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er frivillighetens år!
Vi roper ut en stor takk til alle dere som still-
er  opp frivillig som trenere, nabo-hjelpere, 
stiryddere, besøksvenner, ildsjeler og til alle 
dere som gjør innsats i styre og stell for lag 
og organisasjoner. 

Frivillig arbeid har stor verdi både for den 
som gir og den som mottar innsatsen. Det 
er vanskelig å omregne dette til kroner og 
øre fordi det omfatter så mye mer. Det å 
gjøre noe for andre er i seg selv en verdi 
for den som bidrar, og den som mottar får 
kanskje et større innhold i livet.
Forskning.no skriver: «Frivilligheten har ikke 
bare positiv effekt på samfunnet - menne-
sker som arbeider frivillig er lykkeligere enn 
andre. Sosiale relasjoner er viktig for lykke.»

Vi velger å legge frem noen tall fra 
SSB  (Statistisk sentralbyrå) fra 2018. Tall-
ene viser at «brutto frivillig verdiskaping» 
nasjonalt tilsvarer ca. 78 mrd. kroner. Eller 
mer enn 140.000 årsverk. Om vi tillater oss 
å regne dette om til lokale størrelser vil det 
tilsvare mer enn 100 millioner kroner skapt 
av innbyggerne tilsvarende Heggedals- 
postens  nedslagsfelt.   Alle tallene er per 
år. Noen helt omtrentlige, men utrolig store 

verdier som skapes av alle som gjør en fri- 
villig innsats. 
Frivillighetsbarometeret 2021 melder om 
nedgang i andelen av oss som gjør en fri- 
villig innsats. Fra 2020 til 2021 er andelen 
redusert fra 66% til 55%, men fortsatt 
mer enn halvparten av oss – men bare 
halvparten. «Man» antar at koronapande-
mien har skylda – hovedsakelig. Samtidig 
har vel samme pandemi forårsaket vekst i 
frivillig innsats på flere og nye områder. 
Uten frivilligheten får vi et fattigere lokal- 
samfunn, ikke bare i kroneverdi, men særlig 
i tapte sosiale (mellom-menneskelige) rela-
sjoner og viktige samfunnsbidrag. Dette er 
verdier som ligger i den norske dugnads-
ånden.
Frivilligheten kan ikke bestilles. Den må 
velges, motiveres og fristes. Ikke styres – 
men veiledes. Vi må tørre å spørre; kan du 
tenke deg å gjøre en frivillig innsats sam-
men med oss?

Frivillig sektor, frivilligheten, de frivillige, ild-
sjelene, hvem er nå alle disse folka? 
«Det är du och jag det, Alfred.»  

Sverre Aae og Per M Sletaune
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Heggedalsposten er et partipolitisk 
uavhengig og livssynsnøytralt blad som 
tilbyr seg å være medlemsblad/meldings-
blad for organisasjoner i Heggedal. 

Organisasjonene er redaksjonelt ansvarlige 
for sine egne sider. Heggedalsposten er et 
prosjekt innenfor Heggedal nærmiljøsentral. 

Bladet trykkes av 07 Media i Aurskog, 
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. N
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Abonnere? 
Heggedalsposten deles ut gratis i distribusjonsområdet. 
Bor du utenfor området, kan du hente bladet på Heggedal 
innbyggertorg eller abonnere og få den tilsendt i posten. 
Abonnementet koster kr 350,- per år for å dekke porto. 
Betaling til bladets konto 6215 05 92467.  

Annonsepriser 2022:

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 ferdig materiell. 
Skal Heggedalsposten 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.

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 Innbyggertorg!
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Det gule huset 
i sentrum

Den store gulmalte trebygningen midt i Heggedal er det eldste 
huset i sentrum. Huset omtales som «Heggedal Meieri» fordi 
det opprinnelig ble bygget som meieri, men også landhandleri 
og bakeri. 

Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Etter at fyrstikkfabrikken var etablert 
i 1875, økte folketallet sterkt i Heg-
gedal. Det ble behov for forretninger 
og service av ulike slag. Et av de før-
ste husene som ble bygd, var Heg-
gedal Meieri og det var bøndene på 
Hovedgården, Yggeset og Vinnulstad 
(Gabriel Blakstad, Lars Yggeseth og 
Peder Windelstad) som gikk sammen 
og dannet andelslaget «Heggedal 
Meieri» i 1880-åra. I åra forut hadde 
de sendt melka med toget til Kristia-
nia Melkeforsyning i Oslo, men noe 
ble også levert til Hanna Larsen som 
drev melkeutsalg i den gamle kver-
nabygningen. Årlig leverte Heggedal 
Meieri ca 250.000 liter til Kristiania 
Melkeforsyning.

Foruten meieri i kjelleretasjen 
inneholdt Heggedal Meieri landhand-
leri i første etasje, meierisal og leilig-
heter i 2. og 3. etasje. I sidebygningen, 
som nå er revet, var det både bakeri, 
leilighet, stall og utedo. Ved siden av 

den lå vognskjul og forrom. Dessuten 
lå den store isbingen like inntil. Isen, 
som ble skåret på Gjellumvannet, ble 
brukt til å kjøle ned melka og andre 
matvarer. Isbingen var stor, sikkert 
fordi både Heggedal Meieri og Rustad 
Meieri som lå et lite steinkast unna 
begge hadde behov for is.

På begynnelsen av 1900-tallet 
skjedde endringer.  I 1919 ble andels-
laget oppløst. Meieridriften fortsatte 
imidlertid fram til 1939 da det ble 
en del av Asker meieri. I 1939 hadde 
Heggedal Meieri og Landhandleri 
seks ansatte. Dessuten hadde de hest 
og disponerte lastebil. Selv om mei-
eridriften opphørte, fortsatte land-
handleriet. I 2. etasje etablerte Asker 
Sparebank filial fra 1913, og omtrent 
samtidig fikk Heggedal eget bibliotek 
i de samme lokalene. Sparebanken ble 
styrt av gårdbruker H. P. Chr. Østern 
som også satt i direksjonen i Asker 
Sparebank. Lærer Gudbrand Thune 
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som var kommet til Heggedal skole i 1912, sto for utlånet 
av den beskjedne boksamlingen. Jeg husker at fru Hvardal 
betjente utlånet i min barndom tidlig på 1950-tallet. Fa-
milien eide fortsatt huset og bodde der. Biblioteket hadde 
tilhold her til 1960-tallet da det ble bygd nytt ved Heggedal 
skole.

Ved århundreskiftet var Nikolai Yggeseth bestyrer av 
landhandleriet og meieriet. Han var for øvrig sønn til en 
av grunnleggerne, Lars Yggeseth. Fra 1919 var det Wil-
liam Grinerud som drev landhandleriet. I 1929 Kjøpte 
Johan Hvardal Heggedal Meieri og Landhandleri. Han 
drev forretningen fram til 1942 da han leide bort driften til 
Erling Kuskerud. På det tidspunktet drev også Gullbjørg 
Karlsen frisørsalong i 2. etasje. Hun flyttet senere salon-
gen til «Kverna». Fra begynnelsen av 1950-tallet var det 

Interiør fra Heggedal Meieri og Landhandleri i 1922. Vi ser kjøpmann William Grinerud helt til venstre.

Postkortet fra 1910 viser Heggedal Meieri midt på bildet
Bildet er fra omkring 1930. Heggedal Vel klagde på forfall 
og manglende vedlikehold.

Paul Lauritsen som drev kolonialforretningen. Han star-
tet den første selvbetjeningsbutikken i Heggedal. Mange 
av de gamle kundene syntes det var rart selv å skulle gå 
rundt å plukke varene fra hyllene. «Jeg føler meg nesten 
som en butikktyv», fortalte en av de første kundene. Etter 
Lauritsen var det Arnesen og til sist Dalsbråten som drev 
kolonialforretningen fram til slutten av 1960-tallet.

Budstikka hadde en reportasje fra Heggedal i 1941. Der 
heter det blant annet om Heggedal Meieri: «Bygningen er 
svært gammel. Omgivelsene her er ikke smukke. En opp-
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På dette fotografiet fra ca. 1890 ser vi Heggedal Meieri midt på bildet. På plakten over døråpningen med kjøpmann 
Nicolai Yggeseth står det: ”Heggedahl Meieri, Landhandleri og Bageri”.

2751 Slik så det ut i 1940, sett fra brua mellom Rustad 
Meieri og Elvelygården.

rydning og nybygging er høilig påkrevet. Men det kom-
mer forhåpentlig når det blir bedre tider igjen.» Omgivel-
sene det siktes til, er den gamle sidebygningen som på det 
tidspunktet var svært forfallen. Også Heggedal Vel hadde 
uttalt seg tidligere om forfallet i sentrum. Vellet mente at 
sidebygningen burde rives.

Etter krigen startet Ingrid og Ernst Bjerknes Heggedal 
Bygg i kjelleretasjen. Her kunne man få kjøpt alt fra ma-
ling og spiker til juletrepynt. De bodde i toppetasjen, men 
tidlig på 1950-tallet kjøpte de Friheim hvor de innredet en 
liten leilighet og ellers hadde lager for byggevarer i den 
delen av huset som hadde vært forsamlingslokale. Hegge-
dal Bygg holdt til her fram til Heggedalssenteret ble bygd 
midt på 1980-tallet. Etterat Bjerknes ga seg, overtok Evy 
Haugland butikken.

Den første bakeren i Heggedal Meieri het Magnus 
Hannestad. Han bodde i sidebygningen med kone og fem 
mindreårige barn. I 1932 startet Karsten Larsen sin bake-
rivirksomhet i det samme lokalet før han bygde like ved 
«Trans’mator’n». Han syklet rundt til forretningene med 
bakervarene i en kurv på bagasjebrettet. Bakeriet i Heg-
gedal Meieri ble nedlagt. I stedet kom det en skomaker 
i lokalet, Kåre Gjellum. Han lappet og halvsålte sko og 
støvler til langt inn på 1950-tallet. Det luktet lær og beka-
tråd hos ham.

Helt fram til omkring 1960 var det en «tjoringsbom» 
for hester foran inngangen til butikken. Her ble hestene 
«parkert» mens folk var inne og handlet. For oss som var 
barn, ble den benyttet til ulike turnøvelser. En liknende 
bom sto foran Rustad Meieri like bortenfor.

Irene Johansen overtok eiendommen omkring 1970. Et-
ter at kolonialbutikken var opphørt og bank og bibliotek 

var flyttet, skulle den gamle meieribygningen få mange 
gjestevisitter av ulike slag, alt fra TV til klær, kunstgalleri 
og blomster. I lokalene etter Heggedal Bygg er det nå fri-
sørsalong, og lokalene etter bank og bibliotek er leilighet. 
Sidebygningen er som nevnt for lengst revet. I den nord-
ligste delen av den hadde Heggedal Bygg i mange år et lite 
lager. På veggen utenfor sto «Plakattavla». På tilsvarende 
svarte tavler ved stasjonen, på «Trevar’n» og ved Gjellum 
ble kinoplakater og andre viktige oppslag behørig stiftet 
opp med tegnestifter.

Sidebygningen og plakattavla som kunne fortelle om 
hva som skulle skje i Heggedal er borte. Men Heggedal 
Meieri – det eldste huset i sentrum - skal få stå som det kul-
turminne det er. Det er vi glade for! Irene Johansen døde i 
2017. I dag er Anne Grehte Thune eier. Hun driver frisør-
salongen i kjelleretasjen.
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Klokka har så vidt bikket 10 
når jeg svinger opp til høyre 

ved skiltet til Hauger gård. 
Der på gårdsplassen, samlet 

rundt bålpanna, sitter en gjeng 
skravleglade mennesker denne 

torsdagen i januar. 

De 10 minusgradene biter 
godt fra seg, men både 

atmosfæren og bålpanna er 
varm. Det samme er kaffen 

som Helge Lindstad raust 
skjenker i kaffekoppen.

samholdGården for
Varmere velkomst skal du lete lenge etter, og 
det tar ikke lang tid før jeg er med i praten; 
som om dette er gamle kjente.

Hun er god på dette, Astrid Lindstad - å få 
folk til å føle seg sett, trygge og ivaretatt. 
Bondegårder har alltid vært en naturlig 
arena for sosialt felleskap og meningsfylte 
oppgaver. Mennesker har behov for kontakt 
med natur og dyr. Stell av dyr og planter, 
matlaging og andre meningsfulle oppgaver 
gir økt livskvalitet og helse. 
- Om du er ti eller 50 år har du like stor glede 
av å klappe en sau, sier Astrid blidt. 
Jeg tenker på mine egne erfaringer med 
sau på fjellet; bli vekket i otta av sauer som 
breker/bråker utenfor hytteveggen og som 
spretter avgårde i en kakofoni av bjelleklang 
når jeg grettent åpner hyttedøra. Jeg er ikke 
helt overbevist om at jeg får så veldig utbytte 
av sauekos - men så treffer jeg Sigrunn! 
Makan til ålreit sau! Kosete og tillitsfull som 
en hund er hun, og jeg varmer hendene 
mine i den varme saueulla...

Siden begynnelsen av mars 2021 har Hauger 
gård deltatt i dette prosjektet med det 
offisielle  navnet  “Sammen  mot  ensomhet 

- gården for glede og samhold”. Dette er 
et lavterskeltilbud i trygge rammer, en god 
arena for økt mestring, utvikling og trivsel. 
Tiltaket skjer i samarbeid med kommunen, 
og er et ledd i myndighetenes satsing for å 
forebygge ensomhet. Et viktig tilbud, spesielt 
nå. Selv om koronarestriksjonene til tider har 
vært meget strenge, har Astrid og Helge kun 
vært nødt til å avlyse tre ganger. Når vi ikke 
lenger får relasjoner «gratis» gjennom jobb, 
skole og hobbier, kan man oppleve at det er 
vanskelig å få tilhørighet til et nytt fellesskap. 
Men også i en etablert hverdag kan man 
savne å møte nye mennesker - da kan man 
bryte ensomhetssirkelen ved å oppsøke nye 
sosiale settinger.

På Hauger er det hester, geiter, sauer, griser, 
ender, høns, kanin og katt. De som kommer 
hit knytter nye bekjentskaper gjennom so-
sialt samvær med både dyr og mennesker, 
og opplever livet på bondegården med 
gårdsaktiviteter alt etter sesong. 

- Vi former dette tilbudet sammen med del-
takerne og gir dem en meningsfylt dag. 
Ingen skal behøve å føle seg ensomme, sier 
Astrid.

glede

- gården for glede og samhold
Dette er et gratis tilbud hver torsdag 
fra kl 10 -14. 
Det er påmelding fra gang til gang til:
Astrid Lindstad • tlf: 911 92 316
eller på mail:  post@hauger-gard.no

Sammen mot ensomhet 

glede samholdog
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Adresse: Heggedalsveien 146
1389 Heggedal

Fra Heggedal stasjon følger du skilter 
mot Dikemark. Dette er Heggedalsveien 
og vi bor i Heggedalsveien 146. 
Det er omtrent 3 km fra Heggedal til oss.

Det er også bussholdeplass rett ved 
gården. Buss nr. 280, holdeplass Hauger.

Her er hauger gård: 

Etter at kaffen er ferdig drukket, er det tid for 
arbeid. Dyra skal fôres, så Lillian og Hilde tar 
turen til grisene. Visste du at grisen er like 
lærenem som en hund? Lillian sier “sitt!” og 
to veloppdragne griser setter seg lydig mens 
de ser lengselsfullt etter maten sin.

samhold

Under: Anniken (som også er bud for Heggedalsposten!) har en prat med Astrid. 
Utenfor bildet koser sauene seg med juletreet.

Ute har både geiter og hester også fått sitt, og nå er det tid for lunsj. Men først må alle hente 
hver sin potet i potetkjelleren. I dag skal vi nemlig bake lomper. Mens potetene koker seg 
møre, tar deltagerne fram matpakkene sine, sender kaffe rundt og straks er praten i gang 
igjen. De fleste av dem som er her i dag er fra Asker, og et par stykker fra Bærum. Det er plass 
til flere rundt bordet til Astrid og Helge, men ikke drøy det for lenge. Foreløpig varer prosjektet 
til ut mai 2022. 

Jacob og Laila pusser 
seletøy

Reidun unner seg litt 
kvalitetstid med pus.

Laila går for å 
lufte endene.

Hønsehauken 
er også glad i 
and, så de må 
gjetes når de 
skal være ute.

samhold
Go´sauen Sigrunn.

Astrid og Helge 
Lindstad
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Program våren 2022
(Med forbehold om coronarestriksjoner!)

Mandag 31. januar kl. 13.00:
Fortellerverksted på innbyggertorget: 
Tema: «Da Drammen var byen» 

Mandag 28. februar kl. 13.00:   se omtale
Fortellerverksted på innbyggertorget:
Tema: «Lokale veinavn» 
Tirsdag 8. mars kl. 19.00:  se omtale
Foredrag v/ Kjartan Fønstelien: 
«Håøya og vår vanskelige kulturarv - sexarbeidere, 
tvangsarbeid og håndgranater. Det merkantile Norges 
skyggeside» I biblioteket på innbyggertorget. 
Torsdag 17. mars kl. 19.00:    se omtale
Åpent årsmøte med foredrag av Yngve Andersen: 
«Skogsdrift før og nå».  
I kafeen på innbyggertorget, eventuelt digitalt møte.

Mandag 28. mars kl. 13.00:   se omtale
Fortellerverksted på innbyggertorget:
Tema: ”Heggedal meieri”. 

Onsdag 6. april kl. 19.00:   
Foredrag ved kommuneplansjef  
Tor Arne Midtbø:
«Om Dikemark sykehus og status 
for Dikemark-området» I Fyrstikken 
på innbyggertorget.

Mandag 25. april kl. 19.00: 
Fortellerverksted på innbyggertorget:
Tema: «Fra kasting på stikka til gambling og 
pokerspill»

Søndag 22. mai kl. 13.00-16.00(ca): 
Vandring på Dikemark. Tidligere overlege Kjell 
Martin Moksness gir oss glimt av sykehusets historie. 
Oppmøte ved administrasjonsbygningen på Dikemark.

Mandag 30. mai kl. 13.00: 
Fortellerverksted på innbyggertorget:
Tema: «Lokale kjendiser og originaler»

Fortellerverksted - vi mimrer sammen!
31. januar: «Da Drammen var byen» 
Da vi kunne ta jernbanen direkte til Drammen, var det like enkelt 
å reise dit som til Oslo, og enklere å finne butikkene. Da bilen 
overtok, var CC i Drammen det nærmeste varehuset. Heggedal 
var i større grad orientert sørover, mot Drammen og Røyken. Og 
Drammen hadde ”Londoner basaren”!

28. februar: 
«Lokale veinavn» 
Hvor kommer våre lokale veinavn fra? Mange veier,  
bakker og strekninger har uoffisielle navn. Det bygges i området, 
og nye veier dukker opp. Er det noen veinavn som mangler? Her 
er det mye å diskutere.

28. mars: «Heggedal meieri» 
Det gule huset i sentrum er en av de 
få restene etter den gamle trehusbe-
byggelsen.  
I huset har det vært bank, bib liotek, 
postkontor, jernvareforretning, kolonial 
og meieri, TV-butikk, og mye mer. 

11.-12. juni: ”Heggedalsdager”:
Lørdag 11. juni: Kulturdag på Heggedal torg. 
Historielaget har stand sammen med andre lokale 
organisasjoner. Underholdning fra scenen.
Søndag 12. juni kl.12.00: «Bli kjent i Heggedal». 
Lokalhistorisk vandring rundt Kistefossdammen, for 
nye og gamle Heggedøler. Starter fra Heggedal torg. 
Søndag 12. juni 11.00-15.00: Åpent på  
«Bekkestua», med enkel servering.

På Kvinnedagen 8. mars holder  
Kjartan Fønstelien foredrag om:  
«Håøya og vår vanskelige kulturarv»  
Håøya nordvest for Drøbak er Oslofjordens største øy. I sommermå-
nedene er den et populært utfartsted for hele regionen. Det har ikke 
alltid vært slik. I 1915 og 1916 ble det oppført nesten 70 bygninger 
på øya. I dag står et tyvetalls igjen av det som en gang var Haaøen 
Fabriker AS. Fabrikken produserte blant annet nitroglyserin, hånd-
granater og landminer til de stridende i den Første Verdenskrig. 
Det var høykonjunktur og mangel på arbeidskraft. Fabrikken hadde 
derfor en avtale med politiet i Kristiania som sendte hundrevis av 
prostituerte til tvangsarbeid på fabrikken. 
Med støtte fra blant annet EU har Høgskolen i 
Østfold jobbet med historien til disse kvinnene 
 siden 2013. Sammen professor Serge von Arx ved 
høyskolen har Fønstelien ledet dette arbeidet.
I biblioteket på Innbyggertorget 
tirsdag 8. mars kl. 19.00

Invitasjon til åpent årsmøte
med foredrag på Heggedal innbyggertorg
torsdag 17. mars kl. 19.00
Kl. 19.00: Årsmøte med behandling av årsberetning, 
regnskap, valg, kontingent og innkomne forslag.

Ca. kl.19.30: 
”Skogsdrift før og nå”, 
foredrag ved 
Yngve Andersen

Enkel servering.

Forslag til årsmøtet må sendes styret innen 1. mars.
Hvis koronarestriksjonene krever det, vil møtet bli avholdt 
digitalt, se våre nettsider -  www.hooh.no. 
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Er du interessert i  
slektsforskning?
Historielaget ønsker å starte 
en slektsforskningsgruppe. Vi 
vil gjerne arrangere kurs for 
nybegynnere og viderekom-
mende. Slektsforskning kan 
drives på mange ulike nivåer, 
og det finnes mange åpne kil-
der på nettet, som kirkebøker, 
folketellinger og offentlige do-
kumenter. 

Slektstreet kan legges inn i 
programmer som kobler deg 
opp mot andre slektstrær. 

Skal du inn i originalt materia-
le, kan du også være interes-
sert i å lære tyding av gotisk 
skrift.

Er du interessert? Ta kontakt 
med vårt styremedlem 
Øistein Yggeseth 
på telefon 954 77 090, 
eller på mail: oeisy@online.no.

Fortellerverksted - vi mimrer sammen!
31. januar: «Da Drammen var byen» 
Da vi kunne ta jernbanen direkte til Drammen, var det like enkelt 
å reise dit som til Oslo, og enklere å finne butikkene. Da bilen 
overtok, var CC i Drammen det nærmeste varehuset. Heggedal 
var i større grad orientert sørover, mot Drammen og Røyken. Og 
Drammen hadde ”Londoner basaren”!

28. februar: 
«Lokale veinavn» 
Hvor kommer våre lokale veinavn fra? Mange veier,  
bakker og strekninger har uoffisielle navn. Det bygges i området, 
og nye veier dukker opp. Er det noen veinavn som mangler? Her 
er det mye å diskutere.

28. mars: «Heggedal meieri» 
Det gule huset i sentrum er en av de 
få restene etter den gamle trehusbe-
byggelsen.  
I huset har det vært bank, bib liotek, 
postkontor, jernvareforretning, kolonial 
og meieri, TV-butikk, og mye mer. 

Historielagets program, årsmøtepapirer, bilder og andre nyheter  
finner du på lagets nettsider: www.hooh.no.

På Kvinnedagen 8. mars holder  
Kjartan Fønstelien foredrag om:  
«Håøya og vår vanskelige kulturarv»  
Håøya nordvest for Drøbak er Oslofjordens største øy. I sommermå-
nedene er den et populært utfartsted for hele regionen. Det har ikke 
alltid vært slik. I 1915 og 1916 ble det oppført nesten 70 bygninger 
på øya. I dag står et tyvetalls igjen av det som en gang var Haaøen 
Fabriker AS. Fabrikken produserte blant annet nitroglyserin, hånd-
granater og landminer til de stridende i den Første Verdenskrig. 
Det var høykonjunktur og mangel på arbeidskraft. Fabrikken hadde 
derfor en avtale med politiet i Kristiania som sendte hundrevis av 
prostituerte til tvangsarbeid på fabrikken. 
Med støtte fra blant annet EU har Høgskolen i 
Østfold jobbet med historien til disse kvinnene 
 siden 2013. Sammen professor Serge von Arx ved 
høyskolen har Fønstelien ledet dette arbeidet.
I biblioteket på Innbyggertorget 
tirsdag 8. mars kl. 19.00

• Har du lyst til å hjelpe til på ett eller flere 
arrangementer? En hjelpende hånd til å 
vise vei, til rigging og rydding, til servering 
og mer. 

• Har du lyst til å gjøre praktisk arbeid? 
Damvokterboligen og «Bekkestua» skal 
vedlikeholdes og forbedres. På «Bekkes-
tua» kan du være med å holde åpent noen 
søndager på våren og høsten. 

• Vi har flere turstier som er skiltet, men skil-
tingen må vedlikeholdes. Og du kan bli med 
på å merkeet gammelt veifar fra Eid til Sjø-
vollbukta sammen med Vollen Historielag. 

• Eller kanskje du har lyst til å lage en lo-
kal «stolpejakt»?

• Er du god på Facebook? Historielaget 
skulle gjerne hatt en levende facebook-side.

Historielaget trenger (litt av) deg!
Har du lyst til å bidra litt i nærmiljøet? Historielaget har små og store oppgaver som 
venter på deg, både innendørs og utendørs. Du gir et bidrag til lokalmiljøet, og det 
er en fin måte å bli kjent med lokalhistoria, og med andre historieinteresserte.

• Er du glad i å skrive? Årbokkomiteen 
tar imot små og store bidrag. Du trenger 
ikke å kunne mye om et tema. Vi finner 
stoff og materiale underveis. Veldig spen-
nende!

• Er du interessert i å lage systemer og 
arkiver? Historielaget har  lokalhistorisk 
materiale  og bilder som skulle vært sor-
tert og arkivert. 

• Har du lyst til å bli kasserer? Du kan vel-
ge om du vil sitte i styret eller ikke.

• Kanskje du har lyst til å være med å ut-
vikle Historielaget, finne nye arbeidsom-
råder og aktiviteter, eller gjøre ting på nye 
måter? Styret har bruk for flere folk!

Kontakt styret - f.eks. Dag Henning Sæther 
på 97740617 eller d-hen-sa@online.no

N
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Tekst: Hilde Tørhaug
Foto: Morten Flaten
Design: Anders Lie Hagen

hbs.korps.no

Korpset spiller 
seg inn i 2022

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

Korpset på nett: hbs.korps.no

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

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

Nå er det lenge siden sist 
distriktsmesterskap på grunn 
av pandemien. Hvis vi kaster 
blikket tilbake til 2019, ser vi at 
hovedkorpset vårt kom på 2. 
plass i 2. divisjon for janitsjar! 
Ambisjonene og håpet for årets 
mesterskap er høye, men det 
viktigste er å jobbe sammen 
mot et felles mål og spillegle-
den som er med på veien dit.

Det går mot lysere tider!

I fjor høst holdt skolekorpset konsert i Sekkefabrikken kulturhus.

Et nytt år har startet, med 
nye muligheter – også for 
Heggedal og Blakstad 
skolekorps!

Vi har begynt på nok et år hvor 
koronatiltak setter rammene, og 
det kan godt være at når denne 
saken går i trykken, er tiltakene 
endret igjen. Men er det noe 
pandemien har lært oss, så 
er det at vi klarer å gjøre det 
beste ut av enhver situasjon. 
Slik situasjonen er i skrivende 
stund, kan alle de flotte aspi-
rantene som startet i høst øve 
som «vanlig» siden de er færre 
enn 20. Det samme gjelder 
juniorkorpset. Vi passer på god 
håndhygiene og avstand, men 
spillegleden lar seg ikke dempe 
– heldigvis!

Hovedkorpset øver for tida i 
to puljer, messing og slagverk 
i første pulje, treblås i andre 
pulje. De øver på et lengre og 
nokså utfordrende stykke til 
distriktsmesterskapet for skole-
korps, eller bare «DM» som det 
kalles i korpskretser. DM her 
på Østlandet arrangeres i både 
Lørenskog, Fredrikstad og As-
ker. I mesterskapet blir korpset 
bedømt av høyt kvalifiserte og 
erfarne dommere. DM i Asker 
går av stabelen 19. mars, så 
det skal øves godt helt fram til 
selve dagen.

Magnus Tumyr er blant korpsets valthornister.
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Så spør jeg deg…
Det er mye styr med bryllup. Tid og sted og mat 

og drikke og hvem skal bes og hvem skal ikke. Og 
bryllups kjole, for all del. Over et år i forveien må det 
ordnes og sist bestilles kirken. Den er jo der, og en 
prest fins alltid.

Svarer noen nei? Det har hendt, men da har presten 
sannsynligvis stokket om på attestene. Slik det skjedde 
litt lenger sør da det var tre vielser på samme dag. Da 
svarte brudgommen kontant nei, den bruden skulle 
han ikke ha.

Ellers er det slutt på de tider da han og hun ikke 
hadde sett hverandre før bryllupet. Da bruden ble ført 
inn med slør for ansiktet og det kunne bli en stor over-
raskelse hva som skjulte seg bak sløret. Det hendte vel 
at noen vielser begynte med et huff. Enten fra den ene 
eller andre.

Men jeg har vært med på en seremoni der brudgom-
men skulle svart nei. Jeg var klokker i en kirke i Oslo 
i studietiden og bivånet soknepresten som høytidelig 
spurte Hans Berg om han ville ha Grethe Rosenus-
sen som hos han sto. Det ville Hans og så ble de viet. 
Hun het jo ikke Rosenussen, men den gang ble attester 
skrevet for hånd, og med litt slurv ble Rasmussen til 
det det ble. Så ekteskapet kunne egentlig vært omstøtt. 
Pussig at ingen protesterte.

Dessuten har jeg foretatt en vielse der jeg ikke ante 
hva jeg sa. Paret skulle vies i Heggedal på finsk. Jeg 
er ikke god i finsk. En oversetter omsatte ritualet fra 
norsk, og jeg leste det han hadde skrevet. Brud og 
brudgom svarte noe på de riktige steder og jeg sendte 
dem ut med Mendelssohn. Jeg hadde ikke peiling på 
hva jeg hadde sagt. Om de ble skikkelig viet? Det håper 
jeg da.

Det fins masse historier om hva som har skjedd i og 
rundt bryllup. Noen har virkelig skjedd, andre ikke.

Det ble i alle fall virkelig da en herværende hegge-
døl skulle gifte seg for noen år siden. Etter en liv-
lig natt i forveien, fant hans bror ut at så lett skulle 
ikke broder´n slippe. Da den intetanende brudgom 
knelte ved alterringen i Heggedal kirke, kunne alle se 
 dagens tydelige melding. Under den ene skoen sto det 
”HJELP”, under den andre: ”MEG”. Det ble uro i 
menigheten...

Men det er greit å ikke lage krøll i seremonien i 
kirken. Det er en høytidelighet med mye følelser og 
forventninger. For katolikkene er ekteskaps inngåelse 

også et sakrament.
Nei, skal man bølle, kan det gjøres etterpå. Jeg spilte 

en gang i et band, og da bassisten vår hadde giftet seg 
og skulle på bryllupsreise til Spania, sendte vi med 
basskassen hans. Tom. Det syntes vi var veldig mor-
somt. Han syntes visst ikke det. Han satt svært lenge 
inne hos tollen for å forklare hvorfor han reiste til 
Spania med tom basskasse. Godt vi ikke også la inn 
noen plastposer med mel. Det hadde vi faktisk tenkt. 
Da hadde han sittet der ennå...Og da gitaristen dro på 
reise til London med ny kone, sendte vi med ski og 
staver. Sommer og hetebølge og vandring i sentrum 
med kofferter, ski på skulderen og i overkant sur brud. 
Morsomt. Tenkte vi...

Norske navn er en sann dokumentasjon av skog og 
fjell og hav og fjord. Av hvor slekta kommer fra og 
hvordan terrenget ser ut: Sørigard og Nordigard og 
Nedrestøl og Uppigard, det er Eik og Gran og Furu og 
Berg og Bekk. Og noen ganger kan det bli en spesiell 
kombinasjon.

Det hadde seg slik at odelsgutten på den øverste 
gården i dalen, Ola Oppi skulle gifte seg. Han hadde 
fått ja fra datter til bygdas møbelsnekker og treskjærer, 
Kari Treseng. Første salme var sunget og sognepres-
ten hadde fått et tydelig ja fra brudgommen. Deretter 
var det bruden. ”Så spør jeg deg, Kari 
Treseng. Vil du ha Ola Oppi?” 
Bruden rødmet blygt og hvisket: 
”Ja, takk!”Tekst: Toralf Dehli

Illustrasjon: Ole-Herman Bjor
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Heggedal innbyggertorgs program
Februar-mars 2022

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.

Heggedal innbyggertorg
Administrasjon: 

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

Innbyggerservice, tlf: 66 70 00 00 

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 

Innbyggertorgets 
kafé er åpen

Man- fre 09.00-16.00  
Tlf: 477 83 054

Heggedal 
nærmiljøsentral

 tlf: 952 73 504 
post@iheggedal.no

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

Februar  
01.02. 
10.00-15.00 

Asker seniortreff, påmelding 
v/Helsefremmende og forebyggende tjenester 

02.02. 
11.00-12.00 

Lesesirkel 

02.02. 
12.00-13.00 

Barseltreff med tema tøybleier 
v/Marte Kjølstad 

05.02. Konsert v/Oscar Danielson. Billetter: 
www.sekkefabrikken.no 

08.02. 
10.00-15.00 

Asker seniortreff, påmelding   
v/Helsefremmende og forebyggende tjenester 

10.02. 
17.00-22.00 

Heggedal lokalsamfunnsutvalg 

15.02. 
10.00-15.00 

Asker seniortreff, påmelding 
v/Helsefremmende og forebyggende tjenester 

19.02. 
12.00-14.00 

Film for barn 

21.02. 
13.30-15.30 

Papirverksted for barn 

21.02-25.02. 
Film hver dag 12.00 

Vinterferieaktiviteter for barn 

Mars  
01.03. 
17.00-21.00 

Pårørendeskolen, påmelding  
v/Hjemmetjenesten Asker kommune 

02.03. 
11.00-12.00 

Lesesirkel 

04.03. 
12.00-13.00 

Bæretreff for barselforeldre 

08.03. 
17.00-21.00 

Pårørendeskolen, påmelding  
v/Hjemmetjenesten Asker kommune 

08.03. 
19.00-21.00 

Foredrag «Håøya og vår vanskelige kulturarv-
sexarbeidere, tvangsarbeid og håndgranater. 
Det merkantile Norges skyggeside» 

17.03. 
17.00-21.30 

Heggedal lokalsamfunnsutvalg 

17.03. 
19.00-21.00 

Åpent årsmøtemøte og foredrag «skogsdrift før 
og nå» v/Historielaget 

19.03. 
12.00-12.30 

Dronningtimen- en magisk eventyrstund 

20.03. 
19.30 

Konsert med de små grå, billetter 
www.sekkefabrikken.no 

22.03. 
17.00-21.00 

Pårørendeskolen, påmelding 
v/Hjemmetjenesten Asker kommune 

29.03. 
17.00-21.00 

Pårørendeskolen, påmelding 
v/Hjemmetjenesten Asker kommune 

 

HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Heggedal innbyggertorgs program
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 Tor 12.00-19.00    Hver 4. lør 11.00-15.00      

Utenom disse tidene kan bøker lånes og leveres i låneautomaten.

Heggedal innbyggertorg
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Det kan komme endringer i programmet etter publisering. Se aktivitetskalenderen 
hvaskjeriasker.no. Du finner du også mer informasjon på @heggedalinnbyggertorg på 
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Innbyggertorgets 
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Man- fre 09.00-16.00  
Tlf: 477 83 054

Heggedal 
nærmiljøsentral

 tlf: 952 73 504 
post@iheggedal.no

Aktiv på dagtid 
arrangerer yoga hver tirsdag kl 10.00

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

Lesesirkel for deg som liker 
å lese og snakke om bøker

Allsang v/ Helselaget
hver onsdag
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Mandag  
10.00-16.00 Kunstgruppen ART v/ Ragnhild Gisle 
10.30-11.30 Styrke og balansegruppe 
11.00-12.30 GlaTrimmen v/ Laila Samuelsen (utendørs) 
13.00-15.00 
(En mandag i måneden) 

Filmmatiné for voksne 

13.00-14.00 
(Siste mandag i måneden) 

Fortellerverksted i kaféen v/Heggedal og omegn 
historielag 

Tirsdag  
10.00-11.00 Yoga v/ Aktiv på dagtid 
10.00-14.00 Håndarbeidsstue v/Helselaget 
11.00-12.00 Meditasjon v/Marija 
12.30-13.00 Eventyrstund for alle barn 
14.00-15.00 
(Siste tirsdag i måneden) 

Jazzkonsert for det grå gull 

14.00-15.30 Digital hjelp v/Seniornett 
18.00-21.00 
(Oddetallsuker) 

Lappeklubb v/Ella Jensen 

Onsdag  
12.00-14.30 Seniordans v/Heggedal seniordans 
09.45-11.15 Dametrim v/ Helselaget 
12.00-13.00 Hørselshjelp v/Norges hørselsforbund 
12.00-14.00 Allsang v/Helselaget 
Torsdag  
10.00 Torsdagsklubben v/Nærmiljøsentralen.  

Med eldrerådets time en  gang i måneden. 
10.00-14.00 
(Partallsuker) 

Lappeteknikk på Innsikt med Ella Jensen 

11.00-15.00 Bridge v/Bridgeklubben 
14.00-16.00 
(kaféen) 

Noen å prate med v/Heggedal menighet 

18.00 Språkkafè i biblioteket 
18.00-21.00 
(Partallsuker) 

Lappeklubb v/Ella Jensen 

19.00-22.00 Putteliga for frisbeegolfere 
Fredag  
Oddetallsuker Barseltreff på Den grønne gren 
12.30-13.30 
(Partallsuker) 

Lapskaus på Den grønne gren 
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Faste aktiviteter våren 2022

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

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

Mandag  
10.00-16.00 Kunstgruppen ART v/ Ragnhild Gisle 
10.30-11.30 Styrke og balansegruppe 
11.00-12.30 GlaTrimmen v/ Laila Samuelsen (utendørs) 
13.00-15.00 
(En mandag i måneden) 

Filmmatiné for voksne 

13.00-14.00 
(Siste mandag i måneden) 

Fortellerverksted i kaféen v/Heggedal og omegn 
historielag 

Tirsdag  
10.00-11.00 Yoga v/ Aktiv på dagtid 
10.00-14.00 Håndarbeidsstue v/Helselaget 
11.00-12.00 Meditasjon v/Marija 
12.30-13.00 Eventyrstund for alle barn 
14.00-15.00 
(Siste tirsdag i måneden) 

Jazzkonsert for det grå gull 

14.00-15.30 Digital hjelp v/Seniornett 
18.00-21.00 
(Oddetallsuker) 

Lappeklubb v/Ella Jensen 

Onsdag  
12.00-14.30 Seniordans v/Heggedal seniordans 
09.45-11.15 Dametrim v/ Helselaget 
12.00-13.00 Hørselshjelp v/Norges hørselsforbund 
12.00-14.00 Allsang v/Helselaget 
Torsdag  
10.00 Torsdagsklubben v/Nærmiljøsentralen.  

Med eldrerådets time en  gang i måneden. 
10.00-14.00 
(Partallsuker) 

Lappeteknikk på Innsikt med Ella Jensen 

11.00-15.00 Bridge v/Bridgeklubben 
14.00-16.00 
(kaféen) 

Noen å prate med v/Heggedal menighet 

18.00 Språkkafè i biblioteket 
18.00-21.00 
(Partallsuker) 

Lappeklubb v/Ella Jensen 

19.00-22.00 Putteliga for frisbeegolfere 
Fredag  
Oddetallsuker Barseltreff på Den grønne gren 
12.30-13.30 
(Partallsuker) 

Lapskaus på Den grønne gren 

 

“Jazz for det grå gull” kl 14.00 “Jazz for det grå gull” kl 14.00 
siste tirsdag i månedensiste tirsdag i måneden
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Home-Start Familiekontakten
Home-Start Familiekontakten tilbyr støtte, 
vennskap og hjelp til småbarnsfamilier som 
opplever å være i en vanskelig livssituasjon.

Home-Start Asker fylte nylig 25 år. Gjennom denne tiden 
er det mange familier som har fått hjelp og støtte. Hegge-
dalsposten har snakket med Astrid Ramdal som har vært 
med i det frivillige teamet i vel 10 år.
– Hvordan og hvorfor begynte du i Home-Start.
– Jeg sluttet som lærer med AFP da jeg var 62. Da var 
jeg innstilt på at jeg måtte fylle livet mitt med noe annet. 
Jeg hadde store barnebarn og mye fritid. Jeg var innom 
på Hasselbakken i Asker hvor de har ulike kontorer for 
forskjellige frivillige organisasjoner. Der traff jeg på en 
dame som sa at du må bare melde deg inn i Home-Start. 
Det gjorde jeg og meldte meg samtidig som Flykting-
guide. Jeg var Flykning-guide i tre år. Det var også veldig 
interessant, men forskjellig fra Home-Start.
– Hva er Home-Start?
– Det er en frivillig, lavterskel organisasjon   som hjelpe 
familier. Ideen kommer fra England, derav navnet. Det 
eneste kravet er at familien må ha minst ett barn under 
skolealder. Home-Start baserer seg på frivillig innsats og 
i dag er det rundt 30 aktive familiekontakter, men det er 
behov for flere. For å støtte og veilede familiekontaktene 
lønner Asker kommune to koordinatorer. For å bli fami-
liekontakt i Home-Start må man gjennomføre et kurs på 
24 timer som strekker seg over 10 uker. Et kurs for nye 
hjelpere begynner i mars i Midtbygda. Da er det bare å 
melde seg på! Etter kommune sammenslåingen har det 
blitt et større område å dekke. I Hurum var det tidligere 
drevet slikt arbeid, men ingen aktivitet i Røyken. Det er 
behov for flere familiekontakter, spesielt syd i kommu-
nen.
– Kan du anbefale dette til andre?
– For meg har dette vært veldig hyggelig og givende. 
Vi har kontakt med en familie om gangen og oppdraget 
varer normalt et halvt år, men det hender det er behov 
for å forlenge avtalen. En må regne med å bruke vel tre 
timer i uken. Det er jo ikke mye. En kan tenke at tre timer 
i uken ikke kan gjøre så stor forskjell, men det viser seg at 
familien setter stor pris på den hjelpen de får. I tillegg må 
en regne noe tid til kontakt med koordinatorene og det er 
tilbud om fagkvelder. Jeg synes arbeidet er godt lagt opp. 
En får veiledning og støtte så en føler at en ikke står alene 
i arbeidet. Veldig god backing!
– Hvem er det som ber om hjelp?
– Det varierer en del, men familien må ha minst et barn 
under skolealder. Noen har fått tvillinger eller kanskje et 
barn som gråter mye. Da kan det være godt å få mulighet 
til å sove noen timer på dagtid. Noen er også ene-foreldre 
og trenger en å prate med. Ofte har de som tar kontakt 
ingen familie i nærheten. Det kan være utlendinger, men 
de fleste er vanlige norske familier. Det er mange ulike 
behov. Selv om kravet er at det er minst ett barn under 
skolealder, hender det at det er større søsken som også 

kan trenge hjelp. En gang var det behov for leksehjelp.
– Føler du at det ofte er vanskelig å sette grenser for 
arbeidet? De er vel ofte et ubegrenset behov?
– Her får vi god hjelp av koordinatorene. Vi har også vei-
ledningsmøter hvor vi kan drøfte situasjonen med andre 
med mye erfaring. Men det kan ofte være vanskelig å 
avslutte oppgaven. Mange ønsker å opprettholde kon-
takten videre. Men vi kan jo ikke ha kontakt med alle og 
oftest går det greit å avlutte oppdraget. Men i en familie 
har jeg opprettholdt kontakten gjennom flere år og er blitt 
en ekstra bestemor. 
– Er det noen typiske behov som går igjen?
– Noen er ensomme. Noen har familie langt borte og noen 
er alene med mye ansvar. Første gang en får barn er det 
jo ofte litt mye som kan være litt vanskelig, og da kan det 
være fint å ha noen å snakke med. 
– Hvordan blir familiene kjent med dere?
Det kan være tilfeldigheter, men mange får gjerne opplys-
ning om dette fra helsesøster når de er på kontroll med 
barnet.
– Er det bare damer som er med i Home Start?
– Ja, slik er det i dag, men det er ikke noen regel. Den 
en støtter er gjerne en mor, men det kan også være en 
far. For noen år tilbake var jeg hos en familie som fikk et 
sykt barn og moren var på sykehuset med barnet i flere 
måneder. Da hadde jeg kontakt med pappaen og det eldre 
barnet.
Mer informasjon om Home-Start familiekontakten finner 
du på hjemmesiden til Asker kommune.  Om du ønsker å 
bli en «Homestarter» kan du ta kontakt via hjemmesiden 
eller ved å ringe 917 70 667 eller 404 33 006. I tillegg til 
å være en god støtte og hjelp for familier – vil du bli en 
del av et veldig hyggelig sosialt felleskap.

Astrid Ramdal

Ole-Herman Bjor
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Gratis mat som kjeks, frukt, toast og saft har de også fått. Ungdommene selv har vært 
fornøyde med tiltaket, men for dem som går på videregående skole har tiden blitt litt 
knapp.  De oppmøtte har virkelig fått utfordret kreativiteten sin og laget alt fra tennbriketter 
til stearinlys og nisser. Om du er ungdom og tenker du har en interesse for dette er det 
bare å komme innom Omattatt da vel!  

LP-plate malt og signert 
med favorittsitatet til 
en ungdom fra en bok.

Åpningstider Ungdomsklubbene:
Klokkergården i Røyken 
Tirsdager og torsdager kl. 14 – 20  

Skrevet av: Weronika Margol

Radar i Asker, kafé
Onsdager og torsdager kl. 17 - 20 

Kaliber i Heggedal 
Tirsdager og torsdager kl. 14 – 20 

Siden i høst har Omattatt holdt åpent for ungdommer fra og med 
7. klasse og oppover hver onsdag fra kl. 14.15 til kl. 17. Oppmøtet 
har vært variert, men de som har møtt opp har alle vært blide og 
kreative ungdommer som ønsker å bli mer bevisste på gjenbruk.

KREKREATIVITET,
KOS 

GJEGJENBRUK!&

Radar i Asker, aktivitet 
Mandager og tirsdager kl. 15 - 20 

Pyntegjenstand laget 
av undertegnende.

Vi dypper stearinlys.
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        HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER        &  STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD
HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER &
STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD

Nytt år, nye muligheter!                                                                                                                                       

2021 var også et litt vanskelig år for Hovedgården, som for oss 
alle.  Vi har holdt mye stengt, men har da benyttet muligheten 
til vedlikehold.  Vi har fått innstalert brannslukningsanlegg og 
nytt el.skap.  Tusen takk til alle som har vært med på å bidra til 
at vi har fått dette til.  Vi håper at smitten i samfunnet bedrer 
seg i dette året og at vi igjen kan få en gård som er åpen for  
arrangementer, mere enn hva vi hadde ifjor og i 2020.                                                                  

Befokningsveksten i Heggedal fortsetter, og vi som steller med 
Hovedgården gjør vårt for at gården skal være til glede for de 
som flytter til Heggedal og for de som allerede bor der. Vi håper 
dere gleder dere over å ha en slik perle i bygda. Plenene rundt 
gården er et yndet utfartssted for bygdas yngre garde.  Det 
gleder oss å se at området er i bruk.  Vi har god plass på tunet 
og Heggedal Hovedgårds Venner har plass til flere medlemmer.  
STØTT OSS !
Årskontingenten er kr 100,- pr år.  Kontingenten kan  
betales til: konto 7874 05 04702 eller  VIPPS 104417 
Husk å påføre navn/adresse og veldig gjerne også e-post 
adresse. 
Henvendelser kan sendes til e-post: p-sandbr@online.no.  
Ønsker du å bidra litt aktivt sammen med / i styret, så er du  
hjertelig velkommen!  Send gjerne en e-post til  
p-sandbr@online.no
            Per Sandbrekke   

26 Annonse CUT.indd   9 03.05.2017   23:26:20
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DITT LOKALE HANDELSSTED

hygg deg 

 i heggedal



I år starter renovering av Sentrumsgården. Torg- og 
parkområdene langs Kistefossdammen skal fullføres. Fra 
2023 venter flere andre prosjekter. Her får du oversikten 
over hva som vil skje i Heggedal sentrum fremover.

Sentrumsgården
Snart starter renovering av Sentrumsgården. Bygget fra 1985 
skal oppgraderes med ny fasade, mens den eksisterende 
konstruksjonen beholdes. I første etasje vil det fortsatt være 
forretninger, mens de øvre etasjene skal bygges om til leilig-
heter. Det vil bli 25 leiligheter i bygget. Mansardtaket erstattes 
med et flatt tak, som gjør dagens loftsetasje til en 4. etasje. 
Ny gesimshøyde tilsvarer omtrent dagens mønehøyde, og 
kommunens beregninger viser at sikten fra kirken vil være 
nesten den samme som i dag. På taket vil det bli takterrasser 
og solceller, samt tilrettelagt for fordrøyning. Forutsatt riktig 
prising av prosjektet vil entreprenør Strøm Gundersen, som 
bygget Heggedal Torg, få oppdraget med å renovere Sen-
trumsgården. Planlagt oppstart er 2. kvartal 2022. Dessuten 
er det politisk vedtatt at byggeplassen skal være fossilfri.

Fyrhus og rampebygg
På fabrikktomta, vest for Skitthegga, planlegger Tandberg 
Eiendom ytterligere utbygging fra 2023. Først vil det eksi-
sterende fyrhuset bygges om, tiltenkt servering. Ved siden av 
kommer et rampehus i tilknytning til dagens bro over jernba-
nen. Her planlegges 24 leiligheter og også lokaler til næring.

Hjørnebygg II
Hjørnebygget i sentrum, med adresse Trevaren, vil få sel-
skap. Mellom dagens bygg og gamle Heggedal Bakeri skal 
det bygges et nytt hjørnebygg. Arkitekturen vil være tilsva-
rende som Hjørnebygg I, men med litt mer treverk. Bygget vil 
huse syv rekkehus og forretninger på bakkeplan. Det vil bli 
gjort et terrenginngrep for å sikre sikten fra kirken. Arbeidet 
vil først starte etter at rehabilitering av Sentrumsgården er 
fullført.

Rustad meieri
Heggedals gamle meieri ble i fjor høst flyttet tilbake til sen-
trum, der det utgjør et av flere eldre trehus i gata. Bygget skal 
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Tekst: Anders Lie Hagen                       Alle foto: Terje Reier Gundersen
        Alle illustrasjoner: VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

I 2. kvartal starter renovering av Sentrumsgården.
Her er en skisse som viser den nye utformingen.

Status for prosjektene i 
Heggedal sentrum

I bygg 1A ventes tannlegesenter, spasenter, 
kiropraktor og et mindre treningssenter. Lokale-
ne vil være ferdige til sommeren. Ut mot torget 
skal det bygges et galleri og utstillingslokale.

I bygg 4 er det planlagt for servering. Det skal bygges en 
multi-løsning for ett bespisningskonsept (som også er mulig å 

dele av til to). Det er foreløpig ingen avtaler med drivere.

Rampehuset slik det er rammesøkt med fyrhuset i bakgrunnen.

Hjørnebygg II bygges ikke helt inntil Hjørnebygg I. Dette gir en 
direkte gangforbindelse fra Heggedalsveien til gårdsrommet.



få en ny, restaurert førsteetasje som skal kunne brukes som sel-
skaps- og aktivitetslokale. De øvrige etasjene er tenkt som bolig.

Låven
Ved siden av Rustad meieri er det planlagt et nytt bygg, formet 
som en låve. Bygningen vil ligge langs Heggedalsveien, vis-à-
vis Heggeodden. Her er det tenkt å være servering; pizzeria på 
kveldstid, bakevarer og kaffebar på dagtid. Driver er enda ikke 
på plass. Mellom låven og meieriet blir det et lite torg. Bygging 
starter først etter at Sentrumsgården er ferdig rehabilitert.

Irene II
På andre siden av gata, som har fått navnet Meierigangen, fullføres 
byggingen av et annet kompleks. Irene II vil ferdigstilles 1. kvartal 
2022. Bygget har fire leiligheter som skal leies ut av Tandberg Eien-
dom. I første etasje vil selskapet ha sitt avdelingskontor og møterom/
showroom med prosjektmodeller for å vise Heggedals nåværende og 
videre utvikling.

Parkanlegg mot Kistefossdammen
Arbeidene med torg- og parkområder går etter planen. Det midlertidi-
ge luftspennet er fjernet. Infrastruktur er lagt i bakken og støttemurer 
bygd. Nå etableres bryggesti lang dammen og det pågår tekniske ar-
beider knyttet til vannsettning av en skulptur. Det arbeides også med 
gatevarmeanlegget. Planlagt ferdigstillelse i slutten av august 2022. 
Parken har foreløpig ikke fått et navn, men Heggedal og omegn 
historielag har i en henvendelse til kommunen foreslått 
Kværnaparken. Kværna-eiendommen var opprinnelig en 
plass under Hovedgården og omfattet hele det gamle  
sentrum. Mølleren bodde i huset som ble kalt ”Kværna”, 
hvor den nyeste utgaven av Kværnahuset ble revet i 2016. 
I en debatt på Heggedalspostens Facebook-side i 2020 
var andre navneforslag: Mølleparken, Ullevaren  
parkorama, Kistefossparken, Sentrumsparken, Trevaren brygge, 
Kisteoddden, Fabrikkparken og Granittparken.

Kunst og nye broer i vente
I rundkjøringen mellom Hjørnebygget og Heggedal Torg vil vi til  
sommeren kunne beskue et kunstverk av Magne Furuholmen. 
Dessuten er dagens broer over Skitthegga tenkt erstattet av broer 
med innslag av cortenstål, tilsvarende materiale som jernbanebroen.

Tekst: Anders Lie Hagen                       Alle foto: Terje Reier Gundersen
        Alle illustrasjoner: VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

I 2. kvartal starter renovering av Sentrumsgården.
Her er en skisse som viser den nye utformingen.
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I bygg 1A ventes tannlegesenter, spasenter, 
kiropraktor og et mindre treningssenter. Lokale-
ne vil være ferdige til sommeren. Ut mot torget 
skal det bygges et galleri og utstillingslokale.

I bygg 1B er det ferdigstilt tre kontorseksjoner til 
utleie på ca. 150 kvm pr. enhet, hvorav et er kontor-
fellesskap. Kontorseksjonene ligger i 2., 3. og 4. etg.

I bygg 2 holder Kiwi til i 
underetasjen. På gateplan er 
blomsterbutikken Orangeriet, 
Bakkal og Balto hundeutstyrs-
butikk. Det er også ønske om 
et bakeri i bygget, men forelø-
pig er ingen avtaler på plass. 
Hjemmetjenesten er i 2. etg, 

Heggedal legesenter i 3. etg. og 
kommunens avdeling for BPA, 

støttekontakt og avlastning over 
18 år i 4. etg.

Her er det også et lokale tiltenkt 
Vinmonopolet. Hver høst avgjør 
Vinmonopolet nye etablerings-
steder. Heggedal var blant 200 
kandidater i fjor høst, men ble 

ikke valgt i denne omgang.

I bygg 4 er det planlagt for servering. Det skal bygges en 
multi-løsning for ett bespisningskonsept (som også er mulig å 

dele av til to). Det er foreløpig ingen avtaler med drivere.
Foto: Ian Spink (august, 2021)

I bygg 3 er Innbyggertorget, bibliotek, 
post, helsestasjon og nærmiljøsentral.

Rampehuset slik det er rammesøkt med fyrhuset i bakgrunnen.

Hjørnebygg II bygges ikke helt inntil Hjørnebygg I. Dette gir en 
direkte gangforbindelse fra Heggedalsveien til gårdsrommet.

Forslag til ny utforming av fabrikkbroa.

Det er så langt solgt 100 leiligheter på Heggedal torg, 
mens 17 er igjen for salg. Utomhusplanene er prosjektert 
og vil bli fullført så snart forholdene tillater det til våren. 

Rustad meieri er flyttet tilbake. Låven (illustrasjon) vil 
bygges på plassen ovenfor og skal skape fasadeliv mot 
miljøgata. Foto: Anders Lie Hagen



Fra 1. januar trykkes Heg
gedalsposten ved 07 Medias 
trykkeri i Aurskog. 07 Media 

har Norges største trykkeri, fordelt på produksjons
lokaler i Oslo, Kristiansand og Aurskog. Med 200 an
satte omsettes det trykkeritjenester for 400 millioner 
årlig. 07 Media ble etablert i 2007, da 6 mediebedrif
ter ble slått sammen. En ny fusjon er annonsert, til et 
konsern med 360 ansatte.
07 Media leverer alle slags trykksaker og tjenester 
innen web og digitale medier. Det representerer alt 
fra design og trykking til lagerhold, pakking og distri
busjon.
Heggedalsposten har jevnlig fått spørsmål om og kri
tikk for å trykke i Latvia. Det gjelder både hvorfor vi 
ikke bruker et norsk trykkeri, og spesielt miljøbelast
ningen ved å transportere bladene fra Latvia til Heg
gedal. Men da Heggedalsposten startet opp i 2007 
ville det vært vanskelig å klare det med norske tryk
keripriser. 
I dag er forholdet et helt annet. Heggedalsposten får 
nå faktisk en lavere pris fra 07 Media enn vi hadde i 
Latvia. Bak disse tallene ligger noen dramatiske tiår 
for den norske trykkeribransjen. Med økende konkur
ranse fra ØstEuropa var det massiv nedleggelse og 
sammenslåing av grafiske bedrifter fra 2000-tallet og 
framover. Svaret fra de norske bedriftene var – og 
er  digitalisering, rasjonalisering og nye fusjoner. Økt 
miljøfokus har vært en fordel for den norske delen av 
bransjen, men til slutt blir det som regel et spørsmål 
om pris.
Salgssjef Henrik Hartberg i 07 Media bekrefter at 
konkurransesituasjonen mot utlandet har forbedret 
seg for de norske aktørene de siste årene. Han me
ner de viktigste årsakene er: 
- Det er et  større fokus på velge lokale aktører, både 
for å opprettholde fagkunnskap og arbeidsplasser. 
- Det er mer oppmerksomhet rundt miljø og kortreiste 
produkter.
- Økt automatisering hos norske trykkerier, og relativt 
sett dyr arbeidskraft forsvarer investeringene.
- Vesentlig økte transportkostnader fra utlandet.

Heggedalsposten trykkes  
nå hos 07 Media i Aurskog

Tekst og design: D.H.Sæther. 
Bilder: 07 Media

- God tilgang til kortreist papir i Skandinavia. 
- En del utenlandske konkurrenter har slitt med til-
gang på papir.
- Det er en gunstig valutasituasjon (svak kronekurs).
Veldig mange trykkerier har en eller flere miljøsertifi
seringer, og 07 Media har «alle» (se nederst på sida). 
En av de nyeste merkene er «Trykt i Norge», som vi 
nå kan sette på Heggedalsposten.
Vi gleder oss til å samarbeide med 07 Media, og ven
ter spent på den første pallen fra Aurskog.

N
r. 
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• 2
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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

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

frisørkjelleren

Frisør
Anne Grethe Thune

48 47 65 47

SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572

Film og Videokonvertering I hjertet av Heggedal
gjennom  30 år

Har du smalfilmer-video-lysbilder,
 kan vi overføre disse til Dvd/harddisk.

Beøk oss I 4. Etg I Sentrumsgården og se samtidig vår
filmutstilling I Heggedalsbakken 6 (over Kiwi)

Kunnskap gjennom 30 år 

Tlf: 66 79 45 45
Eller gå inn på våre nettsider:

www.jadu.no

Heggedalsbakken 6
1389 Heggedal

SMALFILM-VIDEO



Turer i skog og mark uten ski på bena kan jo være utfordrende når Kong Vinter slår 
til.  Derfor er denne turen fin.  Den går stort sett på småveier uten trafikk og litt innom 
noen godt brukte stier.  Bare ved store snøfall blir stiene visket bort, så da må turen 
gå på veiene, til stiene igjen er tråkket opp. Dette er en tur i et koselig og solrikt 
område.

Solrik tur over Gui-platået
Tekst og foto: Laila Samuelsen

Layout: Ole-Herman Bjor

Turen vår starter i Guibekken ved 
bensinstasjonen, for der er det parke-
ringsmuligheter og kort vei til land-
lige omgivelser.  Vi går bare ca. 100 
m langs Røykenveien, før vi krysser 
denne og går opp Guiveien.  På top-
pen går vi forbi Gui Gård, og følger 
veien videre rett frem.  Vi tar til ven-
stre bak låven vi ser litt lenger fremme 
og opp bakken.  Der går det en fin sti 
gjennom skogen som vi skal ta.  Stien 
er i flittig i bruk, også om vinteren, og 
fører oss til Guiberget, innerst i Mari-
eroveien.  Her krysser vi skiløypa som 
kommer fra Eid-jordet og får fin utsikt 
til Vardåsen.  På jordene er det mye 
liv, for det er her løypene slynger seg 
rundt på jordene.  

I krysset er det til og med en krakk 
som vi kan slå oss ned på, nyte solen Gui gård sett fra Guibekken
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og se på livet rundt oss.
Vi følger Marieroveien nedover.  

Her får vi fin fjordutsikt og ser at 
småbrukene på Guienga er under om-
bygging/restaurering.  Marieroveien 
munner ut i Vollenveien hvor vi ser 
byggefeltet Gislehellinga på andre si-
den av veien. Vi går veien oppover og 
forbi Nordre Gisle Gård, og litt lenger 
fremme Søndre Gisle Gård. Der kan 
du selv på vinteren se de søte alpakka-
ene som tydeligvis blir foret ute også.  

Her forlater vi Vollenveien og går 
inn Sandveien som fører oss til Gui.  
Veien er bare brøytet frem til Sand 
Gård, men det går en fin og mye brukt 

2

1

Flott utsikt til Vardåsen

2

3

10

10

4

7

5
6

5
Mariero gård

sti videre og over til Gui. Ved huse-
ne på Gui er Sandveien igjen brøytet 
frem til Guiveien. 

De flotte skisporene vi krysser, 
kommer fra Eid.  De går videre over 
Yggeset-jordene og til Rustadkro-
ken.  Der krysser løypa Rustadveien 

og går så over Bø-jordene til Bøveien 
og videre til Sydskogen.  En flott sol-
skinnsløype.

Langs Sandveien er det det fin ut-
sikt mot Gjellum, og vi ser Gui Gård 
rett foran oss. Vi tar Guiveien til ven-
stre, forbi gården.  Der veien deler seg 

8
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tar vi nå til høyre og ned Tåsengata, i 
stedet for Guiveien, der vi gikk opp.  
Vi krysser Røykenveien og går noen 
få meter på den mot Gullhella, før vi 
går inn Løvhaugen, og vekk fra den 
trafikkerte Røykenveien.  Vi følger 
Løvhaugen over Trollstein og vinker 
farvel til Gui som vi ser derfra, før vi 
tar bakken ned til bensinstasjonen.

Da er runden sluttet og en fin tur på 
ca. 5 km.  er tilbakelagt. 

God Tur!                                                                                           

9

8

6

4
8,3km skiløyper på Gui

Flott utsikt fra Marieroveien

Er du glad i å gå på ski?  
Da anbefaler jeg å starte skituren 
fra Eid på Gullhella.  Selv med lite 
snø er det flotte preparerte løyper 
på Eid-jordene og opp til Gui. På 
Gui-jordene er det nå kjørt en sløy-
fe på ca. 3 km med både spor og 
skøytetrase, så nå får du en kjem-
pefin skitur i solen på Eid- og Gui-
jordene uten å behøve å krysse den 
trafikkerte Vollenveien.  Runden 
er allerede mye i bruk, og det var 
koselig å gå forbi familier og andre 
som hadde slått seg ned for å nyte 
solen.  Da jeg gikk turen, var det 
strålende sol og -8 grader, men det 
var ingen hindring.  Det luktet bål 
og stekte pølser og mange hadde 
funnet plasser for å nyte solen.   Så 
ta med mat og drikke og familien 
på tur, og glem ikke noe å sitte på.

Dette er både en kjempeflott tre-
ningsrunde og en super skitur for 
hele familien.

3
Flotte løyper på Guijordet

7
Nordre Gisle gård med søte alpak-
kaer utenfor

Søndre Gisle gård

Sand gård

Hester på Sand gård
9
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LOKALT støtter vi:
* Dametrim på  
   innbyggertorget
* Turer for eldre, og 
   ellers med bidrag 
   til eldres helse og  
   velferd

Vi gir tilskudd til  
Nasjonalforeningens 
prosjekter:
* Hjerteaksjonen
* Demensforskningen

Møter og 
handlingsplan 
1. halvår 2022:

Årsmøte 
på Helselagshuset
torsdag 3. mars 
kl. 17.30

Sommermøte 
på Helselagshuset
torsdag 19. mai 
kl. 17.30

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

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

Aktiviteter på Innbyggertorget  
Våren 2022:
Arbeidstua:
Tirsdager kl.10-13 - “Den grønne gren”:
Uke 4 - 25. januar
Uke 6 - 8. februar
Uke 8 - 22. februar
Uke 10 - 8. mars
Uke 12 - 22. mars
Uke 14 - 5. april
Uke 16 - 19. april
Uke 18 - 3. mai
Uke 22 - 31. mai
Uke 24 - 14. juni
Allsang:
Onsdag kl.12 -13 -”Utsikt”
Start 19. januar.
Kontakt: Ruth Sæther, tlf. 41 22 51 88
Trim, ledet av kiropraktor:
Onsdag kl.10 -11 - “Fyrstikken”
Start 19. januar. Sponset av Helselaget.
Vi minner også om Bingo - hver annen 
fredag (like uker) kl.12-13 – “Utsikt”.  
Start 28. januar.

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



SKISESONGEN ER I FULL GANG
Vi skriver 10. januar og oppsummerer årets første skihelg. 
Sesongen er i full gang med hele 35 utøvere fra GUI på start 
i flere skirenn. Utøverne våre viser at de har trent godt og 
biter fra seg med gode plasseringer i mange klasser.
Her følger et lite utvalg.
Herman Brustad deltok i Skandinavisk cup i Falun. 
Fredrik Bruun og Eirik Hella deltok i tour the Kongsberg 
lørdag 8. januar med hhv. 6. og 2. plass på 15 km skate. 
Samme dag var det 13 utøvere som stilte til start 
i Lommedalsrennet. Storm Windju Christiansen vant 
G11 klassen, Kristian Børve tok 3. plassen i G15, mens 
Thomas (G15) og Hannah McCarthy (J14) ble hhv. nr 7 
og 5 i sine klasser. Mathilde Jenum Hotvedt gikk også et 
meget godt løp med 10. plass i J14 år. På søndagens GIF 
stafett (KM Akershus) stilte Gui med hele 5 lag i 13-14 års 
klassen, (3 jentelag og 2 guttelag). 
Hannah McCarthy, Mathilde Jenum Hotvedt og Anja Møgedal 
Skjellestad klinte til med 3. plass i konkurranse med hele 
27 lag, mens Wilmer Mølmer-Nertun, Thomas Ennals 
og Edvard Lunde ble nr. 17 av 35 lag i gutteklassen. 
I G 15-16 års klassen ble det en kruttsterk 2. plass til Thomas 
McCarthy, Vegard Hodneland Hansen og Kristian Børve. 

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

– LANGRENN – 
«SKICROSS BINGO» FOR STORE OG SMÅ
For de yngste aldersgruppene ble det bråstopp på treningen 
i det skolene «covid-stengte» inn mot jul. I juleferien fikk de 
sammen med foreldrene en skibingo å bryne seg på for 
å holde seg i aktivitet og ikke glemme nye og gamle kunster. 
Hvis det blir stillesittende og kjedelig på hjemmekontor, og 
kroppen har behov for litt frisk luft og bevegelse, så anbefaler 
vi deg å prøve skibingo’en til Skicross. 
Se opplegget på guisk.no under skigruppa.
Nå er treningen i full gang igjen og trenerne melder om 
glitrende forhold både på Eid Skiarena og i løypene i nær-
området. Vi krysser fingrene for at forholdene holder seg 
utover vinteren. Skicrossgjengen (9-10 år) er med sine godt 
over 30 deltakere 2 ganger i uken i full gang med å øve på 
skøyting som forberedelse til kommende klubbrenn 
i Tour de GUI. Touren starter opp med det første av 
4 renn i uke 2. 

Jentelaget som kom på tredjeplass på søndag i jenter 13-14 år.  
Hannah McCarthy, Mathilde Jenum Hotvedt og Anja Møgedal Skjellestad. 

Til minne om Marthe Bjerknes
  Lille julaften kom den ufattelig triste meldingen om at 
  Marthe Bjerknes måtte gi tapt for kreftsykdommen. 
  Marthe ble bare 17 år. 
  Fra Marthe var 
  i 8-årsalderen til hun var 
  15 var hun en aktiv 
  skiløper i Heggedal IL 
  sin langrennsgruppe. 
  Marthe var også med 
  i Team Eid og deltok på 
  Hovedlandsrennet i 2019, 
før hun etterhvert avsluttet sin skikarriere. Hun hadde mange fine år på trening og renn i ski-
gruppa. Vi minnes Marthe som ei blid og aktiv jente både på trening i ulike klubbarrangement.
Takk for alle minner Marthe.
Gui sportsklubb, Team Eid og skimiljøet Marthe var en del av sender de varmeste tanker til 
Jon-Vegard, Camilla og storebror Ole-Henrik.
Etter Marthes ønske er det via barnekreftforeningen opprettet en innsamling til forskning på 
barnekreft. Om du ønsker å støtte denne innsamlingen kan du gå inn og gi din støtte på 
https://minaksjon.barnekreftforeningen.no

Gui hadde en fantastisk fin dag på Rud lørdag 27. november, 
der hele 23 Gui utøvere deltok på BUL’s julestevne.
Vi var så heldige å få samlet et stafettlag på 4x200 m Mix 
stafett, her var det hele 14 lag med, da er det ekstra gøy at 
Gui kan hevde seg i toppen mot andre store klubber og i tillegg 
sikre seieren med god margin på tiden 2:01:44!

– FRIIDRETT –

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

KJEMPEGØY PÅ JULESTEVNE!

 Fra høyre: 1. Etappe: Elina Maylinn Refvik , 2. Etappe: Stine Lyngstad, 
3. Etappe: Elena Marija White, 4. Etappe: Michail Alexandros Antonakopoulos.

Fra de eldste hadde vi en utrolig 60 meter gjennomført av 
Alexis på tiden 7,93. Han er første Gui utøver som bryter 
8 sekunders grensen. Også i lengde ble det et sterkt resultat 
på 4,76 m.
Tobias Knudsen og Eskil Dahl stilte begge opp i stav og kom 
hjem med personlig rekord. Tobias klarte 2,70 og Eskil 2,50, 
utrolig bra. Tobias fikk bronse med dette fine resultatet. 
Eskil var tidlig oppe og deltok også i kule der han fikk personlig 
rekord med 7,86 m.
Eskil stilte også i høyde med Henrik Linna Vineshaugen. 
Henrik gikk av med seieren med 1,70 m. gratulerer. 
Eskil, som måtte hoppe høyde og 
stav samtidig, fikk 1,50 m.
Henrik fikk også sølv på 200 m med 
den flotte tiden 24.81. Det lover 
veldig bra for fremtidige stafettlag.
Fra 2004 gutta fikk vi også flotte 
resultater. Kristian Elias og 
Johan Rosenberg har vært stabile 
på trening og viser flott fremgang. 
På 60 m ble det flotte 7.94 på 
Kristian Elias, og 8.11 på Johan. 
På 200 m fikk Kristian Elias ny 
personlig rekord med tiden 25.32 
og Johan kom inn på 26,76.

På 600m gjorde Gui SK det også bra!
Storm (G10) løp på tiden 2:05.51, og i klassen G11 løp Sigurd 
inn til en 2. plass på sterke 1:54.89. Begge har vært regel-
messig på trening og lagt ned en kjempegod jobb.
På jentesiden er det også gode prestasjoner. Elina løp inn til 
1:59.74 og tok 1. plass i klassen J12, som er kjempebra. 
Marthine kom seg under den magiske 2 minutters grensen 
for første gang, og løp inn til 1:57.71 etter målrettet trening 
i mange uker! 
Gratulerer til alle som stilte med utrolig flott innsats 
og flotte resultater!
Vi anbefaler også å følge med på hjemmesidene våre for 
flere nyheter og flotte resultater fra våre flinke utøvere: 
friidrett.guisk.no

Johan Traa.

Marthine Linea Wengaard Nygaard.

Fra venstre: Ida Kleivenes-Lund,
Maria Johanne Rosenberg,

Lotte Liland Skjæret,
Sunniva Bjørnstad Seth.Fra venstre: Kristian Elias Anke Koppang, Johan Fridtjof Rosenberg, Tage Horn.
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Samme dag var det 13 utøvere som stilte til start 
i Lommedalsrennet. Storm Windju Christiansen vant 
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27 lag, mens Wilmer Mølmer-Nertun, Thomas Ennals 
og Edvard Lunde ble nr. 17 av 35 lag i gutteklassen. 
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å holde seg i aktivitet og ikke glemme nye og gamle kunster. 
Hvis det blir stillesittende og kjedelig på hjemmekontor, og 
kroppen har behov for litt frisk luft og bevegelse, så anbefaler 
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over 30 deltakere 2 ganger i uken i full gang med å øve på 
skøyting som forberedelse til kommende klubbrenn 
i Tour de GUI. Touren starter opp med det første av 
4 renn i uke 2. 

Jentelaget som kom på tredjeplass på søndag i jenter 13-14 år.  
Hannah McCarthy, Mathilde Jenum Hotvedt og Anja Møgedal Skjellestad. 

Til minne om Marthe Bjerknes
  Lille julaften kom den ufattelig triste meldingen om at 
  Marthe Bjerknes måtte gi tapt for kreftsykdommen. 
  Marthe ble bare 17 år. 
  Fra Marthe var 
  i 8-årsalderen til hun var 
  15 var hun en aktiv 
  skiløper i Heggedal IL 
  sin langrennsgruppe. 
  Marthe var også med 
  i Team Eid og deltok på 
  Hovedlandsrennet i 2019, 
før hun etterhvert avsluttet sin skikarriere. Hun hadde mange fine år på trening og renn i ski-
gruppa. Vi minnes Marthe som ei blid og aktiv jente både på trening i ulike klubbarrangement.
Takk for alle minner Marthe.
Gui sportsklubb, Team Eid og skimiljøet Marthe var en del av sender de varmeste tanker til 
Jon-Vegard, Camilla og storebror Ole-Henrik.
Etter Marthes ønske er det via barnekreftforeningen opprettet en innsamling til forskning på 
barnekreft. Om du ønsker å støtte denne innsamlingen kan du gå inn og gi din støtte på 
https://minaksjon.barnekreftforeningen.no

Gui hadde en fantastisk fin dag på Rud lørdag 27. november, 
der hele 23 Gui utøvere deltok på BUL’s julestevne.
Vi var så heldige å få samlet et stafettlag på 4x200 m Mix 
stafett, her var det hele 14 lag med, da er det ekstra gøy at 
Gui kan hevde seg i toppen mot andre store klubber og i tillegg 
sikre seieren med god margin på tiden 2:01:44!
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3. Etappe: Elena Marija White, 4. Etappe: Michail Alexandros Antonakopoulos.

Fra de eldste hadde vi en utrolig 60 meter gjennomført av 
Alexis på tiden 7,93. Han er første Gui utøver som bryter 
8 sekunders grensen. Også i lengde ble det et sterkt resultat 
på 4,76 m.
Tobias Knudsen og Eskil Dahl stilte begge opp i stav og kom 
hjem med personlig rekord. Tobias klarte 2,70 og Eskil 2,50, 
utrolig bra. Tobias fikk bronse med dette fine resultatet. 
Eskil var tidlig oppe og deltok også i kule der han fikk personlig 
rekord med 7,86 m.
Eskil stilte også i høyde med Henrik Linna Vineshaugen. 
Henrik gikk av med seieren med 1,70 m. gratulerer. 
Eskil, som måtte hoppe høyde og 
stav samtidig, fikk 1,50 m.
Henrik fikk også sølv på 200 m med 
den flotte tiden 24.81. Det lover 
veldig bra for fremtidige stafettlag.
Fra 2004 gutta fikk vi også flotte 
resultater. Kristian Elias og 
Johan Rosenberg har vært stabile 
på trening og viser flott fremgang. 
På 60 m ble det flotte 7.94 på 
Kristian Elias, og 8.11 på Johan. 
På 200 m fikk Kristian Elias ny 
personlig rekord med tiden 25.32 
og Johan kom inn på 26,76.

På 600m gjorde Gui SK det også bra!
Storm (G10) løp på tiden 2:05.51, og i klassen G11 løp Sigurd 
inn til en 2. plass på sterke 1:54.89. Begge har vært regel-
messig på trening og lagt ned en kjempegod jobb.
På jentesiden er det også gode prestasjoner. Elina løp inn til 
1:59.74 og tok 1. plass i klassen J12, som er kjempebra. 
Marthine kom seg under den magiske 2 minutters grensen 
for første gang, og løp inn til 1:57.71 etter målrettet trening 
i mange uker! 
Gratulerer til alle som stilte med utrolig flott innsats 
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Johan Traa.

Marthine Linea Wengaard Nygaard.

Fra venstre: Ida Kleivenes-Lund,
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Lotte Liland Skjæret,
Sunniva Bjørnstad Seth.Fra venstre: Kristian Elias Anke Koppang, Johan Fridtjof Rosenberg, Tage Horn.
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Følg med på www.guisk.no og        GuiSportsklubb

MANGE LOKALOPPGJØR - FØLG MED!
Gui møter:

Bærum 2 Lommedalen
Gamle Oslo Manglerud Star
Hasle-Løren Oldenborg
Holmen Oppsal 2
KFUM 2 Oslojuvelene

Følg med på www.guisk.no og        GuiSportsklubb

Vi går mot lysere tider og forhåpentligvis en sesong som tillater 
mer enn den foregående. I Gui fotball ser vi tilbake på 2021 som 
tross sine utfordringer gav oss mye positivt. Aktivitetsnivået 
på våre arenaer var konstant, hvert årskull hadde et tilbud og 
antall medlemsskap er stadig økende. 

Det er ikke bare barna som melder sin interesse i klubben, også 
frivilligheten og engasjementet hos foresatte er noe vi ser mer 
til. Det er plass til alle og enhver dersom man skulle ha et ønske
om å hjelpe våre fremtidige samt delta i lokalmiljøet. Flere av 
dagens frivillige engasjerer seg i områder som engasjerer dem 
selv, om det er kioskdrift, sponsorjobb eller arrangement 
– noe som er særdeles viktig for oss som klubb.

– FOTBALL –

A-laget i gang med treninger ute.

Iselin Brualøkken (øverst nest-lengst til venstre) og Mari Aandal (nederst til venstre) 
har representert Gui Fotball på kretsnivå og benytter deler av si tid på å trene 

de unge og lovende. Vi har gode forbilder på Gjellum!

A-LAGET ER KLAR FOR NY SESONG 
I 4. DIVISJON
Forrige sesong ble en kamp til døra om å holde plassen i 
4. divisjonen i det som ble en halvert sesong med mye sykdom 
og skader. Nå har vår dedikerte trener Tomasz Sokolowski 
bekreftet at han er klar for en ny sesong på sidelinja, noe 
spillere og klubben er meget fornøyd med. Nå krysser vi det 
som krysses kan for at sesongen blir av det normale slaget og 
at vi fortsetter å se dere på kamp. I høst hadde vi åpen kiosk 
drevet av lokal ungdom, vi velger å tro at det var en av 
årsakene til den økende interessen for å stille opp som tilskuer.
I kampen mot Holmen var det over 100 personer til stede for 
å heie på egne spillere og kjefte på dommeren.

Allerede 5. april skal vi ta det lange veien til Holmen å møte 
en ambisiøs lokal rival, hva hadde ikke smakt bedre enn en 
pangstart på sesongen borte mot Holmen? Første hjemme-
kamp spilles drøyt to uker etterpå hvor vi får besøk fra 
Oslo’s østkant og Oppsal 2. 

HOLDER OSS VARME OM VINTEREN
Fotball fritidsordningen ruller selv under de blå månedene. 
På Arnestad spilles det ute på oppvarmet kunstgress mens 
de på Gjellum har flyttet øktene inn.

Sol og blå himmel er det vi kaller Gui-føre, men selv om 
rammene ikke alltid er like flott så er det som regel veldig 
gode oppmøter på gressmatta på Arnestad. Barna kommer 
løpende over gresset etter skoletid, de snakker og ler 
i garderoben i påvente av den kommende økten ute på en 
myk og klar bane til tross minusgrader på stokken. 
 Paul Borge er trener for 
 diverse barn i klubben og kan 
 ses titt og stadig i Gui-
 antrekket på begge våre 
 arenaer, en mann som 
 fortjener både ros og opp-
 merksomhet for hvordan han 
 stiller opp for barna våre.
 «Skulle ønske jeg hadde dette 
 tilbudet selv da jeg var på 
 den alderen, de får dekket 
 både et sosialt og et aktivt 
 behov», forteller Paul Borge. 
 Han benytter videre 
 muligheten til å skryte av 
 barna; «Jeg synes de er tøffe, 
 spesielt de minste, de stiller 
 opp hele året og kjører på 
 samme hvor kaldt det er. 
 Klage gjør de heller ikke».

VELKOMMEN TIL 
SOMMERSKOLER I

KLUBBENS ÅRSMØTE ER 30. MARS KL.19.00
Sted: Heggedal innbyggertorg, Fyrstikken.

Innkallingen til årsmøtet vil bli sendt medlemmene 1 måned i forkant.
Valg av styre er en av oppgavene årsmøtet skal gjennomføre.

Kontaktperson valgkomitéen: Lisa Kollerud E-mail: kollerud@outlook.com 

– FOTBALL –
MÅLENE OG UTGANGSPUNKTET MED TELENOR XTRA ER;
1. Skape bevegelsesglede
 - Trygghet vs. Utfordring + Mestring = Trivsel og utvikling
 - Variert og god aktivitet – høyt aktivitetsnivå.
2. Pedagogiske stikkord:
 - Se og bli sett
 - Gi og ta ansvar
 - Mobbefritt og fair play
 - Trygge og forutsigbare rammer med rom for med-
  bestemmelse
3. Bidra til gode vaner:
 - Kosthold, hygiene, folkeskikk, selvstendighet, respekt,  
  planlegging og struktur.
4. Deltakere for utdelt utstyr i form av treningstøy og bag.

 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.

HVORDAN BLI MED?
Enkelt – kontakt Sportslig Leder Svein Roar Aandal på mail: 
sveinroar.fotball@guisk.no

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

Vi	tilbyr	som	vanlig	flere	aktiviteter.	Skoleruta	i	Asker	
2022/2023	er	ikke	vedtatt	så	vi	bekrefter	uker/datoer	i	februar.
Slik det ser ut i dag vil tilbudene bli:

TINE 
FOTBALLSKOLE 

Arnestad og Gjellum
UKE 25 OG UKE 32

IDRETTSUKA
Begge våre anlegg blir 

brukt og naturen 
rundt oss

UKE 26 OG UKE 32

SOMMER-
VILLMARK

Base Arnestad 
UKE 25

Det	er	mulig	at	det	blir	flere	tilbud.	Litt	avhengig	av	skoleruta.	
Så snart kommunestyret har vedtatt den vil ny oppdatert informasjon bli sendt ut.

Sommerskolene er åpne for alle barn i vårt område og kommer det ”gjester utenfra” er de også selvfølgelig velkommen!
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Følg med på www.guisk.no og        GuiSportsklubb

MANGE LOKALOPPGJØR - FØLG MED!
Gui møter:

Bærum 2 Lommedalen
Gamle Oslo Manglerud Star
Hasle-Løren Oldenborg
Holmen Oppsal 2
KFUM 2 Oslojuvelene

Følg med på www.guisk.no og        GuiSportsklubb

Vi går mot lysere tider og forhåpentligvis en sesong som tillater 
mer enn den foregående. I Gui fotball ser vi tilbake på 2021 som 
tross sine utfordringer gav oss mye positivt. Aktivitetsnivået 
på våre arenaer var konstant, hvert årskull hadde et tilbud og 
antall medlemsskap er stadig økende. 

Det er ikke bare barna som melder sin interesse i klubben, også 
frivilligheten og engasjementet hos foresatte er noe vi ser mer 
til. Det er plass til alle og enhver dersom man skulle ha et ønske
om å hjelpe våre fremtidige samt delta i lokalmiljøet. Flere av 
dagens frivillige engasjerer seg i områder som engasjerer dem 
selv, om det er kioskdrift, sponsorjobb eller arrangement 
– noe som er særdeles viktig for oss som klubb.

– FOTBALL –

A-laget i gang med treninger ute.

Iselin Brualøkken (øverst nest-lengst til venstre) og Mari Aandal (nederst til venstre) 
har representert Gui Fotball på kretsnivå og benytter deler av si tid på å trene 

de unge og lovende. Vi har gode forbilder på Gjellum!

A-LAGET ER KLAR FOR NY SESONG 
I 4. DIVISJON
Forrige sesong ble en kamp til døra om å holde plassen i 
4. divisjonen i det som ble en halvert sesong med mye sykdom 
og skader. Nå har vår dedikerte trener Tomasz Sokolowski 
bekreftet at han er klar for en ny sesong på sidelinja, noe 
spillere og klubben er meget fornøyd med. Nå krysser vi det 
som krysses kan for at sesongen blir av det normale slaget og 
at vi fortsetter å se dere på kamp. I høst hadde vi åpen kiosk 
drevet av lokal ungdom, vi velger å tro at det var en av 
årsakene til den økende interessen for å stille opp som tilskuer.
I kampen mot Holmen var det over 100 personer til stede for 
å heie på egne spillere og kjefte på dommeren.

Allerede 5. april skal vi ta det lange veien til Holmen å møte 
en ambisiøs lokal rival, hva hadde ikke smakt bedre enn en 
pangstart på sesongen borte mot Holmen? Første hjemme-
kamp spilles drøyt to uker etterpå hvor vi får besøk fra 
Oslo’s østkant og Oppsal 2. 

HOLDER OSS VARME OM VINTEREN
Fotball fritidsordningen ruller selv under de blå månedene. 
På Arnestad spilles det ute på oppvarmet kunstgress mens 
de på Gjellum har flyttet øktene inn.

Sol og blå himmel er det vi kaller Gui-føre, men selv om 
rammene ikke alltid er like flott så er det som regel veldig 
gode oppmøter på gressmatta på Arnestad. Barna kommer 
løpende over gresset etter skoletid, de snakker og ler 
i garderoben i påvente av den kommende økten ute på en 
myk og klar bane til tross minusgrader på stokken. 
 Paul Borge er trener for 
 diverse barn i klubben og kan 
 ses titt og stadig i Gui-
 antrekket på begge våre 
 arenaer, en mann som 
 fortjener både ros og opp-
 merksomhet for hvordan han 
 stiller opp for barna våre.
 «Skulle ønske jeg hadde dette 
 tilbudet selv da jeg var på 
 den alderen, de får dekket 
 både et sosialt og et aktivt 
 behov», forteller Paul Borge. 
 Han benytter videre 
 muligheten til å skryte av 
 barna; «Jeg synes de er tøffe, 
 spesielt de minste, de stiller 
 opp hele året og kjører på 
 samme hvor kaldt det er. 
 Klage gjør de heller ikke».

VELKOMMEN TIL 
SOMMERSKOLER I

KLUBBENS ÅRSMØTE ER 30. MARS KL.19.00
Sted: Heggedal innbyggertorg, Fyrstikken.

Innkallingen til årsmøtet vil bli sendt medlemmene 1 måned i forkant.
Valg av styre er en av oppgavene årsmøtet skal gjennomføre.

Kontaktperson valgkomitéen: Lisa Kollerud E-mail: kollerud@outlook.com 

– FOTBALL –
MÅLENE OG UTGANGSPUNKTET MED TELENOR XTRA ER;
1. Skape bevegelsesglede
 - Trygghet vs. Utfordring + Mestring = Trivsel og utvikling
 - Variert og god aktivitet – høyt aktivitetsnivå.
2. Pedagogiske stikkord:
 - Se og bli sett
 - Gi og ta ansvar
 - Mobbefritt og fair play
 - Trygge og forutsigbare rammer med rom for med-
  bestemmelse
3. Bidra til gode vaner:
 - Kosthold, hygiene, folkeskikk, selvstendighet, respekt,  
  planlegging og struktur.
4. Deltakere for utdelt utstyr i form av treningstøy og bag.

 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.

HVORDAN BLI MED?
Enkelt – kontakt Sportslig Leder Svein Roar Aandal på mail: 
sveinroar.fotball@guisk.no

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

Vi	tilbyr	som	vanlig	flere	aktiviteter.	Skoleruta	i	Asker	
2022/2023	er	ikke	vedtatt	så	vi	bekrefter	uker/datoer	i	februar.
Slik det ser ut i dag vil tilbudene bli:

TINE 
FOTBALLSKOLE 

Arnestad og Gjellum
UKE 25 OG UKE 32

IDRETTSUKA
Begge våre anlegg blir 

brukt og naturen 
rundt oss

UKE 26 OG UKE 32

SOMMER-
VILLMARK

Base Arnestad 
UKE 25

Det	er	mulig	at	det	blir	flere	tilbud.	Litt	avhengig	av	skoleruta.	
Så snart kommunestyret har vedtatt den vil ny oppdatert informasjon bli sendt ut.

Sommerskolene er åpne for alle barn i vårt område og kommer det ”gjester utenfra” er de også selvfølgelig velkommen!
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Heggedalsposten30 BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE 

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

Damvokterboligen. Kistefoss. 
Foto: Terje Reier Gundersen (9. jan. 2022)

Nydelig lys over Vardåsen i dag! 98,2% måne.
Foto: Espen Trondsen (20. des. 2021)

Flott skiføre.
Foto: Arnstein Øien (5. jan. 2022)

Utrolig vakker himmel over 
Haugenlia i ettermiddag.

Foto: Jørgen Lønø (16. jan. 2022)

Nydelige ettermiddagshimmel med 
kirka, fotografert fra uvant vinkel.

Foto: Nina Tangvik (13. jan. 2022)

Andeby i Heggedal.
Foto: Sissel Finstad (16. jan. 2022)

Torp Høymyr.
Foto: Randi Thomassen Sjøqvist (17. jan. 2022)

Nordlys i Heggedal.
Foto: Prachi Sharma (15. jan. 2022)

Noen som er glade for å få mat.
 Foto: Per Gudem (16. jan. 2022)

Rundt årsskiftet. Tatt fra terassen hjemme i Rødbekkveien i 
Øvre Hallenskog. Satt sammen av syv bilder. Foto: Jørgen Lønø.

Solnedgang i Heggedal. 
Foto: Martin Bilavcik (3. januar 2022).

Vinterlig og solfylt ble det i bygda vår på årets siste dag. 
Foto: Terje Reier Gundersen (31. desember 2021).

Utsikt fra Hallenskog mot Mølleveien.
Foto: Torstein Rønaas (9. januar 2022).

Her er et litt annerledes bilde av Heggedal, tatt i kveld, nyttårs-
aften. Foto: Ian Spink (31. desember 2021).
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Nydelig lys over Vardåsen i dag! 98,2% måne.
Foto: Espen Trondsen (20. des. 2021)

Nydelige ettermiddagshimmel med 
kirka, fotografert fra uvant vinkel.

Foto: Nina Tangvik (13. jan. 2022)

Andeby i Heggedal.
Foto: Sissel Finstad (16. jan. 2022)

Rundt årsskiftet. Tatt fra terassen hjemme i Rødbekkveien i 
Øvre Hallenskog. Satt sammen av syv bilder. Foto: Jørgen Lønø.

Solnedgang i Heggedal. 
Foto: Martin Bilavcik (3. januar 2022).

Vinterlig og solfylt ble det i bygda vår på årets siste dag. 
Foto: Terje Reier Gundersen (31. desember 2021).

Utsikt fra Hallenskog mot Mølleveien.
Foto: Torstein Rønaas (9. januar 2022).

PANORAMABILDER

Her er et litt annerledes bilde av Heggedal, tatt i kveld, nyttårs-
aften. Foto: Ian Spink (31. desember 2021).
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i Essential leather alle farger
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HEGGEDAL MENIGHET

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

AKEDAG
Søndag 13. februar etter gudstjenesten ønsker vi 
å invitere til AKEDAG for barn/unge og fami
lier i Heggedal. Vi møtes ved Transmator’n 
etter gudstjenesten, ca kl. 12.15. Menig
heten stiller med bålpanne og noen ake
matter, og så kan de som vil ta med seg 
mat, drikke og eget akeutstyr.

Send gjerne en melding til Mari
anne, ms885@kirken.no, 95284767, 
om dere kunne tenke dere å være med på dette, så har vi 
litt oversikt, eller møt opp i akebakken!

Slik ble advent og jul i 
Heggedal kirke

Nok et år har vi feiret advent 
og jul i pandemi, med restrik
sjoner og smitteverntiltak. 
Advent og jul ble det likevel! 
I adventstiden hadde Hegge
dal kirke besøk av både bar
nehager og skole, som var på 
førjulsbesøk og krybbevand
ring. Julesangene ble sunget 
av full hals, julespillet ble 
fremført med flotte kostymer, 
og barnehagebarna prøvde en
gasjert å hjelpe de surrete vismennene som ikke klarte å 
finne stjerna. Stallen utenfor kirken fikk tilskudd av dyr 
gjennom adventstiden, blant annet en kjepphest og en stor 
edderkopp. Julaften kom Jesus, og fikk hedersplassen i 
krybben. Mange har vært innom og sett på stallen gjennom 
adventstiden – dersom du ikke rakk det, så kommer mu
ligheten igjen neste advent. Julaften feiret vi tre juleguds
tjenester utendørs foran kirken, den siste i 12 minusgrader. 
Det var kjølig, men stemningsfylt, da mørket senket seg 
og stjernene tittet frem under «Deilig er jorden». 1. juledag 
feiret vi gudstjeneste innendørs, med plassbegrensning på 
grunn av smittevern, og med god julestemning også denne 
dagen. Staben i Heggedal menighet ønsker alle Hegge
døler et godt nytt år i 2022 – måtte håpet bære deg på veien 
du går! 

Tiden fremover: Følg med på hjemmesiden og Face
book for informasjon angående påmelding, smittevern
tiltak, hvilke aktiviteter som gjennomføres, og hvilke som 
dessverre må avlyses. 

Igjen har året startet med strenge 
restriksjoner, og planer vi hadde for 
starten av året må enten avlyses el
ler utsettes. Vi er lei av tiltak, lei av 
å være mest mulig hjemme, holde 
avstand og alt som følger med de re
glene vi må forholde oss til. Det er 
vanskelig å holde motet oppe, men 
allikevel så er det helt nødvendig. 
Jeg leste et sted at en pandemi kan 
ikke vare evig, og det er tegn i tiden 
som heldigvis også gir håp, så jeg er 
sikker på at med tiden så kan vi mø
tes til ulike aktiviteter. Det er lys i 
enden av tunnelen! Jeg gleder meg til vi igjen kan møtes til 
ulike aktiviteter, og det hjelper meg å minnes hvordan det 
var før pandemien rammet oss. Jeg kan huske når Gjellum 
grendehus var helt fullt av barn, familier og folk til Hellig 
tre kongers fest, og én dag så er jeg sikker på at vi igjen 
kan fylle salen til Hellig tre kongers fest og få besøk av De 
hellige tre konger!

Disse tre kongene som kom fra land langt unna. Det 
står i Bibelen at de kom fra Østerland helt til Jerusalem 
fordi de hadde sett en stor stjerne, et stort lys og fulgte det. 
Det var nærliggende for dem å dra til Jerusalem for der 
bodde Kong Herodes, og disse kongene hadde lest i Det 
gamle testamentet og profetiene at når en slik stor stjerne 
kom til syne på himmelen, så skulle det bli født en ny kon
ge som skulle utrette store ting. De fant ingen ny konge i 
Jerusalem, så de fulgte stjernen videre og kom til Betle
hem og en liten, unnselig stall hvor Maria og Josef stod 
nok noe  forundret og tok dem imot. Forundret over at det 
allerede var ganske så folksomt der med sauer og gjetere 
som kunne fortelle om englekor og oppfordring om å gå til 
stallen, og så disse sikkert nokså underlige tre herrer som 
kom helt fra Østen med de flotteste gaver.

Det er så mye i denne fortellingen om Jesus som ble 
født i en stall, som er magisk. Magisk! Det er et fint ord. 
Jeg liker at ting er litt magisk. Jeg liker at det er noe som er 
vanskelig å forstå, men som jeg allikevel kan se eller høre 
om at skjer. Julen 2021 ble annerledes, i år også, men om 
jeg stopper opp og tenker etter, så kan jeg finne magiske 
øyeblikk, lyspunkter, denne julen også. 

Så du julekalenderen på NRK i fjor? Kristiania  Magiske 
Tivoliteater – hvor vi møter Luka, en fattig gutt med en 
stor interesse og talent for trylling og det magiske og Erle, 
en rik dame med lite til overs for magi og en fortid som 
gjør at hun tar valg som får store konsekvenser både for 
henne selv, men ikke minst for andre. Livet er ikke lett, 
og det er lett å trå feil, gjøre gale valg. Gud sendte oss sin 
sønn, ble menneske, for å komme nær oss og fortelle oss 
at Hans kjærlighet til oss er stor. Det å tro på Gud, gir ikke 
lovnad om at alt skal være lett, men det kan hjelpe oss å 
holde motet oppe når alt føles mørkt. Gud har lovet å gå 
veien sammen med oss. Han kom så enkelt og stille, og 
vokste opp i fattige kår, men ved å følge Ham så blir jeg 
rik. For man kan være rik på flere måter. Jeg gleder meg til 
å ta fatt på dette nye året, og at jeg og du kan finne magi i 
ulike øyeblikk dette året også! For selv om det kan kjennes 
mørkt ut, så vil lyset overvinne mørket.
Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

(Joh 1,5)

Vi har valgt å utsette Tårnagenthel
gen som var oppsatt 5.6. februar for 2. 
og 3. klassinger. Vi håper vi vil ha mu
ligheten til å gjennomføre dette tiltaket 
senere på våren. Følg med på menighe
tens hjemmeside og facebookside for 
nærmere informasjon eller ta kontakt 
med Marianne Solheim, ms885@kir
ken.no

Godt nytt år!

Marianne Solheim

Tårnagenthelg for 2. og 3. trinn
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Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Voksne/Senior
• Åpen kirke onsdager kl. 18.00 – 19.30 (Ny tid).
• «Et sted å møtes»  Innbyggertorget, torsdager kl. 

1416
• Kirkefrokost Heggetun kl 11.30 – 13.30: 7. februar,  

7. mars, 4. april.
• Medarbeiderfest 6. mars kl. 18.00 på Heggetun
• Påskefrokost 10. april kl. 9.30
Kontaktperson: Jorun Kjærstad.

Barn og familie
• Familiesamling/tweenssamling– et tverrkirkelig sam

arbeid med samlinger på Heggetun og i Pinsekirken: 
søndag 23. januar kl. 14 (ute), 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 
17.3018.15.Første øvelse etter jul: 20. januar

• Etter skoletid! For 5.7. trinn utvalgte torsdager fra kl. 
14.30 16.30. Datoer for våren: 27. januar, 10. februar, 
10. mars, 24. mars, 7. april, 21. april, 5. mai og 19. 
mai.

• Tårnagenthelg – våren 2022. Følg med på hjemmeside 
og facebook for informasjon.

• Akedag i Transmator’n – etter gudstjenesten 13. fe
bruar, ca kl. 12.15.

• Påskefrokost 10. april kl. 9.30
• Påskeverksted 10. april kl. 1113
Kontaktperson barn: Marianne Solheim, Ungdom og kon firmanter

• Team Heggedalsamling hver tirsdag kl. 18.3021. Se 
www.teamheggedal.no.

• MILK (minilederkurs for fjorårskonfirmanter): 18. 
januar og 1. mars. Weekendtur 11.13. mars 2022

• Medarbeiderfest 6. mars kl. 18.00 på Heggetun
• Påskeovernatting 8.10. april
• Påskefrokost 10. april kl. 9.30
• Påskeverksted 10. april kl. 1113
Kontaktperson ungdom: Thor Håvar Bjor Hognestad,

Gudstjenester 
• 23.01 kl. 11.00 Gudstjeneste, presentasjon av  

Konfirmant 2022
• 30.01   Ingen gudstjeneste i Heggedal
• 06.02 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 13.02 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 20.02 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 27.02  Ingen gudstjeneste i Heggedal
• 06.03 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 13.03 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 20.03 kl. 11.00 Folketonemesse
• 27.03  Ingen gudstjeneste i Heggedal
• 03.04 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 10.04 kl. 11.00 Palmesøndagsgudstjeneste

Menighetsstoffet forsetter neste side......

Avlyst Barnefestival
I perioden 5.13. februar skulle det ha vært en festival – 
KYRIE FOR KLODEN med ulike arrangementer 
hovedsakelig i Teglen, Spikkestad. Hegge
troll og barn fra hele Asker, var invitert 
til Barnefestival i Teglen, Spikkestad 
lørdag 12. februar, men dette har vi 
dessverre måtte utsette. Vi vil komme 
tilbake til ny dato for dette arrangementet.

Nå starter vi opp konfirmantåret, selv om det kanskje ikke 
blir helt den oppstarten vi hadde planlagt #korona. Vi gle
der oss til å bli bedre kjent med dere som har meldt dere til 
å være konfirmanter i Heggedal kirke dette året, og om det 
er flere født i 2007 som ønsker å finne ut av hva Konfir
masjon i kirken er, så ta kontakt med konfirmantansvarlig 
Marianne Solheim, ms885@kirken.no, 95284767. Det er 
absolutt mulig å hive seg på nå, men også senere i konfir
mantåret.

Søndag 20.mars blir det Folke
tonemesse i Heggedal kirke kl. 
11.00. Tarjei Nysted på fele kom
mer og mest sannsynlig en san
ger, men dette er fortsatt ikke helt 
i boks. Velkommen til en anner
ledes gudstjeneste med flott sang 
og musikk.

FOLKETONEMESSE

Prost i Asker
Tor Øystein Vaaland sluttet i stillingen som prost i Asker 
ved årsskiftet for å gå inn i staben til Oslo biskop som 
kirke fagsjef. Ellen Martha Blaasvær er konstituert prost til 
01.06.2022.

Sorggruppe
Menighetene i Asker prosti tilbyr i fellesskap samtale
grupper for mennesker som har mistet en av sine kjære. 
En ny gruppe startes nå opp med informasjonsmøte man
dag 31. januar i Teglen kirke kl. 19.00. Diakon i Vardåsen 
 menighet, Irene Wiik Halle, blir gruppeleder.

Samlivskurs
Menighetene i Asker prosti innbyr til samlivskurs 
 helgen 19. – 20. mars i Østenstad kirke. Målgruppa for 
 kurset er ektepar og samboere, både nyetablerte og med 
 lengre fartstid. Kursledere er gestaltterapeut og jord
mor Anne Gro Tvedt og diakon Jarle Klungrehaug. 
 Påmeldingsfrist 9. mars. Kontakt Jarle på 913 68 803 eller  
jk942@kirken.no.
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HEGGEDAL MENIGHET

Perioden 22. nov 2021 - 7. jan 2022

Døpte
(Dato for dåpsseremoni) 

• 05.12.2021 Jona Karine Kaarmo 
Nikolaisen

• 05.12.2021 Mathias Mortensen 
Fransson

• 12.12.2021 Lucas Osenbroch 
Kallevik

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.

Trenger du noen å 
prate med?

DEN NORSKE KIRKE  
Heggedal menighet

Heggedalsbakken 8 
1389 Heggedal

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

www.kirken.no/heggedal

Kontakt oss!
Daglig leder

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

Sokneprest
Lena Caroline Stordalen,  
410 70 549,  ls849@kirken.no

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

Ungdomsarbeider
Thor Håvar Bjor Hognestad 
41531778, thorH.bjor@gmail.
com

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

Livets gang i Heggedal

Kirkeakademiet i Asker
Etter noen avlyste arrangement gjennom fjoråret, planleg
ges nå nye møter for våren rundt temaet Hvor begynner 
troen, og hvor slutter viten skapen? Temaet er inspirert 
av teaterforestillingen «Gudspartikkelen» på Det norske 
teateret. Følgende møter er planlagt – se på Holmen me
nighets hjemmesider for påmelding så lenge myndighe
tene pålegger oss antallsbegrensning.
• Torsdag 27. januar  Psykiater og professor Finn 

Skårderud: Uro i sinnet. Skårderud har viet mye av 
sitt liv til arbeid med spiseforstyrrelser, men også til 
refleksjon om det moderne selvet og vår tids uro. Han 
går inn i temaene, ikke bare med medisinske perspektiv, 
men også med de kulturelle, humanistiske og estetiske.

• Torsdag 3. mars  Nonne og partikkelforsker Katarina 
Pajchel: Troens og vitenskapens berøringspunkter.
Hun fremhever at naturvitenskapen er en selvstendig 
kunnskapsgren som effektivt avdekker naturens dype 
sammenhenger. Som kunnskapssøken har den også 
bånd til filosofi, estetikk og teologi. Den avdekker be
røringspunkter som viser at tro og naturvitenskap ikke 
nødvendigvis er i konflikt. 

Etterfølgende møter i vårsemesteret er 7. april og 12. mai.
Møtene er åpne for alle og holdes i Holmen kirke kl. 19.30 
– 21.00.

Heggedal menighet inviterer til 
medarbeiderfest på Heggetun:

En stille stund i 
kirken?
Velkommen til stillhet og meditasjon 
i Heggedal kirke. Kirken er åpen på 
onsdager fra kl 18.00 til 19.30. (En
dret fra tidligere.) Kom når som helst 
i løpet av denne tiden.
Åpen kirke avsluttes med Fader Vår 
og Velsignelsen. N
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LIONS CLUB HEGGEDAL

HEGGEDAL LIONS ØNSKER ALLE I HEGGEDAL OG OMEGN ET GODT ÅR I 2022 
 
Da er vi i gang med 2022, og nok en jule- og 
nyttårsfeiring er tilbakelagt. Vi ønsker alle et 
godt år. Det nye året startet med kaldt vær og 
flott vinterstemning i Heggedal og omegn. De 
som ikke er så glad i vinteren, kan om et par 
måneder se frem mot våren og mildere vær.  

Vellykket julemarked 
Andre søndag i advent var det julemarked på 
Hovedgården, og besøket var bra. Vi takker alle 
som støttet Lionsklubbens virke ved at dere 
besøkte julemarkedet. Vi fikk et meget godt 
resultat, og de innkomne midlene går uavkortet 
til å støtte lokale, nasjonale og internasjonale 
hjelpetiltak. 

Pensjonsaften avlyst 
Lionsklubben har som tradisjon å arrangere en 
aften for pensjonistene i februar. Også i år er vi 
nødt til å avlyse på grunn av pandemien. Vi 
hadde et godt håp om at det skulle la seg gjøre 
å gjennomføre dette arrangementet i år, og det 
er med tungt hjerte vi aksepterer at vi ikke kan. 

Lions Røde Fjær fortsetter 
Aksjonen Lions Røde Fjær fortsetter 11. til 13. 
februar med bøsseinnsamling. Det har gått 50 år 
siden den første Lions Røde Fjær-aksjonen la 
grunnlaget for etableringen av Beitostølen 
Helsesportsenter (BHSS). Med tildelingen av 
midler innhentet fra en ny Lions Røde Fjær-
aksjon, får BHSS muligheten til å fortsette i 50 
nye år som det ledende helsesportsenteret i 
verden. Vær med å støtt opp om en meget god 
og viktig sak. 

 

 
Lions Røde Fjær går til å bygge et nytt familie- og 
kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter. 
Foto: Christine Stokkebryn 

Tulipanaksjonen 
Lions Tulipanaksjon avholdes 30. april i år. Vi 
håper og tror i optimismens navn at pandemiens 
herjinger har roet seg såpass at Lions igjen blir 
synlig i Heggedal og kan dele ut tulipaner denne 
dagen. Inntektene fra aksjonen går til Mitt Valg, 
som er et viktig ledd i arbeidet med å forebygge 
rus- og narkotikaproblemer blant unge. Mottoet 
er at «det er bedre å bygge barn enn å reparere 
voksne». Så, den siste lørdagen i april, se etter 
en Lions-stand og gå dit og slå av en prat. Vi 
snakkes. 

 

 
 

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.  

Ønsker du å bli medlem og delta i godt 
kameratskap, er du hjertelig velkommen. 
Kontakt vår President Dagfinn Hauge på telefon 
47373139. 
 
Husk grasrotandelen 
Ønsker du at 7 % av dine tippemidler skal gå til 
lokale tiltak i Heggedal m/omegn, støtt 
HEGGEDAL LIONS CLUB. Ta kontakt med 
din nærmeste kommisjonær. For å være 
grasrotgiver må du være kunde hos Norsk 
Tipping. 

Tusen takk for at du gjør lokalmiljøet bedre for 
unge og gamle. 
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Heggedal trevarefabrikk
side 3

Lorem ipsum
side 7

HEGGEDAL og BLAKSTAD
SKOLEKORPS

HEGGEDAL og OMEGN 
HISTORIELAG HEGGEDAL MENIGHET

HEGGEDAL HOVEDGÅRDS
VENNER OG STIFTELSEN

Heggedals-
posten  

www.heggedalsposten.no

Mange bidrar. Heggedalsposten er en stor aktivitet, 
men jobben er fordelt på mange bidragsytere. Vi har an-
slått at det på de 15 årene er lagt ned 20-25.000 timer, dvs 
ca. ett årsverk hvert år. Av dette er ca. 1/3 innsatsen til de 
mer enn 40 budene som deler ut bladet frivillig. Resten 
er arbeid i redaksjonen med skriving, redigering, møter og 
administrasjon. I tillegg gjøres det et arbeid med å skrive 
og skaffe stoff i foreningene. 
Arbeidsoppgavene er mange, og oppdelt i små og store 
bidrag. Redaksjonen utveksler filer, materiale og ideer på 
mail, og det gir mange muligheter til å bidra med litt. Når 
PC og mobiltelefon med kamera er blitt allemannseie, fly-
ter filer og bilder lett. 

Interessant å sitte i redaksjonen. Heggedalspos-
ten er en aktivitet innenfor Nærmiljøsentralen, men er 
100% drevet og styrt av redaksjonen. Det er veldig mo-
tiverende at vi som driver bladet har innflytelse, og kan 
påvirke innhold og redaksjonell linje. Redaksjonen har 
ofte diskusjoner om artikler og vinklinger, og på møtene 
utveksles lokale nyheter og «sladder». Det gjør det også 
interessant å sitte i redaksjonen. 
Det redaksjonelle stoffet begynte med den historiske ar-
tikkelen, så kom «tursidene», og i dag er nesten halve 
bladet redaksjonelt stoff (medregnet forsida og side 2). Vi 
var heldige som fikk med lokalhistorikere helt fra starten. 
Terje Martinsen har skrevet ca. 80 historiske artikler! 
Medlemmene i redaksjonen har ulike interesser og evner, 
men flere er - eller er blitt - ganske drevne journalister. 
Dessuten har flere av oss lært å redigere, med program-
met InDesign. 
I nr. 6-2021 utgjorde det redaksjonelle stoffet 21,5 sider, 
av totalt 44.

Foreningene gir – og får. Helt fra starten av har 
innholdet vært to-delt, foreningenes sider og redaksjo-
nelt stoff. Men her er det også en kobling. De fleste som 
har vært med i redaksjonen er aktive i en av foreningene, 
og dette har bidratt til at foreningene nesten alltid kom-
mer med sitt stoff. Foreningenes sider gir bladet innhold, 

og foreningene får presentert seg og sine aktiviteter. Det 
startet med 3 foreninger/organisasjoner, og i dag er det 
8-10 som har sider i bladet. I nr. 6-2021 dekket dette stof-
fet 15,5 sider. 

Stabilitet og fornyelse. Flere av redaksjonsmedlem-
mene har vært med hele veien, og denne stabiliteten har 
nok vært avgjørende. Men det har hele tida kommet til 
enkelte nye medlemmer, med nye interesser og nye ide-

2022 er «Frivillighetens år». «Frivillighet» er et litt flytende begrep, men uansett definisjon vil nok 
Heggedalsposten være et «stjerneeksempel». Når dette nummeret av bladet dumper ned i postkas-
sene, er det nøyaktig 15 år siden det første bladet ble delt ut. Vi hører ofte at organisasjonslivet sliter 
med rekruttering, ikke bare på grunn av pandemien. Når Heggedalsposten har klart seg nærmest uten 
problemer i 15 år, er det derfor interessant å reflektere litt over årsakene. 

15 år 
- helt frivillig

I anledning 15-årsjubileet har Heggedalsposten fått en ansiktsløftning 
på forsiden, side 2 og side 3. Øverst til venstre det første bladet, fra 
januar 2007. Til høyre forsiden slik den har vært fra nr. 3-2012. Ned-
erst det nye designet. Bakgrunnsbildet vil følge årstidene. N
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er. Uten dette tilskuddet av friskt blod kunne nok redak-
sjonen ha stagnert og gått lei. 

God økonomi. Bladet skrives og redigeres av redaksjo-
nen, og deles ut av frivillige bud. Vi betaler bare for tryk-
king. Det er mange faste annonsører, og til sammen gir 
dette bladet en solid økonomi. Billig trykking i Latvia har 
bidratt, men det er godt at vi nå kan flytte produksjonen til 
et norsk trykkeri – fra og med dette nummeret. 
Foreningene betaler for sine sider. Men prisen på  kr 1100 
pr side har vært uendret i mange år.

Papiret lever!  De første årene var det en diskusjon 
om bladet skulle ha som mål å bli en nettavis, med pa-
pirutgaven som en midlertidig løsning. Vi hadde ikke ka-
pasitet til å gjøre begge deler, men det viste seg snart at 
papirversjonen ble tatt imot med takk. En del av stoffet 
er oversikter over arrangementer og aktiviteter, og da er 
det ofte enklere å ha bladet enn å slå opp på de ulike nett-
sidene. Dessuten er det slett ikke alle som er «digitale». 

Opplag og område vokser.  Det første bladet ble 
trykt i 2500 eksemplarer, det andre i 3500, og nå er oppla-

get 7000. Folketallet er økt, og området for distribusjon er 
utvidet flere ganger. Den siste store endringen var i 2021, 
for å dekke hele området for GUI Sportsklubb.

Stram tidsplan - som følges. Bladet har hatt 6 
nummer pr. år. Det legges en årsplan for utgivelsene, med 
3 redaksjonsmøter pr. nummer. Planen er også en del av 
avtalen med trykkeriet, og er med på å skjerpe arbeidet 
i redaksjonen. 89 av de 90 bladene er sendt til trykkeriet 
innen avtalt frist!

Ros er hyggelig, og motiverer. Sist, men ikke 
minst: En veldig viktig motivasjon er de gode og hyggelige 
tilbakemeldingene fra lokalmiljøet! 

Har du lyst til å bli med?
Som medlem av redaksjonen kan du velge hvor 
mye og hva du bidrar med. Ta kontakt med oss 
hvis du har lyst til å være med å gi Heggedals-
posten innhold og liv!
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Tekst og design: D.H.Sæther

Heggedal har alltid vært kjent som et levende lokalsam-
funn, med innbyggere som engasjerer seg i det som skjer i 
nærmiljøet. Det er nok ikke helt tilfeldig at nettopp denne 
bygda i bygda har sin egen avis! Heggedalsposten er re-
sultat av et helt spesielt engasjement og mye kjærlighet 
til hjemstedet – som spres videre via postkasser og jevn-
lige, digitale oppdateringer. Heggedalsposten er med an-
dre ord et veldig godt eksempel både på bredden i frivil-
ligheten, og hvordan frivillig innsats i lokalmiljøet kan ha 
stor betydning for innbyggernes opplevelse av tilhørighet.

Heggedal er et sted der mange ønsker både å etablere 
seg, og bli boende. Mennesker i ulik alder og livssituasjon 
tiltrekkes av og blir glad i dette stedet. Det er mange gode 
grunner til det, men vi er sikre på at frivilligånden er én av 
dem. Samfunn der frivilligheten står sterkt, har som kjent 
mer fornøyde innbyggere. Det er et i grunnen ikke så van-
skelig å tenke seg frem til, men det er også dokumentert 
gjennom forskning.

Kongstanken om frivillighet ble tidlig lagt til grunn i byg-
gingen av nye Asker. Vi er landskjent som første kommune 
til å etablere et eget politisk utvalg og direktørområde for 
medborgerskap, med en stor og ambisiøs handlingsplan. 
Vi skal føre en offensiv frivillighetspolitikk, med mål om et 
samfunn som bygges nedenfra, gjennom et godt lokalde-
mokrati, bred medvirkning og aktiv tilrettelegging for at 
innbyggere, lag og foreninger skal kunne delta og bidra i 
verdiskapningen. 

2022 er frivillighetens år. Det må vel kunne kalles god tim-
ing, etter to år med pandemi. Vi er nok litt sulteforede 
på positivt påfyll, og mer enn noen gang trenger vi noe å 
glede oss til. Vi har alle også friskt i minne hvordan frivil-

ligheten snudde seg rundt fra dag én da korona kom, og 
både foreninger og enkeltpersoner stilte opp for felless-
kapet. Mange som ikke var så kjent med den organiserte 
frivilligheten fra før har vært med for første gang, mens 
andre ikke har kunnet bidra på grunn av restriksjoner.

Selv om frivilligheten har vært enda mer synlig gjennom 
krisen enn vanlig, vet vi at den også har lidd under krav 
om avstand og antallsbegrensning. Derfor mener vi at friv-
illighetens år kom på best tenkelige tidspunkt, når vi de 
neste månedene skal hylle, takke og synliggjøre betydnin-
gen av den uvurderlige frivilligkraften. Vi skal invitere flere 
til å være med – både som frivillige og som brukere av alle 
mulighetene for aktivitet og fellesskap som frivilligheten 
står bak. Som det står i medborgerskapsplanen vår; Hva 
slags samfunn ønsker du? Grip muligheten til å være en 
medborger som er med og former lokalsamfunnet ditt!

Vi gleder oss til å se og oppleve feiringen av frivillighetens 
år i hele Asker – og i Heggedal – hele dette året. 

Alt godt!

Med hilsen fra
Lene Conradi, ordfører og Lars Bjerke, kommunedirektør

Kjære alle sammen!

Foto: Elin Eike Worren
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Kreativt
motestedl

Lurer du på hva som skjer
i underetasjen på Friheim for tiden?
Der finner du Omattatt kreativt ombruks-
verksted, en møteplass og et skattekammer 
med hobbymateriell til ombruk. 
Der er det god stemning og godt å være. 
På grunn av korona og smittevernsregler er 
det noe begrenset aktivtet for tiden. 

Er du nysgjerrig? Kom innom for en titt. 
Vi holder åpent på dagtid:

Bli frivillig!
Har du lyst til å bli kjent med flere og gjøre 
noe som er viktig for andre? Som frivillig kan 
du gjøre en forskjell både for deg selv og 
andre. På Omattatt har vi bruk for deg!

Mandag 11.00.-15.00
Onsdag 11.00.-15.00
Torsdag 11.00.-15.00

Kom innom 

for en prat, få en kopp 

kaffe og jobb med egne 

hobby- og reparasjons-

prosjekter!

Forhåpentligvis kommer vi snart i gang med 
kurskveldsaktiviteter og familiearrangementer. 
Følg med på www.hvaskjeriasker.no,  
på @Omattatt - kreativt ombruksverksted 
på Facebook eller @omattatt.asker. 
For mer informasjon, ta kontakt med 
Aud Ingeborg på tlf: 929 92 228 
eller på mail: aud-ingeborg@iheggedal.no. 
Medlemmer får all informasjon tilsendt på mail. 
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DIS HERREFRISØR 
Inga Dis Thordardottir 
 
Skjellestadjordet 31, 1389 Heggedal 
Tlf.  91814249 eller book time på 
timma.no/disherrefrisor 
Åpningstider: Man.-ons. Kl.   10-18, tor. 
12-20, fre. 10-18 
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Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

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

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek
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Stengt overgang i Hallenskog

Første helgen i vinterferien (fredag 18. til søndag 
20. feb.) er det tradisjonen tro i Asker kulturhus 
planlagt for DataLAN arrangert av Infected, Radar 
event og Ungkultur Asker, om smitteverntiltakene 
tilsier dette. Hvis du synes dette virker interessant, 
følg med på nettsidene til Infected.no for ytterligere 
informasjon og kjøp av billetter.

Bygdebandet Hagle har ungdomskonsert for 
ungdom mellom 13 og 21 år i Asker kulturhus  
torsdag 24. mars.

Aktiviteter for ungdom

  

Oslo politidistrikt trenger nytt kretsfengsel. Stats-
bygg har foreslått tomten med nedlagte Dal forsøks-
gård i Rustadveien. Lokasjonen er blant seks 
alternativer som ble foreslått til Justis- og bereds-
kapsdepartementet før jul.

Den 178 mål store tomta er eid av staten. Asker 
dyrepensjonat er blant aktørene som i dag holder 
til i bygningene. Tomten er regulert som landbruks-
eiendom, men kommuneadministrasjonen vil foreslå 
en reguleringsendring i tilfelle lokasjonen blir valgt. 
Det er ventet en vurdering fra regjeringen og en 
endelig avgjørelse fra Stortinget i løpet av 2022.

Fengselet skal ha plasser for varetekt og soning, og 
dimensjoneres for 200-300 innsatte. Rådmann Lars 
Bjerke har uttalt at dersom kretsfengselet plasseres 
i Heggedal, må det gjøres betydelige investeringer i 
samferdsel. Politidirektoratet (POD) har kommentert 
at flytting av kretsfengselet vil medføre økt ressurs-
bruk til transportoppdrag. Tomter vest for Oslo er 
dessuten mer sårbare for økt kjøretid og forsinkelser 
knyttet til rushtidsutfordringer, skriver POD.

Tomt i Heggedal vurdert som 
egnet for nytt kretsfengsel

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) har et kurssenter i Underlandsveien 9, ved 
siden av Heggedal stasjon. Her tilbys kurs og kom-
petanseheving for aktører med ansvar for samfunns-
sikkerhet og beredskap. Frem til desember i fjor het 
senteret Nasjonalt utdanningssenter for samfunns-
sikkerhet og beredskap (NUSB). Det siste året har 
senteret gått gjennom en omfattende oppgradering 
og fått navnet DSB Kurssenter. Institusjonen skal 
sette kunnskap i sentrum av samfunnssikkerhets-
arbeidet, langs hele spekteret fra forebygging til 
håndtering av hendelser.

DSB Kurssenteret

På en rutinemessig kommunal inspeksjon ble det 
i november oppdaget at fundamentet til broa på 
Underlandsveien over Skitthegga var rast sammen. 
Overgangen har vært stengt siden. Arbeidene med 
å fikse fundamentet startet i midten av januar. Brua 
skal etter planen åpnes i månedsskifte januar/
februar.

Bygging av gang- og sykkelvei 
langs Vollenveien er omsider i 
gang, etter flere år med utset-
telser og tre år etter vedtaket. 
Det skal bygges 600 meter, fra 
Røykenveien opp til Yggesetvei-
en. Kommunen har kontrahert 
Atrack Entreprenør. I forbindelse 
med gravearbeidene vil det også 
bli lagt ny infrastruktur for vann 
og avløp i bakken. Planlagt  
ferdigstillelse er desember 2022.

Gang- og sykkevei mellom 
Heggedal og Vollen

Foto (høst 2020): Ian Spink

Strekningen videre, fra Yggesetveien til Gislehellin-
ga, er enda ikke regulert for utbygging. Prosessen 
er i gang, og kommunen er avhengig av å få planen 
godkjent hos Viken fylkeskommune som er veieier. 
Martin Martinsen, leder for samferdsel i Asker kom-
mune, understreker overfor Budstikka at utbyggin-
gen av den neste strekningen har høy prioritet hos 
kommunen. 
– Vi har engasjert Asplan Viak, som har gjort inn-
målinger og jobber nå videre med denne regulerin-
gen. Fremdriften vil avhenge av fylkeskommunen, 
grunnerverv og eventuelle innsigelser på regule-
ringsplanen, forteller Martinsen.
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Stengt overgang i Hallenskog

Første helgen i vinterferien (fredag 18. til søndag 
20. feb.) er det tradisjonen tro i Asker kulturhus 
planlagt for DataLAN arrangert av Infected, Radar 
event og Ungkultur Asker, om smitteverntiltakene 
tilsier dette. Hvis du synes dette virker interessant, 
følg med på nettsidene til Infected.no for ytterligere 
informasjon og kjøp av billetter.

Bygdebandet Hagle har ungdomskonsert for 
ungdom mellom 13 og 21 år i Asker kulturhus  
torsdag 24. mars.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) har et kurssenter i Underlandsveien 9, ved 
siden av Heggedal stasjon. Her tilbys kurs og kom-
petanseheving for aktører med ansvar for samfunns-
sikkerhet og beredskap. Frem til desember i fjor het 
senteret Nasjonalt utdanningssenter for samfunns-
sikkerhet og beredskap (NUSB). Det siste året har 
senteret gått gjennom en omfattende oppgradering 
og fått navnet DSB Kurssenter. Institusjonen skal 
sette kunnskap i sentrum av samfunnssikkerhets-
arbeidet, langs hele spekteret fra forebygging til 
håndtering av hendelser.

DSB Kurssenteret

På en rutinemessig kommunal inspeksjon ble det 
i november oppdaget at fundamentet til broa på 
Underlandsveien over Skitthegga var rast sammen. 
Overgangen har vært stengt siden. Arbeidene med 
å fikse fundamentet startet i midten av januar. Brua 
skal etter planen åpnes i månedsskifte januar/
februar.
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Flere områder som ligger geo-
grafisk nærmere Heggedal skole 
sogner fortsatt til skolene de gjorde 
i tidligere Røyken kommune. På 
bakgrunn av elevens rett til å gå på 
nærskolen, anser kommunen det 
som nødvendig å gjøre endringer i 
de nåværende skolekretsene. 

Den foreslåtte endringen innebærer 
at elevene i områdene Hallenskog, 
Rødsåsen, Stokkerskogen og in-
nerste del av Gamle Rustadvei vil 
få Heggedal skole som sin nær-
skole. I dag er det mange søknader 
om skolebytte til Heggedal skole fra 
foreldre i de aktuelle områdene.
En endring av skolekretsene vil ikke 
ha tilbakevirkende kraft, og vil kun 
gjelde de elevene som begynner i 
1. klasse skoleåret 2023/2024.

Kapasitet
Endringen som foreslås vil ikke 
ha stor innvirkning på kapasiteten 
ved Heggedal barneskole. Basert 
på det antall barn i barneha-
gealder som er folkeregistrert i de 
områdene som foreslås flyttet til 

Foreslår å endre skolegrensene
Heggedal skolekrets, vil det i snitt 
begynne 8 flere barn på skolen. 

Trafikk
Heggedal lokalsamfunnsutvalg 
bemerker i sine høringsinnspill at 
endring av skolekretser påvirker 
transport til og fra barnehager og 
skoler. 
 – Trafikksikkerhetssituasjonen i 
Heggedal langs både Heggedals-
veien og andre samleveier og 
kryssinger er utfordrende og farlig, 
skriver lokalsamfunnsutvalget. 
Utvalget ønsker 40-sone ved kryss-
ningspunkter på Røykenveien og 
en bedre løsning i Gjellumkrysset. 
Dessuten trekkes Plankedalsveien 
og Hallenåsen frem som farlige 
skoleveier uten veilys eller fortau. 
Kommunens vurdering er imidlertid 
at de fleste vil kunne gå eller sykle 
til skolen på en trygg skolevei, med 
unntak for elever sør for Stokker-
skogen.
Forslaget er på høring frem til 
11. februar. Saken forventes til 
politisk behandling i mars.

Sydskogen
barneskole

Heggedal barneskole

Hovedgården ungdomsskole

Tegnforklaring

Ungdomsskole (1 stk.)
Barneskole (2 stk.)

Fylkesvei
Kommunal vei
Jernbane
Bygning

Opprinnelig kretsinndeling
Forslag på ny kretsinndeling
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NYE SKOLEKRETSER: Den røde stip
lede linjen viser nåværende skolekretser. 
Blå linjer indikerer nye foreslåtte skole
kretser. 
Områdene det foreslås endringer for er 
Hallenskog, Rødsåsen, Stokkerskogen og 
innerste del av Gamle Rustadvei, som 
alle ligger opp til den tidligere kommune
grensen mellom Asker og Røyken. 
Illustrasjon: Asker kommune

Befolkningsprognose for Asker 
kommune og utbyggingsplaner i 
Heggedal gjorde at nettselskapet 
Elvia i fjor høst startet en ombyg-
ging og utvidelse av Heggedal 
transformatorstasjon. Anlegget om-
former spenningen på strøm nettet 
fra ett spenningsnivå til et annet. 
Stasjonen har hatt en jevn lastøk-
ning de siste årene. 

– Transformatorstasjonen i Hegge-
dal blir nå en digital stasjon.
Det betyr høyere grad av tilstands-
overvåkning av komponenter for 
bedre vedlikehold, mesteparten av 
signal og styrekabler blir byttet ut 
med fibernettverk, og høyere grad 
av personsikkerhet i stasjonen, 
forteller prosjektleder Karl Eide Pol-
lestad hos Elvia. Anlegget utendørs 
vil bli fjernet når det nye innendørs 
anlegget blir satt i drift.
I tillegg til renovering av den eksi-
sterende transformatorstasjonen, 

Heggedal transformatorstasjon
var det nødvendig med en utvi-
delse. Elvia bygger et nytt bygg på 
200 m² rett øst for den eksisterende 
transformatorstasjonen. Bygget 
skal huse et nytt 132 kV gassisolert 
koblingsanlegg med et miljøvenn-
lig alternativ til SF6-gassen som 
tradisjonelt brukes i gassisolerte 
koblingsanlegg på dette spennings-
nivået.
– Bygget skal stå ferdig til våren. 
Det vil bli arbeidet med installasjon 
og utprøving av elektriske kompo-
nenter frem til spenningssetting på 
slutten av 2022, forteller Pollestad.
Nettselskapet tester ut konseptet 
med utslippsfri byggeplass.
 Anleggsmaskiner og alt utstyr 
inne på byggeplassen skal være 
elektrisk. Dette har gitt en estimert 
CO2-besparelse på over 100 tonn, 
sammenlignet med en tradisjonell 
byggeplass. 

Tekst: Anders Lie Hagen

Heggedal transformatorstasjon ble bygget 
i 1981. Stasjonen forsyner i dag cirka 7000 
kunder i nærområdet. Her fotografert med 
drone i sommer. Foto: Elvia AS

Det nye bygget vil ha samme uttrykksform som
det gamle bygget. Transformatorstasjonen 
ligger langs Vollenveien, 500 meter fra Esso
stasjonen. Foto: Elvia AS

Tekst: Anders Lie Hagen
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Byggearbeidene i Heggedal terrasse har fremdrift 
som planlagt. Nå pågår graving, boring, spren-
ging og betongarbeider. 
 Rekke A er godt i gang. I februar vil det komme 
tre-elementer, og bygget kan etter hvert lukkes. 
Rekke B har oppstart for betong mot slutten av 
januar, og rekke C i februar. Prosjektet skal være 
ferdigstilt medio 2023. 118 av totalt 157 boliger er 
solgt, altså 75%.

Kommunen har bedt om innspill til 4 nye veinavn 
for prosjektet. For å unngå misforståelser vil 
planmyndigheten unngå adresser med ”Åmot-” og 
”Røds-”. Høringsfristen gikk ut 3. januar. Mange 
av de innkommende forslagene henspiller til sko-
gen som var der før. Blåbærstien, Tyttebærløkka, 
Kantarellstien, og Ugleveien er noen av forslage-
ne. Pedersens vei og Nilsens vei er foreslått, opp-
kalt etter driverne av den gamle Trevarefabrikken 
i sentrum. Historie-laget foreslår Fyrstikkåsen og 
Harry Sønstrøds vei. Arkitektfirmaet for prosjektet 
foreslår bl.a. Heggedal Terrasse, Heggedal Svin-
gen og Heggedal Toppen.

Heggedal terrasse

 
Heggedalsdager 11.–12. juni
Det planlegges «Heggedalsdager» lørdag 11. og 
søndag 12. juni. Lørdagen blir det et utendørs ar-
rangement på Heggedal torg. Lokale foreninger vil 
ha stander og vise seg fram, og fra en scene får 
vi underholdning med lokale og innleide artister. 
Søndagen blir det arrangementer rundt i bygda. 
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Heggedalsposten trenger et nytt redaksjons-
medlem med ansvar for annonser. Personen vil 
ha kontakt med annonsørene og selge 
annonseplass. Spørsmål eller interessert? 
Ta kontakt med Dag Henning Sæther på
d-hen-sa@online.no eller mobil 977 40 617.

Heggedalsposten søker 
annonseansvarlig

JAZZ FOR 
«DET GRÅ GULL»

Siste tirsdagen i måneden  kl. 14.00  
Gratis adgang - Fyrstikken Heggedal Torg

Et populært tilbud til ungdom som har blitt litt eldre, for 
alle som vil hygge seg litt ekstra en formiddag midt i uka.
Et alternativ for de som ønsker å skape gode relasjoner:  
de tre M-er: Musikk, Mat og Miljø. 
Program:
22. feb      Blended Horns 
Det blir en vakker reise i sang og musikk med uforglem-
melige melodier fra populærmusikkens historie.  
Sekstetten kommer fra Asker.
29. mars      Skitthegga Swing
Skitthegga Swing spiller det meste innen swingjazz.    
Besetningen er tradisjonell «dixieland» med 7 musi-
kere på scenen. Skitthegga Swing er et populært 
gla’jazzorkester fra Heggedal i Asker.  

26. april    Pokerskinn
Bandet og det lett absurde navnet springer ut av visemil-
jøet ved Asker gymnas på slutten av 1960-tallet.   Terje 
Storli: vokal/munnsp, Ole Petter Jupskås: vokal/gitar; 
Kjell Hommerstad: git. Lasse Vik p.; Ivar Jemterud bass, 
Peter Torgersen: trommer og Yo Miyata altsaksofon.

31. mai     Blended Horns
28. juni     Five Shades of Sax

A

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

  97 97 96 96   
  anders.winther@em1oav.no

Silje Hegre
Prosjektmegler

  92 44 41 45
  silje.hegre@em1oav.no

Det fantastiske boligprosjektet Heggedal Torg står 
nå ferdig  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 og elegant kjøkken 
fra Aubo. Alle leiligheter er innflytningsklare og med 
energiklasse A. 

Her finner du også nytt torg med butikker, serve-
ringssteder og servicetjenester, i tillegg til et stort 
parkeringsanlegg. Alt dette ligger meget sentralt – kun 
25 min. fra Oslo sentrum og rett ved buss/togstasjon.

BO GODT I HEGGEDAL

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

Henrik Ibsens gate 100 / 0255 Oslo / Norway
Phone: +47 22 99 43 43 / www.vi-ko.no
 Org. nr.: 976 867 866

Byggherre: TANDBERG EIENDOM AS

Arkitekt:

Postboks 550
1373 Asker

Generell romhøyde i leilighet 2,6 m.
Nedhimlede arealer har himlingshøyde min. 2,2 m.

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse
med prosjektering og bygging må kunne påregnes,
herunder alle oppgi�����������. Areal i henhold �����
3940:2012.
Bruksareal for en bruksenhet er det arealet av
bruksenheten og felles deler som ligger innenfor
omslu���������g��.

0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 mNedhimlet areal vist som s��������������������������������.
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Veranda

7,1 m2

Sov

12,4 m2

Veranda

Bad

3,6 m2

Sov
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3,0 m2

Sov

14,9 m2

Stue/kjøkken

39,7 m2

Bad

4,3 m2

Gang

4,5 m2

Bad
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B4-TR08

Trapperom

28,3 m2

Gang

5,6 m2

Bod

3,2 m2

Bad

3,2 m2

84,9

81,4

7,1

Leilighet B4-203: 
En stilig 3-roms leilighet i 2. etg. med 2 bad, 2 soverom, stor 
stue/kjøkkenløsning, innvendig bod og østvendt veranda 
mot det koselige torget. Arealet på 84,9 m2 (BRA) er meget 
godt utnyttet. Fastpris kr. 5.627.244,- inkl. omkostninger.



Extra Heggdal
Man-lør: 7-23

Vi gjør ALT 
for at du 

skal handle 
extra billig!
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