på juleribba
- smaker himmelsk.
Kraftkar
Vellagret blåmuggost
som har vunnet flere
internasjonale utmerkelser de siste årene.
Kraftkar lages av fersk
kumelk tilsatt ekstra fløte. Smaken utvikler
seg over lang tid i munnen, fra det sødmeaktige til det salte. Kraftkar har en kremaktig,
litt kornete konsistens. Prøv den på pepperkaker - beste juleapéritifen som fins!

Lys Isgløgg
Denne gløggen er laget av kortreiste nisser
innenfor bomringen som ikke orket mer av
billig rødvin, vasne mandler og seige rosiner.
Varmes på tradisjonelt vis eller nytes kald
med prosecco eller annet boblevann.
Setter en ekstra spiss på velkomstdrinken.
Se englene dale ned i skjul...
Drikke til festmaten
Det er flust med deilige middager og selskapeligheter i juledagene, faktisk mange
nok til at man kan holde seg på en jevn promille om man drikker alkoholholdig drikke i
alle selskap. Alt. Sparkling Organic White
og Rosé er forfriskende alkoholfrie viner
laget med 100% Tempranillo-/ og Chardonnay-druer fra sand- og kalkrikt jordsmonn
i Sør-Spania. Frisk syrlighet og elegante
bobler som går like bra til mat som til fest.
Perfekt som apéritiff.

Chorizo Magnifico
En av de deilige spekepølsene fra Pers
Kjøkken med en smak som biter godt fra
seg. Del den i terninger og stek den - som
tilbehør til lutefisken i stedet for bacon...

Juleribbe
Her er en aldri så liten advarsel til
deg som må ha ribbe på julaften.
I år kan det bli vanskelig å få tak i ribbe!
Hos Bakkal kan du bestille juleribbe og også
pinnekjøtt. Bestillingen må være inne før
12. desember, og du henter maten den
21. desember - akkurat i tide til prepping.
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er
Alt du treng
n!
til julevaske

Bakkal har produktene for smart og grønn julevask
De tre vise menn ga bort det fineste de hadde: gull, røkelse og myrra.
I såpen fra C er duften av mandarinskall blandet med appelsin,
økologisk som på Jesu tid, med et dryss kanel, og avrundet med
en salutt av gjev myrra. Den finnes som multispray, en såpespray
som kan brukes på alt, samt håndsåpe. Unødvendige kjemikalier
og miljønisser får ikke plass hos oss. Nå skal det lukte godt til jul!
Puss så får du en suss
En uunnværlig skurekrem for porselen,
stål, koketopper, stekeovn, keramisk
steketopp, badekaret, servanten, fuger,
plast, krom, glass ja til og med kobber,
sølv og gull blir blankt og rent igjen.
Her er ingen unødvendige kjemikalier,
kun finpudret leire og litt såpe.

Julekaffe Vi trenger en god og rund kaffe
til alle julekakene. 100% Arabica. Filtermalt.
Medium brent. Opprinnelse: Kenya, Colombia og Brasil.
Aroma med smak av hasselnøtt og sjokolade.

Julegavetips
Gavepakke med shortbread fra
Skottland, brente mandler og
nyyydelig te.
Ta turen innom Bakkal - vi har
satt sammen flere spennende
gavepakker - for enhver smak!

Julegris i Østerled

Siam Sushi
Juleribbe Siam style
Thai svineribbe med chili, basilikum, grønnsaker og ris og valgfri
dessert, her med La Pâtisserie du chef, eller bringebærkuppel
om du vil. Vi inkluderer ett glass juleøl,
øl eller vin. Pris kun 395,-.
Alkoholfritt alternativ kun 345,-.
Ring 66 79 66 00 for bordbestilling.
Tilbudet bør forhåndsbestilles.
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Ta naturen inn

Nå tenner moder alle lys...

Lyspunkt1

Orangeriet

I Heggedal fabrikker finner vi lysstøperiet
Lyspunkt1, som eies og drives av Kirkens
Feltarbeid i Asker. Kirkens Feltarbeid i Asker
har i over 30 år drevet omsorgsarbeid blant
rusmiddelbrukere og andre som har falt litt
utenfor.
Lyspunkt1 produserer stearinlys av høy
kvalitet til private kunder og menigheter,
og er Norges største produsent av alterlys.
Andre som synes disse lysene er helt - vel
- konge, er Kongen. Inne på slottet er det
stearinlys i 100% stearin fra Lyspunkt1 som
sørger for sørger for at “ingen krok er mørk”.

På hjørnet i Trevaren finner vi Orangeriet
blomsterbutikk; så frodig og grønt at skillet
mellom ute og inne er visket ut. Innehaver
Linn-Kristin Haug Bjørklund ser glad og
smilende ut der hun står bak disken og ordner kranser og juleblomster til forventningsfulle kunder. Selv om julestria i aller høyste
grad har inntatt lokalene til Orangeriet, så
klarer Linn å finne julestemninga i alt det
grønne. Årets høytider blir enda mer høytidelige og festlige med blomster i overflod; å
dekorere med blomster og planter til jul er et
vidunderlig alternativ til rimelige engangsdekorasjoner som ofte kjøpes og kastes
samme sesong.
Hjemmelagde julekort, ekte juletrær og
naturlige dekorasjoner laget av vintergrønt,
kongler og grener er Linns kjepphest. Det blir
rimeligere å få et overdådig og mangfoldig
uttrykk, når man supplerer juleblomstene
med pynt fra naturens egen materialbod.
Det er ikke bare rødt som er den tradisjonelle julefargen, hvitt forbindes også med
jul. Hvit er uskyldens og renhetens farge, og
den passer inn overalt. De fleste av julens
blomster finnes også i hvitt og det er flott
å kombinere hvite blomster med juledekor i
gylne og røde farger.
Juleblomster i hvite nyanser kler hverandre
godt og kan derfor settes sammen i grupper uten å risikere fargekollisjoner. Samtidig
kler de hvite blomstene julens mørkegrønne
pynt fra gran og andre vintergrønne vekster.

Inne i fabrikken treffer vi Inger Lise Guttormsen på besøk hos gamle kjente. Tidligere var
hun gateprest i Kirkens feltarbeid. Nå er hun
sykehusprest på Blakstad psykiatriske sykehus.

Åpningstider
fram mot jul:
ag
Torsdag og fred
kl. 12 - 14

3 år gamle Daniel Appelblad, som bor på
Heggedal Torg, er også på besøk. Han var
så heldig å få dyppet sitt eget lys til jul.

DITT LOKALE HANDELSSTED

hygg deg
i heggedal
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kultur

Tirsdag 9. november 2021

kultur
Stor høstkonsert i Sekkefabrikken
tips@budstikka.no

Denne høsten har skolekorpset øvd til høstkonsert.
Heldigvis ﬁkk vi endelig gjennomført konsert med publikum.
Det var tydelig at det ikke bare
var musikantene som gledet
seg til å spille, for publikum
fylte Sekkefabrikken kulturhus
i Slemmestad nesten til randen.
Gleden hos musikantene var
tydelig å se, og publikum koste
seg med en skikkelig korpskonsert for første gang siden
pandemien lammet kulturlivet.
Aspirantene showet, juniorene
inkluderte for først gang en rap
og hovedkorpset spilte et bredt
spekter av korpsmusikk.

i julestemning er 18. desember
klokka 17 i Østenstad kirke.
Melder overgang
til TV2for
Vi lover å gjøre vårt beste
alle som vil høre. Det blir gratis
inngang, og vi håper dere vil
komme og la oss gi dere litt
julestemning.
VELKOMMEN ALLE
SAMMEN!
Tekst: Arild Haug Kaarmo
Foto: Morten Flaten
Design: Anders Lie Hagen

På konsert med
bind for øynene

Førstkommende onsdag arrangerer HiFi Klubben i Sandvika
gratiskonsert i sine nyinnflyttede lokaler på Hamang. Spesielt med konserten, bortsett fra
at den er gratis, er at den skal
nytes med bind for øynene.
Dette for, som arrangøren sier,
«at folk skal faktisk lytte til
musikken med helt og fullt
fokus». Ifølge butikksjef Tor
Erling Steine er dette noe de
har gjort i noen år med stor
suksess før de måtte pause konsertene grunnet koronarestriksjoner. Kveldens artist er for
øvrig Mathias Gundhus og han
starter klokken 19.00.

Vi tak ker
gedal
Lions Club Heget
ter!
rn
for to nye ko

Nå er det nye noter, nye øvelser og ﬂere konserter som
skal øves inn. Første mulighet
til å oppleve korpset og komme

Vil du registrere skolekorpset som mottaker av din grasrotandel?

Send SMS: Grasrotandelen 993809349 til 2020

Loppelageret i Kloppedalen er helt fullt,
og er derfor midlertidig stengt
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Forbrukerøkonom og programleder Silje Sandmæl (43) fra
Tanum går fra NENT til TV 2.
Førstnevnte (Nordic Entertainment Group) står bak kanaler
som TV3, V4, TV6 og Viasat
Nature der Sandmæl i en
årrekke har hjulpet nordmenn
i økonomisk knipe, i programmene «Luksusfellen» og «I
lomma på Silje» på TV3. Nå
blir det TV2s seere som får
glede av forbrukerøkonomen.
– Jeg har i mange år vært en
gjest hos God morgen Norge
og i TV 2 Nyhetskanalen, så nå
gleder jeg meg veldig til å bli
en del av TV 2-familien, sier
Sandmæl i en pressemelding
fra kanalen.

Skryt for nytt album
Sist fredag slapp Maj Britt
Andersen albumet «Et snev av
evig», et samarbeidsprosjekt
mellom Andersen og KORK
med musikk av komponist Geir
Holmsen og tekster av forfatter
Lars Saabye Christensen. Platen ble spilt inn i Store studio
på Marienlyst vinteren 2021,
og følger opp det dobbelt
Spellemann-nominerte albumet «Et stille sted» fra 2018.
Det nye albumet har så langt
høstet lovord hos anmelderne,
blant annet Nettavisen som
omtaler samarbeidet som «et
møte mellom giganter på alle
nivå – giganter som vil hverandre godt og som løfter hverandre til steder som jeg sjelden
har opplevd».

b Thea Hvesser og Magnus Ørdal Tumyr i Heggedal og Blakstad skolekorps gledet seg til å vise frem hva de har lært å spille under søndagens
FOTO: SAMUEL OSTREV BERNTSEN
høstkonsert.

Fra digitale
øvinger til
live-konsert
– Hvis du tror at undervisningen på skolen din var kaotisk, så kan du bare forestille deg hvordan det er å ha korpsundervisning på Zoom.
Musikk

a Samuel Ostrev Berntsen
Det sier Thea Hvesser (16), musikant i Heggedal og Blakstad skolekorps.
– Noe av det mest frustrerende
er alle gangene vi har øvd i flere
uker til en konsert som ender opp
med å bli utsatt, forteller kompisen, Magnus Ørdal Tumyr (17).

Smittsom hobby

Men søndag fikk korpset holde sin
første fremføring med publikum
til stede etter 20 måneder med
restriksjoner. Konserten ble holdt
i Sekkefabrikken i kulturhuset i
Slemmestad.

Det siste året har de to musikantene sett et par venner slutte i
korpset. Men samtidig har flere
andre begynt.
Både Tumyr og Hvesser gleder
seg over at nytt blod strømmer til
bandet. Selv har de holdt på med
korps siden de var henholdsvis
seks og ni år gamle.
– Hvordan har du greid å holde
på samme hobby i elleve år?
– Jeg tror det er på grunn av
samholdet i gruppen og alle
turene vi drar på, sier Tumyr.
Konserten åpnet med en sang
fra superheltfilmen «Avangers».
De spilte også rockesangen «Believer» av Imagine Dragons, «Pirates
of the Caribbean» og to sanger fra
«Star Wars».

b Denne familien storkoste seg på konserten. Fra venstre: Elsa
Sundby, Janne Sundby, Leona Sundby og Berit Pedersen

FOTO: SAMUEL OSTREV BERNTSEN

b Heggedal og Blakstad skolekorps har aldri hatt et så stort publiFOTO: JOAKIM S. ENGER
kum. Her sitter 130 mennesker.
– Her lar vi ungdommene
bestemme hva slags sanger de skal
spille, forteller styreleder i korpset, Arild Haug Kaarmo.

Imponerte

Han synes det er spennende å la
dem utforske og sette sammen
musikk som skiller seg fra den
typiske korpsmusikken.
Musikken falt også i smak blant
publikum. Hele 150 billetter var
solgt til konserten. 130 av kjøperne møtte opp.
Familien Sundby var mektig
imponert over hva Elsa Sundby
hadde greid å lære seg på fire
økter med øving.
De beskriver konserten som gøy
og deilig med flinke instruktører,

barn og trommiser.
– Denne konserten var ikke
annet enn rørende og vakker,
synes Lars Petter Eliassen.
Midt under høstkonserten fikk
også korpset to nye kornetter til
en verdi av 20.000 kroner fra
Lions.
Også daglig leder i Asker kulturråd, Erik deMora ble takket under
konserten for sin uvurderlige
hjelp med alt rundt frivillig arbeid
i kultursektoren gjennom koronapandemien.

a sbe@budstikka.no

Se flere bilder på
www.budstikka.no

b Koste seg gjorde også Tone Mikkelsen (f.v.), Jarild Bie og Lars Petter
FOTO: SAMUEL OSTREV BERNTSEN
Eliassen.

Faksimile, Budstikka 9. november

Korpset på nett: hbs.korps.no
Få siste nytt: Lik Heggedal og Blakstad
skolekorps på Facebook.
facebook.com/hbskolekorps
hbs.korps.no
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Oliwia fra 9. trinn på
Hovedgården ungdomsskole
står bak logodesignet for
Fyrstikkfestivalen.

Suffrix
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H
Skrevet av: Weronika Margol

Tradisjonen tro var det tid for Fyrsikkfestivalen også
dette året etter ett års pause grunnet pandemien.
Nytt denne gang var at festivalen foregikk inne
på det nye innbyggertorget her i bygda,
samt ny rekord i antall ungdommer som deltok!
The Neuf´s

En av ungdommene som bidro var
Oliwia fra 9. trinn på Hovedgården ungdomsskole. Det er nemlig hun som
står bak selve logoen for festivalen.
Utenom dette bidro også Kaliber ungdomsklubb og Omattatt sammen med
flere ungdommer med smaksprøver
på en rekke toast som ungdom kom
med forslag på.
Toasten som stakk av med seieren
inneholdt kjøttdeig, BBQ-saus, ost og
pizzakrydder. Nam!

Også på avslutningen bidro ungdom.
De tre lokale ungdomsbandene
– Suffrix, The Neuf’s og High Voltage,
holdt avslutningskonsert i Fyrstikken
med pizza fra den lokale pizzasjappa
og Kahoot laget av det ene bandet
selv.

High Voltage

Det hele ble en vellykket suksess som
samlet bygda. Enn så lenge er det
bare å smøre seg med tålmodighet
og vente spent til neste år.

Åpningstider Ungdomsklubbene:
Kaliber i Heggedal
Tirsdager og torsdager kl. 14 – 20

Klokkergården i Røyken
Tirsdager og torsdager kl. 14 – 20

Radar i Asker
Onsdager og torsdager kl. 17 - 20
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Heggedal innbyggertorgs program
Desember 2021 - januar 2022
DESEMBER

Arrangør

Rom

Tir 7/12

14.00

Lør 11/12

12.00-14.00

"Jazz for det grå gull" - med
Blended Horns
Julefilm for barn

Lør 11/12

11.00-15.00

Søn 12/12

18.00

Man 13/12

14.00

Man 13/12

12.00

Lucia på Innbyggertorget md Heggedalsskogen barnehage

Hele dagen

Julegrøt og julegodt. Lag julekort ved hobbybordet.
Åpning av juleutstilling

Tor 16/12

Nærmiljøsentralen Kaféen
Biblioteket

Fyrstikken

Juleverksted for barn

DHS / Omattatt

Hele 2. etasje

Juleblues med PANUA og
Bærum Big Band (gratis)

Panua

Fyrstikken

Jul og Jazz med Børge og Harald

Se omtale side 41

JANUAR

Den kulturelle spaserstokken – i kaféen

Arrangør

Rom

Biblioteket

Innsikt

Ons 5/1

11.00

Lesesirkel

Tor 13/1

17.00-22.00

Åpent møte i Heggedal lokalsamfunnsutvalg (LSU)

Møterom Utsikt

Ons 19/1

12.00-13.00

Foredrag: Smaken av Asker –
du store verden

Biblioteket

Biblioteket

Man 31/1

13.00

Historielagets fortellerverksted
– tema kommer

Historielaget

Kaféen/biblioteket

Arrangør

Rom

FEBRUAR
Ons 2/2

11.00

Lesesirkel

Biblioteket

Innsikt

Lør 5/2

19.30

Konsert med Oscar Danielson

Sekkefabrikken

Fyrstikken

Tor 10/2

17.00-22.00

Åpent møte i Heggedal lokalsamfunnsutvalg (LSU)

Møterom Utsikt

Vinterferieaktiviteter for barn

Biblioteket

Uke 8 21.-25. februar

Innbyggertorget

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

Juleblues med Panua og
Bærum Big Band.

Oscar Danielson - solo

Lørdag 5. februar
kl. 19.30 i Fyrstikken
(dørene åpnes 19.00)

Oscar Danielson (født 1971
i Stockholm) er en svensk
forfatter og musiker. Han er
utdannet gitarpedagog og har
gitt ut 5 plater og 3 bøker siden
platedebuten i 1996.
Han presenterer sanger om
kjærlighet, fulle av alvor og
dypt menneskelige observasjoner, krydret med humoren
som er Oscars kjennetegn.
Pris: fra 250,00
Billettsalg på
www.sekkefabrikken.no

Kaféen og biblioteket
på innbyggertorget
holder åpent
hele romjula

10-15

Søndag 12. desember
kl. 18.00 i Fyrstikken - fri entré

Panua stiller med tre band: «Real trøkk»,
«Fun Time» og «Panua Big Band».
Konferansier: TV-proﬁlen Sebastian Trulsrud Brynestad
Panua er et kulturtilbud for folk med ulike bistandsbehov.
De har hatt tilhold på Søndre Vettre Gård fra 2015. Musikk er hovedaktiviteten, men Panua har
også en ungdomsklubb for utviklingshemmede, og arrangerer egne sommerleire.
Dette er tredje gang Panua inviterer til juleblues, og tidligere konserter har vært i Asker Kulturhus. Kjente artister har vært gjester, bl.a. Eldar Vågan. I år er det Bærum Big Band som gjester
juleblues’en. Panua ønsker å være en synlig del av kulturlivet.

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

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

Onsdag 19. januar
Heggedal
nærmiljøsentral
tlf: 952 73 504
post@iheggedal.no

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 våren 2022
MANDAG
Oppstart
10.00-16.00 Kunstgruppen ART v/ Ragnhild Gisle i møterom Utsikt. (Gratis)
10. jan
10.30-11.30 Styrke og balansegruppe. Oppstart mandag 14. februar, og 12 uker
14. feb
framover. (Minus vinterferie og påskeferie.)
11.00-ca. 1230 GladTrimmen v/ Laila Samuelsen. Utendørs. (Kursavgift)
10. jan
13.00-15.00 Bibliotekets Filmmatiné for voksne 1. mandag i mnd. i Fyrstikken. (Gratis)
3. jan
TIRSDAG
10.00-11.00 Aktiv på dagtid v/Asker kommune. Yoga i Fyrstikken
4. jan
(Kursavgift. Tilbudet er for deg som mottar tjenester fra NAV)
10.00- 13.00 Arbeidsstue v/Helselaget på Den grønne gren. Hver 2. uke (Gratis)
4. jan
12.30-13.00 Eventyrstund 3 ganger i måneden, i biblioteket.
4. jan
12.30-14.00 Bibliotekets barnehagefilm 2. tirsdag i mnd. i Fyrstikken. (Gratis)
11. jan
14.00 "Jazzkonsert for det grå gull" i kafeen, siste tirsdag i måneden
25. jan
14.00-15.30 Seniornett ved avisbordet.
11. jan
18.00-21.00 Lappeklubb v/Ella Jensen, annen hver uke, like uker i Utsikt. (Kontingent)
18. jan
ONSDAG
09.45-11.15 Dametrim ved Helselaget i Fyrstikken. (Kontingent)
5. jan
12.00-13.00 Hørselshjelp første onsdag i mnd i bibliotekets sofa
5. jan
12.00-13.00 Allsang v/Helselaget i Utsikt. (Gratis)
5. jan
12.00-14.30 Seniordans i Fyrstikken v/Heggedal seniordans. Pause 13.00-13.30
5. jan
(Kontingent)
TORSDAG
09.00-15.00 Barselgruppe v/Helsestasjonen i Utsikt. Lukket gruppe, arrangeres etter behov
10.00 Torsdagsklubben. (inkl. eldrerådets time en gang i mnd)
13. jan
10.00-14.00 Lappeteknikk kurs v/Ella Jensen (innsikt) Annen hver uke, like uker. (Kursavgift)
6. jan
11.00-15.00 Bridge ved Bridgeklubben i Fyrstikken. (Gratis)
6. jan
14.00-16.00 Noen å prate med v/Heggedal menighet i kafeen. (Gratis)
17.30-19.00 Lokalsamfunns-utvalgets representant er tilgjengelig i biblioteket. (Gratis)
18.00 Språkkafé v/Heggedal bibliotek i Den grønne gren. (Gratis)
13. jan
19.00-22.00 Putteliga for frisbeegolfere i Fyrstikken
6. jan
FREDAG
12.00-13.00 Bingo v/Pensjonistforeningen i Utsikt. Annen hver uke, like uker.
14. jan
(spillebonger selges)

Lørdagsåpent med
stort juleverksted

11. desember 11-15
Vi samles for å lage julegaver og
julepynt. Ta med deg en voksen til årets
juleverksted, og lag noe fint til jul.

“JAZZ FOR DET GRÅ GULL”

siste tirsdag i måneden
fra januar

Kl 14.00 på Innbyggertorget (gratis)

Naturmaterialer - papir
tekstil - tegning
- og gjenbruk!

Biblioteket viser julefilm i
Fyrstikken
kl. 12.00-14.00
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Styrke- og balansekurs
Styrke- og balansekurs er et treningstilbud til deg som føler deg ustø og
er redd for å falle. I tillegg til trening
vil fysioterapeuten undervise i ulike
temaer knyttet til forebygging av fall.
Treningen foregår i grupper ledet av
fysioterapeut.
Mandager: kl.10.30-11.30,
oppstart 14. februar

Godt utvalg av materialer.
Materialer også fra Omattatt /
Yggeset gjenvinningsstasjon

GRATIS!

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

Gratis.

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

Kontakt Asker kommune v/Fysioterapitjenesten for voksne, tlf: 911 67 144.
(man, ons og fre kl. 08.30-11.30)
E-post: postmottak.fysioterapi.
voksne@asker.kommune.no
Eller kontakt Heggedal innbyggertorg.

24.11.2021 11:32:15
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HOVEDGÅRDS
VENNER
HEGGEDAL HEGGEDAL
HOVEDGÅRDS
VENNER

Julemarked Heggedal Hovedgård
Søndag 5. desember
kl. 12-18

Ta med familie og venner til en hyggelig julehandel
på Heggedal Hovedgård.
Det blir salg av strikke- og heklevarer, julekort,
julebakst, tre-produkter, rosemaling, hudpleie,
julenek m.m.
Kafé både ute og inne
Her blir det salg av kaker, vafler, kaffe og brus samt
juletallerken.
Velkommen!
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Jul på Heggedal Apotek
Gavetips til henne

Gavetips til han

COSMICA HÅND
OG FOT GAVESETT

A-DERMA KROPP
GAVESETT

Nærende fotkrem og
pleiende håndkrem.
100 + 50 ml.

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

12990

(verdi 19480)

25990

COSMICA GAVESETT HERRE

VICHY HOMME GAVESETT

Populært gavesett med 2 i 1 dusjsåpe
og mild, effektiv antiperspirant .

Dusjgelé til kropp og ansiktskrem.

200 ml. + 50 ml.

129

90

100 ml. + 50 ml.

26990

(verdi 39980)

Tid for å kose seg,
både borte og hjemme
NATTSKJORTE
Koselig nattskjorte
i supermyk flanell.
S/M og L/XL

APOTEKETS OSTESETT

34990

Delikat og stilrent sett med
fjøl i tre og 3 osteredskap.

19990

RØKELSESSTATIV
Lakkert stål. Sort eller gull.

APOTEKETS JULEGODT, fra 7990

14990 per stk

Heggedal Apotek

Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Tlf 66 69 63 69, fax 66 69 63 70
E-post: heggedal@dittapotek.no
Åpningstider: man-fre 9-17, lør 10-15
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SAMMEN OM INNSATS
FOR FELLESSKAPET

Tekst: Elisabeth Schjølberg

Noe av det som er spennende med å bli eldre, er å få bedre oversikt over de lange linjene, kunne la seg overvelde
av alle de endringene som har skjedd i samfunnet vårt. Dette belyser Heggedalsposten i de historiske artiklene. I
dette nummeret har vi også hatt en samtale med Ruth og Arne Sæther, som kan se tilbake på hele 90 års utvikling,
hvorav 70 av dem er under samme tak. Det gir mange perspektiver på de mange små og store endringene
samfunnet vårt har vært gjennom. Noen av disse deler vi i denne utgaven av Heggedalsposten.
Det er rett og slett vanskelig å
forestille seg hvor annerledes alt
var da Ruth og Arne vokste opp
på 1930-tallet. Skolesystemet var
annerledes, forskjellen mellom by
og land var større, det å være på jobb
var annerledes for mange, kaffe latte
– hva var det? Og økonomien var
veldig forskjellig for de aller fleste.

12 år på skolebenken – fra utopi
til virkelighet

I dag vil de aller fleste tilbringe
minst 12 år på skolebenken. Det har
vært mange utviklingstrinn fra den
gangen da Ruth og Arne startet på
den 7-årige folkeskolen for 83 år siden, med skole tre dager i uken. Den
gangen var det ikke noen selvfølge
at selv skoleflinke elever fortsatte på
realskolen, slik som Ruth og Arne
gjorde.
Gymnaset begynte de ikke på –
det belastet familieøkonomien for
mye, syntes de – og det var ikke noe
påtrykk fra foreldrene for at de skulle
fortsette heller. Til gjengjeld søkte
de lykken hos henholdsvis Televerket (som etter hvert ble Telenor)
og Posten, der det var mulighet for
å få utdanning gjennom jobben. Det
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resulterte i mange år i Posten for
Arne, mens det for Ruth ble stopp
noen år i yrkeslivet da barna begynte
å komme. Sånn det var for veldig
mange kvinner den gangen; normen
var at mor skulle være hjemme.
Skoledrømmen ble imidlertid ikke
borte for Ruth, og da minstemann
begynte på skolen, var Ruth klar for
å begynne på kveldsskole, muliggjort
gjennom den kommunale voksenopplæringen. Med en mann som var mye
borte, måtte hun stole på at de eldste
barna passet godt på de mindre når
hun dro av gårde for å ta fagene som
var nødvendig for å skaffe seg sin
realartium og etter hvert en ingeniørutdanning innen kjemi.

Laboratoriesjef på VEAS –
Norges største renseanlegg

Alternativet til å gå videre på skole
var å satse på en butikk- eller vaskejobb – oppgaver som hun ikke trivdes
med og ikke hadde lyst på. Skoleflink
som hun hadde vært, var det ikke
unaturlig å sette seg på skolebenken igjen, selv om hun gruet seg litt
før hun kom i gang og ikke alltid
syntes det var morsomt med lekser.
Ingeniørutdanningen ga mulighet for

en jobb på VEAS på Bjerkås der hun
i mange år var laboratoriesjef. I disse
dager er det mye snakk om krisen i
Oslofjorden. Uten VEAS ville krisen
vært enda større – det er Norges
største renseanlegg for avløpsvann
og var i sin tid et pioneranlegg i
Nord-Europa. For å vite at anlegget
fungerer, må det foretas fortløpende
kontroller – og laboratoriet har dermed en viktig funksjon i driften av
anlegget.

Med idrettslyst i 80 år

En ting var kanskje ikke så forskjellig
fra den gang til nå: Også den gangen
kunne man bli bitt av idrettsbasillen:
Ruth spilte håndball og Arne ble bitt
av friidrettsbasillen. Siste trofé for
Arne ble ny norsk rekord i kulestøt i
aldersgruppen 90 år nå sist sommer.
Vi kan anta at Karsten Warholm har
løpesko som er annerledes utformet
og bedre enn det utøverne hadde for
70, 80 - 90år siden, og for de beste
er økonomien annerledes i dag enn
da de var ungdommer. MEN: Gleden
over idretten virker det som kunne
være akkurat like stor den gangen
som nå.
Begge har vært dommere på
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Ruth Sæter ble mor i tidlig alder,
men skoledrømmen realiserte hun
og etter endt ingeniørutdanning ble
VEAS arbeidsplassen med kontroll
av at renseanlegget fungerte som det
skulle.
friidrettsarenaen – senest i sommer. Som Arne påpeker: friidrett er
en målbar idrett og det er viktig at
konkurransereglene skaper rettferdig konkurranse også på de mindre
arrangementene. Dette har ført dem
rundt til mange plasser og bidratt
til at de har truffet mange hyggelige
folk. Når man deltar i så mange år,
blir det også til at man treffer igjen
venner fra idrettsfamilien.
Samtalen vår blir som en liten
historiefortelling, noe spesielt Arne
har vært opptatt av. Alt 37 år gammel var han med og startet opp
pensjonistforeningen i Heggedal og
hadde ideen til fortellerverkstedet
som historielaget arrangerer jevnlig.
Historien forsvinner så fort, og for
de fleste av oss får vi kanskje ikke
tid til eller interesse for å begynne å
spørre om egen familiehistorie før vi
nærmer oss 60. Da er det for mange
ikke svar å få lenger. For sin egen
familie har Arne skrevet en bok om
hendelser og begivenheter i eget liv,
så her kan både barnebarn og oldebarn få sjansen til å orientere seg i
familiehistorien.

Når telefonioperatøren kunne
lytte til samtalen din

Vi kommer inn på den utviklingen som telefonien har hatt disse
årene. I oppveksten på Kongsberg
var det ikke u vanlig at to familier
delte på en telefonlinje. Da var det
bare å ta opp sitt eget telefonrør, så
kunne du lytte til naboens samtaler.
Følge med kunne også de som satt på
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sentralbordet – for det var det man
hadde; lokale sentralbord som koplet
samtaler sammen manuelt. Hørte du
et lite klikk i telefonen, kunne du
regne med at noen lyttet. Da var det
et poeng å ikke snakke om ting du
ikke ville at hele nabolaget skulle
kjenne til. I dag deles dagliglivets
små og store h istorier villig vekk på
sosiale medier. Teknologien er nokså
forskjellig, men realiteten er den
samme – vi følger fortsatt med på
hverandres gjøren og laden.
I oppveksten holdt de kontakt med
familien gjennom besøk hos familien.
Ruth forteller at hennes mor var flink
til å holde kontakt med sin familie –
og to ganger i året dro de på besøk til
morens hjemsted på Flesberg. Både
Arne og Ruth kom fra familier med
mange barn – Ruth hadde 8 eldre
søsken og Arne hadde 7 søsken som
vokste opp. Ruth forteller at hun
kjente godt alle sine 30 søskenbarn
fra oppveksten, men at de i voksen
alder ikke hadde så god kontakt
– også den gangen var det sånn at
hverdagen fyller tiden.

Den gangen det lønte seg å sy
sine klær selv

Ett område er blitt helt annerledes
mimrer Ruth. I dag lønner det seg lite
å strikke og sy klær selv, med mindre
du skal ha noe som er helt spesielt.
Selv har hun sydd og strikket til de
fem barna – det lønte seg, og hun
likte det. For de kvinnene som var
hjemmearbeidende var dette rett
og slett en del av jobben det var å
være «husmor». Etter hvert gikk hun
også på vevkurs og brukte vevstolen
hyppig i mange år. Tepper på veggen
og en bordrye på salongbordet er synlige bevis på denne aktiviteten.
Man kan jo fundere over hvordan
paret har hatt energi og overskudd til
alle disse gjøremålene i både arbeid
og fritid. Var de aldri slitne? De ser
litt forundret på Heggedalspostens
utsendte. Tja – det kunne vel hende
at de var litt støle etter å ha vært på
idrettsbanen som dommere en hel dag
– da kunne det godt være at de hadde
gjennomført noen tusen knebøy i
løpet av dagen. Det som slår meg, er
at de begge må ha hatt et talent for å
organisere, sånn at de til enhver tid
har hatt god oversikt og har kunnet
prioritere, for det virker jo som de har
gjort mye av det de har hatt lyst til å
gjøre, hvis man ser disse lange livene
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Arne kaster spyd
under ett.
Heggedal har vært et bra sted å
bo for Arne og Ruth. Med sin bakgrunn fra Numedal og Kongsberg
som den gangen var små steder der
alle kjente alle – også i Kongsberg, så
var miljøet i Heggedal gjenkjennbart.
Heggedal var landlig og et sted der
alle kjente alle da de flyttet hit i 1963.
Her har paret deltatt på smått og stort
av aktiviteter som, sammen med det
alle andre har bidratt med, har gjort
Heggedal til det det er i dag.
De er fortsatt aktive, selv om
det er på et litt annet nivå enn de
travleste årene. Ruth tar jevnlig sine
spaserturer rundt Kistefossdammen
om sommeren og hun går på trim i
helselaget hver uke. Akkurat den siste
tiden har helselaget hatt salgsmesse
i det nye innbyggertorget, der også
Ruth har vært med. På Heggeodden
gir bruk av trappene også mulighet
for daglig mosjon, men seniorkoret er
det slutt på etter koronaavbrekket og
veven ble det ikke plass til i leiligheten på Heggeodden. Arne er aktiv
både i helselag og historielag og mere
til. Men de har god helse og hverandre – og i januar skal de feire 70
års bryllupsdag sammen med barn,
barnebarn og oldebarn.
Heggedalsposten gratulerer – med
både de 70 og de 90!

Det går ikke lang tid før man
glemmer hvordan det så ut før noe
ble bygget ut. Men i fellesskap går
det an å huske litt mer. Dette kan
man gjøre på historielagets forteller
verksted som Arne Sæther var med å
starte, etter ide fra Kongsberg.
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Om Esmeralda,
andre Heggedøler

– Hvis vi får med Laban, sa Gundersen.
Det burde jo ikke være noe stort problem å ta med en
ekstra i bryllupet. Dette var før koronatider og her var
det fritt fram for alle. Men – det var et lite spørsmål
ved akkurat Laban. Han gikk på fire, hadde langt hår
og var en Leonberger. Altså en hund. På 70 kg.
Jeg hadde ikke mye erfaring med bikkjer i en gudstjeneste, jeg måtte ta en kort tenkepause. Skitt au, han
kunne vel ikke gjøre så mye galt. Litt utenom vanlige
liturgiske ledd var det, men, men...
Dagen kom og det vordende ektepar skred høytidelig
inn i Heggedal kirke med en stivpyntet Laban mellom
seg. Han ble plassert litt til høyre for alterringen, la seg
pent og sov gjennom hele seremonien. Jeg gratulerte
hr. og fru med dagen og Laban ga labb før Mendelssohn feide alle ut. Både Gundersens og prest husker
bryllupet.
Kan man ha med dyr i kirken? Her er det ulike meninger. Er det et brukbart poeng, er det vel greit. Tenker
jeg.
Første dyr ut – eller inn – for meg, var en sau.
Det skulle være førjulsgudstjeneste for en samling
av Askers barnehager, og den skulle være i aulaen på
Blakstad sykehus. Jeg skulle stå for det hele og snakke
til 200 barn. Tøft. Jeg måtte legge inn et C-moment.
Flipover, ﬂanellograf, lysbilder, hånddukke? Ikke godt
nok. Julens scenografi er en stall. Ku og okse var i
meste laget, jeg gikk for sau.
Fikk tak i en ungsau fra forsøksgården i Heggedal og
plasserte den og dyrepasser Inger-Anne bak et forheng
på scenen i aulaen. På et gitt signal skulle hun komme
fram med sauen og derfra skulle jeg ha hele den unge
forsamlingen i min hule hånd.
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– Hvem var de første som fikk høre at Jesus var født?
Spurte jeg ut i salen. Og hadde selv svaret klart: gjeterne. Problemet var bare at jeg rakk ikke gjennom hele
spørsmålet før et sterkt og tydelig BÆÆ kom bak fra
sceneteppet.
Salen eksploderte og 200 barn hylte: «EN SAU!»
Jeg hadde ikke annet valg enn å hente det stakkars
dyret. Løftet det opp og bar det fram til talerstolen og
mikrofonen. Var ikke helt sikker på hvordan prekenen
nå skulle utvikle seg, men det var bare å gå på med
sauen i armene.
Og det gjorde jeg. Det var bare det at det samme
gjorde sauen.
For hvert ord jeg sa, brekte sauen. Rett inn i mikrofonen. Og for hvert brek, eksploderte salen. Jeg hadde
stigende katastrofefølelse men klarte å få presset ut i
rommet omtrent følgende:
Vet/bæ/dere/bæ/hvorfor/bæ/sauen/bæ/breker?
Ingen i salen visste det. Ikke jeg heller..
Plutselig stoppet sauen å breke.
Noen ganger i livet får man hjelp utenom en selv. Jeg
hørte meg selv si: «Sauen breker og roper etter andre
fordi den er redd og alene. Nå holder jeg den, så den
kan kjenne at den ikke lenger er alene. Derfor sendte
Gud Jesus for at vi ikke skulle være alene.»
Det var i grunnen greit å avslutte der. Jeg var rimelig
fornøyd. Og det var synlige tegn etter prekenen etterpå.
Siste gang jeg hadde ekstraordinært besøk i Heggedal
kirke var da Esmeralda kom. Hun var grå i luggen,
langsom i bevegelsene og hørtes ut som en T-ford om
hun sa noe. Esmeralda var et esel.
Det er slik at deler av kirkeåret har faste tekster som
kommer igjen og igjen. Første søndag i advent har en
sånn tekst: Jesus som rir inn i Jerusalem. Og jeg var litt
lei av å preke det samme omatt og omattatt. Det måtte
vel gå an å få historien mer levende?
Esmeralda bodde på en gård i nærheten og var mer
enn villig til å stille opp på et liturgisk stunt.
Så første søndag i advent k1. 11.15 trippet den lille
damen inn og stoppet ved trappen til alteret. Jeg prekte
da over hennes grå hode om trelldyrets fole, som det
Tekst: Toralf Dehli
Illustrasjon: Ole-Herman Bjor
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Øivind S. Jordfald: ”Det ryktes at presten er slik en god taler”

står, og om symbolikken med å komme ridende langsomt, i stillhet som en tjener. På et esel som kan bære
en mann. Menigheten fulgte nøye med, for å si det
forsiktig. Og da jeg var ferdig, tuslet hun ut, like stille
som hun kom. Dette fungerte! Tenkte jeg.
Tre år på rad fikk vi besøk av Esmeralda. Heggedølene
spurte på forhånd når ”eselgudstjenesten” skulle være,
den skulle de ikke gå glipp av. Det tredje året fulgte vi
samme opplegg. Jeg prekte ved siden av den grå luggen, men...hørte selv at dette hadde jeg sagt før. Hva
bør en taler gjøre når han gjentar seg selv? Han bør
slutte. Jeg fortsatte.
Da skeit Esmeralda.
Dette var tydelig utenfor regien.
Veldig tydelig. Det skvatt skikkelig fra dyrets bakpart
så folk i bunad og dress (det var dåp) raskt måtte redde
seg inn på tørt land. En sterk odør fylte kirkerommet.
Der og da ble prekenen annerledes: ”Nærmere stallen
kommer vi ikke! I dette kom det lille barnet, Herren selv. Dette er juleeevangeliet!” Alle bilder av stall
og krybbe viser et antiseptisk vakkert rom og Maria i
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nystrøket blått. Det kan ikke ha vært sånn. Vi fikk et
glimt inn i stallen akkurat den søndagen i Heggedal
kirke.
Kona mi, Erna, mente at denne hendelsen var en divine intervention, en guddommelig inngripen.
Da Esmeralda reddet preika til en
prest som gikk på tomgang.

Øivind Sigvart Jorfald (1950 – 1921) var tegner,
grafiker, illustratør og animatør bosatt i Asker. Vi kjenner
han også fra Hebbes Lilles Galleri i Vollen. Galleriet
holder til i det lille huset som en gang var Vollens
postkontor. Jorfald jobbet stort sett med håndkollorerte
kobberstikk, litografier og tegninger/akvareller. Bildene
er som regel ganske små og av en humoristisk karakter.
Hav og kvinner er motiver som ofte går igjen i bildene.
Han har også illustrert flere bøker, særlig barnebøker.
Øivind Jorfald har også laget flere tegnefilmer, blant
annet Steinen som han vant Amandaprisen for i 1990.

23.11.2021 22:45:22

22

Heggedalsposten

Rødsåsen Rundt

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

Kistefossbrua
Turen starter fra Hovedgården Ungdomsskole. Vi går inn stien på nedsiden av skolen,
går langs Kistefossdammen og kommer frem til Kistefossen. Turen går denne gangen
rundt åsen og mot Hallenskog. Vi kommer tilbake enten innerst i Rødsåslia, eller
videre på sti til innerst i Åmotveien.
Forslag til parkering kan være på
Hovedgården Ungdomsskole etter
skoletid eller på fabrikktomta (Kjør
da mot Heggedal St. og ta inn til venstre rett før jernbaneovergangen.) På
fabrikktomta koster parkeringen kr.
30,- pr. dag.
På denne tiden av året anbefaler
jeg alle å bruke piggsko eller tursko
med brodder, da stien noen steder kan
være sleip, røtter og steiner kan være
glatte, og plutselig er det både snø og
is. Kjekt med staver også. Dette er en
fin runde på ca. 6 km.
Vi går over Kistefoss-brua og
gangveien oppover. I krysset tar vi til
venstre og inn på P-plassen. Innerst
holder vi litt til høyre og ser stien vi
skal følge. Dette er en tydelig og fin
sti. Vi følger denne en god stund og
passerer en stort fallent tre som vi lett
går under. Litt lenger fremover kom-
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Kistefossen

Ann Brit viser frem at stien er godt
ryddet

mer vi til et stikryss. Inn til høyre er
stien markert med hvite bånd og de
skal vi følge et stykke. Ved neste stikryss går vi rett frem mens båndene
følger stien til høyre som går opp til
toppen.
På denne turen går vi rundt åsen, så
derfor rett frem nedover. Foran oss er
det et skogsfeltområde, men stiene er

fint ryddet så ingen problemer å følge
rett sti. I stikrysset, midt i det åpne
feltet, går vi til høyre, og ser det steile
fjellet mot toppen av Rødsåsen. Under fjellskrenten er det noen store steiner som danner en hule. Ikke så dyp,
men uventet å finne der og kan jo gi ly.
Vi følger stien videre mot Hallen-
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Kjempetre over stien

Kjempesteiner som danner en hule

Stien er godt ryddet i hogstområdet

Slette fjellet opp til Rødsåstoppen!
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Rød gård

Fin utsikt fra Rød gård

Vi går opp Tronstadkleiva
Skilt Tronstadlia der vi skal gå

Boligfeltet innerst i Åmotveien

Stien vi skal ta innert i Trondstadkleiva

Utsikt til Hengefoss
skog og kommer frem innerst i Underlandsveien. Der det ligger en vakker gård. Vi går ned veien og ser nå
Hengefoss foran oss. Denne fossen er
ivrig brukt av is-klatrere på vinteren.
På hovedveien kan vi velge å følge
Underlandsveien over jernbanen og
følge veien videre til Heggedal, men
på denne turen vil vi gå mest mulig på
sti. I krysset går vi derfor opp Trondstadkleiva. Dette er en gårdsvei som
slynger seg litt bratt oppover mellom
husene. Denne veien følger vi nesten
til toppen. Men før den siste kneika,
går det en sti inn til høyre, på nedsiden av huset, og den skal vi følge. Det
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Gml. murbygning/uthus nedenfor
Rødsåslia
bærer fortsatt litt oppover et stykke før
stien svinger til venstre og flater ut.
Vi går forbi et par hytter, der den
første har sett sine beste dager. Dette
er en fin sti hele veien som er lett å
gå, men når vi nærmer oss boligfeltet
i Rødsåslia, går stien litt nedover med
noen småkneiker, før det igjen går
oppover igjen. Litt lenger fremme ser
vi hus opp til høyre. Vi ser også et lite

uthus i mur, og det huset må vi runde
dersom vi ønsker å gå på vei videre fra
Rødsåslia. Da er det bare å følge veien
frem til Rødsåsen og videre nedover
mot Heggedal.
På berget før den siste bakken opp
til det lille mur-uthuset går det en sti
rett frem og inn i skogen, som vi skal
ta. Den er litt utydelig i starten, men
blir tydelig når du kommer inn i skogen igjen. Vi følger stien rett frem, og
er plutselig i et koselig boligområde
innerst i Åmotveien med en lekestue
rett ved stien.
Derfra følger vi veien nedover mot
Heggedal. Der Åmotveien og Rødsåsen møtes, tar vi snarveien rett frem.
Vi går videre nedover og går forbi barnehage på høyre hånd. I krysset ved
barnehagen tar vi inn til høyre og deretter første til venstre over Vikingjordet. Vi krysser P-plassen og går ned
til Heggedal Fabrikker og videre ned
mot P-plassen på fabrikktomta. Derfra er det kort vei over brua til Heggedal Torg, det nye Heggedal Sentrum.
Ikke helt ferdig enda, men verd en titt,
og ellers bare gå bakken opp dersom
du har parkert på ungdomsskolen.
God Tur!
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Borch Fagerhaug Elektro AS
Åmotveien 44, 1389 Heggedal
* Rehabilitering
* Nybygg
* Alt innen elbil ladeløsninger
Kontakt oss på mobil 415 51 001 eller
epost oborch@online.no

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

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

23 - Ann frisører-urmaker-JADU-VTP-Farge-Borch.indd 1
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BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOK-GRUPPE

Heggedalsposten

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

Morgentåke.

Foto: Terje Reier Gundersen (19. november 2021)

November kan også være ﬁn.

Foto: Nina Tangvik (3. november 2021)

Trolsk stemning mens man venter
på båten i Vollen i dag tidlig.
Foto: Heidi Must (19. november 2021)

Bladene fra blodlønn.

Foto: Sven Magnus Løken (4. nov. 2021)

Disse vakre furukorsnebbene
fant jeg ved Breimåsan i dag.

Nydelig dag ved ”Dikemarkvannet”- Verkensvannet.

Foto: Jørgen Lønø (18. november 2021) Foto: Mona Solberg Westengen (5. nov. 2021)

Bygginga av parken går stadig fremover.
Foto: Terje Reier Gundersen (19. november 2021)
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Novembermorgen i Heggedal!

Foto: Heidi Nilsen (3. november 2021)

Lørdag morgen. Ønsker dere en fantastisk helg!
Foto: Tsvetina Pavlova (20. november 2021)

23.11.2021 21:37:01
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SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN
Hadde denne stjernen
i sikte cirka rett sørover gjennom tuntreet
onsdags ettermiddag/
femtida. Er det noen
som kjenner den igjen?
Venus? Lars Kristian
Westlund

I ti-tiden fikk vi besøk av
et rådyr. Han kom inn i
bakhagen og tok seg god
tid. Det er lenge siden
vi hadde rådyr i haven
her på Trollstein, men på
vinteren 2018 hadde vi
en familie på fire dyr her.
Hyggelig med besøk!
Kine Stabell Melgaard

021)

Det er blitt så hyggelig
på innbyggertorget vårt.
Mye folk, masse aktivitet
og god stemning. Det
nye biblioteket er utrolig
ﬁnt og de som jobber der
er svært hyggelig. I kafeen servers kjempegod
mat og utrolig god kaﬀe!
Her er dagens til 60 kroner- hjemmelaget kjempegod suppe. Heggedal
ass, begynner å ta form.
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Bruk det mens det formes. Anja Cecilie Solvik

Gaveme som gleder
Hva er grunnen til at de
fjernet 40-sonen og satte
opp til 50-sone mellom
30-sonen ved skolen og
sentrum? Ville det ikke
vært mer logisk med
tanke på trafikksikkerhet langs skoleveien at
de gjorde omvendt, altså
40-sone fra 30-sonen og
til sentrum? Jeg opplever
veien som mindre trygg
nå, og ofte ser jeg biler og
lastebiler kjøre for fort.
Jeg forsto ikke helt logikken bak den endringen…
Svein Erik M

Facebook-gruppen Strikke Glede Heggedal skal
samle strikkeentusiaster
i Heggedal. I gruppen
kan man bli kjent med
hverandre, dele arbeid,
erfaring og tips. Der er
det også lov å planlegge
strikke treff.

Senk skuldrene vi pakker inn gavene
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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– FRIIDRETT –

STORT LØPSTALENT FRA Gui SPORTSKLUBB - KRISTIAN BØRVE.
LANGRENNSLØPEREN SOM BLE
FRIIDRETTSUTØVER

Kristian Bråthen Børve
er en langrennsløper og
skiskytter fra Vollen som de
siste årene også har blitt en
friidrettsutøver. Friidretten
har blitt viktigere og
viktigere for Kristian i løpet
av det siste året og han er
nå minst like mye friidrettsutøver som langrennsløper.
Kristian har i alle år vært
svært treningsvillig, og man
så tidlig at han hadde et
unikt talent på mellomdistanse.
Kristian hadde sterke løp
tidlig i sesongen, og var
dermed kvalifisert til junior
NM på Askøy. Her stiller
landets beste ungdommer opp til 20 år. Det ble en fin erfaring
å løpe mot eldre og bedre utøvere selv han ikke kom videre
fra innledende runde.

Et annet hovedmål var UM i terrengløp lang løype i Frognerparken, her løp han sammen med G16 og G17,
men løp først i mål av alle sammen.
Andre resultater sesongen 2021:
- 800 m:
2,01,42
- 1500 m:
4,03,73
- 3000 m:
8,27,21
Nr. 2 gjennom alle tider og 1,31 sek bak Jakob sin aldersrekord
samt 5 sek bak verdens bestenotering for 14 åringer.
-5 km gateløp: 15,07 - aldersrekord i Norge.

SESONGEN 2022:

Kristian satser for fullt mot neste sesong og håper å kunne
kvalifisere seg for noen internasjonale mesterskap for
sommeren 2022.

NORGESMESTER BÅDE PÅ 2000 M
OG I TERRENGLØP

Årets hovedmål var uansett UM (ungdomsmesterskapet)
i Trondheim i begynnelsen av september hvor han skulle
konkurrere på 800 m og 2000 m. Kristian ble nr. 4 på 800 m og
tapte bronsen på målstreken da han ikke var oppmerksom
på en utøver som kom bak. Dette ble en lærerik erfaring.
Kristian vant 2000m etter det som har vært tidene beste
2000 m i G15 klassen i Norge. De 4 første løperne plasserte
seg fra plass 2-5 på 2000 m gjennom alle tider. Tiden på
2000 m ble sterke: 5,29,21 min. Tiden er nr. 2 gjennom alle
tider, knappe 5 sek bak Jakob Ingebrigtsen sin aldersrekord
og verdens bestenotering for 14 åringer.

I 2021 valgte Kristian å oppsøke
et nytt treningsmiljø, og han
trener nå sammen med SK Vidar
sin mellomdistansegruppe.
Her trener han sammen med
en av Norges beste ungdomsgruppe på mellomdistanse.

VI ØNSKER KRISTIAN
LYKKE TIL MED DEN
VIDERE SATSNINGEN
PÅ MELLOMDISTANSE.

Vi har det GØY – Vi UTVIKLER oss sammen – Vi INKLUDERER alle
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– FOTBALL –
Vi runder av fotballhøsten med et smil om munnen;
høy aktivitet og flere gode resultater. Et av hovedmålene bak
en sammenslåing var å ta vare på de unge samt passe på at
alle har et tilbud uavhengig av alder. Sesongen 2021 har
samtlige årskull fra 6 år til senior hatt et tilbud, noe vi syns er
meget viktig og særdeles gøy! I den anledning må vi også
benytte muligheten til å takke trenere og foresatte for jobben
de gjør på sidelinjen og i kulissene – vi gleder oss allerede til
sesongen 2022.

G17 ble seriemestere i 2. div og gikk gjennom sesongen ubeseiret.

Telenor Xtra Fotball fritidsordning (FFO)

Hvor de fleste lagene og organiserte treningene tar et fortjent
pust i bakken er det noen som fortsatt holder det gående også
gjennom de mørke vintermånedene. Gui fotball tilbyr vintertreninger i tillegg til vårt voksende satsingsområde med
fotball fritidsordning.

Vi i Gui fotball og andre større idrettslag syns det er viktig at
gutter og jenter har et tilbud om daglig fysikk aktivitet.
Vi håper å kunne bidra til barnas motoriske, mentale og
sosiale utvikling gjennom fotball. I Gui fotball stiller vi krav
til kompetanse med å stille med utdannede trenere,
skreddersydde økter samt sterk forankring i barnefotballens
verdier.
I vårt Telenor Xtra-tilbud
har vi to avdelinger pr. i dag
– en i Vollen og en i Heggedal.
Tilbudet er for jenter og
gutter 8 - 12 år og finner
sted på:
Vollen hver mandag og onsdag 14.15-16.00
samt Heggedal hver tirsdag og torsdag 14.15-16.00.
Målene og utgangspunktet med Telenor Xtra er;
1. Skape bevegelsesglede
- Trygghet vs. Utfordring + Mestring = Trivsel og utvikling
- Variert og god aktivitet – høy aktivitetsnivå.
2. Pedagogiske stikkord:
- Se og bli sett
- Gi og ta ansvar
- Mobbefritt og fair play
- Trygge og forutsigbare rammer med rom for medbestemmelse
3. Bidra til gode vaner:
- Kosthold, hygiene, folkeskikk, selvstendighet, respekt,
planlegging og struktur.
4. Deltakere får utdelt utstyr i form av treningstøy og bag.
Hvordan bli med?
Enkelt – kontakt Sportslig leder Svein Roar Aandal på mail:
sveinroar.fotball@guisk.no

Paul Borge kjører en økt på oppvarmet underlag med jentene.

Følg med på www.guisk.no og
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Småbanene tilbyr enkel glede og høy aktivitet!

GuiSportsklubb
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KVALITETSKLUBBEN GUI FOTBALL
I forrige utgave av Heggedalsposten viet vi med rette spalteplass til å hylle frivilligheten, denne gangen er intet unntak.
Takket være frivillige og engasjerte foreldre her i klubben
har vi blitt stemplet kvalitetsklubb av Norges Fotball Forbund
(NFF).

HVA ER EN KVALITETSKLUBB?

Å bli godkjent kvalitetsklubb er ikke gjort over natta.
For å få det stempelet må du få godkjent visse krav utgitt
av forbundet, disse kravene faller innenfor temaene:
aktivitet, kompetanse, organisasjon og verdiarbeid.
Det stilles krav til trenere sin utdanning samt videreutdannelse innenfor samtlige årskull, for eksempel dersom
du har trent et lag i barnefotballen (med kursene som godkjenner at du kan gjøre det) vil du bli tilbudt en videreutdannelse som også lar deg trene lag i ungdomsårene.
Dette for å sørge for at barn og ungdom sikres kvaliteten
de fortjener og behøver for å nå personlige mål samt ha
det gøy med fotball. Det stilles også krav til at klubben
stiller med dommere og kampverter samt kan vise til
hvordan klubben utvikles gjennom cuper, rekruttering osv.
I tillegg krever forbundet at klubber kan vise til hvordan
man er en samfunnsnyttig aktør i form av å være en trygg
møteplass som vier fokus til fair play og gode holdninger.
I Gui Fotball viser vi det gjennom et program i regi av
Redd Barna som heter «Trygg på trening» som gir opplæring

i hvordan sikre at idretten skal være en trygg arena for barn.
Du kan lese mer om Trygg på Trening her:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/idrettog-samfunn/ trygg-pa-trening/

KLUBBHÅNDBOK

Klubbhåndboken er
et resultat av vår
sertifisering som
kvalitetsklubb.
Klubbhåndboken er en
svært god og oversiktlig
bok som beskriver
klubbens visjoner,
oppgaveprosesser,
økonomi og det du
måtte lure på om hva
det innebærer å være
kvalitetsklubb. Kanskje
du finner et område
du ønsker å engasjere
deg i? Klubbhåndboken
finner du på vår
hjemmeside og er også
skapt av Geir Andersen.

Geir Andersen har vært i spissen for prosjekt
«Kvalitetsklubb» og «klubbhåndbok»

– HÅNDBALL –
SAMARBEID GIR MESTRING OG MULIGHETER
I GUI HÅNDBALL

Gui guttene født 2010 har spilt sammen og hatt de samme
trenerne siden de gikk på håndballskolen i 1. klasse.
Tidligere trente guttene og jenter sammen, da var det opp
mot 50 unger i samme hall på samme tid. Det er noen utfordringer for trenere med støynivå da. Etter hvert skilte
guttene og jentene lag og gruppa ble delt i to. Da fikk de det
litt roligere på trening. Men 20 gutter på 8-9-10 år klarer
fortsatt å fylle hallen greit med støy.

- Vi har det gøy på trening for det meste, av og til blir
trenerne litt sure når vi tuller og bråker for mye.
Da blir det armhevinger… ja, eller sit-ups, eller begge deler.
-Spiller 2010Da treningsgruppa til Gui guttene født 2009 begynte å bli litt
liten, søkte laget samarbeid med Gutter 2010. Sammen
utgjør de nå ca. 25 spillere fra nærområdene i Vollen og
Heggedal. Noen kommer til, og noen faller fra. Noen har
spilt håndball lenge mens andre har akkurat begynt.
Samarbeidet gir gode muligheter for økt mestringsfølelse
for mange gjennom å tilpasse både kamp- og treningstilbud
etter ferdighetsnivå og interesse.

Nå har treningsgruppa utvidet videre og etablert et samarbeid med Asker Håndball sine 2009/2010 gutter. De trener
sammen en trening per uke fast og er i snitt over 30 på
trening. Treningstider i hall er en stor mangelvare, samarbeid på tvers av klubber gir muligheten for flere treningstimer i hall. Dette gir også de som vil trene mer, et ekstra
tilbud. Det gir mulighet for spillere og trenere til å lære av
hverandre og ikke minst utvide det sosiale nettverket og
oppleve at man blir kjent med andre fra en større del av
Asker.
- Samarbeid gir oss flere strenger å spille på, både med
tanke på trenerkompetanse og mestringsarenaer og sosial
kompetanse. -Trener 2010Gui Håndball har ca. 250 aktive spillere som kommer fra
Vollen, Blakstad, Heggedal og Vettre – vi har til og med
spillere fra Solberg skole!

Følg med på www.guisk.no og
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– LANGRENN –

Tekst: Aasmund Berg
Foto: Einar Børve

GUI LANGRENN PÅ SAMLING I TRYSIL
Første helgen i november kunne igjen langrennsgruppen i Gui
gjennomføre en familiesamling. 75 utøvere, foreldre, søsken
og trenere reiste på snøsamling til Trysil. Det var årskullene
2006 – 2009 som reiste på tur. Et samarbeid med Dikemark IF
gjorde at 10 av deltakerne var fra Dikemark.
I Trysil var snøen på plass og det ble fire gode økter for alle
gruppene. Skifølelse og teknikk var hovedfokus på samlingen.
Samlingen på Radisson resort Trysil gav også god anledning
for både utøvere og foreldre å bli bedre kjent over middagsbordet, i bassenget eller i salongen mellom øktene.
Det ble gjennomført foreldremøte, smørekurs og en sosial
samling der utøverne fikk utfordringer som de løste på
strak arm.
13- og 14-åringene ser frem til en normal sesong med mange
skirenn. Årets rennsesong starter på Konnerud i desember.
For mange vil årets mål være Sparebank 1 cup og
Bama Ungdommens Holmenkollrenn.
15- og 16- åringene i Gui og Dikemark utgjør Team Eid. Årets
mål er Hovedlandsrennet (NM) i Holmenkollen i slutten av
februar i tillegg til Snø cup for Oslo- og Akershus.
Samlingen i Trysil gir en god start på vinteren.
Vi gleder oss til fortsettelsen.

2008-jenter fra Gui og Dikemark slapper av på hotellet mellom øktene.
(Frida, Hannah, Caroline, Anja, Linnea og Hedda).

Gutta i Team Eid satte stor pris på å teste skiene igjen.

Trener Hans Petter Hotvedt driller utøvere i teknikk.

JULETRESALG VED EID SKIARENA
FRA 6. DESEMBER
Tradisjonen tro rigger vi oss til for salg av årets juletrær på
parkeringsplassen for skiløypene ved Eidjordene.
Det ryktes at årets trær er ekstra fine og her vil det være noe for
enhver smak sier Henning Strømsholm i Langrennsgruppen.
Juletresalget gjennomføres på dugnad og overskuddet går i sin
helhet til å skape aktivitet og gode skiopplevelser for barn og unge
i Gui SK Langrenn.

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

Julesangkveld

Den 19. desember ønsker Heggedal menighet velkommen til Julesangkveld kl. 19-20.30. Julesangkveld er en
kveldsgudstjeneste som har fokus på musikk og sang med
tekster hentet fra Bibelen knyttet til det store mysteriet som
skjedde julenatt.
I en stressende juletid, ønsker vi å sette fokus på det
julen virkelig handler om – Det at Gud ble født som et lite
barn. Vi vil sammen skape rom for å trekke pusten dypt
inn, senke skuldrene og synge julen inn.
Vi setter bibeltekster sammen med salmer og sanger og
skaper en kveld i troens glede over barnet som ble født for
vår skyld. Dette blir en gudstjeneste utenom det vanlige.
Grethe Laugerud sitter ved orgelet og Tor Kessel og Marianne Solheim er med som solister og forsangere. Dette blir
rett og slett en opplevelse for sansene.
Velkommen skal du være!

Julegudstjenester

Julefest for familien:

Hellig tre kongers fest
Søndag 9. januar 2022 kl. 15.00
på Gjellum grendehus

• Andakt
• Heggetroll synger
• Pølseservering
• Loddsalg
• Musikk og julesang
• Poser til barna
• Påmelding!!!!!
Inngangspenger : kr. 30 , - pr person,
maks kr. 100 , - pr familie
Telefon: 95 28 47 67
E-post: ms885@kirken.no
9. januar:

Fellesgudstjeneste i Asker prosti

Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Heggedal kirke på
julaften! Det er tre gudstjenester på denne høytidsdagen:
kl. 13:00, 14:30 og 16:00.
Kl. 13:00 synger Heggetroll, Team Heggedal deltar kl.
14:30.
I skrivende stund er det ikke koronarestriksjoner på antall mennesker på gudstjeneste. Dersom dette skulle endre
seg, vil vi informere om dette på våre nettsider og på Facebook. Følg med når det nærmer seg jul.
Vel møtt til julegudstjeneste!

Det er tradisjon for fellesgudstjeneste på nyåret i Asker
prosti. Fellesgudstjenesten i 2022 blir søndag 9. januar kl.
11:00 i Spikkestad kirke, Teglen. Biskop Kari Veiteberg
medvirker, og det blir markert avskjed med prost Tor Øystein Vaaland. Det blir kirkekaﬀe og hyggelig fellesskap
etter gudstjenesten. Alle er hjertelig velkommen!
Senere samme dag er det Hellige Tre Kongers fest på
Gjellum grendehus kl. 15:00, se eget innlegg om dette.

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499
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Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet
Barn og familie

• Familiesamling/tweenssamling– et tverrkirkelig samarbeid med samlinger på Heggetun og i Pinsekirken:
søndag 5. desember kl. 14 (ute), fredag 21.januar kl.
17 (Heggetun), søndag 13. februar kl. 14 (ute), 18.20. mars Bondal leirsted, 22.april kl. 17 (Heggetun),
søndag 22.mai (ute), torsdag 23.juni (Elnestangen)
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, torsdager kl
17.30-18.15.Siste øvelse før jul: 16.12. Første øvelse
etter jul: 13.01.
• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager fra
kl. 14.30 -16.30. Datoer for høsten: 9. desember og
16. desember. Datoer for våren: 13.januar, 27.januar,
10.februar, 10. mars, 24. mars, 7. april, 21. april, 5.
mai og 19. mai.
• Utdeling av gave til 1-åringer i uke 41-44. Ta kontakt
for gave.
• Utdeling av gave til 3-åringer i uke 41-44
• Juleverksted søndag 28. november kl. 13-15. Gudstjeneste og julegrantenning kl. 15.00
• Heggetroll synger i gudstjenesten på julaften kl. 13.00
• Hellig tre kongers fest 9.januar kl. 15.00 på Gjellum
grendehus
Kontaktperson barn: Marianne Solheim,

Voksne/Senior

• Åpen kirke onsdager kl. 19.00-20.30.
• «Et sted å møtes» - Innbyggertorget, torsdager kl.
14-16
• Nyttårsfest 6. januar kl 18. Østenstad kirke.
Kontaktperson: Jorun Kjærstad.

Gudstjenester

Gudstjeneste med julegrantenning
Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste i Heggedal
Julesangkveld
Gudstjeneste, Heggetroll deltar
Gudstjeneste, Team Heggedal deltar
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Felles prosti-gudstjeneste i Teglen
Hellig tre kongers fest
Gudstjeneste
Gudstjeneste, presentasjon av Konfirmant 2022
• 30.01 		
Ingen gudstjeneste i Heggedal
• 06.02 kl. 11.00 Tårnagentgudstjeneste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28.11 kl. 15.00
05.12 kl. 11.00
12.12		
19.12 kl. 19.30
24.12 kl. 13.00
24.12 kl. 14.30
24.12 kl. 16.00
25.12 kl. 13.00
02.01 kl. 11.00
09.01 kl. 11.00
09.01 kl. 15.00
16.01 kl. 11.00
23.01 kl. 11.00

Ungdom og konfirmanter

• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 18.30-21. Se
www.teamheggedal.no.
• MILK (minilederkurs for fjorårskonfirmanter): 11.
januar og 1. mars. Weekend-tur 11.-13. mars 2022
• Juleverksted søndag 28. november kl. 13-15. Gudstjeneste og julegrantenning kl. 15.00
• Hyttetur til Blestølen 3.-5. desember
• Team Heggedal synger på gudstjenesten på julaften kl.
14.30
Kontaktperson ungdom: Thor Håvar Bjor Hognestad,

Nyttårsfest for eldre 6. januar 2022
Nyttårsfest for eldre fra Heggedal og Østenstad blir torsdag 6. januar 2022 fra kl 18 - 21
i Østenstad kirke. I år får vi besøk av prest og foredragsholder Per Anders Nordengen som
innleder over temaet; Livsglede og juleglede også etter Koronaen.
Det blir ellers musikkinnslag, servering av snitter og hjemmebakte kaker, allsang, åresalg,
andakt og gang rundt juletre.
Alle velkommen!
Arrangør: Heggedal / Østenstad menigheters seniorarbeid

Pysjcup 2021

Menighetsstoffet forsetter neste side......
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Trenger hjelp – kan du hjelpe?

Feltarbeidet:
Feltarbeidet har også behov for
frivillige til å hjelpe til med:
• Medhjelpere til Bruktbutikken i
Asker sentrum, både i butikken og
på lageret
• Medarbeidere på Lyspunktet i Heggedal, som produserer alterlys til
bruk i kirken, bl.a. Her trengs det
gode sjauere.
• Hver dag serveres varmmat på
Varmestua til gjestene. Er det noen
som er glade i å lage mat og som
kan bidra på kjøkkenet?
Ta kontakt på tlf 66780044 eller mail
til kirkensfeltarbeid.asker@kirken.no

Frelsesarmeen trenger nye gaver til
barn og ungdom i alderen 0-18 år.
(Mange opplever å bare få brukte ting
hele tiden, derfor ønsker vi at de skal
få noe nytt til jul). Mer enn 70 barn og
unge får hvert år julegaver på denne
måten. Kjøp en gave og lever til ett
av menighetskontorene, så sender vi
dem videre, eller dere leverer direkte
til Frelsesarmeen på Brendsrudtoppen 40. Om dere ønsker gi penger til
julegaver, kan det Vippses til 78113
(merk gjerne julegave), som er Frelsesarmeens direktenummer til denne
aksjonen.
Frelsesarmeen har julegryter på
Trekanten, Holmensenteret og Senteret på Slependen. Om du kan stille
som «Grytevakt», ta kontakt på epost: asker@frelsesarmeen.no , eller
koordinator for julegrytene, Harold
Reinholdtsen – mobil: 915 80 039
(send gjerne sms).

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 bordet, for å snakke om smått og stort
i livet.

DEN NORSKE KIRKE
Heggedal menighet

Livets gang i Heggedal

Heggedalsbakken 8
1389 Heggedal
Tlf: 66 75 40 90

Perioden 26. sept 2021 - 12. nov 2021

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

Døpte

Allehelgen

Søndag 7. nov var det minnegudstjeneste på Allehelgensdag, hvor vi
sammen fikk minnes våre kjære som
har gått bort i løpet av det siste året.
Det ble en rolig og fin stund med vakker musikk og lystenning, og vi tente
lys for hver enkelt av dem vi mintes.
Heggedal menighet inviterer hvert
år familiene til dem som er døde det
siste året, og som har hatt gravferdsseremonien for sin kjære i Den norske
kirke. Dersom du har mistet noen i
slutten av oktober og begynnelsen av
november i år, vil du få invitasjon til
neste års minnegudstjeneste.
Noen vil ha behov for å prate om
sorgen, eller om livet slik det er blitt.
Sokneprest Lena Stordalen er tilgjengelig for samtale om du ønsker det –
bare ta kontakt.
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(Dato for dåpsseremoni)
03.10.2021 Felix Livik Skaar
10.10.2021 Amelia Nuth Eggen
10.10.2021 Emma Nervik Ulriksen
17.10.2021 Kasper Matteo Hedkvist Lillemork
17.10.2021 Mia Elise Slorafoss
24.10.2021 Herman Teigen Ousdal
24.10.2021 Emilie Gautvik Ilusjin
24.10.2021 Filip Tvinnereim
Pettersen
24.10.2021 Johannes Evensen
Tunestveit
31.10.2021 Chrisander Storm
Briskeby

Døde

•
•
•
•

(Dato for gravferd)
26.10.2021 Reidar Guddal
02.11.2021 Solfrid Hovland
04.11.2021 Klarry Amalie Haremo
12.11.2021 Randi Fink

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

24.11.2021 00:23:54

Heggedalsposten søker
annonseansvarlig
26 Annonse CUT.indd 9

03.05.2017 23:26:20

Heggedalsposten trenger et nytt redaksjonsmedlem med ansvar for annonser. Personen vil
ha kontakt med annonsørene og selge
annonseplass. Spørsmål eller interessert?
Ta kontakt med Dag Henning Sæther på
d-hen-sa@online.no eller mobil 977 40 617.
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Kreative
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Adventstid og jul er mye glede, hygge og kos, men det er
også en tid med mye sløsing og overforbruk.

Visste du at bare i Norge bruker vi hele 60 000 km med julegavepapir? Hadde vi strukket
det utover hadde vi kommet 1 ½ gang rundt jorda. Tradisjonelt glanset julegavepapir lar seg
ikke gjenvinne, så hvis du kan finne andre måter å pakke inn julegavene på, kan du bidra til
å gjøre julen litt mer miljøvennlig og bærekraftig.

Vi møtes på Omattatt
Omattatt er en åpen og inkluderende møteplass hvor alle er velkomne. Her kan du komme
i julestemning og 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

Julestengt:
Omattatt kreativt ombruksverksted holder
stengt f.o.m. 23. des. t.o.m. 4. jan. 2022

Her er noen kreative tips fra Omattatt – kreativt ombruksverksted
• Gråpapir er et bedre alternativ enn glanset gavepapir. Gråpapir kan gjenvinnes og
det kan pyntes med ting du har hjemme. Du kan tegne, skrive og sy.
• Bruk gamle kart, avispapir, blader o.s.v.
• Skal du gi bort spiselige gaver, kan du pakke de inn i kakebokser eller syltetøyglass.
Sett et fint bånd rundt.
• Pakk inn i stoffrester eller sy gjenbrukbare gaveposer.
• Trenger gaven å pakkes inn? De store tingene kan du gjemme bort og ha
en skattejakt på julaften. Eller du kan kanskje ta bilde av gaven.
• Bruk brukte pappesker eller annen emballasje.
På julaften er det lurt å ta vare på pene pappesker, gavepapir og bånd og bruke det på nytt.

Juleverksted/familiedag på Omattatt:

Søndag 5. desember kl. 11-15 kan hele familien delta på juleverksted på Omattatt.
Påmelding. Barn under 14 år må komme i følge med voksen. Gratis for medlemmer, kr. 150
pr. famile for ikke-medlemmer.

Juleverksted på innbyggertorget

Lørdag 11. desember kl. 11-15 bidrar Omattatt med materialer til stort juleverksted på
Heggedal innbyggertorg. Ta med deg en voksen og bli med! Vi lager julepynt og julegaver.

Pakkeverksted
Dersom du vil pakke inn gavene dine på en kreativ måte, kom på julegavepakkeverksted
på Omattatt onsdag 15. desember kl. 17-20. Her kan du pakke inn julegavene dine på
kreative måter.
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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.
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Lag juletre med Handy-gruppa:
Torsdager kl. 1800 - 2100
På torsdag stiller handy-gruppa, en gjeng
med frivillige med allsidige kompetanse.
Fram mot jul kan du komme og bygge
ditt eget juletre av gamle sengebunner.
Handy-gruppa har også laget noen juletrær
du kan kjøpe for kr. 100,- og male, dekorere
og pynte med ting du finner på Omattatt.

Juleverksted for ungdom
Onsdag kl. 1415 - 1700
Lag julegavene dine helt gratis!
Omattatt ønsker ungdom 7.-10. klasse
velkommen på juleverksted på Omattatt
onsdager etter skolen.

Her kan du også få hjelp til små reparasjoner, på f.eks møbler. Du kan også bygge ting
som fuglekasser eller hyller.
Handy-kveldene passer for voksne, barn under 14 år må komme i følge med en voksen.
Gratis for medlemmer. Er du ikke medlem
koster det kr. 50 pr. gang å delta.
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?

Møbelomtrekking: 22. - 24. januar
Helgekurs i møbelomtrekking.
Er du interessert i å delta på kurs etter jul,
kan du ta kontakt for å få mer informasjon
og sette deg på liste.

Julesøm: Mandager kl. 18 - 21
00

00

På Omattatt finner du masse julestoffer du
kan sy noe fint av til jul. Frivillige på Omattatt holder åpent for at sømglade kan komme sammen for å sy, reparere, dele ideer,
kunnskap og hjelpe hverandre. På Omattatt
finner du alt av utstyr du trenger for å sy.
Tilbudet passer for voksne og ungdom over
14 år. Gratis for medlemmer, kr. 100 pr. gang
for andre.
Strikke- og heklekveld:
Tirsdager kl. 1800 - 2100
Liker du å strikke, hekle elle har du lyst til å
komme i gang?
På tirsdager holder 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.
Tilbudet passer for voksne og ungdom over
14 år. Gratis for medlemmer. Er du ikke
medlem, koster det kr. 50 pr. gang.

Andre arrangementer

Bivoksark, kurs:
Søn. 5. og ons. 8. desember kl. 1800 -2000
Bivoksark kan brukes til å pakke inn mat
istedet for å bruke plast. Lag dine egne
bivoksark. Påmelding. Medlemmer kr 180,ikke-medlemmer kr. 250,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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Ny herrefrisør
på Skjellestad!
Inga Dis Thordardottir har åpnet
herrefrisør i Skjellestadjordet 31. Det
kunne stått «Hársnyrtir» på skiltet over
inngangen, ikke «frisør». For Inga Dis
er islandsk, med røtter fra Vestfjordene,
nordvest på Island. Familien ﬂyttet til
Norge i 2010, og til Skjellestadjordet for
to år siden. Her bor hun med mann og
ﬁre barn i alder 17 til 25 år.
De siste to årene har de brukt på å
innrede et tilbygg på huset til frisørsalong, så elegant at det ser ut som huset er bygd for formålet.
Inga Dis er utdannet frisør, og har 22 års erfaring med saks og kam. Den siste perioden var hos Asker Herrefrisør, der hun var i 9 år. Nå har hun realisert drømmen om å drive egen salong, og gleder seg til å se responsen.
Noen lapper i postkassene i nabolaget har gitt overraskende god uttelling.
Herrefrisøren tilbyr klipp og pleie av hår og skjegg, håper at det er plass til en herrefrisør i området. På spørsmål om
det er noen frisyrer som sjokkerer, er svaret klart: alt er lov med hår. Det er bare morsomt. Og det vokser ut igjen!

DIS HERREFRISØR, Skjellestadjordet 31, 1389 Heggedal
Tlf: 91814249 eller book time på timma.no/disherrefrisor
Åpningstider: man.-ons. 10-18, tor. 12-20, fre. 10-18
Tekst: D.H.Sæther

Nytt fra Heggedal lokalsamfunnsutvalg
Utvalget holder nå møtene våre på innbyggertorget, som
åpne møter hvor alle er velkomne til å høre på og følge
med. Det er en stor fordel at vi kan ha direkte kontakt med
alle som vil følge med på virksomheten vår i stedet for å
se det hele digitalt.
Møtene skal speile det vi prøver å få til i Heggedal. Vårt
mandat er å skape engasjement og deltakelse lokalt når
det gjelder prosesser og beslutninger som gjelder utviklingen av Heggedal-samfunnet. Men vi har ingen direkte
myndighet til å treﬀe avgjørelser. Her må vi være talerør
og formidler mellom ønsker og innspill fra Heggedal og inn
til administrasjon og politikere i kommunen.
Men, vi har beslutningsmyndighet når det gjelder å avgjøre
søknader om tildeling av budsjettmidler til almene og gode
formål i Heggedal. Utvalget har en pott penger som det

Utvalget har åpne møter på Heggedal
innbyggertorg følgende datoer:
Torsdag 13. jan.
kl.16.00 - møterom “Utsikt”
Torsdag 10. feb.
kl.16.00 - møterom “Utsikt”
Torsdag 17. mars
kl.16.00 - møterom “Utsikt”
Torsdag 21. april
kl.16.00 - møterom “Utsikt”

38 - DIS herrefrisør omtale.indd 38

kan søkes om tildeling. Retningslinjene sier at det helst
bør være to eller ﬂere instanser som søker sammen om
midler til å etablere eller videreutvikle et formål som kan
komme mange til gode. Aktiviteten må ﬁnne sted i Asker,
og må være et tilbud til alle. Søkeren må ha et organisasjonsnummer i Brønnøysund registeret.
Søknadsskjema ﬁnnes på kommunens hjemmeside under
Heggedal lokalsamfunnsutvalg.
Et viktig element ved lokalsamfunnsutvalget er at vi skal
tilstrebe å samskape med andre instanser, både kommunale så vel som andre lokale aktører. Derfor har vi ved
ulike anledninger gått sammen med Nærmiljøsentralen,
Gui sportsklubb og ungdomsklubben i Heggedal. Vi har
også arbeidet sammen med Traﬁkksikkerhetsutvalget
langs Røykenveien om spørsmål vedrørende traﬁkksikkerhet.
Det er ikke møter i desember, så vi ønsker vel møtt til å
følge med oss i arbeidet når vi er tilbake i januar 2022.
Tom Brunsell

23.11.2021 21:13:28
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Heggedal og
omegn Historielag
Program jan/feb 2022
Mandag 31. jan kl. 13.00:
Fortellerverksted på innbyggertorget:
”Heggedal meieri”. I det gule bygget i sentrum har det vært mange
ulike virksomheter. Husker du noen
av dem?
Mandag 28. feb kl. 13.00:
Fortellerverksted på innbyggertorget:
“Lokale veinavn”. Vi ser på oﬃsielle
og uoﬃsiellle veinavn. Hvor stammer
de fra?
Det øvrige programmet for våren
2022 blir annonsert i Heggedalsposten nr 1-2022.

150 år i 2022

Jernbanen forbi Heggedal fyller 150
år i 2022. Drammenbanen ble åpnet
den 7. oktober 1872 som Christiania–
Drammenbanen, etter at Stortinget
den 16. juni 1869 hadde vedtatt at
det skulle anlegges jernbane mellom
Christiania og Drammen.
Banen ble anlagt som smalsporbane,
og ble seinere oppgradert til normalspor, og elektriﬁsert i 1921.

Heggedal og omegn
Historielag
inviterer til

årsmøte

på Heggedal innbyggertorg

torsdag 17. mars kl. 19.00
Årsmøte med behandling av
årsberetning, regnskap, valg,
kontingent og innkomne forslag.
Forslag til årsmøtet må sendes
styret innen 1. mars.

39 Historielaget 6-2021-ver04.indd 39

”Tændstikka 2021”

- legg 95 sider lokalhistorie under juletreet!
I årboka ﬁnner du ar�kler om:

- «Låvegulvet» 1954 - 1957 - et hy�eprosjekt i Rødsåsen
- Dom skulle kunne lesa ‘avvisa jennåm is’n - om
talemålet i Heggedal
- Forfall - eller fortapte hy�er
- Damvokterboligen ved Kistefossdammen
- Arbeidsreglement ved A/S Heggedal Trævarefabrik
- Jordhuset på Gullhella
- Ordensregler fra Tilsynskomiteen for kommunens
eiendommer i Heggedal
- A/S Hovlands Radio i Heggedal 1917-1921
- Heggedal meieri
- Ventole�e vaﬀeljern
- Da Munch malte på Skjellestad
- Fru Marie Lilleseth om Heggedal-skolen i gamle dager
- Himmlers norske badstue
.......og noen sider med gode, gamle bilder

Tilbud på årbøker og medlemskap:

Årbok 2021 - kr. 200,Årbok + medlemskap 2022 kr. 400,Årbøker 2010-2021 kr. 600,-

Betaling til konto nr. 1503.13.55653 / Vipps-nr 583608
Bestilling på mail til d-hen-sa@online.no / SMS til 977 40 617
Vi leverer på døra - eller i postkassa!
Husk å oppgi navn ved betaling og bestilling.

Årboka får du også kjøpt hos:
Heggedal bibliotek
Pepita frisør
Extra (Gjellum senter)

Hjelp oss å ta vare på vår
lokalhistorie – bli medlem!

23.11.2021 20:49:12
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Detaljregulering for
Gullhellinga vedtatt
Kommunen har vedtatt reguleringsplanen som åpner
for bygging av 30 mindre leiligheter på Gullhella,
i hellinga vest for Gullhellaveien. Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker og ABBL står bak prosjektet,
som er spesielt rettet mot ungdom og unge voksne.
Halvparten av leilighetene skal selges, mens resten
skal leies ut. Planforslaget legger også til rette for
fortau deler av strekket ned til Gullhella stasjon.
I høringen delte Nordre Gullhella vel sin bekymring om at en parkeringsdekning på 0,8 plasser per
leilighet, vil føre til parkering i veien. Asker Elveforum ønsket å holde eksisterende bekker åpne
og bevare en gammel ferdselsvei. Statsforvalteren
kommenterte at planområdet ikke ligger i et prioriterte vekstområde, men hadde ingen innsigelser.

Julemarked 5. desember
En rekke kunstnere, kunsthåndverkere og andre
som leier av Tandberg Eiendom i Heggedal fabrikker,
inviterer til julemarked og utstilling 5. desember. Blant
utstillerne er Linda Jansson Lothe, Mia Göran, Lillan
Eliassen, Mimi Swang.

Illustrasjoner: Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter (t.v) & GASA (t.h.)

PARKERING

Postens åpningstider i jula
I anledning julen utvider vi åpningstidene i 9 dager,
med en time fra 18.00 til 19.00, slik at alle disse
dagene holder vi åpent fra 15.00 til 19.00.
Selvfølgelig også fra 08.00 til 10.00. Gjelder
mandag 13/12 til fredag 17/12 og mandag 20/12 til
torsdag 23/12. Julaften og nyttårsaften er åpningstiden 08.00-12.00.

Planlegger boligkompleks
i Underlandsveien
Siden 2010 har Hille Melbye arkitekter lagt frem
ulike forslag til en mulig utbygging i Underlandsveien 6, rett ved NUSB og Heggedal stasjon. Det
har vært arrangert flere forhåndskonferanser med
kommunen. Tomten eies av Olav Thon Eiendomsselskap og er regulert for boliger. Mulighetsstudien
skisserer 96 leiligheter i varierende størrelse. Det
er nå søkt om riving av eksisterende bebyggelse
på tomta.
Illustrasjon: Hille Melbye arkitekter (sett fra sør)

40-42 Smånytt 6-2021.indd 40

24.11.2021 08:41:51

SMÅNYTT

Heggedalsposten

41

Brokollaps i Hallenskog
Fundamentet på den ene siden av broa som går over
Skitthegga har rast ut. Broa er langs Underlands-veien, rett ved planovergangen i nærheten av Hallenskog stasjon. Underlandsveien er midlertidig stengt
ved nummer 91 inntill broa er utbedret.

Nytt styre i Nærmiljøsentralen
Heggedal Nærmiljøsentral avholdt utsatt (ordinært) årsmøte 22. september 2021. Følgende styre ble enstemmig valgt: Sverre Aae (styreleder), Dag Henning Sæther
(Heggedal og Omegn Historielag), Torgeir Kroken (GUI
Sportsklubb), Jan Erik Ruud.
(Lions Club
Heggedal), Monica Øverbye (Heggedal Menighet),
Ragnhild Holtan (lokal ildsjel), Thomas Hvesser (Heggedal og Blakstad skolekorps) og Inga-May Grimsrud
(Hovedgården ungdomsskole).

Heggedal Pensjonistforening
Medlemsmøter våren 2022
Tirsdag 4. januar		
Tirsdag 1. februar		

Tirsdag 5. april
Tirsdag 3. mai

Tirsdag 1. mars (årsmøte)

Tirsdag 7. juni

Alle møter kl. 18.00 på Friheim. Har du behov for
transport? Ring Lions v/Eldar Atterås til 909 62 742.
- Styret

Foreslår tiltak for vassdrag
Asker Elveforum har i et brev til kommunen foreslått
ulike tiltak for å forbedre vassdraget i Heggedal
sentrum. Organisasjonen mener skråningen ved
Rustad Meieri ned mot Skitthegga har blitt ekstremt
bratt og det regulerte naturområdet fullstendig ødelagt. De ber om at området rundt restaureres med
kantvegetasjon som binder elvekanten mot erosjon.
Forumet ber også om at avstand mellom elven og
ny bebyggelse på Heggedal vest må være minst 20
meter. Sammen med sameiet i Heggodden er de
også bekymret for tilgroing av utløpet fra Gjellumvannet til Kistefossdammen.
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Heggedal Nærmiljøsentral arbeider ufortrødent videre
inn i 2022 sammen med lokale lag og organisasjoner,
samt Asker kommune. Har du ideer og eller innspill,
kom innom vårt kontor i Heggedal innbyggertorg, eller
send en mail til post@iheggedal.no.

Jul og jazz på
innbyggertorget
Når: 13. desember 14:00 – 15:00
Hvor: Heggedal innbyggertorg
Kjente norske og amerikanske favoritter fremføres
av Børge Tronrud (Sax og sang) og Harald Skogli
(keyboard og arrangement). Harald Skogli er leder
for Asker Jazzklubb og har vært utøvende musiker
siden 60-tallet. Hans
hovedinstrument er
bass. På konserten
«Jul og Jazz» er det
keyboard han trakterer. Børge Tronrud er
saxofonist og vokalist
og har opptrådt med
utallige artister i inn- og
utland. Skogli og Tronrud fremfører stemningsfulle låter både fra
norsk og amerikansk
juletradisjon.
Konserten er et samarbeid mellom Heggedal
innbyggertorg og den
Kulturelle Spaserstokken i Asker.
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SMÅNYTT
VELKOMMEN TIL

TONLEIKS

JUBILEUMSKONSERT i ASKER KIRKE

lørdag 11. des. kl 19.00!

Sangkoret Tonleik er 70 år iår! Vi feirer med jubileumskonsert med
både kjente og kjære julesanger og sanger fra Tonleiks lange, morsomme og spennende reise i et strålende og inkluderende sangerfelleskap for alle som er glade i å synge! Sangkoret Tonleik har 28
sangere i jubileumsåret. Dirigent med solistoppdrag denne kvelden
er vikardirigent Marilyn C. Almeida.
På flygelet og som akkompagnatør vil dere få høre Kristin Lunde.
Lena Rist-Larsen er vår herlige fiolinist denne kvelden og på orgel
vil dere få høre Stephen Sirris. Solister på “En stjerne skinner inatt”
er Marilyn Almeida og Vebjørn Dysvik.
Billettpris er kr.200.- og billettene selges ved inngangen. Betaling
skjer med Vipps eller kontanter. Det er gratis for barn og for følgere
med ledsagerbevis.

VI GLEDER OSS til å se DEG og DERE på vår JUBILEUMSKONSERT!

ANNONSE

I HJERTET AV HEGGEDAL

SPARKLING SPA
www.sparklingspa.no
Midt i Heggedals lille men voksende sentrum ligger en
liten perle av en salong med store ambisjoner for
fremtiden og dedikerte ansatte.
Sparkling kan tilby det meste innen velvære, hud,
skjønnhet og kropp i et helhetlig perspektiv. Hos oss
jobber massør, vippetekniker, vi utfører
voksbehandlinger og fot og håndpleie, mediyoga,
shellac og ansiktsbehandlinger.
Nå i november ønsket vi Caroline Adelaide Morel
velkommen til Sparkling Spa teamet!
Hun er utdannet dermatologisk sykepleier og har vært i
bransjen i 15 år hvorav de siste 8 årene på Aleris på
Majorstuen.
Caroline utfører ulike behandlinger innen hudhelse som
mesoterapi, microneedling med DermaPen 4, kjemiske
peelinger og konsultasjoner for å gi deg de beste
tipsene og rådene tilpasset din hud.
Caroline ønsker å gi sine kunder et godt
introduksjonstilbud og tilbyr derfor en konsultasjon med
henne der du får tips og råd om produkter og hvordan
ta vare på huden din i vinter, samt en behandling som
gir masse fukt! Kun kr. 499!
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På Sparkling er produktseriene og ingrediensene
nøye utvalgt for å gi optimal pleie og behandling til
huden. Vi er alle koblet til naturen og ved å velge
miljøvennlige produkter tar vi vare på alt rundt oss
så vel som oss selv - vi tror dette er framtiden!
På Sparkling er vi opptatt av at man skal føle seg
vel med sin egen hud og i egen kropp - akkurat slik
den er. Du vil stråle om du har det godt med deg
selv.
Heggedal er i stor vekst og vi gleder oss til å vokse
i takt med utbyggingen av sentrum!
Vi selger også gavekort for deg som er ute etter
den perfekte julegaven!
Du velger selv om du vil hente det i butikken, eller
vi kan sende det som PDF fil slik at du selv kan
printe det ut eller så leverer vi det hjem til deg på
dør/postkasse hvis du bor i Heggedal.
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JUL I NY BOLIG?
Det fantastiske boligprosjektet Heggedal Torg står nå ferdig
bygget og innflyttingsklart med nye og flotte leiligheter, midt
i hjertet av Heggedal. Her er standardarden meget høy – du
finner kvaliteter som bl.a. skyvedører, vannbåren gulvvarme
og enstavs eikeparkett.
Her finner du også nytt torg med butikker, serveringssteder
og servicetjenester, i tillegg til et stort parkeringsanlegg. Alt
dette ligger meget sentralt – kun 25 min. fra Oslo sentrum og
rett ved buss/togstasjon. Priser fra kr. 5.627.224, inkl. omk.

Velkommen til vakre Heggedal – tett på naturen,
men likevel sentralt og med kort vei til det meste.

TA KONTAKT ELLER MELD DIN INTERESSE PÅ HEGGEDALTORG.NO
Anders Winther
Prosjektmegler

43 Annonse HT 6-2021.indd 1

Silje Hegre
Prosjektmegler
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anders.winther@em1oav.no

silje.hegre@em1oav.no
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Vi gjør ALT
for at du
skal handle
extra billig!

Extra Heggdal
Man-lør: 7-23
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