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Knut Nilsen
Knut
Nilsen

snekkerformann, verkssnekkerformann,
verksmester og
mester
og disponent
disponent
For en tid tilbake dukket det opp diverse papirer hos Nils Nilsen
– 4. generasjon heggedøling. Det var blant annet papirer etter
oldefaren, Knut Nilsen født i Odalen i 1866.
Knut Nilsen hadde kommet til Heggedal sammen med fetteren Knut Pedersen for å arbeide på Sylvans Trevarefabrikk som var etablert på tomta etter
fyrstikkfabrikken som hadde brent
i 1895. Pedersen som trappesnekker og Nilsen som verksmester. Ved
århundreskiftet hadde bedriften 99 ansatte som lagde alt fra dører, v induer,
trapper og innredningen. Men allerede i 1901 gikk den konkurs.
En del av snekkerne fant ut at de
ville stare for seg selv. Blant dem var
Knut Nilsen. Han var aktiv på mange
områder. Blant annet som en av stifTekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

terne av Heggedal Vel i 1903. To av
de første oppgavene vellet tok fatt i
var veilys fra stasjonen til Heggedal
Meieri og legging av plankefortau på
samme strekning. Samtidig ble det satt
opp stolper for parafinlykter. Veien
var i elendig forfatning. Trelemmene
ble tatt opp hver høst og satt inn med
karbolinium. Fra 1905 utførte Knut
Nilsen denne jobben for kr. 10 per år.
Han var da formann i vellet. I 1913
var trelemmene utslitte, men ikke verre en at de kunne brukes til gangstien
over Kloppedalsmyra.
På slutten av 1800-tallet skiftet Heggedal gård eier flere ganger.
Agronom Jonas Lund Christensen
hadde gården fra 1890, og han startet
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Til Kristiania kom en odalsgutt, fallera
Og gutten som vi kjenner, hette Knut, fallera.
Han hadde lært at bruke øks og sag fallera.
Og snekre gjorde’n den lange dag, fallera.
I byen traff han snart en pikelill, fallera
Og hun var baade flink og snild, fallera.
Hende vilde Knut til kone ha, fallera
Og Maren gav han gladelig sit ja, fallera.
Og heldig både Knut og Maren var, fallera
Som traf hverandre saa de blev et par, fallera
Snart foten under eget bord de satt, fallera
Og lykkelig var de dag og natt, fallera.

Knut Nilsen bygde villa Solheim i begynnelsen på
nittenhundre-tallet.
salg av noen tomter. Den 5. mai 1899 solgte han den gjenværende delen av gården (hovedbølet) til et konsortium av arbeidere.
Det er da betegnelsen Hovedgård dukker opp. Aksjeselskapet
begynte straks å selge tomter til aksjonærene. Ei kjøpekontrakt
fra 24. juni 1899 viser at Knut Nilsen akter å slå seg ned i Heggedal for godt. Han er en av aksjonærene og kjøper ei tomt på
4 mål for kr 700,-. Tomta ligger i Hovedgårdsbakken, mellom
Hovedgården og Røykenveien. Her bygde han huset han kaller
Solheim. Han var forpliktet til å holde gjerde rundt eiendommen. I kjøpekontrakten står det også at han har rett til båtfeste
på Hovedgårdens strand ved Gjellumvannet. Likeledes at han
har rett til å grave brønn «der han måtte finne vann» og legge
vannledning på hovedbølets grunn.
Knut og Maren Nilsen ble rotfaste heggedølinger. Da de
feiret sølvbryllup, lagde Alfred Iversen følgende sang til brude
paret:

Av dem som op paa landet vokset er, fallera
Er mange som ei byen kan faa kjær, fallera
Med Knut og Maren var det likedan, fallera
Til Heggedal det bar med kone og mand, fallera.
Paa Heggedal var en stor fabrik, fallera
Men selv den største stundom kan slaa klik, fallera
Fabriken overende gikk med glans, fallera
Og der sto Knut og kamerata hans, fallera.
Slik kan det ofte med de store gaa, fallera
Og derfor vi begynner i det smaa, fallera
Slik tenkte’n Knut og to – tre til som han, fallera
Og til Friheim med sin bænk dro alle mand, fallera.
Ja, slik begynte den historie, fallera
Fortsettelsen vi kan der nede se, fallera
Og slutten, ja den øiner ikke vi, fallera
Men lykken alltid staar den kjekke bi, fallera.
For slikt et verk det tar vi hatten a’ fallera
Og slike mænd fortjener sit hurra, fallera
Fordele denne ære kan jeg ei, fallera
Men Knut faar ikke minst, det tror nu jeg, fallera.
Paa Solheim sitter Knut og Maren trygt, fallera
Ser fremtiden i møte uten frygt, fallera
I 25 aar var lykken med, fallera
Og gid de alltid slik maa holde ved, fallera.
Nu ønsker alle som omkring jer staar, fallera
Til lykke med de 25 aar, fallera
Vi for Knut og Maren glasset løfte vil, fallera
Og ønsker eder 25 til, fallera.
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Kjøpekontakt fra 1899 for eiendommen hvor villa Solheim
ble bygd.
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Heggedal Trevarefabrikk,
under
Knut
Nils
ens
ledelse, hadde et godt rykte
og ble sett på som en trygg
og sikker arbeidsplass.
Knut Nilsen var en aktiv
deltaker og støttespiller
i bygdas foreningsliv og
næringsliv. I 1947 ble han
tildelt kongens fortjenestemedalje i sølv.
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Selvskyldnererklæring for opptak av lån for aksjeselskapet Heggedal Hovedgård og aksjebrev i selskapet.
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LIONS CLUB HEGGEDAL

Det er krig i Ukraina, og den ukrainske
befolkningen lider. For å hjelpe lidende
ukrainere i denne forferdelige tragedien,
yter Lions Norge 300.000 kr i humanitær
hjelp. Heggedal Lions følger opp med å gi
20.000 kr. Men behovet for hjelp er stort.
Derfor oppfordrer vi innbyggerne i Heggedal
og omegn til bidra etter evne.

Heggedal Lions trenger nye
medlemmer

Ønsker du å hjelpe ukrainere i nød, kan du
bidra via Heggedal Lions på følgende to
måter:

Vi arrangerer Kulturdagene, julemarkedet og
Pensjonistaften. Vi rigger scenen på
Hovedgården for bruk 17. mai, samt at vi rigger
telt i forbindelse med festligheter rundt om i
Heggedal. Gjennom dugnadsarbeid samler vi
inn midler som benyttes til å støtte gode formål
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Via bank: 1503.08.87473
Vipps: 19165
Merk betalingen «Ukraina».
Vi understreker at ditt bidrag går direkte og
uavkortet til humanitær hjelp gjennom
Lions organisasjon som opererer i Ukraina.
Ei krone inn, er ei krone ut. Det forsvinner
ikke noe i mellomledd.
Støtt et folk i nød! På forhånd takk.

Tulipanaksjonen
Lions Tulipanaksjon avholdes 30. april i år, og
Heggedal Lions blir igjen synlige i Heggedal.
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».
Synes du dette er et godt formål å støtte, se etter
en Lions-stand mens du ferdes i Heggedal
denne lørdagen, og gå dit og slå av en prat. Vi
forteller gjerne hva Mitt Valg går ut på, og ikke
minst hvordan dette gjennomføres.
Dessuten, så er jo tulipaner fine blomster å
pynte opp med i heimen.

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. Heggedals Lions
har vært særdeles aktive siden 1974.

For opprettholde og videreføre en innholdsrik
og variabel virksomhet, trenger vi flere med på
laget. Ønsker du å bli medlem og delta i godt
kameratskap, er du hjertelig velkommen.
Kontakt vår President Atle Jarl Holsen på
telefon 93227579.

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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Kjære Heggedalspotten!
I forrige nummer av dette utmerkede bladet står
det i innholdsfortegnelsen at det fins et innlegg
av Thoralf Dehli på side 11. Hvem er det, tenker
jeg og slår opp. Der var det jamen noe jeg, Toralf,
hadde skrevet.
En bokstav fra eller til i mitt navn er ikke av de
store hendelser i verden. Det er bare det at jeg vil
hete det jeg heter. Det er min identitet, navnet er
viktig.
Det visste lille Martin på 5 år. Han var på besøk
hos oss og skulle skrive navnet sitt i gjesteboken.
”Men, det går ikke!” sa han betuttet. ”Det blir ikke
plass til meg, for jeg har så stort navn!” (Han
hadde 3/4 side å skrive på.) Han fikk plass:

Flott å ha et stort navn.
Selv på Bibelens første blader dukker det opp.
Mennesket får i oppdrag å sette navn på alle
levende vesener. ”Han førte dem til mannen for å
se hva han ville kalle dem. Det navnet mannen ga
hver levende skapning, det skulle den ha..”. ”Man
gave name to all the animals in the beginning,
long time ago....” synger Bob Dylan.
Når jeg ser en fugl, en blomst, et tre – synes
jeg det er viktig å vite hva de heter. Ikke bare undre og glede meg, men også kjenne navnet.
Jeg lurer av og til på hvordan noen kan greie
seg i utlandet. Hvis du heter Høegh, for eksempel,
og skal til Frankrike og blir tiltalt av en innfødt.
Hva sier en franskmann da? H i begynnelsen av et
ord på fransk er stum. Det er også en h på slutten. G i midten uttales ikke. Og bokstaven Ø fins
ikke. Da er det ikke mye igjen...
Eller da norske hr. Ås og hr. Sørås landet i New
York og ble ropt opp over callingen: ”Will Mr. As
and Mr. Soras please come to the information.”
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Navn og person er ett. I romanen ”Oliver Twist”
av Dickens, soler skurken Bill Sikes seg i vissheten
om at folk rundt ham skjelver bare de hører ”My
Name!”
De fleste liker navnet sitt, andre forandrer det
når de har muligheten. Det er gitt oss av foreldre
som syntes vi så ut som det vi ble hetende. Min
mor jobbet sammen med en mann nordfra som
virkelig het Moses Appelsin. God blanding av

Tekst: Toralf Dehli
Illustrasjon: Ole-Herman Bjor

bibelsk og eksotisk.
Nå forekommer jo trykkfeil. Til og med i Heggedalspotten. Men en stum h fra eller til er vel ikke
så viktig? Jeg syns altså det.
Så jeg har hatt mine kamper. Blant annet med
Det norske forsvar. Kommer man feil inn i militære
ruller, kommer man aldri riktig ut. I mange år fikk
jeg et såkalt Krigstjenestekort. Det skulle undertegnes og sendes tilbake til Forsvaret. Bare for å
sjekke at jeg var i live og klar til å møte fienden
når den kom. Kortet var adressert til en Thoralf.
Som altså ikke er meg.
Jeg skrev et notat og ba om riktig navn. Neste
år kom navnet like feil. Skrev et nytt notat og
klaget. Neste år like galt. Ny klage. Sånn holdt
jeg på til jeg oppdaget at alle kortene jeg fikk var
undertegnet av en kaptein Bakken. Da skrev jeg
et lite brev til denne kapteinen, som jeg la ved
krigstjenestekortet.
”Kjære kaptein Bakken. Jeg vil gjerne ha mitt
navn skrevet riktig, altså Toralf uten h. Nå er det
vel slik, kaptein Bakken at en bokstav fra eller til
i mitt navn ikke betyr stort for Dem. Men – hvis
De, kaptein Bakken, fikk en k for lite i Deres navn,
ville De kanskje ikke like det?”
Da fikk jeg det riktig!
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Fortellerverksted på innbyggertorget
mandag 28. mars kl. 13.00 - med tema:

Heggedal og
omegn Historielag

«Heggedal meieri» - det gule huset

Program mars-mai 2022
Mandag 28. mars kl. 13.00: se omtale

Det gule huset i sentrum er en av de få restene etter den gamle
trehusbebyggelsen. I huset har det vært bank, bibliotek, postkontor, jernvareforretning, kolonial og meieri, TV-butikk, frisør og
mye mer.

Fortellerverksted på innbyggertorget:
Tema: ”Heggedal meieri”.
Onsdag 6. april kl. 19.00:

Foredrag v/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»

Ca. 1982

Søndag 22. mai kl. 13.00-16.00(ca):

Foredrag i ”Fyrstikken” på innbyggertorget
onsdag 6. april kl. 19.00 v/kommunalplansjef
Tor Arne Midtbø:

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»

Slektsforskningsgruppe
er igang!
Til nå har 12 personer meldt seg interessert i
slektsforskning, og 22. februar ble det første møtet
arrangert. Det viste seg å være stor spredning i
kunnskaper og erfaringer, fra nybegynnere til folk
som begynte å granske slekta før data og internett
var tilgjengelig.
De fleste bruker et dataprogram til å registrere personene i, og det er mange program å velge mellom. Prisene varierer, og ulike meninger om dem.
Foreløpig er det ikke lagt opp til spesielle tema på
møtene. Vi må prøve oss fram litt, men kom gjerne
med ønsker!
Denne våren er det møter i slektsforskningsgruppa
følgende onsdager kl 14-16 på Innbyggertorget:

Ca. 1900

«Om Dikemark sykehus og
status for Dikemark-området»
Om «fremtidens Dikemark» kan vi lese følgende
på Asker kommunes nettsider:
«Kommuneplan for Asker 2018 – 2030 fastslo
at Dikemark skal utvikles til et godt lokalsenter
for denne delen av kommunen, med service, møteplass og
småskala næring, i et nabolag hvor det tilrettelegges for en
gradvis utbygging av inntil 1200
nye boliger.”
Vinner av arkitektkonkurransen for
fremtidens Dikemark i 2013 ble
«Kaleidoscope» - men hva har
skjedd etterpå? (Ill.:Vegard Aarseth)

Fortellerverksted på innbyggertorget
mandag 25. april kl. 13.00 - med tema:

«Fra kasting på stikka til gambling og
pokerspill»

Spillegalskap er ingen ny oppfinnelse. Uttrykket ”å spille seg
fra gård og grunn” forteller om tragedier som også har skjedd
her i bygda. Men det kunne være hardt nok å tape litt for mye i
kasting på stikka, også.

30. mars - 27. april - 25. mai
Det er bare å møte opp!
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Øistein Yggeseth
på telefon 954 77 090,
eller på mail: oeisy@online.no.
Historielagets nettsider: www.hooh.no.

DITT LOKALE HANDELSSTED

hygg deg
i heggedal
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Heggedal lokalsamfunnsutvalg
Utvalget, som jo skal være et viktig bindeledd mellom lokalbefolkningen i Heggedal og kommunens besluttende organer, har for tiden konsentrert seg om noen få, men etter
vårt syn viktige saker.
Vi har etter beste evne søkt å legge press på kommunal
organer for å få i gang en konstruktiv dialog mellom kommunen og samferdselsmyndighetene i Viken fylkeskommune. Hensikten er å få etablert ytterlige trafikksikkerhetstiltak langs Røykenveien og Heggedalsveien gjennom
sentrum. Begge veiene er fylkeskommunale. Asker kommune kunne overtatt ansvaret for Heggedalsveien og gjort
den til kommunal vei, for selv å kunne beslutte nødvendige
tiltak. Kommunen ønsker ikke å overta veien, men har gått i
dialog med fylkeskommunen om disse spørsmålene. Lokalsamfunnsutvalget vil følge oppmerksomt med på dette, og
gjøre det vi kan for å oppnå redusert fartsgrenser og fysiske
tiltak for å tvinge ned hastigheten på begge strekningene.
Vi har sett at ungdom i Heggedal trenger et bedre tilbud
på ettermiddags- og kveldstid for å møtes under trygge
og hyggelige omstendigheter. Sammen med andre lokale
aktører har vi bidratt til å få opp et konkret tilbud. Åpent
innbyggertorg til faste tider med tilbud om mat og aktiviteter. Vårt utvalg bevilget midler slik at Asker Idrettsråd/ Aktiv Yng kunne still yngre medarbeidere til disposisjon disse
kveldene.
Nå kommer en stor og sentral sak snart opp på vår agen-

SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572

Frisør
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Anne Grethe Thune
48 47 65 47

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

da - diskusjon og uttalelse om
kommunens delplan om arealutnyttelse. Det kalles kommuneplanens arealdel. Her skal kommunen legge fram forslag om
fremtidig utnyttelse av nye arealer i Heggedal.
Vi tenker å arrangere ett eller
kanskje flere åpne møter om dette, både for å informere folk her i
Heggedal og for å innhente synspunkter på dette som utvalget
kan bringe videre inn til kommunen. Så, følg med folkens
på dette viktige saksområdet.
Men, vi har også møtt veggen noen ganger. Vi lyktes ikke
med å få kommunal hjelp til å islegge lekeplassen i Hallenskog. Det ville den nye brannvesen- organisasjonen ikke
være med på. Ei heller fikk vi positivt svar på vårt forslag
om stupetårn i Gjellumvannet. Kommunen sier at det ikke
er aktuelt. Hundeeiere i Heggedal får heller ikke eget lufteområde for sine firbente følgesvenner. Vi fikk avslag fra
kommunalt hold.
For de av dere som er særlig interessert i våre offentlige
møter, finner man møtedatoer og saksdokumenter på
kommunens hjemmeside.
Tom Brunsell

HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS
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Korpset spent før
distriktsmesterskapet
Lørdag 19. mars står et spent korps på
scenen i Asker kulturhus. Da er det duket for
Distriktsmesterskap! Det ble sist arrangert i
2019 og ble avlyst både i 2020 og i 2021 på
grunn av pandemien.
Nå er det vanligere tider, og Heggedal og
Blakstad skolekorps stiller i 2. divisjon janitsjar og skal spille et stykke som heter
"Eldorado". Det er skrevet av den franske
komponisten Thierry Deleruyelle i 2020 og
varer i hele 11 minutter. Det inneholder flere
solopartier, så her får mange musikanter
skinne!
Juniorkorpset skal også delta, denne gangen sammen med Tranby juniorkorps: Tranby
& Heggedal/Blakstad Allstars! De fremfører
tre stykker i mesterskapets juniordivisjon:
"Celebratory Fanfare" av Scott Watson,
"Dance Slav" av Jack Wilds og "The avengers" av Alan Silvestri og Robert Longfield.
Juniorkorpsene har vekslet på å øve hos
hverandre før DM, til stor glede for begge.
Hovedkorpset samlet seg til seminar første
helga i mars, og med den nye hverdagen
kunne musikantenes eget styre arrangere
overnatting. Det ble mange timer øving, men
også pizza, leker og film - og kanskje litt
godteri. Og så var det nok en del som ikke fikk
ti timers skjønnhetssøvn, men dirigent Thomas kunne likevel erklære en klar musikalsk
fremgang da det var samspill søndagen.
Det vil være mange spente musikanter på
scenen lørdag 19. mars. Endelig får de vist
hvordan alle øvingstimene og samhold og
samarbeid kan høres ut, i årets Distriktsmesterskap!
Tekst: Hilde Tørhaug
Design: Anders Lie Hagen

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

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

Distriktsmesterskap for korps ble sist arrangert i 2019 (bildet).
Da fikk korpset en flott 2. plass.

Hegg ed al og Bla kstad
skolekorp s arr angerer

lo pp em ar ke d
i He gg ed als ha lle n

i
lørdag 7. og sø nd ag 8. ma
Vi gle der oss!

Korps er en morsom og
inkluderende fritidsaktivitet.
Når man kan spille et instrument har man en
kunnskap og hobby man kan ha glede av resten
av livet.
Når man starter i korpset, begynner man i
aspirantkorpset. Her er det fokus på å ha det
morsomt med musikk.
Det er oppstart av nytt
aspirantkorps ved skolestart.
Man kan begynne fra det
året man fyller 7 år.

Korpset på nett: hbs.korps.no
Få siste nytt: Lik Heggedal og Blakstad
skolekorps på Facebook.
facebook.com/hbskolekorps
hbs.korps.no
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Program for
Asker Kulturfestival
stival
19. - 22.mai
Asker Kulturfestival 19. - 22.mai i Heggedal
iProgram
Heggedal

Omattatt og Heggedal skole lager ombrukskunst
med Tema:
Vennskap ogskole
hva gjørlager
deg glad
Torsd - Sønd Torget
Omattatt
og Heggedal
ombrukskunst
med tema “vennskap
Trevaren
og hva gjør deg glad” torsdag til søndag på Torget/Trevaren.
Torsdag 19.mai

Tandberg Eiendom stiller med “gråtass-traktorer”.

Heggetroll barnekor

kl.17.30-18.15 Torget Utescene

Finale Filmkonkurranse på ungdomsklubben

kl.17.00-20.00 Kaliber

Fredag 20. mai
Konsert Storli og Co – Godlåt og fortellerglede

kl.14.00 Kafeen

Forfatterbesøk Ellen Vahr med «Gaven»

kl.1530 Biblioteket

Heggedal og Blakstad Korps - konsert

kl.1700 Torget

Lørdag 21.mai
Håndarbeidsboder

Fra kl.1000 Inne torget

Binding av Hodekrans m/ Orangeriet fra 150,-

kl.1200- 1300 Torget

Kunsthåndverker Tanya Kuiters - porselen

Fra kl.1100 Torget

Linedance med Rockback

kl.1130 Torget

Dans med Heggedal Seniordans

kl.1230 Torget

Kokeboken «Smaken av Asker» med smaksprøver

kl.12.00 Torget

Fortellerstund for de minste med Marianthe

kl.1200 Biblioteket

Barnebok Forfatter H.L Phenix

kl.1300 Biblioteket

Sang med Noah

kl.1400 Torget Utescene

Sang med Luna

kl.1430 Torget Utescene

«Syng på sparket» – Alle

kl.1500 Torget Utescene

Forfatter Birgit Løitegaard med «Hippireisen»

kl.1530 Kafeen

Forfatter Tone Bergflødt med «Farfars skrin»

kl.1630 Kafeen

Suffrix - band

kl.1800 Fyrstikken

High Voltage - band

kl.1900 Fyrstikken

Søndag 22. mai
Gudstjeneste m/ tema fra festivalen

kl.1100 Heggedal kirke

Håndverksmesse Arbeidene verksted

kl.1300-1600 Foajeen

Rosemaling m/Therese

kl.1300-1600 Foajeen

Kunsthåndverker Tanya Kuiters - porselen

Fra kl.1300 Foajeen

Håndarbeidsboder

Fra kl.1000 Inne torget

Lokalhistorisk vandring m/tidl. overlege Moksness

kl.1400 Dikemark v/Adm.bygn.

Heggedal Salongorkester

kl.1300 Torget

Barnekonsert m/Raymond Sereba

kl.1400 Fyrstikken

Opptreden fra Dansesonen
Dichterliebe av Robert Schumann, fremført av Tenor Rolv
Sostmann akkompagnert av Leiv Amundsen

kl.1500 Torget
kl.1600 Fyrstikken

Programmet er utarbeidet med forbehold om endringer

Programmet er utarbeidet med forbehold om endringer.
Se www.hvaskjeriasker.no og festivalens facebook-sider.
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På våren er det alltid en mengde
aktiviteter for ungdom.
Alt fra idrettsarrangementer til
konserter og diverse festivaler.
Nå som koronarestriksjonene er
fjernet er det enda flere av disse.

Tid for

UKM
Av ting som foregår for ungdom her i
nærmiljøet nå på våren er UKM. Disse tre
bokstavene står for “Ung Kultur Møtes”, og er
en arena som helt siden 80-tallet har vært
med på å bringe kulturinteressert ungdom

sammen. De to siste årene har det vært
alternativ mønstring som har vært heldigital,
men nå ser det ut til at det endelig skal gå
vanlig for seg. Denne gangen også med en
utstillingsbod hvor ungdom som lager ting

kan selge dem og tjene noen kroner om
de ønsker. Selve framvisningen blir i Asker
kulturhus lørdag 2. april, og er åpen for alle.

Torsdag 24. mars kommer bygdebandet
Hagle til Asker. Dette bandet har kommet
som et skudd ut av Østfold og har tatt hele
Norge med storm. De har over 50 millioner
avspillinger og hadde avslutningsshowet på
VG-lista.
Låtene deres handler om rånemiljøet og
hvordan det er å vokse opp på bygda – noe
som kan være aktuelt for heggedalsungdommen. Musikken deres passer for alle
aldersgrupper, men da spesielt ungdom.
Om du ønsker å høre dette bandet spille i
levende live, kjøp billetter på Asker kulturhus
sine nettsider eller via Bizzy-appen (da for
kun 100 kr), og bli med på konsert i Asker
kulturhus torsdag 24. mars fra kl. 20 til 21.
De skal da ha to konserter - en for alle og en
eksklusivt for ungdom mellom 13 og 21 år.
Begge er helt rusfrie.

Nr. 2 • 2022

Åpningstider Ungdomsklubbene:

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

Kaliber i Heggedal
Tirsdager og torsdager kl. 14 – 20

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

Klokkergården i Røyken
Tirsdager og torsdager kl. 14 – 20
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Heggedal innbyggertorgs program
April - juni 2022

Tirsdag 26. kl. 14.00
Onsdag 27. kl. 14.00-16.00
Mai
Mandag 02. kl. 13.00-15.00
Onsdag 04. kl. 18.00-21.00
Lørdag 07. og søndag 08.
Onsdag 18. kl. 18.00-21.00
Torsdag 12. kl. 16.30
Fredag 20. - søndag 22.
Onsdag 25. kl. 14.00-16.00
Mandag 30. kl. 13.00
Mandag 30. kl. 17.00
Tirsdag 31. kl. 14.00
Juni
Onsdag 01. kl. 18.00-21.00
Mandag 06. kl. 13.00-15.00
Torsdag 09. kl. 16.30
Fredag 10., mandag 13.
og tirsdag 14.
Onsdag 15. kl. 18.00-21.00
Onsdag 22. kl. 18.00-21.00
Tirsdag 28. kl. 14.00

Filmmatiné for voksne
Hang Out med Aktiv YNG
X-Wing NM v/Eirik Warholm Munthe
Hang Out med Aktiv YNG
Ungdomskino
Kulturfestival
Slektsforskningsgruppe i Historielaget
Fortellerverksted m/tema «Lokale kjendiser og originaler»
Heggedal lokalsamfunnsutvalg
«Jazz for det grå gull» - med Blended Horns
Hang Out med Aktiv YNG
Filmmatiné for voksne
Ungdomskino
Forestilling med kulturbedriften v/Hovedgården
ungdomsskole
Hang Out med Aktiv YNG
Hang Out med Aktiv YNG i Kloppedalen med grilling og
volleyballturnering
«Jazz for det grå gull» - med Five Shades of Sax

X-Wing er et spennende miniatyr brettspill hvor to spillere
konkurrer mot hverandre med hver sin skvadron med romskip
hentet fra StarWars universet. Det norske X-Wing miljøet arrangerer årlige NM konkurranser, og i år skal det arrangeres her i
Heggedal.
Det vil snart komme en Facebook event for arrangementet, med
mer informasjon. Det er ingen kvalifisering for å delta, men det er
nødvendig med god kjennskap til reglene og egne spillkomponenter. Det vil
være et demo bord tilgjengelig for interesserte som vil komme å prøve.
Lørdag 7. og 8. mai på innbyggertorget
Innbyggertorgets
kafé er åpen:
Man- fre 09.00-16.00

Onsdag 20. april
Smaken av Asker - nye Asker kommunes egen oppskriftsbok - har kommet i ny internasjonal versjon.
I du store verden har forfatterne samlet inn oppskrifter fra Askers innbyggere fra hele verden. Her finner du
frokostretter fra Kina, midt-på-dagen
retter fra Chile, verdens beste middag
fra Etiopia, en eksotisk avslutning fra
New Zealand og mye, mye mer. Du
får også historiene til de som har bidratt med oppskriftene. Hvilke minner
har Gladdy fra frokosten som ble servert i kantina på Filippinene på hustrige morgener?
Å lage god mat er en kunst, men fortvil
ikke om retten ikke blir perfekt første
gang du prøver. Maten er jo ikke det
viktigste. De viktigste er samværet,
latteren og de gylne øyeblikkene som
skapes rundt et bord med gode smaker og spennende lukter.
Det blir mulighet for smaksprøver også.
Onsdag 20. april kl. 13.00
på Heggedal bibliotek
Gratis

Heggedal innbyggertorg er betjent:
Man-fre: 09.00-16.00
Tor: 10.00-16.00 (bibliotek til 19.00)
Tlf: 477 83 054

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

Heggedal bibliotek er betjent:
Mandag, tirsdag, onsdag, fredag 10.00-16.00
Torsdag 10.00-19.00
En lørdag pr. mnd.:11.00-15.00 (23. april, 21. mai og 18. juni)
Utenom disse tidene kan bøker lånes og leveres i låneautomaten.
Du finner oss på @heggedalbibliotek på facebook og på www.askerbibliotekene.no

Nr. 2-2022

Onsdag 20. kl. 13.00
Onsdag 20. kl. 18.00-21.00
Torsdag 21. kl. 17.00
Torsdag 21. kl. 16.30
Lørdag 23. kl. 12.00
Mandag 25. kl. 13.00

Filmmatiné for voksne
Foredrag "Om Dikemark sykehus og status for Dikemark-området"
v/kommuneplansjef Tor Arne Midtbø . Se Historielaget, side 8
Foredrag om «Smaken av Asker – du store verden»
Hang Out med Aktiv YNG
Heggedal lokalsamfunnsutvalg
Ungdomskino med pride-tema
Barnekino
Fortellerverksted m/tema «Fra kasting på stikka til
gambling og pokerspill»
«Jazz for det grå gull» - med Pokerskinn
Slektsforskningsgruppe i Historielaget

Nr. 2-2022

April
Mandag 04. kl. 13.00-15.00
Onsdag 06. kl. 19.00

HEGGEDAL INNBYGGERTORG
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Faste aktiviteter
Mandag
10.00-16.00
10.30-11.30
11.00-12.30
13.00-15.00
13.00-14.00
20.00-21.00
Tirsdag
10.00-11.00
10.00-14.00
11.00-12.00
12.30-13.00
14.00-15.00
14.00-15.30
18.00-21.00
Onsdag
09.45-11.15
12.00-14.30
12.00-13.00
12.00-14.00
12.00-13.00
17.30-21.00
Torsdag
10.00
10.00-14.00
11.00-15.00
14.00-16.00
18.00
17.00- 18.30
19.00-22.00
Fredag
12.30-13.30
12.00-13.00

Kunstgruppen ART v/ Ragnhild Gisle
Styrke og balansegruppe v/Fysioterapitjenesten
GlaTrimmen v/ Laila Samuelsen
Filmmatiné for voksne 1. mandag i måneden
Fortellerverksted v/ Heggedal og omegn historielag
Siste mandag i måneden
Dametrening v/Ida Synnes ut april.
Yoga v/ Aktiv på dagtid
Håndarbeidsstue v/ Helselaget i partallsuker
Meditasjon v/Marija
Eventyrstund for alle barn
Jazzkonsert for det grå gull siste tirsdag i måneden
Digital hjelp v/seniornett
Lappeklubb v/Ella Jensen i oddetallsuker
Dametrim v/Helselaget
Seniordans v/Heggedal seniordans
Hørselhjelp v/ Norges hørselsforbund 1. onsdag i måneden
Allsang v/ Helselaget
Lesesirkel 1. onsdag i måneden
Hang Out med Aktiv YNG v/ Aktiv YNG og Nærmiljøsentralen
(annenhver onsdag, se datoer)
Torsdagsklubben v/Nærmiljøsentralen
Lappeteknikk v/Ella Jensen i oddetallsuker
Bridge v/Bridgeklubben
Noen å prate med v /Heggedal menighet
Språkkafè
Bordtennis v/GUI og Ungkultur
Putteliga for frisbeegolfere
Lapskaus på den grønne gren i partallsuker
Bingo v/helselaget i partallsuker

Fyrstikken har fått piano

Nr. 2-2022

Med 65.000 i støtte fra “Kulturrom”
og de resterende ca. 50.000 fra
Heggedalsposten er det kjøpt inn et
godt piano til Fyrstikken.
Bladet ønsket å gi en “innflyttingsgave” til innbyggertorget, og da var
bidrag til piano en god mulighet.

Nr. 2-2022

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

Harald Skogli prøvespiller.

“JAZZ FOR DET GRÅ GULL”
siste tirsdag i måneden
kl. 14.00 i Fyrstikken
(gratis)
29. mars: Skitthegga Swing
26. april: Pokerskinn
31. mai: Blended Horns
28. juni Five Shades of Sax

Lørdagsåpent
bibliotek og kafé

Biblioteket og kaféen er åpen
11.00-15.00 følgende lørdager:
23. april
21. mai
18. juni
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Nytt brannsikringsanlegg
på Heggedal Hovedgård

Normalt er ikke rørene til vanntåkeanlegget fylt med
vann – viktig siden ikke hele bygget er oppvarmet. Dersom brannalarmen skulle utløses på Heggedal Hovedgård,
vil hovedventilene i kjelleren åpnes, og fire kraftige høytrykkspumper i kjelleren vil fylle alle rørene med vann
under høyt trykk (100 bar). Dysene i hvert enkelt rom er
utstyrt med en smeltesikring som stanser vannutløsningen
inntil temperaturen overstiger 60 grader celsius. Når smeltesikringen i dysen er smeltet, forstøves høytrykksvann og
danner en tåke. Vanntåken har flere funksjoner:
- Den fortrenger fritt oksygen i rommet og kveler branntilløp.
- Den senker temperaturen i rommet og hindrer at branntilløp vokser i omfang.
Vannet som forstøves ut gjennom høytrykksdysene
e kspanderer 1.700 ganger i volum når den treffer en varm,
brennende overflate. Derfor trenger et slikt preaktivt høytrykks vanntåkeanlegg mye mindre vann enn tradisjonelle
sprinkleranlegg. Derfor vil eventuelle vannskader bli av
mye mindre omfang enn det vi nylig så på Deichmanske
bibliotek.
Mindre vann og høyere trykk gjør at anlegget krever

Nr. 2-2022

Styreformann Per Sandbrekke, daglig leder Svein Ivar
Sivertsen, ordfører Lene Conradi og styremedlem Steinar
Fjærevoll under innvielsen.

mye mindre rørdimensjoner enn vanlige sprinkleranlegg.
Hovedtilførselsrøret er bare på 16 mm, mens fordelingsrørene ut til de enkelte dysene er på kun 12 mm diameter. Det
gjør at rørene er vanskelige å få øye på.
Da vi fikk tillatelsen fra Fylkeskonservatoren ved arkitekt Gunnar Arnljot Birkeland, var det under forutsetning
av at rørene ble lagt åpent, og ikke skjult i himlinger, for å
hindre fremtidige råteskader fra kondensvann. Daglig leder Svein Ivar Sivertsen har jobbet nært sammen med entreprenøren, Firesafe AS, for å oppnå så diskret fremføring
av rør som mulig. Og resultatet har blitt meget pent; det er
vanskelig å få øye på rørene dersom man ikke vet hva man
skal se etter.
Et slikt preaktivt høytrykks vanntåkeanlegg er omtrent
dobbelt så dyrt som et vanlig sprinkleranlegg, så kostnadsbudsjett ble på om lag 1 MNOK. Finansieringen var derfor en utfordring for Stiftelsen Heggedal Hovedgård og
krevde samarbeide mellom flere aktører. Første trinn var
en søknad til Stiftelsen UNI, som raskt kom på banen og
bevilget et tilskudd på kr 200.000,- under forutsetning av
at vi klarte fullfinansiering fra andre hold. Dernest fikk vi
et positivt vedtak fra Fylkeskonservatoren på kr 510.000,men deres utfordring var at bevilgningene for 2021 var
oppbrukt allerede og ikke kunne utbetales før i 2022.
På denne bakgrunn anmodet Stiftelsen Heggedal
Hovedgård om et møte med Asker Kommune ved Lene
Conradi og Ragnar Sand Fuglum. Der kunne vi også vise
til egenfinansiering fra Hovedgårdens Venner, et generøst
tilskudd fra Lions Club Heggedal samt to Spleis-aksjoner
på nettet. I dette møtet ble det lagt fram en søknad om et
tilskudd på kr 236.625,- på 2022-budsjettet, og et rentefritt
lån på kr 946.625,- som brofinansiering. Stor var gleden da
Asker Kommune sa ja til søknaden. Bestilling ble umiddelbart sendt til Vekos AS som senere har endret navn til
Firesafe AS.
Selv om pandemien og nedstenging av samfunnet ga
rom for en slik omfattende installasjon medførte pandemien flere utfordringer, bl.a. med leveringsvansker på
pumper og omfattende sykemeldinger blant Firesafe’s installatører. Men nå står anlegget ferdig, uten budsjettoverskridelser, bortsett fra at arbeidene underveis krevde en ny
hovedsikringstavle.
Etter installasjonen ble ordfører Lene Conradi invitert
til en høytidelig åpning på Heggedal Hovedgård.
Til slutt en stor takk til alle bidragsytere som Firesafe
AS og Ingeniør Ivar Pettersen, samt Stiftelsen UNI, Fylkeskonservatoren, Heggedal Hovedgårds Venner, Lions
Club Heggedal, 2 Spleisaksjoner på nettet og Asker kommune.
Svein Mathiassen

Nr. 2-2022

Da pandemien senket seg over bygda vår, benyttet Stiftelsen Heggedal Hovedgård anledningen til
å installere et topp moderne brannsikringsanlegg i form av preaktivt høytrykks vanntåkeanlegg.

ER

& STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD
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Heggedal Hovedgårds Venner inviterer medlemmer og interesserte til

ÅRSMØTE

tirsdag 5. april kl. 19.00 på Heggedal Hovedgård
Dagsorden:
Godkjennelse av innkalling
Valg av møteleder og referent
Informasjon (årsberetning) og regnskap
Innkomne saker
Valg
Er du ikke allerede medlem, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hjelp oss å ta vare på gården og området rundt.
Medlemskontingent er minimum Kr 100,- pr. husstand.
Kontingenten kan betales til konto 7874 05 04702 eller VIPPS nr
104417. Det er viktig at navn og adresse /e-post påføres innbetalingen. Vi har mottatt noen innbetalinger fra personer vi dessverre ikke
har fått adressen eller e-postadresse til, og klarer heller ikke å spore
vedkommende. Er du en av disse og ikke har hørt fra oss pr brev
eller e-post, så gi beskjed.

E-post: p-sandbr@online.no 		

Borch Fagerhaug Elektro AS
Åmotveien 44, 1389 Heggedal

Nr. 2-2022
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* Rehabilitering
* Nybygg
* Alt innen elbil ladeløsninger
Kontakt oss på mobil 415 51 001 eller
epost oborch@online.no

Per Sandbrekke
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ÅRSMELDING
HOVEDSTYRET I GUI SK 2021/2022
Hovedstyret i GUI Sportsklubb 2021/2022 har bestått av:
Leder:
Torgeir Kroken
Nestleder:
Jenny Simonsen
Styremedlem:
Olav Lefdal
Styremedlem:
Mette Kjærsund
Styremedlem:
Kjetil Danielsen
Styremedlem:
Thomas Møller
Disse utgjør arbeidsutvalget (AU)
Hovedstyret har i tillegg til personene
i AU bestått av gruppelederne:
Fotball:
Kjell Aksberg
Håndball:
Trond Jansen
Friidrett:
Berit Marstein
Ski:
Lasse Kollerud
For smågruppene: Håkon S Windsland
Ansatt av hovedstyret:
Roar Sundbø (daglig leder) og Finn Bugge (regnskapsfører).
GUI Sportsklubb har som helhet klart å holde et høyt
aktivitetsnivå i 2021 selv om de aktive har fått redusert
kampaktivitet og deltakelse i konkurranser. Pandemien har
medført noe frafall i medlemsmassen og den har vært størst
blant voksne og i mindre grad blant barna.
Ved årsskiftet 2021/2022 hadde klubben 2007 medlemmer og
under høsten 2021 meldte seg 155 nye medlemmer seg inn.
Medlemmene fordeler seg med 830 i fotball, 308 i håndball,
friidrett 207 og ski 215. De øvrige aktivitetene; sykkel, wakeboard, aikido, karate, bordtennis, allidrett og villmark samler
under 50 medlemmer hver. Flere av disse aktiviteter antas å
øke til over 50 medlemmer i 2022.

Totalt 1 859
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DRIFT
GUI Sportsklubb gjør en omfattende jobb for å vedlikeholde
og drifte våre to fantastiske idrettsparker samt Vollenhallen.
Klubben eier anleggene på Gjellum og Arnestad og har langsiktig leieavtaler på arealene. Vollenhallen eies av Asker
kommune og driftest av klubben slik det har vært siden hallen
åpnet i 1992. Driften i GUI er organisert med en driftssjef,
Mats Angefuhr, på full tid og deltidsansatte i helger og høysesong. Til sammen har klubben drøyt 2 årsverk på drift.

ØKONOMI
Klubben har en sunn økonomi. I 2021 har alle gruppene hatt
et overskudd. Det i seg selv er ikke et mål, men det betyr at
GUI står bedre rustet for 2022. Det har hatt stor betydning at
Staten og Asker kommune har stilt opp med støtteordninger
under den utfordrende og usikre tiden pandemien har
medført. Samlet omsetning for GUI Sportsklubb er
14,6 millioner kroner og et regnskap med et bra resultat
844.580 kroner. Klubben har rett etter nyttår betalt ned
2,75 millioner kroner på gjeld, slik at ved starten av 2022
er gjelden håndterbar. Lånet er tatt opp i forbindelse med
bygging og forbedring av anlegg. Både Gjellum og Arnestad
har det de siste årene blitt oppgradert for å stå godt rustet
for utendørsaktiviteter.
AKTIVITETER
De 4 største gruppene i klubben er fotball, håndball, langrenn
og friidrett. Fotball og langrenn har lange tradisjoner i både
VUL og HIL. Etter sammenslåingen av VUL og HIL til GUI
Sportsklubb har alle gruppene fått pågang av nye medlemmer
og spesielt håndball og friidrett har fått større aktivitet og
ressurser. Kampsportene karate og aikido har blitt samlet
i en kampsportgruppe etter vedtak på årsmøtet for et år siden.
Klubben har også en sykkelgruppe som pr. i dag består av
voksne, men er åpen for barn og ungdommer. I forrige årsmøte
opprettet klubben en vannsportgruppe, wakeboard og alpint
har blitt en del av skigruppa.
Bordtennis ble startet opp som et tilbud høsten 2020 og har
blitt et populært tilbud med en god vekst av medlemmer.
GUI har i samarbeide med skoler og innbyggertorg fått lokaler
slik at bordtennis kan tilbys flere steder i nærområdet.
Alle grupper i klubben øker antall medlemmer samtidig som
det er vekst i de nyeste idrettene. GUI Sportsklubb har et stort
potensiale med sin størrelse og nedslagsfelt til å tilby enda
flere barn og ungdommer aktivitet.
Klubben har bygd anlegg som kan brukes til egenorganisert
aktivitet. Frisbeegolfbanen, en av Askers mest besøkte
destinasjoner, er et godt eksempel på tilrettelegning for mer
enn konkurranseidrett. Folk i alle aldre har gått ca. 30 000
runder i frisbeegolfløype i 2021. I 2022 ønsker klubben å utvide
dagens 12 kurver til en fullverdig bane med 18 kurver.
Gruppenes egne årsrapporter utdyper mer om de enkelte
aktiviteter. GUI Sportsklubb har i tillegg stor aktivitet om
sommeren gjennom ulike tilbud. I sommerferien 2021
deltok over 650 barn i forskjellige aktiviteter i klubbens regi.
En konsekvens av dette er at GUI SK er en av de største
arbeidsgiverne for ungdom i vårt område. Over 2000 timer ble
jobbet under Tine Fotballskole, IdrettsUka, Sommervillmark
og andre tilbud.
Fun Friday har vært et populært tilbud som klubben har
arrangert i vinterhalvåret. Fun Friday konsept er en åpen
gratis hall for frilek, kiosk og disco/gaming rom for de eldre.
På grunn av pandemien har det ikke blitt arrangert
Fun Friday i 2021.

Vi har det GØY – Vi UTVIKLER oss sammen – Vi INKLUDERER alle
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– FOTBALL –
I etterkant av hver sesong skriver de ulike lagene en kort
oppsummering av sesongen som gikk samt ser fremover mot
sesongen som kommer. De foregående sesongene har blitt
stukket kjepper i hjulene på av pandemien, men blitt løst
formidabelt av de involverte - vi håper å se mot lysere tider
og en knakende god 2022-sesong!
GUTTER OG JENTER 2015 HEGGEDAL
Laget ble etablert i 2020, med Remi Bjørnstad og Thomas
Schoopp som hovedtrenere. I tillegg ble Stian Winther, Gøran
Gotteberg, Christine Skottene, Hege Tundal, H.L.Phoenix
Martine Lindland inkludert i laget som hjelpetrenere. I 2022
skal lages deles opp i jenter og gutter, da er det også ryddet
plass til Jarle Nilsen og Christian Hundvin som hovedtrenere
for jentene. På lagledersiden er kullet godt bemannet, med
flere dyktige oppmenn (damer) Lene Andersson, Hege Tundal
og Elin Rut Stefansdottir for guttene mens Tonje Johnsen
stiller for jentene.

GUTTER OG JENTER 2014 VOLLEN
Dette var et ivrig og engasjert kull
med bortimot 40 aktive spillere
i treningsgruppen, hvorav
nærmere 30 gutter og 10 jenter.
Trenerteamet bestod av seks
fedre. Laget gjennomførte
treninger hver onsdag med
enkelte koronarelaterte avbrudd
fra tidlig på våren og fram til
høstferien. Sommeravslutningen
bestod av to internturneringer
i samarbeid med tilsvarende
gruppe i Heggedal. Den første
turneringen fant sted på Gjellum,
deretter Arnestad den påfølgende uken. Laget deltok også på
kommunens største cup; Gui cup i slutten av august med seks
blandalag. 2014-gjengen startet med treninger ute på
Arnestad i slutten av januar og har meldt på tre guttelag og
ett jentelag til sesongen.
GUTTER 2014 HEGGEDAL
Laget har 24 aktive spillere i gruppen. Laget har rullert trenere
avhengig av sesong, men har tre hovedtrenere og enkelte
fedre som hjelpetrenere. Guttene trener en gang i uken. Laget
har klart å samle nok barn til halltrening i vinter, selv om det
ikke passer for alle hver søndag - meget stas. Barna deltok ikke
på så mange cuper den foregående året, men koste seg veldig
på Gui cup. Til sommeren håper laget at guttene blir en enda
større gjeng, at de kan melde seg på flere cuper. Det trenes
mye på 5er fotball og det er store håp om å vist fram hva man
har øvd på hele vinteren når sommeren omsider kommer.

JENTER 2013 HEGGEDAL
Sesongen 2021 var den første som rent jentelag for 2013jentene i Heggedal. Laget fikk til slutt god oppslutning og til
sammen har 14-15 jenter vært med på laget gjennom
sesongen. Som trenere har Hallgrim Nesteby, Tage Nielsen og
Marthe Hoen stilt opp, mens Tina Rahman har vært lagleder
(og trener når det har trengtes).
Jentene har trent en gang i uka i tillegg til kamp. Kamper har
blitt spilt på tirsdager, noe som har passet fint da det er
aktive jenter med mye aktivitet og interesser på andre
områder som også krever tid. Jentene deltok på Gui-cup med
to lag, det var stor suksess med blide jenter hele dagen!
Sesongen med avsluttet med sosialdag med bowling.
Mange av jentene har startet på FFO en gang i uken som et
alternativ til vintertrening, og de virker godt fornøyde med
tilbudet!
Sesongen 2022 fortsetter jentene med ett lag i serien og
håper å få til en cup i tillegg til Gui-cup.

GUTTER 2013 HEGGEDAL
Gjennom 2021 sesongen har laget hatt i overkant av 20 aktive
medlemmer. Lagets lagleder er Tor-Erik Tennfjord og har vært
så heldig å ha hele seks foreldre med seg på trenersiden.
Guttene har hatt Daniel Justad som hovedtrener, godt
assistert av Carlton Dilks. De øvrige har bidratt både på
treninger og kamper.
De har hatt en trening i uken. I tillegg har mange av spillerne
deltatt på GUI sitt FFO tilbud opp til to ganger pr. uke.
De hadde tre lag påmeldt i seriespill hvor alle lag har spilt en
kamp i uken når pandemien har tillatt det.
Hjemmekampene våre har blitt spilt på Gjellum og bortekampene har vært spredt rundt i Asker og Bærum.
Gui cup deltok de også på. Like før pandemien satte nok et
stopp for aktivitet rakk guttene å avslutte sesongen med
sprett og moro på Rush. Målet for 2022-sesongen er å fortsette
der de slapp i 2021.
GUTTER 2011 HEGGEDAL
Året 2021 har gutter 10 år fra Heggedal bestått av 26 energiske
og ivrige barn. De har heldigvis fått trent gjennom hele året på
tross av covid, opptil to ganger i uken i tillegg til at mange av
gutta fortsatt går på FFO.
Guttene har hatt tre lag oppmeldt i seriespill, noe vinn og noe
tap, men stemningen har vært veldig god. Laget ble noe
rammet av covid og fikk ikke deltatt på så mange cuper som
ønsket, men fikk heldigvis deltatt i solen på Gui cup samt
deres egen-arrangerte minicup for 2011-lag i området
– litt ekstra dugnadspenger til klubbkassa! Året ble avsluttet
med guttekveld i Drammen på Trigger med laserspill og pizza!
Guttene gleder seg over å fortsatt ha 26 spillere og ny sesong
med forhåpentligvis flere cup’er blant annet overnattingscup
i Larvik/Skien!

Følg med på www.guisk.no og
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GUTTER 2010 HEGGEDAL
2010-guttene hadde hele 20 aktive spillere fra Heggedal og
trente 1-2 ganger i uka på Gjellum. I 2021 hadde de to lag
i seriespill på sjuer, men spilte kun høstkampene på grunn av
covid. De deltok på GUI Cup og
Liungen cup i Lier. I 2022 har de
meldt på to lag i 9’er fotball.
I tillegg har de begynt å trene
med Gui Vollen, noe som er
spennende for mange av gutta.
Målet er å bli godt kjent med
spillerne fra Vollen.
I år planlegges en tur til Bø cup som ble avlyst for to år siden.
Simen Brualøkken, Espen Nygård og Thomas Wiik Tønnesen
er trenere.
JENTER 2009
I 2021 var det registrert så mye som 26 aktive spillere på J2009.
Spillerne kommer fra Arnestad skole, Vollen Montessori skole,
Heggedal skole samt Blakstad skole.
Hovedtrenere er Kjetil Bruvik Danielsen og Øyvind Kaasa.
I tillegg fikk laget tre lokale ungdomstrenere; Ella Kristine
Aksberg, Frida Mathea Sellæg og Selma Angelsen Awe.
Jentene trener to dager i uka i vår/høst sesongen - en trening
på Arnestad og en på Gjellum. De stiller med ett 9’er lag og ett
7’er lag i serien. Gjennom vinteren 2021/2022 har de to utetreninger på hverdagene, samt en futsaltrening i Heggedal
idrettshall på lørdager. Laget er meldt på Vinterligaen og
stiller med to lag i Futsal.
Det ble ikke gjennom ført så
mye sosialt utover treningene
dette året på grunn av korona- restriksjonene, men jentene dro
til Ullevål stadion i oktober og
så kvinnelandslaget slå Belgia.
Foreldrene til 2009-årgangen
var ansvarlige for GUI cup som
ble arrangert siste helgen i
august i strålende vær - gøy.
Vi måtte dessverre trekke eget lag en time før kampstart fordi
det var koronasmitte innad i laget. Målet for 2022/2023
sesongen er å delta med to lag i ungdomsserien. Et lag i 2.div
og et lag i 3.div. I tillegg tar vi sikte på Dana Cup i juli, samt
noen lokale cup’er. Og mye gøy sosialt fremover!
GUTTER 2008
Gruppen består i dag av solide 30 spillere. Michael Frank og
Paul Borge er hovedtrenere for laget. Jon Vegard Røyndal,
Espen Kristiansen, Fredrik Halvorsen og Tom Pettersen er
hjelpere. Laget er av den aktive sorten og trener tre ganger
i uken. Laget har hatt to lag i serien for 9’er fotball. Ett av
lagene har sin hjemmearena på Gjellum, det andre på
Arnestad. Guttene har deltatt i Adidas Cup og Obos Cup og
hadde planer om overnattingscup som ble kansellert grunnet
covid.
For sesongen som kommer, vil de ha ett 11’er lag og ett 7’er
lag i seriespill. Kommer til å delta både i Obos Cup og Adidas
Cup, samt bestilt treningsleir i Danmark nærmere sommeren.
GUTTER 17 ÅR
G17 besto av gutter født 2003 - 2006 og treningsgruppen
besto av omlag 18-20 spillere. Trenere sesongen 2021 var
hovedtrener Atli Heimisson og ved behov Svein Roar Aandal.
Lagledere Kurt Bakkejord og ved behov Gina Julsrud Enge.
Gutta trente 3 ganger i uken og deltok i 2. div G17. Det ble
dessverre kun enkel serie grunnet pandemien. Målet før

sesongen var å vinne divisjonen
og gå ubeseiret gjennom seriespillet. Fasit ble: 9 kamper
- 9 seire og solide 68-15 i målforskjell! Eneste tap kom
i semifinalen i OBOS Cup mot
VIF, hvor laget dessverre røk ut
etter ekstraomganger. Laget hadde en sosial sammenkomst
etter sesongen med diverse kåringer på Kaliber Ungdomsklubb (Hovedgården ungdomsskole) med pizza og quiz.
Sesongen ble offisielt avsluttet med en meget vellykket sosial
tur til Beitostølen hvor alle gutta (og Atli) leide en stor hytte.
Dette ble en usedvanlig vellykket tur hvor gutta virkelig koste
seg med god mat, sosiale aktiviteter og skikkelig “bonding”
utenfor fotballbanen. Dette var virkelig noe gutta fortjente
med tanke på de utfordringer pandemien påfører normal
fotballaktivitet.
Laget skal nå spille i G19 serien og målet for sesongen er å
utvikle oss videre som lag, ha det moro, spille for hverandre
og representere GUI på en forbilledlig måte!
Guttene startet opp treninger tidlig i januar og planlegger å
gjennomføre mange treningskamper frem mot seriestart,
som tentativt er første uken i april.
Oppmøtet har vært stabilt og alle gutta som var med i 2021 er
også med videre i 2022. Det er utrolig bra og viser at miljøet
og kameratskapet innad i gruppen er veldig solid!
Atli fortsetter som trener og Kurt er med videre som lagleder.
Fun fact: Erik Olsrud, Mats Øverby og Tom Henrik Rogstad
spilte i “gamle dager” på samme lag, den gang for Heggedal
IL og i sesongen 2021 fulgte sønnene opp. Sebastian, Sigurd
og Sander fulgte i fedrenes fotspor og bidro sterkt i løpet
av sesongen!
JENTER 17 ÅR
Jentene har stått på og tatt restriksjoner og tilpasninger på
strak arm etter nok en sesong amputert av pandemien.
I 2021 stilte de med et 11’er lag og et 7’er lag i serien. Jentene
klarte kunststykket å kvalifisere seg til Regionalseriene for
J17 (11’er). Det høyeste nivået man kan spille på i denne
alderen. Motstanderne i serien er kjente og meritterte klubber
som blant annet Stabæk, Lillestrøm, Lyn, Fredrikstad og
Sarpsborg 08. Da fikk de huket av å ha spilt på stadioner som
Fredrikstad Stadion og Sarpsborg Stadion.
Den store sportslige oppturen er definitivt at jentene ble
kretsmestere i 7’er fotball. Etter seier i alle sine 9 kamper
og med en målforskjell på +66, ble det et overlegent
kretsmesterskap. Av sosiale aktiviteter har laget som flere
andre lidd under pandemien, men jentene har et meget sterkt
samhold og bruker mye av sin fritid sammen. I tillegg til å
spille fotball selv har mange av jentene bidratt som trenere for
de yngre jentene i klubben, vært instruktører på Tine fotballskole og jobbet i kioskene på Arnestad og Gjellum. Gruppen
har i 2021 bestått av 22 jenter og har blitt trent av Bendik
Aksberg (hovedtrener), Kjell Aksberg (assistenttrener)
og Geir Andersen (kjegleflytter og saftblander). For 2022
sesongen har jentene igjen kvalifisert seg for regionalserien
og skal i tillegg ha med et lag i J19, 2. div og J17, 2. div.
Gruppen er foran sesongen slått sammen med J2007 til det
som nå heter Jenter Junior. Gruppen består nå av ca. 35
spillere og vil trenes av Bendik Aksberg og Svein Roar Aandal
med assistanse fra Christer
Digerud, Kjell Aksberg og
Simen Brualøkken. Geir
Andersen vil fortsatt flytte
kjegler, fylle vannflasker og
passe på det administrative.

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

GUI SK langrenn har jobbet i hele 2021 med målet om å skape
mest mulig aktivitet for våre aktive utøvere. Dette på tross av
pandemien og de begrensinger som denne har medført. Det
har vært en imponerende innsats i gruppen for å sørge for at
dette har latt seg gjennomføre. Det har vært et godt tilsig av
utøvere i spesielt yngre klasser og en liten økning i antall
medlemmer i nesten alle sammenlignbare årsklasser fra
2019/2020 til sesongen 2020/2021. Antall betalende
medlemmer økte i 2021 med 10%. Det er flere årsaker til
dette men allikevel gledelig. Nye medlemmer komme ikke
bare fra Heggedal/Blakstad og Vollen men også i større grad
fra områder rundt som Holmen, Nærsnes osv.
Å holde aktivitetsnivået oppe er viktig for å skape et godt
miljø der utøvere, foresatte og trenere gleder seg til å delta
og bidra. I tillegg til treninger er renn, samlinger og andre
arrangementer viktige for nettopp dette miljøarbeidet.
I 2021 fikk vi dessverre ikke arrangert samling for Skicross
og Sprint grunnet Pandemien noe som rammet gruppen for
andre år på rad men Distanse og Team Eid hadde samling
på Trysil som ble veldig vellykket. Nye samlinger er allerede
bestilt for 2022/2023.

Under strenge smitteverntiltak arrangerte vi i 2021 TourDeGui
som en klubb cup med ulike type renn. Et Duathlon renn, et
timesløp, en bakkesprint og et Skicross renn. Dette var stor
stas og vi vil etablere dette som en årlig happening. Hensikten
med disse rennene er også for å bygge kompetanse på å
gjennomføre renn i alle årsklasser der alle gruppene er
ansvarlige for hvert sitt renn. I sesongen 2020/2021 ble heller
ikke Eidsprinten arrangert noe som reduserer inntekter for
klubben og gjør at vi mister kompetanse. Det har derfor vært
viktig å bygge opp arrangør/renn kompetanse i regi av TDGUI.
Et nytt godt tilskudd i arrangementer var også 24 timers løpet
som ble et meget vellykket døgn der klubben samlet totalt
5022,8km. I August gjennomførte vi Bringebærløpet som fikk
230 deltakere og ga oss mye trening for et godt arrangement
og store ambisjoner for 2022 utgaven. Vardåsen opp ble
gjennomført på en god måte i 2022 selv med flere eldre
utøvere fraværende grunnet andre aktiviteter.
KLUBBMESTERSKAP 1. MARS
Jentene har stått på og tatt restriksjoner og tilpasninger på
1. mars var det duket for åpent klubbmesterskap i GUI
Langrenn på Eid skiarena med inviterte gjester fra Dikemark IF.
Dette var også renn nummer 3 av 4 i Tour de GUI og ble
gjennomført som Duathlon med skibytte fra klasse 11 år og
oppover. På tross av mildvær i forkant er det flott føre på
kunstsnøen og det blir en fartsfylt ettermiddag med solid
innsats av rundt 120 utøvere i alderen 7 – 16 år.

Tuva Eiklid Vethe i jenter 8 år venter på klarsignal til å starte.

Langrenn blir om vi vil eller ikke en helårsidrett der rulleski er
et viktig. GUISK langrenn er godt rustet for rulleskitilbud for
de yngre da vi har to flotte anlegg som egner seg godt for
yngre grupper. Vi gjennomførte derfor et rulleskirenn som
prøve for å arrangere flere GUI renn i kommende sesonger.
Gjennom året er det søkt aktivt om støtte fra ulike offentlige
instanser for å dekke inntektstap. Dette er blitt gjort på en
nøysom og god måte slik at vi har fått dekket inn et normalt
driftsår. Stranddugnaden som vi gjør for kommunen, har blitt
et veldig godt bidrag og vi vil takke ungdommen i klubben
som bidrar til å løse dette oppdraget vi har fått av kommunen.
I år ble også det faste juletresalget gjennomført på en
fantastisk måte med resultatet at vi solgte rekordmange
trær og faktisk ble utsolgt. Vi takker foreldre og Henning
Strømsholm for en svært god innsats her. Året ga gruppen
samlet resultat på ca. 150.586 kroner.
Styret i langrenns gruppen har jobbet veldig godt i år og vi
har fått på plass en grunnstamme som kan ta gruppen langt
fremover. Fundamentet for gruppen er en svært god sportsplan som omfavner det å bygge klubb, miljø og prestasjoner
over tid. Styret er nå delt inn med klare funksjonsområder
som bidrar til at vi får hevet kvaliteten på det vi leverer på
ulike områder og er mindre personavhengig noe som forenkler kontinuitet og kompetanseoverføring. Vi utarbeidet
en strategiplan som må innarbeides ytterligere og har startet
arbeidet med noen viktige oppgaver som vil pågå over tid.
Dette er de viktigste fokusområdene: delta og drive
prosjektarbeidet om en ny stor langrenns arena i Bødalen,
Videreutvikling av HL og JR tilbudet og da aller helst som
et samarbeide med flere lokale klubber, øke kvaliteten på
de kommersielle arrangementene Bringebærløpet og
Eidsprinten, rekruttere flere ungdomstrenere og ikke minst
øke fokuset på rekruttering.
Vi gleder oss nå til å se hva vi klarer å gjennomføre i 2022.

GUI EIDSPRINTEN 13. FEBRUAR
Endelig kunne vi igjen arrangere GUI Eidsprinten. Søndag
13. februar lagde vi skifest for utøvere i alderen 7 – 14 år.
400 deltakere møtte til start i en fartsfylt duo-sprint med
innledende kvalifiseringsheat og finaler for utøverne fra 11 år
og oppover. Føret var glimrende for fristil og solen tittet frem
mellom to regnværsdager. En kjempe dugnadsinnsats ble lagt
ned av foreldre i klubben for at egne og andres barn skulle få
delta i et helt supert skirenn. Neste år satser vi på å være kvitt
covid for godt og gleder oss til å ta imot enda flere utøvere
til GUI Eidsprinten 2023.

Et av mange Jenter 10 heat som er
klare til start på Eidsprinten
Foto: Nils Erik Bjørholt

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

22

Heggedalsposten

HOVEDLANDSRENNET
Helgen 25. – 27.februar ble hovedlandsrennet arrangert. Dette er årets viktigste renn
og høydepunktet for klubbens 15 og 16 åringer. Her målte de krefter i Holmenkollen
med mer enn 800 andre utøvere. Fredag var det 7,5 km klassisk fristil. Kristian
Braathen Børve imponerer stort med en 4. plass av 200 startende i G16. Hederlig
innsats og plassering ble det også på Thomas McCarthy med 27. plass og Øystein
Selstad Berg med 59. plass. Thelma Ørbeck-Nilssen gikk inn til en flott 108. plass av
158 startende. Lørdag var det Sprint prolog – hvor de 30 beste går til finaler og de
Kristian Braathen Børve på vei til 4.plass i G16.
øvrige utøvere konkurrerer videre i Skicross. Det var svært tett og krevende
å kvalifisere seg til finaleplasser fra prologen. Sofie Jenum Hotvedt kvalifiserte seg til kvartfinale og ender
på 19. plass totalt. Thelma kom på 67. plass i prologen, kun 7 sekunder bak kvartfinale. Hun fortsatte med
en sterk skicross hvor det ble 16. plass av 121 deltakere. Søndagen var det stafett med kretsvis deltakelse.
Kristian Braathen Børve gikk på Akershus 1. lag som kom på 3. plass 11,9 sekunder bak vinnerlaget.
Thomas McCarthy gikk på Akershus 3. lag som kom på en 20. plass av 80 startende lag.mDessverre var noen
av klubbens utøvere satt ut av spill av covid, men både deltakelse og strålende
Thelma Ørbeck-Nilssen i sprintprolog Lørdag
resultater fra de som deltok viser solid utvikling i Langrennsgruppen i GUI.

– HÅNDBALL –
Årsberetning - GUI SK Håndball
Oppsummering
Gruppestyret i 2021 har bestått av
Leder:
Esten Finstad
Sportslig ansvarlig:
Audun Moen Stuland
Økonomiansvarlig:
Esten Finstad
Rekruttering og vekst:
Jon Endre Nilsen
Medlem:
Nathalie Berner
Medlem:
Ingunn Øymo
Gruppestyrets aktivitet har utgangspunkt i at klubbens fokus
er barnehåndball. Medfølgende hovedoppgave er å legge
til rette for at alle spillere i klubben skal oppleve trygghet,
lagfølelse og mestring i lokale omgivelser. Vi tror at om barna
er trygge og blir sett, samt at de opplever mestring, så vil den
sportslige utviklingen komme både individuelt og som lag.
Dette vil også føre til at vi beholder spillere lengere og bygger
en sterkere klubb på sikt.
2021 har vært sterkt preget av Koronapandemien. Oversikt
over regler, tiltak og råd, tilpassing av aktivitet og oppfølging
av dette, har tatt mye fokus og tid for styret. Smittevern har
påvirket klubbens aktivitet og spilltilbud gjennom hele 2021.
For 2022 ser det ut som om dette skal endre seg, men klubben
har bevissthet på å hurtig kunne tilpasse seg eventuelt nye
endringer.
Klubben har i dag ca. 25 lag fra 1. klasse opp til 7. klasse, samt
2 damelag. Totalt ca. 250 spillere. Vi opplever godt tilsig av
nye spillere på de yngste kullene og utvikling av det sportslige
tilbudet er viktig for å holde på barna. Lagene trener i hovedsak i Vollenhallen, men noen økter i Heggedal flerbrukshall.
Vi har et godt samarbeid med Asker Ski Håndball om flere
tema (dommer og lag) og ser for oss å videreutvikle dette
samarbeidet for å styrke sporten, utvikling og muligheter
for spillere.
Økonomien til klubben er sunn, klubben her en beholdning
ved utgangen av 2021 som gjør at klubben har økonomiske
ressurser til å kunne gjennomføre de tiltak som ligger i planverket. Årets driftsresultat endte på kr 281 825. Styret har
løpende fokus på at det skal være en lav økonomisk
belastning å drive med håndball.
Klubbens største utfordring for videre utvikling er hallkapasitet og ressurser til å utvikle og drifte gruppa.
Sett bort fra hallkapasitet ligger det gode muligheter for

å videreutvikle tilbud og mulighetene for videreutvikling
av lokalt tilbud.
-HåndballstyretØkonomi
Økonomien til klubben er sunn, klubben har et godt utgangspunkt for videre drift med en sterk balanse. Totale eiendeler
er kr 885 554 ved utgangen av 2021.
Vi har normalt to hovedinntektskilder: treningsavgifter og salg
på diverse arrangementer og kamper. Begge inntektsstrømmene skapes av spilleres foreldre. Måtehold knyttet til
både å skape inntekter og kostnader er en guide i forhold til
beslutninger som påvirker økonomien. Dog har 2021 vært
et veldig spesielt år med tanke på utfordringene vi har stått
ovenfor. Grunnet økonomisk kompensasjon for manglende
inntekter har klubben kommet styrket ut av denne perioden.
Årets driftsresultat endte på kr 281 825.

•

•

Inntekter er for 2021 kr 600 631 inkludert støtte fra
ulike ordninger.
• Treningsavgiftene endte på kr 209 524 noe som er
rundt kr 90 000 under budsjettet
• Tilskudd gjennom året landet på kr 276 462
• Inntekter fra kiosk og inngang endte til sammen
kr 114 645, ca. kr 80 000 under budsjett, så åpenbart
preget av årets reduserte aktivitet
Totale kostnader ble kr 318 806, noe som ligger
ca. kr 250 000 under et normalt år.
• De største utgiftspostene i året er kostnader til utstyr
og drakter (ca. kr 95 000)
• Kostnader til dommere ca. kr 38 000
• Kostnader til krets ca. kr 97 000

Sportslig utvikling og fokus
Håndballgruppen jobber kontinuerlig for å legge til rette for
god treningskultur og et godt treningstilbud for alle alderstrinn i klubben.
De siste 2 årene har vært preget av redusert aktivitetsnivå
og minimalt med trenerkurs eller samlinger pga smittevern.
Det er et mål at alle trenere i VUL skal være utdannet, minimum barnehåndballtrenere, gjerne fullført Trener 1 eller mer.
Kompetansebygging for foreldretrenere er en forutsetting for
å lykkes med den sportslige utviklingen for både individuelle
ferdigheter og ferdigheter som lag. Klubben dekker utgifter
ifm kursing av trenere.
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Arbeidet med dette ble påbegynt i 2018 med stort engasjement og vi fortsetter vårt søkelys på dette nå som aktivitetsnivået igjen tar seg opp.
Klubben har, med ett unntak, foreldretrenere på alle lag
i barnehåndballen.
• Vi har som mål å gjennomføre 2 trenersamling i året med
søkelys på utveksling av erfaringer og forslag til forbedringsområder.
• Mer erfaringsutveksling og kursing er områder som står
høyt i kurs og klubben jobber med å tilrettelegge mer
kursing i egen hall i ukedagene utover 2022
Klubben har i dag 25 lag fra 1. klasse opp til 7. klasse samt to
senior damelag som er svært selvstendige. Totalt er det
ca 250 aktive spillere. Vi opplever godt tilsig av nye spillere
på de yngste kullene og utvikling av det sportslige tilbudet
er viktig for å holde på barna.
• Lagene trener i hovedsak i Vollenhallen samt at vi har
2 lag som trener en økt hver i Heggedalshallen.
• J13 og G13 har i denne sesongen spilt som samarbeidslag
med Asker under navnet GUI/Asker og Asker/GUI. Dette
samarbeidet har fungert godt for begge lag med tilsig av
spillere og ressurser i form av trenerkapasitet og halltid.
• G11 og G12 har startet et treningssamarbeid med Asker
og trener sammen en gang i uken men spiller fortsatt
kamper hver for seg.

g

• «Asker modellen» som tildeler halltid i kommunens haller

er problematisk for klubben, og gir sterkt redusert tildeling basert på aldersgruppen som primært utgjør våre
spillere.
• Hallkapasitet er en løpende utfordring for oss. Med
foreldretrenere og de fleste spillere under 13 år gir det
noen rammebetingelser for treningstider som er
utfordrende.
For treningsgrupper som blir små, søker sammenslåing opp
eller ned et årstrinn eventuelt samarbeid med Asker Ski
Håndball for å sikre et godt sportslig tilbud til spillerne.
Sportslig utvikling for Barnehåndball har fokus på grunnleggende teknikk/ferdigheter og forståelse av håndballspiller
samt at alle skal ha de moro. Alle lag viser fine framskritt
og god treningsglede.
Samarbeid:
GUI Håndball har definert at vi i hovedsak er en klubb for
spillere opp til 13 år. Å gi et godt sportslig tilbud til spillere
som er eldre enn dette krever mer enn det klubben i dag har
kapasitet til å ivareta. Det er derfor søkt samarbeid med
Asker Ski Håndball om å gi spillere en forutsigbar og kjent
vei videre i ungdomshåndballen.

– KARATE –

– SYKKEL –

Årsmelding karate

Årsmelding sykkel

Til tross for et alle koronabegrensinger og tiltak har vi holdt
treningen gående stort sett hele 2021. Vi har gjennom året
hatt lite frafall av medlemmer, og etter gjenåpningen av
samfunnet har vi merket en pågang av nye medlemmer.
To av barnepartiene er fulle og har venteliste. Vi startet også
opp et voksenparti på senhøsten.

1. Nøkkeldata;

Gruppa har i dag 41 aktive medlemmer fordelt på 34 barn og
7 voksne. Vi trener hver onsdag med 3 barnepartier og ett
voksenparti. Aldersmessig består barnegruppe av barn
mellom 7 og 12 år. Det er en overvekt av gutter som trener,
og vi har fokus på å rekruttere flere jenter. Det vil vi fortsette
å satse på i 2022. På voksenpartiet er de fleste 30+, men det
er åpent for ungdom fra 15 år og oppover. De fleste av medlemmene kommer i fra Heggedal eller nærliggende område,
med noen få fra Slemmestad, Vollen og Asker.
Vi har gjort en del investeringer i utstyr i 2022, og har blant
annet kjøpt inn flere matter, slik at vi har et godt underlag
å trene på. Det er også investert i slag- og sparkeputer for
voksen.
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1.1.

Styresammensetning:
Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:

Anders Kroken
Marius Slemdal
Tomas Torgunrud

1.2. Antall aktive: 25
2. Oppsummering:
Året har vært preget av lite organisert aktivitet
grunnet strenge restriksjoner. Det har vært
gjennomført en del treninger, men det har ikke
vært gjennomført noen arrangementer.
3. Årets høydepunkter:
- Deltakelse på flere turritt der vi til tider har gjort
ugang i feltet med 3-4 mann.
• Med i brudd på Follorittet
• Med i brudd på Femsjøen rundt, kjørte inn
til 3.plass
• Ellers har vi fått flere hendvendelser og
kommentarer på at Gui kjører bra og bidrar til
artige ritt
I løpet av året har vi fått til et godt treningssamarbeid med Gåping på deres treninger hver
tirsdag fra Bjørnegård skole til Sandungen.
4.

Arrangementer i gruppens regi:
Ingen grunnet covid 19 pandemi. Klubbmesterskap
ble avlyst grunnet strengere restriksjoner.

5.

Rekruttering:
Gruppen er i vekst og har snart 30 medlemmer.
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– VILLMARK/AIKIDO/ALLIDRETT –
Årsberetning for GUI SK Villmarksklubb/Aikido/Allidrett 2021
ALLIDRETT VOLLEN OG HEGGEDAL
GUI SK har gitt tilbud til 4- og 5-åringer i Vollenhallen både på
våren og høsten 2021. Det har vært til sammen 11 stykk på
våren og 27 stykk på høsten med hovedvekt i gruppa på
5-åringer.
Treningen har bestått av oppvarmingsleker, hinderløype,
forskjellige spill som innebandy, handball og fotball, kasteleker, stafett, haren, og avslutningsleker med ”fallskjermen”.
Medlemstallet har vært preget av Covid-19 situasjonen med
få deltagere på våren, så det forventes større antall deltagere
til 2022.
Vi fikk høsten 2021 treningstid i Heggedal for allidrett og vi
har vært heldige å få Ida Synnes til å lede dette. Det har
vært vellykket med fullt parti.
Instruktør allidrett Vollen:
Instruktør allidrett Heggedal:

Susanne Bye
Ida Synnes

VILLMARKS-/ VILLMANNSKLUBBEN
Villmarksklubben har gitt etterskoletilbud på to dager/uken
gjennom hele året, tirsdager (Villmann) og torsdager
(Villmark) kl.13.00/13.30-17.00. På høsten åpnet vi også
Villmanns-gruppen for yngre deltagere og organiserte henting
fra Blakstad skole. Dette var med og øke antall deltagere.
På våren hadde Villmark 10 stykk og Villmann også 10 stykk.
På høsten hadde Villmark 31 stykker fordelt i to grupper
(tirsdag og torsdag), Villmann hadde 6 stykker (tirsdag).
Under året har Villmarksklubben hatt aktiviteter som kanopadling, bading, bade- og kanotur til Hvalstrand, snorkling,
padlebrett, fisking, krabbefisking, turer på kyststien,
orientering, førstehjelp og livredning, flere kokkekurs ute med
pinnebrød, pannekaker og supper. Aking på Vardåsen,
buldring på klipper, snekring av trehytte, leker i skogen,
villmarksquizz, sykkelturer til Blakstadelva, spennende turer
med hodelykt, leker med hodelykt, indianertur med bueskyting og ansiktsmaling, vannkrig, og julefest med
risengrynsgrøt på bålet. Barna har også lært å lage sine egne
gapahuker, survival, og lage bål i all slags vær.
Sommervillmark ble arrangert som i uke 25 med 32 deltagere.
Alder til barna varierte fra 6-12 år. Programmet på sommervillmarkene inkluderte topptur til Vardåsen, kanotur i Vollen,
sykkeltur fra sykkelparken i Heggedal og ned til Vollen, tur på
kyststien og dykking etter røverskatt samt bading fra brygga
i Slemmestad, og overnattingstur på Rabben i Vollen med
mye kystaktiviteter.

AIKIDO
Aikido har vært populær aktivitet hele året: Vi har hatt tilbud
for barna på 1.-6. klasse på onsdager i Vollenhallen rett etter
skolen. Treningen er delt i nybegynnere/litt øvet på første
treningen, og til viderekommende på andre treningen.
På våren startet vi også aikidogruppe på Blakstad på
mandager kl.16.00-17.00. Der har vi hatt omtrent 10 aktive
deltagere. har gruppen vært fulltegnet (20 stykker) med
venteliste med en trening for alle aldre/nivåer.
På våren hadde vi 21 deltagere totalt og på
høsten 33 deltagere.

Medlemstallet spesielt på våren har vært preget av Covid-19
situasjonen, så det forventes større antall deltagere til 2022.
Instruktører Villmark/Villmannsklubben:
Sanna Antell:
hovedinstruktør
Matei Ionescu:
hele året, assistent og vikar
Hermann Werner Jørgensen: assistent høst
Lucas Haukaas:
assistent, vår
Birk Bjørnstad:
assistent vår og høst
Instruktører Aikido
Sanna Antell:
Matei Ionescu;
Oliver Carlsen:

hovedinstruktør
medinstruktør
assistent vår og høst

På høsten graderte våre eldste barn (12 år) til brunt belte
(den høyeste barnegraden) og har samtidig utdannet seg til
instruktører i aikido. Også alle andre deltagere har gradert
seg til nye belter.
På aikido har barna lært fallteknikker, kast- og låsteknikker,
basis stegene til aikido, samarbeid, vi har bygd ninjahinderløype, fektet med sverd, lekt forskjellige leker som bygger
koordinasjon, smidighet og styrke.
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Heggedal Apotek
-Ditt lokale 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
Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek
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Rundtur på småveier og noen
stier fra Østenstad kirke
Stien over demningen ved Østenstaddammen

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

Turen starter fra parkeringsplassen ved Østenstad kirke og går på koselige småveier
med noen godt brukte stistubber mellom veiene. Turen er på ca. 4 km
Stien er mye brukt, men ved stort
snøfall kan jo stien forsvinne. Men da
kan man bare gå veien rett frem.
Litt innover langs vannet, står det
en benk som innbyr til en liten rast.
(Synes du det er litt tidlig så kan det

Utsikt fra Østenstad kirke

Nr. 2-2022

Østenstad kirke

Dette var tidligere en bilvei, men nå er
den stengt med bom, og er en fin turvei. Istedenfor å gå forbi Østenstaddammen som vi får på venstre hånd,
går vi den koselige stien rundt vannet.

Nr. 2-2022

Vi går forbi kirken og nyter den flotte
utsikten innover fjorden før vi tar til
høyre ned Dyrhusbakken. Der veien
gjør en stor venstresving holder vi
svakt til høyre og går rett opp bakken.

Heggedalsposten
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jo være fint med en stopp der på tilbakeveien.) Østenstaddammen er et oppdemmet vann og det ser vi klart når vi
runder vannet. Da går vi på demningen over til den andre
siden. Her holder vi til høyre og runder vannet. Litt lenger
fremme går stien opp til en gårdsvei. Her går vi videre, til
høyre, og kommer tilbake til Dyrhusbakken. Vi fortsetter
på den veien opp bakken, går gjennom bommen og er da
innerst i Jonasmyra.
Her går vi rett frem og nedover noen meter før vi tar
veien inn til venstre som heter Liljetoppen. Dette er også
en bomvei. Her og flere steder på turen får vi flott utsikt
utover fjorden og innover til Oslo.
Vi går gjennom bommen og tar til høyre ned bakken,
og er da innerst i G.M. Brydesvei. Her går vi videre nedover til vi får Plommedalsveien til venstre. I det krysset går det en liten sti inn til høyre, i jordkanten, som vi
skal ta. Stien kommer frem i Strandengveien. Vi følger
Strandengveien bare noen meter til venstre før vi, ved et
historisk info-skilt, går veien opp bakken, og deretter noen
meter på sti opp til toppen. Da har vi kommet frem innerst
i Heslebergveien. Der går det en sti oppover til høyre som
kommer frem innerst i Heslebergtoppen, et koselig villaområde med flott utsikt. Da jeg gikk den turen fikk jeg
en hyggelig prat med Geir Børresen også, som bor i den
veien. Vi følger denne veien videre frem til krysset, der
Benken ved Østenstaddammen

Nr. 2-2022

Nr. 2-2022

Start
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Utsikt fra G.M.Brydesvei

Historisk oppslagstavle i Strandengveien

Utsikt fra Heslebergtoppen

Nr. 2-2022

veien møter Jonasmyra. Her går vi til
høyre, går gjennom bommen og runder Østenstaddammen.
I stedet for å gå opp Dyrhusbakken
går vi stien inn til venstre og videre
til høyre i neste stikryss. Da kommer
vi frem til utkanten av kirkegården.
Derfra runder vi kirkegården og er
tilbake til Østenstad Kirke til parkeringsplassen der.
God tur!
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De siste to årene har vi blitt kraftig minnet på at «ting skjer».
Hendelser vi normalt ikke tenker så ofte på, men som likevel
forekommer. Raset på Gjerdrum er et eksempel. Pandemien et annet.
Noen hendelser jobbes det systematisk med for å unngå.
Tekst: Elisabeth Schjølberg

Beredskap i Asker kommune

I tillegg jobbes det i samfunnet mye med å
legge til rette for at skader skal begrenses når
hendelser skjer. For kort tid siden, kunne vi
eksempelvis se at et helt apparat var i sving
da mer enn 200 ble husløse på grunn av
brann i en boligblokk i Drammen. Samfunnet
ønsker å være forberedt på slike hendelser.
Samtidig følger mange urolig med på situasjonen i Ukraina. Støre understreker på
nyhetene at det ikke er økt militær aktivitet
nær Norge. Likevel: Ukraina oppleves veldig
nært. Om ikke annet kan det skje en ulykke
ved ett av atomkraftverkene. I Aftenposten
kunne vi lese 12. mars: «Du vet at verden er
blitt et farligere sted når du ser Astrid Liland
(50) på TV». Liland er direktør for Direktoratet
for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og har
ansvaret for å informere den norske befolkningen om atomsikkerhet og -beredskap.
Til Aftenposten sier hun at det å ikke få informasjon er det verste, og at det å gi presis
informasjon er viktig. DSA har anbefalt at
man har jod-tabletter tilgjengelig for de som
er under 40 år – i tilfelle noe skulle skje.

Nr. 2 • 2022

Kommunen har ansvaret for vår sikkerhet
«De skal ha oversikt over risikoforhold, være
pådrivere og arbeide systematisk og helhetlig med beredskap og samfunnssikkerhet».
Dette står å lese i den helhetlige risiko- og
sårbarhetsanalysen (ROS) 2020 for Asker
og Bærum kommune som man finner på
Askers hjemmeside under fanen /Krigen i
Ukraina/Beredskap. Her er beskrevet mange
hendelser som de fleste vil vite at ikke er helt
usannsynlige; branner, ras og flom, atomulykke, bortfall av vann og strøm osv.
Det trenes jevnlig, forteller beredskapssjefen
i Asker, Ulf Erik Knudsen. Det er viktig at de
ulike etatene kjenner hverandre, og Knudsen

forteller at han har ukentlig kontakt med
beredskapsaktørene. Dette kan eksempelvis
være innen helse, fra nabokommuner, statsforvalter, brannvesen eller mattilsynet.
Samtidig: Kommunens hjemmeside er ikke
veldig konkret i anbefalinger om hva hver og
en av oss skal gjøre dersom en stor hendelse
skjer. Hovedbudskapet er at man skal holde
seg orientert og følge råd fra politiet og
andre myndigheter. Dette gjelder også
dersom det er behov for eksempelvis en
evakuering. Vent på beskjed gjennom en
sms eller gjennom radio.
Tilfluktsrom i vårt område
Krig har vært vurdert som lite sannsynlig etter
den kalde krigen. Derfor er det vanskelig å
finne konkret informasjon om tilfluktsrom ut
over de tre i Asker som er nevnt på hjemmesiden; Holmenhallen, Asker kulturhus og i
Asker tennisklubb. De ulike tilfluktsrommene
som har eksistert i Asker har ukjent status,
men Heggedalsposten forstår det slik, etter
en liten rundspørring i nabolaget, at slike
i liten grad er vedlikeholdt siden 1998.
Akkurat nå bekymrer mange seg for mulige
konsekvenser av krigen i Europa. Det merker
Knudsen bla med tanke på henvendelser om
situasjonen for tilfluktsrom, som det kommer
3-5 av daglig, i motsetning til tidligere da det
kanskje kom ett spørsmål i året.
Vi spør Knudsen om det er noen planer om
gjøre disse tilgjengelig. Han forteller at man
på dette punktet ikke har noen konkrete
planer i øyeblikket, her følger kommunen
det som måtte komme av pålegg fra nasjonale myndigheter. Men – som det står på
hjemmesiden: «Om situasjonen tilsier det,
vil kommunen, i samråd med overordnet

myndigheter, gi ut informasjon om øvrig tilgjengelige tilfluktsrom».
Her må man rett og slett følge med! Samtidig mener vi at mer åpen informasjon fra
nasjonale myndigheter vil gi mer trygghet.
Vi oppfordrer våre lokale politikere til å
engasjere seg for å sikre åpenhet og diskusjon. Det skaper trygghet – i tillegg til en
trygghet for at beredskap får høyere prioritet.
Asker kommune har sin plan og de trener.
Det DSB oppmuntrer oss alle til, er at vi også
har våre egne planer! Beredskap gjelder
også i fredstid.

NYTTIG Å HA I HUSET:
På nettsiden

sikkerhverdag.no/egenberedskap
får du oversikt over hva du bør ha
i huset i tilfelle en krise og gode tips
til hva du kan tenke på. Det anbefales
at man minst har mat for tre dager,
9 liter vann pr person, medisiner.
Det anbefales å ha lager av hermetikk
og tørrmat, våtservietter, fyrstikker,
stearinlys, DAB-radio med batterier mm.
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15 år med danseundervisning
i Heggedal
Tiril Andøl startet danseskole i Vollen i 2006, og året etter kom de første kursene i Heggedal. Da fikk den også
navnet «Dansesonen». Før coronaen hadde skolen 1500
elever fordelt på Vollen, Heggedal, Slemmestad, Spikkestad og Røyken.
Om Dansesonens 15 år i Heggedal forteller Tiril:
”Våren 2007 ble jeg kontaktet av rektor på HUS, Mona
Punther. Hun ønsket meg velkommen inn på skolen på
ettermiddager og kvelder for å bidra til å skape et aktivt
miljø for barn og ungdom i Heggedal. Jeg hadde året før
etablert ballettskolen og kulturaktiviteter i Vollen og synes det var fantastisk fint å få flere dager med dansekurs
i nærområdet. Mona viste stolt frem Trimrommet på skolen, som i mine øyne er var et perfekt dansestudio med
speil og parkettgulv. Det var en fryd å få invitere ivrige
unge dansere inn i disse lokalene.
Før oppstart med Sonen kulturaktiviteter i Heggedal, hadde det i en periode vært problemer med ødeleggelser og
hærverk på skolebygget på kveldstid. Spesielt hardt hadde
det gått utover skolens vinduer. Rektors ønske var å skape
aktivitet fra ungdom, samt holde skolen åpen for å unngå
hærverk på kveldstid. Punthers plan slo til på begge punkter. Problemene med ødeleggelser gav seg og skolebygget
fyltes med dans tre kvelder i uken, musikk undervisning og
bandssamspill med selveste Espen Stenhammer fra Lyd og
Fryd og Maria fly fly med varierte hobby – og tegnekurs.

Over: Dansesonen har bidratt på de lokale 17-maiarrangementene. Bildene er fra Heggedal skole i 2014.
Under: Dansesonens grupper var faste gjester på Lions’
Kulturdager på Heggedal Hovedgård, her fra 2015.

I dag, 15 år etter, er det fortsatt danseklasser hver mandag, tirsdag og torsdag. Denne våren er det ca 230 deltakere på kurs ukentlig. Kursene for de yngste er spesielt
populære, og mange barn deltar på danseklasse sammen
med venner fra nærmiljøet.
Danserne deltar på årlige danseshow i Asker kulturhus,
dette er virkelig et av årets høydepunkt. Hver 17. mai frem
til pandemien, har danserne vært et hyggelig og tradisjonelt innslag på barneskolens arrangement som underholdning på scenen.
Nå som jeg har holdt danseklasser i Heggedal i 15 år, har
jeg blitt godt kjent med mange barn og deres foreldre.
Gleden av å drifte ballettskole er også å få følge de unge
danserne gjennom alle barneårene og frem til de er 18-20
år.
Vi har tidligere elever som nå har tatt dansen videre og
som tar bachelor i dansefaget. Andre elever er blitt ansatt
i Dansesonen og jobber som assistenter, pedagoger, kostymeansvarlig med mer. Jeg ser frem til de neste 15 årene
med danseglede i Heggedal.”

Om Dansesonen:
Dansesonen har høyskoleutdannede dansepedagoger.
Danseklasser for alle aldersgrupper fra 2-20 år.
Dansestiler: minidans, barnedans, jazzdans, hip hop,
girlstyle.
Musikalkurs med teater, sang og dans.
www.dansesonen.no

Tekst: Dansesonen/D.H.Sæther foto: D.H.Sæther
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Musikal er moro!

Dansesonens Musikalskole setter opp
«Aladdin jr» - i Disneys versjon.
Etter å ha sett prøvene på Musikalskolens «Aladdin
jr» er det to ting å si: Musikal er moro, og vår egen
eventyrhelt Askeladden trenger sårt en oppussing.
Etter at gategutten Aladdin med kløkt, ærlighet og hjelp
fra lampeånden har overlevd angrep og motgang, endrer
Sultanen loven slik at prinsessa kan bli tronarving og kan
gifte seg med hvem som helst – f.eks. Aladdin. Her er det
prinsessa som beholder «kongeriket».
Høsten 2019 utvidet Dansesonen
tilbudet med en egen Musikalskole.
«Gjennom Musikalskolen ønsker vi
å skape en tradisjon med flotte musikaloppsetninger i Asker kulturhus.
Dette er inspirerende for både utøvere og et ungt publikum», forteller
regissør Kristin.
Musikalskolens første produksjon
var barnemusikalen «Annie Jr». Med
planlagt premiere våren 2020 ble den forsinket av coronaen, men årets store produksjon «Aladdin jr» kan framføres
for full sal. «Aladdin jr» startet med audition i fjor høst, og
siden august har det vært prøver. Skuespillerne har hatt
prøver på Vennely i Vollen, mens en dansegruppe har øvd
på Hovedgården Ungdomsskole.
Regien er ved Kristin Børsum Hernandez, og koreografien
ved Tone Stolsmo og Justyna Lichacy.
Kostymene er imponerende! De er innlånt fra andre barneteatre som har satt opp dette og liknende stykker. Vi anbefaler alle å ta turen til Asker Kulturhus - dette blir moro!

Bildene er fra en prøve i Vollen idrettshall.
Tekst og foto: D.H.Sæther

«Aladdin Jr» spilles i Asker Kulturhus 24.-27. mars. Musikalskolen lover oss «en fargesprakende, energisk og
eventyrlig forestilling med vakker musikk, sang og scene
fylt av unge skuespillere og dansere»
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b Ordfører Lene Conradi er
bekymret for trafikksituasjo-

b Budstikka har dokumentert et stort antall bilkjørere på rødt lys her i Heggedal. Det er nå avdekket en feil på anlegget, men Fylkesråden påpeFOTO: KNUT BJERKE
ker at det uansett er ulovlig å kjøre på rødt.

Skyver ansvaret
over på bilistene
I lyskrysset på Gjellum har den
sosiale entreprenøren Gammel
Nok sammen med representanter
fra FAU i flere år hjulpet elever på
Heggedal skole over fotgjengerfeltet i morgentimene. En av trafikkvaktene delte i februar et innlegg
på Heggedalspostens Facebookgruppe. Vedkommende beskriver
en situasjon der titalls biler kjører
på rødt lys hver eneste morgen.
Han etterlyser trafikksikkerhetstiltak
og flere kontroller.
Blant tiltakene som foreslås
er redusert fartsgrense, fartshumper og opphøyde gangfelt.
Utfordringen er at slike vurderinger
først og fremst er et teknokratisk
anliggende, snarere enn politiske
saker. Den faglige vurderingen
gjøres i første rekke av fylkeskommunens samferdselsenhet, deretter
Statens vegvesen. Så langt har det
gitt lite handling. Kommunens siste
henvendelser til Viken ble heller
aldri behandlet.
Etter dialogmøter med veieieren i
fjor, foreslo lokalsamfunnsutvalget
i Heggedal like gjerne at kommunen burde vurdere muligheten
for å ta over ansvaret for deler
av Heggedalsveien. Det har Asker
kommune nå utredet - og avvist.
Istedenfor å anmode om myndighetsovertagelse av veien, mener
formannskapet at trafikksikkhetstiltak kan gjennomføres i samarbeid
med fylkeskommunen. Kommunen
stiller seg sågar positive til å
finansiere og forskuttere tiltakene.
På nyåret rettet Asker kommune
atter en henvendelse til fylket der
ordføreren argumenterer for nedsatt hastighet på fylkesveiene.
Fartsgrensen på Røykenveien
mellom Esso-stasjonen og Anders-

dammen ønskes redusert fra 50
km/t til 40 km/t. På Heggedalsveien
gjennom sentrum foreslår kommunen fartsgrense på 30 km/t.
– Heggedalsveien har et utpreget
gatebildepreg, med fortau, gateparkering og aktive fasader på begge
sider av kjøreveien. Gatebildet gir
mer kryssinger og aktivitet enn
tidligere, skriver kommunen i sin
henvendelse til fylket og vegvesenet. Spesielt utkjøringen fra parkeringskjelleren i Heggedal Torg er
åsted for farlige situasjoner.
I fjor ble fartsgrensen på Heggedalsveien forbi barneskolen redusert til 30 km/t, mens det fortsatt er
50 km/t forbi Kloppedalen. Lokalsamfunnsutvalget ønsker at det
her skal bli 40-sone.
– Reduserte fartsgrenser er
imidlertid ikke nok. Det må
kombineres med fartsdempende
tiltak, sier Jan Syrstad i lokalsamfunnsutvalget. Både Røykenveien og Heggedalsveien foreslås
som miljøgater med fartsreduserende tiltak slik som fartshumper og
opphøyde gangfelt. Lokalsamfunnsutvalget ønsker også
flytte det opphøyde gangfeltet ved
Skoleveien til nedenfor bussholdeplassen.
Røykenveien sluser i gjennomsnitt
12 000 biler forbi Heggedal daglig.
Tallet vil trolig øke i takt med utbygging i Heggedal og omegn. Den
store trafikkmengden gir redusert
fremkommelighet og økt risiko for
alvorlige hendelser. For at bilister
og særlig tungtrafikk fra E134 ikke
skal ha en økonomisk gevinst av å
velge Røykenveien eller Slemmestadveien, foreslår lokal-samfunnsutvalget å innføre bompenger ved
påkjøring fra E134 til Røykenveien
og Slemmestadveien.

politiske ansvaret for fylkesveien.
– Er du tilfreds med trafikksituasjonen for skolebarna her slik den er
i dag?
– Dette er et signalregulert
kryss – med særskilt prioritering
av fotgjengerne, svarer Skinnes i
en e-post til Budstikka
– Det er også etablert ekstra
varselsignal som blinker når det er
fotgjengere i gangfeltene. Det er
videre innført fartsgrense 30 kilometer i timen forbi skolen, samt
opphøyd gangfelt i et annet viktig
krysningspunkt.

Fylkesråd Olav
Skinnes kan ikke
love noen kortsiktig
løsning på trafikksituasjonen i Heggedal. – Hvis bilistene
fulgte trafikkreglene ville vi ha kommet langt, sier han.

– Feilen i signalanlegget blir rettet opp, men det er som sagt ulovlig å kjøre på rødt lys.
– Hva er planen på lang sikt?
– Gangbroer er vurdert og vil
kreve lange ramper og store arealinngrep. Det samme gjelder også
undergang eller kulvert. Miljøgate
og fartsgrenser er vurdert og svart
ut. Vi kan ikke se at det er kommet nye momenter som skulle
endre på disse vurderingene, svarer Skinnes.
– Når kan barn og foreldre i Heggedal forvente en bedring av skoleveien i dette krysset?
– Hvis bilistene fulgte trafikkreglene, kjørte etter forholdene og
blant annet stanset ved rødt lys,
ville vi ha kommet langt, skriver
Skinnes.

nen i Heggedal.

FOTO: KARL BRAANAAS

– Vi sliter med
å få gehør
Ordfører Lene Conradi (H) har lenge
engasjert i trafikksituasjonen i Heggedal. Hun er utålmodig.

Foto: Ian Spink
Samferdsel

a Kine Thorsen

Det er altså mange forslag til tiltak.
Spørsmålet er hva slags trafikksika
kerhetstiltak
Viken fylkeskommune
vil gå med på. Foreløpig er det lite.
Tiltak foreslått fra kommune og
lokalbefolkning har tidligere vært
vurdert og avvist av fylket.a For for-a
valtningen er dette først og KAMPANJEPRISER!
fremst
et adferds- og holdningsproblem
-30%
hos bilistene.
Oppdaget feil på anlegget

Samferdsel

Etter at Budstikka tok kontakt
med fylkesråden, er lysanlegget i
Heggedal sjekket.
– Det viser seg at det var en feil
på en detektor, skriver Skinnes.
– Normalt skal denne type feil
gi en alarm hos oss, men det har
ikke skjedd i dette tilfellet, sier
Skinnes og understreker at den
defekte detektoren vil bli skiftet
så fort som mulig.
Feilen skal ha ført til hyppigere
lysskifter enn vanlig og mer
kødannelse.
– Uavhengig av dette, er det
viktig å presisere at det ikke er lov
å kjøre på rødt lys, skriver Skinnes.
– Hva kan du gjøre for å bedre
trafikksituasjonen her på kort sikt?

Kine Thorsen

Hvert døgn passerer i snitt 9.600
kjøretøyer gjennom Heggedal. For
mange av de minste og mykeste
trafikantene er den tungt trafikkerte Røykenveien en del av
skoleveien. I dag er krysset rett
ved barneskolen regulert med lys.
Lokalbefolkningens ønsker om
gangbro, undergang, fartshumper
eller redusert hastighet på fylkesveien for å skjerme skolebarna,
har så langt ikke ført frem.
Hele 37 biler kjørte på rødt da
Budstikka var der i morgenrushet
torsdag forrige uke.
Det er fylkesråd Olav Skinnes
(Sp) som sitter med det øverste

Foreldre frykter ulykke

I dag loses barna over krysset i
morgenrushet av trafikkvakter.
– Det er rart det ikke skjer en
ordentlig ulykke her, sa trafikkvakt Per Rognerud til Budstikka
forrige uke og etterlyste tiltak.
Det samme gjorde Lise Pedersen,
som har tre barn ved Heggedal
barneskole.
– Jeg er redd det må skje noe
alvorlig før det blir gjort noe, sa
hun.
Fylkesråd Olav Skinnes har
ingen trøstens ord.

b Fylkesråd Olav Skinnes (Sp).

– Dette har virkelig blitt en
gjenganger vi sliter med å få
gehør for hos veieier og veimyndigheter! sier ordfører
Lene Conradi.
– Vi har ment lenge at det
bør iverksettes tiltak på både
kort og lang sikt på Røykenveien i Heggedal, påpeker hun.
Å lage en begrenset strekning langs Røykenveien til
miljøgate med fartsreduserende tiltak er et tiltak som kan
iverksettes raskt og til lav kostnad, mener hun.
– Vi har også tilbudt å kunne
forskuttere midler, sier Conradi og understreker at hun
selv har erfart hvordan lyskrysset er uoversiktlig og utsatt, og
at bilister og særlig tungtransport som har lang reaksjonstid
ikke stanser i tide på rødt lys.
– Dette er skolevei for småskoleelever, noe som burde tilsi
at veieier og veimyndigheter
gjør konkrete tiltak.

FOTO: KARL BRAANAAS

– Trafikksituasjonen her har vært
en gjenganger i årevis. Hvorfor har
det ikke blitt gjort noe?
– Det er som nevnt gjennomført flere tiltak. Det er likevel
begrensninger i hvilke tiltak som
er mulig å gjennomføre her, skriver Skinnes.
Han mener den største utfordringen på Røykenveien mange
personbiler, og svært ofte med
kun én person i hver bil.
– Den høye trafikkmengden
utfordrer både trafikksikkerhet og
fremkommelighet. Med bakgrunn
i dette og rapporten om bussfremkommelighet i sørkorridoren, det
vil si Slemmestadveien og Røykenveien, har Asker kommune og
Viken fylkeskommune inngått et
formelt samarbeid om mobilitetstiltak for å forsøke å løse utfordringene på deler av fylkesveinettet
i Asker.

kth@budstikka.no

kth@budstikka.no
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tRAFikkFARLig kRyss: Per Rognerud er kollega av Inge Julian Jordet i «Gammel Nok». Sammen hjelper de barn som er på vei til Heggedal skole over Gjellumkrysset.

På én time kjørte
74 biler på rødt lys

ARkivFoto: HiLde m. Løkken
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I tre år har pensjonist,
Inge Julian Jordet viet
livet sitt til å hjelpe
skolebarn trygt over
fotgjengerfeltene i
Heggedal. Han er
nyhet
skremt over den
negative utviklingen i
trafikkbildet.
Henrik nordHus

henrik.nordhus@rha.no

Noen ligger langt over fartsgrensa, mens veldig mange kjører på rødt lys. Jordet er forskrekket over å se at flere skolebusser, drosjer, tungtransport
og privatbiler gir katta i grunnleggende trafikkregler. Situasjonen er svært utfordrende i
krysset mellom Røykenveien
og Heggedalsveien.
– Det er spesielt mange som
kjører på rødt lys når de kommer fra Røyken-siden, sier pensjonisten som jobber for rekrutteringsbyrået «Gammel Nok».

– Jeg var tilbake mandag 14.
februar. Synet som møtte meg
sjokkerte. Jeg var svært overrasket over hvor mange som kjørte
på rødt lys i krysset, sier han.
Tirsdag bestemte Jordet seg
for å telle hvor mange som kjørte på rødt lys under den ene timen han står å hjelper elevene
over veien.
– Fra klokken 7.30 til 8.30 talte
jeg hele 74 kjøretøy som kjørte
på rødt lys. Dagen etter talte jeg
54 som kjørte på rødt lys. Det er
ingen tvil om at noe må gjøres
på denne strekningen, sier han.

Ble selv påkjørt

en enorm fart opp bakken, de
suser forbi i 70 kilometer i timen. Det samme gjør enkelte
skolebusser, sier han.

klar over situasjonen
Leder i FAU, Rune Toftini er enig
med Jordet. Trafikksituasjonen
mellom Røyken- og Heggedalsveien er farlig.
– I FAU har vi vårt egne trafikkutvalg. Det består av en
foresatte fra hvert klassetrinn.
Representantene står frivillige
som trafikkvakter, dessverre
hender det at vi ikke får fylt opp
listene, sier Toftini.
Selv hadde han med seg ordfører Lene Conradi for å stå trafikkvakt på stedet i fjor. Ifølge
Toftini er hun klar over den krevende trafikksituasjonen i Heggedal.
-Vi opplever dette som et stort
problem. Selv om det står trafikkvakter på stedet har sjåførene like dårlig tid og kjører like
mye på rødt lys. Tidligere i januar var vi i et møte med ordføreren, Heggedal nærmiljøsentral
og NAF angående situasjonen i
Heggedal, sier han.

Toftini fikk svar om at Viken
ville se nærmere på problemstillingen, men FAU-lederen
fikk aldri noe videre svar.
– Vi er flere som har forsøkt å
komme i kontakt med Viken,
men opplever en arrogant holdning. De som veieier mener det
er snakk om et holdningsproblem som fylkeskommunen
ikke kan gjøre så mye med, sier
han.
Toftini mener det er på høy
tid at det nå kommer på plass
flere tiltak som fartshumper,
kontroller og senke fartsgrensen fra 50 til 40 kilometer i timen.

– Som privatpersoner har
ikke vi så mye å stille opp med,
annet enn å være til stede for å
trygge sikkerheten til våre barn,
sier Toftini.
24. februar
Han Torsdag
mener det
er flere2022
grunner til at tettstedet ser den store
utfordringen rundt aggressive
kjøring. Det har vært stor utbygging sør i Asker og i Heggedal over de siste årene.
– I tillegg gjør utformingen av
selve krysset det utfordrende.
Det er rett og slett ikke bygget
til å håndtere de store trafikkorkene som oppstår. De blir fort
kødannelse som igjen skaper
frustrasjon, avslutter han.

Ifølge Jordet har Gammel Nok
vært i kontakt med politiet flere
ganger, for å advare om den farlige situasjonen.
Norsol Zip Screen
– For en stund tilbake var poliBeskytter hjemmet
tiet mer til stede i lyskrysset.
ditt mot vind og
sterk vårsol
Men det dabbet fort av. Politiet
har verken ressurser eller tid til å
passe på trafikkbildet i Heggedal
til enhver tid. Til tross for den
livsfarlige situasjonen for skoleelever, forklarer han.
Jordet har selv opplevd hvor
Vi gjør
– Ble sjokkert
farlig det kan være langs Røysolskinnsdager
Selv hadde han egentlig sluttet i kenveien. I fjor kjørte en personenda bedre
jobben som trafikkvakt. Men bil over tærne hans da han sto Arrogant holdning
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Martin Rønning AS miljøsertifisert
I desember i fjor fikk Maskinentreprenør Martin Rønning AS sertifisering som «Miljøfyrtårn». Godkjenningssordningen organiseres lokalt av Asker kommune, og 9. januar
kom ordfører Lene Conradi på besøk for å overrekke diplomet – og spise kake.
For å få Miljøfyrtårn-sertifikat må bedrifter lage egne rutiner og måltall for miljøvennlig drift og produksjon, og jobbe systematisk med forbedring. Miljøparametre
skal rapporteres årlig, og hvert tredje år
skal bedriften sertifiseres på nytt.
Internt i Martin Rønning AS (MR) er det
regnskapsfører Lidia Widera-Mundal som
har vært Miljøfyrtårn-ansvarlig, men hun
bedyrer at dette har vært et lagarbeid. De
har engasjert konsulentfirmaet Greencore AS i Drammen, og konsulent Ida Sofie
Ask Bjaarstad skryter av engasjementet
Lidia og kollegaene har vist. Hun mener
det er en fordel at det er økonomiansvarlig som leder arbeidet i bedriften. De har
fått målbare størrelser som forteller hvordan driften utvikler seg. Og Lidia kan fortelle at bedriftens forbruk av drivstoff til
varebiler er redusert med 16% det siste
året, og at antall bortkjørte containere
med eget restavfall er redusert med 21%.
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Mye kan gjøres ved å forbedre driften
og prosjektene. Men driftsleder Svein
Erik Ryen påpeker at det er avgjørende
at prosjektene også planlegges for lavere
utslipp. Behovet for transport skal reduseres så langt det er mulig. Et tilbakeven-

Det første Miljøfyrtårn-diplomet ble
delt ut i 1997, og var resultat av et
prosjekt i Kristiansand kommune –
«Bærekraftig lokalsamfunn». Derfra
har ordningen med støtte fra næringslivs- og arbeidslivsorganisasjonene og
Miljøverndepartementet utviklet seg
til Stiftelsen Miljøfyrtårn, som ble etablert og overtok driften i 2003. I dag er
nærmere 8000 små og store virksomheter sertifisert, fra kontorbedrifter til
entreprenører og anleggsfirmaer. Det
finnes sertifiseringskriterier for over
80 ulike bransjer.

Diplomet overrekkes. Fra venstre: Svein-Erik Ryen (driftsleder), ordfører Lene Conradi,
Fredrik Dagsleth (kalkulatør/prosjektleder), Lidia Widera-Mundal (regnskapsfører og
Miljøfyrtårnansvarlig) og Jannicke Solheim (kontoransvarlig).
dende problem er mangel på steder å
deponere masser. Ingen vil ha deponier
i nærheten, så i dag kjøres overskuddsmasser til Hønefoss. «Naboene har for
mye makt», mener Ryen.
«Maskinentreprenøren skal velge kjøretøy og maskiner med lavest mulig forbruk
av drivstoff», heter det i sertifiseringskriteriene. Og her er det en stor omveltning
på gang i bransjen. Innen få år må både
byggeplasser og transport bli utslippsfri,
og diesel må erstattes av strøm, biogass
eller hydrogen. Oslo har stilt krav, og der
finnes i dag 36 utslippsfrie byggeplasser
med maskiner på strøm – fra batteri eller
kabel. Løsningene fungerer greit for mindre maskiner og utstyr, men for de store
maskinene er energiforbruket enormt, og
de vil tømme et Tesla-batteri på noen få
minutter. MR har foreløpig ingen elektriske anleggsmaskiner, men ser at det kommer. Generelt er det nok enklere å drive
utslippsfritt i Oslo enn på «landsbygda»,
fordi tilgangen på strøm er bedre, og
transport går over kortere avstander.
Ordfører Lene Conradi gratulerte bedriften og overleverte plaketten. Hun og
miljørådgiver Bjørn Nordby forteller at
i Asker har mellom 120 og 130 bedrifter

fått Miljøfyrtårn-sertifikat. Det er en liten
andel av bedriftene i kommunen, men
ordningen er den mest brukte i Norge.
Asker kommune krever at alle bedrifter
som driver i bygg- og anleggsbransjen har
et dokumentert system for miljøledelse.
Martin Rønning AS har 26 ansatte, og er
en veldig lokal maskinentreprenør. Maskinparken teller 6 lastebiler, 1 hjulgraver,
11 beltegravere, 6 hjullastere, 3 dumpere, 1 dozer, 4 knuseverk og 6 matere/
sikteverk.
Heggedalsposten gratulerer MR med
miljøsertifikatet!

Etter sermonien var det blitt lunsjtid for de
ansatte, og samling i hovedkvarteret for
mat - og kake.
Tekst og foto: Dag Henning Sæther
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BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOK-GRUPPE

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

God lørdag.

Foto: Terje Reier Gundersen (5. mars 2022)

Torg og park bygges bak kunsten.
Foto: Terje Reier Gundersen (5. mars 2022)

Fra en spasertur for noen dager
siden (sist det var snø).
Foto: Bjørn Remseth (27. feb. 2022)

Nykjørt turskøytebane.

Spennende rundt Andersdammen.

Herr Dompap og Fru Grønnsisik.
Hallenskog.

Nydelig dag i den
vakre Dalen våres.

Foto: Sverre Aae (21. feb. 2022)

Foto: Torstein Rønaas (13. mars 2022)

Fin skøyteis etter nattens mildvær.
Foto: Terje Reier Gundersen (24. feb. 2022)

Foto: Petter Lystad (13. feb. 2022)

Foto: Mona S. Westengen (12. mars 2022)

Bussen forbi Skjellestad hadde utfordringer idag.
Foto: Tore Glen Berg (14. feb. 2022)
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Canal Digital (ved
Relacom) legger kabler
på Gml. Heggedalsvei og området rundt
her i Skjellestadåsen. I
går kom jeg hjem til et
ødelagt svaberg, sprukket opp langt innover
vår eiendom. Over helga
skal de vel grave videre,
med ødelagt hekk som
resultat. Kan de gjøre hva
de vil?
Lars Kristian Westlund

Jeg har spist sushi i
Tokyo, Oslo og mange
europeiske byer, men jeg
har ikke fått bedre sushi
enn på Siam Sushi i
Heggedal.
Svein Mathiassen

Facebook-gruppen
Gjellumvannet Isbadere
samler dem som vil/skal
isbade i Heggedal.
Heidi Nilsen

Jeg savner bye & bekk,
å kunne sitte i vårsola
med kaffe og deilig bakst.
Hyggelig lesning i
Budstikka 7. mars, Terje Håper en kafé kan
gjennoppstå der.
i velfortjent «fokus».
Ragnhild Bang
Sverre Aae

22)

Den mørke anda
som holder til
ved Fabrikkbrua
er en hybrid som blir kalt
”Tamand ispedd Stokkand.”
Terje Reier Gundersen
Nr. 2-2022

ag.

Trenger hjelp til å finne
ut antall husstander &
antall personer som bor
langs Vollenveien som
vist på kartet som vil ha
nytte av en Servicebuss;
strekningen Vollen sentrum (over Yggeset) til
Heggedal.
AnneMa Buvik

Heggedalsposten

-20% på bestilling av SAVE,
PAIR og COUPLE
Strøket 8, Asker - Tlf. 66 79 70 00 Trevaren 8, Heggedal - Tlf 66 79 72 00
post@askinterior.no askinterior.no åpningstider: Man.-fre. kl. 10-18, lør. kl. 10-16.
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BRUKERUNDERSØKELSE

Heggedalsposten

Vi trekker ut 10 vinnere blant svarene - premier er gavekort fra Heggedals handelssteder.
Heggedalsposten gjennomfører i disse dager en brukerundersøkelse og håper du tar deg tid til å svare på spørsmålene
nedenfor. Siden kan deretter klippes ut og leveres i postkasse på Heggedal innbyggertorg eller scannes og sendes på
mail til: sdb153@outlook.com. Siden kan også sendes pr. post til: Heggedalsposten, postboks 96, 1389 Heggedal.
Hvem deltar?

Bo-område

Barn (opp til 12 år)
Ungdom (13 - 19 år)
Ung voksen (20 - 30 år)
Voksen (31 - 60 år)
Eldre (61 - 70 år)

Heggedal
Hallenskog
Dikemark/Engelsrud/Askerbørskogen
Gullhella
Østenstad
Vollen
Bjerkås

Pensjonist (71 - )
Mann
Kvinne
Ikke-binær

Engasjement
Skoleelev/Student
Jobb i offentlig/privat
Pensjonist/ufør

Tilknytning HP
Medlem i organisasjon
tilknyttet Heggedalsposten
Annonsør
Får bladet i postkassen
Annet:

Delta i trekningen.
Navn:
Adresse:
Telefon:

Bladet går rett i søpla
Blar igjennom og ser på bilder og overskrifter
Jeg leser de historiske artiklene
Jeg leser informasjon om veier, bygging
og infrastruktur i Heggedal
Jeg leser tursidene
Jeg leser organisasjonssidene
Jeg har nytte av annonsene
Jeg har nytte av program over aktiviteter
Jeg liker format og papirkvalitet
Jeg er aktiv på Heggedalspostens facebooksider

Klipp her

Frivillig bud

Hvordan liker du/forholder du
deg til Heggedalsposten?

HEGGEDAL MENIGHET

Påsken i Heggedal
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FASTEAKSJONEN 2021
Håp i en dråpe vann!

Påsken er en feiring av livet! Gjennom ulike gudstjenes
ter i påsken følger vi Jesus i hans siste dager, gjennom
død og til liv. Dersom du vil være med på denne reisen,
kan du delta i en eller flere av disse gudstjenestene:
Palmesøndag: Jesus rir inn i Jerusalem på et esel, og
gjør seg klar til å feire jødisk påske. Gudstjeneste i Heg
gedal kirke kl. 11:00. Organist Waldemar Novak, prest
Lena Stordalen. Store og små er invitert til frokost kl.
09:30. Under gudstjenesten er det påskeverksted, som
ledes av menighetspedagog Marianne Solheim og Team
Heggedal. Etter gudstjenesten er alle invitert til kirke
kaffe på Heggetun.
Skjærtorsdag: Jesus og disiplene er samlet til det
som skal bli deres siste måltid før Jesus dør. Jesus inn
stifter nattverden. Gudstjeneste i Heggedal kl. 18:00.
Solist Birgitte Stærnes på fiolin, organist Grethe Lauge
rud, prest Lena Stordalen.
Langfredag: Jesus dør på korset. Pasjonsgudstjenes
te i Østenstad kl. 11:00.
Påskeaften: Jesus er i graven. Vi venter på at det skal
gry av dag. Påskenattsmesser i Asker kirke og i Røyken
kirke kl. 23:00.
1.påskedag: Jesu oppstandelse, livet vinner! Høy
tidsgudstjeneste i Heggedal kirke kl. 11:00. Kirkekaffe.
Solist Gry Aubert Bang på trompet, organist Grethe
Laugerud, prest Lena Stordalen.
Vel møtt til påskefeiring i kirken!

Menighetens årsmøte 3. april

Søndag 3. april er det gudstjeneste kl.
11:00, med påfølgende årsmøte i kirke
rommet. Alle medlemmer av Den norske
kirke er velkommen på årsmøtet, hvor vi

vil gå gjennom årsrapporten for 2021. Vi tar kirkekaffen
i kirkerommet etter gudstjenesten, og fortsetter kaffedrik
kingen i årsmøtet.
Vel møtt!

Nr. 2-2022

Fredagstreff 31. april på Heggetun kl. 11.00-13.30

Besøk av Mette Andersen som forteller om livet som
katolsk nonne. Servering, åresalg, musikkinnslag, all
sang og andakt.

Årets konfirmanter deltar i Heggedal menighets faste
saksjon som skjer i samarbeid med Kirkens Nødhjelp.
Fokuslandet for årets fasteaksjon er Malawi. Tidligere i
år ble landet rammet av flom, og Kirkens Nødhjelp var
til stede med krisehjelp. I tillegg jobber Kirkens Nød
hjelp også med langsiktig bistandsarbeid i landet, blant
annet gjennom klimatilpasset jordbruk gjennom vann
ing via dryppsystemer.
Årets Fasteaksjon blir i år som i fjor digital, og
konfirmantene vil i år samles 5. april for å gjøre en
ekstra innsats på årets digitale fasteaksjon
Årets fasteaksjon er fra 3.- 5. april, men med mulig
het for å gi gave både før og etter på vipps til 2426.
Menigheten vil opprette en egen spleis for årets fasteak
sjon, og aksjonen vil foregå på Heggedal kirkes face
bookside. Vi oppfordrer alle til å gi penger til årets ak
sjon og ikke minst dele aksjonen videre med sine venner
på facebook. I 2020 samlet vi inn kr. 25.221,-., i 2021
samlet vi inn kr. 29.874,-.
Hjelper du oss slik at vi kan samle inn over 30.000,- i
år?

Kirkens Nødhjelp markerer 75-års jubileum i 2022,
med håp som overordnet tematikk. Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon er en viktig del av markeringen, og har fått
tittelen «Håp i en dråpe vann».
Det er krig i Ukraina, hundretusener er på flukt og en
alvorlig humanitær krise utvikler seg. Kirkens Nødhjelp
med søsterorganisasjoner var raskt på plass med akutt
nødhjelp som rent vann, mat, tepper og hygieneartikler
til flyktningene.
Kirkens Nødhjelp utfører arbeid på vegne av kirkene
i Norge. Vi skal redde liv og kreve rettferdighet, og vi
jobber med nødhjelp i krisesituasjoner og langsiktig ar
beid. Pengene som samles inn i fastetiden går til Kir
kens Nødhjelps arbeid over hele verden. Dette gir oss
mulighet til raskt å mobilisere når kriser oppstår, slik
som vi nå gjør for innbyggerne i Ukraina.

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

Vipps:20772

38

Heggedalsposten

HEGGEDAL MENIGHET

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet
Barn og familie

• Familiesamling/tweenssamling– et tverrkirkelig
samarbeid med samlinger på Heggetun og i Pinsekir
ken: 22.april kl. 17 (Heggetun), søndag 22.mai (ute),
torsdag 23.juni (Elnestangen)
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, torsdager kl
17.30-18.15.
• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager fra kl.
14.30 -16.30. Datoer for våren: 10. mars, 24. mars, 7.
april, 21. april, 5. mai og 19. mai.
• Teater for 5-åringer i Østenstad kirke søndag 3. april
kl. 11.00
• Påskefrokost 10. april kl. 9.30
• Påskeverksted 10. april kl. 11-13
Kontaktperson barn: Marianne Solheim,

Voksne/Senior

• Åpen kirke onsdager kl. 18.00-19.30.
• «Et sted å møtes» - Innbyggertorget, torsdager kl.
14-16
• Menighetens årsmøte søndag 3. april kl. 12.00
• Kirkefrokost Heggetun: 4. april og 2. mai kl. 11.30
-13.30
• Påskefrokost 10. april kl. 9.30
• Fredagstreff Heggetun 29. april 11.00 -13.30.
Kontaktperson: Jorun Kjærstad.

Gudstjenester
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27.03		
03.04 kl. 11.00
10.04 kl. 11.00
14.04 kl. 18.00
17. 04 kl. 11.00
24.04		
01.05 kl. 11.00
08.05 kl. 11.00
15.05 kl. 11.00
22.05 kl. 11.00
29.05		
05.06 kl. 11.00

Ingen gudstjeneste i Heggedal
Gudstjeneste
Palmesøndagsgudstjeneste
Skjærtorsdagsgudstjeneste
Påskedagsgudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Skaperverkets dag
Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste i Heggedal
Gudstjeneste

Ungdom og konfirmanter

• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 18.30-21. Se
www.teamheggedal.no.
• Påskeovernatting 8.-10. april
• Påskefrokost 10. april kl. 9.30
• Påskeverksted 10. april kl. 11-13
Kontaktperson ungdom: Thor Håvar Bjor Hognestad,

Inspirasjonssamling
Er du glad i
KIRKEN MIDT I BYGDA? Grønne menigheter i Asker prosti
Onsdag 30. mars kl. 19.00 i Østenstad kirke.
Tema er Pilegrimsvandringer hvor leder i Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby, Knut
B. Hanssen, kommer for å inspirere og orientere.

LOPPEMARKED

Stabrun har tidligere jobbet som gateprest i
Kirkens feltarbeid i Asker og som kirkesjef
i Asker kirkelige fellesråd før sammenslåin
gen av Asker, Røyken og Hurum. Han bor i
Asker og kjenner området godt,

Fredag 22. april kl 18:00 – 21:00
Lørdag 23. april kl 10:00 – 14:00
 Auksjon fredag kl 19:30
 Kafeteria
 Mange flotte lopper
Etter to år med pandemi har våre loppelagere blitt fylt opp.
Vi kan derfor dessverre ikke ta imot så mye mer, men dersom
det dukker opp noen godbiter, takker vi for dem.
Vennligst send en epost til meien@online.no
Pengene kommer godt med til barne- og ungdomsarbeidet
i Østenstad menighet, til Heggedal menighet og til Y’s Men’s
internasjonale hjelpearbeid.
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Øyvind Stabrun blir prost i Asker

i Østenstad kirke
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Hold av 14. mai kl. 12-15. Da blir det dugnad for store og
små på Heggetun og i kirken. Alle kan delta! Om du ikke
kan denne dagen, så tar vi imot hjelp andre dager også. Vi
har mange ulike oppgaver som vi ønsker å gjennomføre på
årets dugnad, alt fra sølvpuss, vindusvask, raking av plen,
støvsuging av stoler på Heggetun o.l. Følg med på menig
hetens hjemmeside for nærmere informasjon.

HEGGEDAL MENIGHET
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Kirkeakademiet i Asker

DEN NORSKE KIRKE
Heggedal menighet

• Torsdag 7. april

Gud med liten g, tanker om tro

Heggedalsbakken 8
1389 Heggedal
Tlf: 66 75 40 90

Foredrag ved skuespiller og regis
sør Kjetil Bang-Hansen.
Mennesker har, ved siden av sin sø
ken etter det forklarlige og eksakte,
en metafysisk side som styrer oss
på mange vis.
• Torsdag 12. mai

Perioden 7. jan – 13. mars 2022

Dåp

•
•
•
•
•

Trenger du noen å
prate med?

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

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

Livets gang i Heggedal

Vi som tror på vitenskapen

Foredrag ved professor i filosofi
Einar Øverenget.
Han peker på at den vitenskapelige
metode ikke handler om å bevise
at noe er sant – det er snarere en
metodikk som dreier seg om å teste
hypoteser og teorier.
Møtene er åpne for alle og holdes i
Holmen kirke kl. 19.30.

(Dato for dåpsseremoni)
06.02.2022 Nora Slåtten
13.02.2022 Even Holt Pedersen
20.02.2022 Leo Imenes-Fludal
27.02.2022 Mie Sanne Kaasbøll
13.03.2022 Alexander Askevold
Skjørten

Gravferd

•
•
•
•
•

(Dato for gravferd)
19.01.2022 Jens Borrebæk
03.02.2022 Frank Otto Brunstrøm
04.03.2022 Gunnar Bakken
04.03.2022 Arne Harald Hansen
09.03.2022 Odd Magne Almankaas

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

I HJERTET AV HEGGEDAL

SPARKLING SPA
www.sparklingspa.no
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Midt i Heggedals lille men voksende sentrum ligger en
liten perle av en salong med store ambisjoner for
fremtiden og dedikerte ansatte.
Sparkling kan tilby det meste innen velvære, hud,
skjønnhet og kropp i et helhetlig perspektiv. Hos oss
jobber massør, vippetekniker, sykepleiere, vi utfører
voksbehandlinger og fot og håndpleie, mediyoga,
shellac, ansiktsbehandlinger samt medisinske
behandlinger.

Nr. 2-2022
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I november ønsket vi Caroline Adelaide Morel
velkommen til Sparkling Spa teamet!
Hun er utdannet dermatologisk sykepleier og har vært i
bransjen i 15 år hvorav de siste 8 årene på Aleris på
Majorstuen.
Caroline utfører ulike behandlinger innen hudhelse som
mesoterapi, microneedling med DermaPen 4, kjemiske
peelinger, ulike medisinske behandlinger og
konsultasjoner for å gi deg de beste tipsene og rådene
tilpasset din hud.
For mer informasjon om alle våre behandlinger se
gjerne vår nettside www.sparklingspa.no

Vi er opptatt av at man skal føle seg vel med sin
egen hud og i egen kropp - akkurat slik den er. Du
vil stråle om du har det godt med deg selv.
Vår dyktige Linn Hege Andersen vil i februar stare
opp med ulike Mediyoga grupper:
Mediyoga FOR ALLE: tirsdager kl. 18 - 19:15 og
19:30 - 20:45
Onsdager kl. 12 - 13:15
Torsdager 19:30 - 2045
Mediyoga RYGG: onsdager kl. 10:30 - 11:45
Mediyoga SENIOR: mandager 12 - 13:15
Heggedal er i stor vekst og vi gleder oss til å vokse
i takt med utbyggingen av sentrum!
Besøk gjerne vår nettside og følg oss på Facebook
og Instagram!
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Påskeverksted/familieverksted
Ta med barn eller barnebarn og kom
på kreativt påskeverksted for familier.
Omattatt er et «gjør-det-selv»-verksted,
så foreldre hjelper egne barn og rydder
etter seg selv. Ta med innesko.
Pris: Gratis for medlemmer/
Kr. 150,- pr. familie for ikke-medlemmer.
• Onsdag 30. mars kl. 18-20. Påmelding
• Lørdag 9. april kl.12-15.
Påmelding

Aktiviteter i mars
Tirsdager kan håndarbeidsglade møtes
til en hyggelig kveld. Det er gratis for
medlemmer, andre som ønsker å delta
betaler 50 kr. Ingen påmelding.

Ungdomstilbud:
Ungdom som går i 7. klasse og eldre er
velkommen til Omattatt på onsdager
kl. 14.15.- 18. Det er ingen påmelding,
så det er bare å møte opp. Det serveres
toast, vafler, pizza eller noe annet digg
å spise. Tilbudet er gratis.

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!

Handykveld torsdager 18 - 21:

Er du nysgjerrig? Kom innom for en titt.

Hit kan du komme for å få råd og hjelp
til små reparasjoner. Send en e-post
til aud-ingeborg@iheggedal.no, for
å avklare om handy-gruppa er i stand
til å hjelpe deg, og hvilke(n) torsdag som
passer, i forhold til kompetansen som kreves.

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

Dette kan vi hjelpe deg med:
• reparasjon av småmøbler (i tre).
• lage/reparere en lampe.
• fikse små motorer, f.eks.
gressklipper, snøfreser, motorsag
• reparasjoner/vedlikehold av sykkel.
Tilbudet er gratis for medlemmer,
50 kr for ikke-medlemmer. Trenger du
spesielle deler til reparasjon, må du skaffe
og bekoste dette selv.

Vi holder åpent på dagtid:

Kom innom
kopp
for en prat, få en
ed egne
kaffe og jobb m onssj
hobby- og repara
prosjekter!
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.
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Strikkekafé og håndarbeidskveld:

SMÅNYTT
Gang- og sykkevei
langs Vollenveien
Bygging av gang- og sykkelvei langs Vollenveien er i rute.
Atrack Entreprenør AS utfører
arbeidet på vegne av Asker
kommune. Prosjektet startet i
januar 2022. Den 600 meter
lange strekningen fra Esso til
Yggesetveien skal være ferdig
i desember 2022. Da skal også
nye ledninger for vann og avløp
være langt ned i bakken.
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Bro i Underlandsveien åpen
Broa over Skitthegga i
Hallenskog har vært stengt
siden november da det ble
oppdaget at fundamentet
var rast sammen. I
begynnelsen av februar
åpnet broa igjen.

Foto (høst 2020): Ian Spink

Ny bro i vente?

Nå bygges murer. Vann- og avløpsledninger må
imidlertid legges om på deler av strekket for at de
ikke skal bli liggende under murer. Kommunen
samarbeider med Viken Fylke om tiltakene som
Foto (feb. 2022): Terje Reier Gundersen
berører Vollenveien.

I forbindelse med ventet utbygging på fabrikktomta,
vest i Heggedal sentrum, planlegges utskiftning av
flere av dagens broer over Skitthegga. Under følger
skisse til ny bro fra Elvely til fabrikktomta. Broen
har innslag av cortenstål, tilsvarende materiale som
jernbanebroen. Illustrasjon: VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

Heggedal Terrasse

Nattkino for ungdom

Arbeidene på Heggedal Terrasse pågår for fullt.
Grunnentreprenøren holder på med både boring,
sprenging, pigging og graving. På rekke A er treelementene ferdig montert, og taket har fått første
del av taktekking. Nå holdes det på med utvendig
komplettering og innvendig tømrerarbeid. På rekke
B nærmer arbeidet med rørlegger, elektro og betong
seg ferdig, og treelementene skal snart monteres.
På rekke C og D jobbes det for fullt med betong, og
det vil også være oppstart for betong på P-kjelleren
under rekke E innen kort tid.

Natt til 1. mai arrangerer UngKultur Asker nattkino for
alle ungdom på kulturhuset. Ytterligere informasjon
kommer etterhvert på kulturhusets nettsider og på
sosiale medier.

Illustrasjon: Illustrasjoner: BOXS Arkitektstudio AS
Foto (mars 2022): Terje Reier Gundersen

Nr. 2-2022

Heggedalsposten

Heggedalsposten korrigerer
I forrige utgave av Heggedalsposten kunne man
lese om torg- og parkområdene som nå bygges i
sentrum mot Kistefossdammen. "Parken har foreløpig ikke fått et navn" skrev vi, etterfulgt av en rekke
navneforslag fra lesere og historielaget. Det viser
seg imidlertid at navnet Heggedal torg ble vedatt
politisk så tidlig som i 2011. Navnerådet mener det
er natulig å inkludere Heggedal i navnet på denne
plassen.
Foto (jan. 2022): Terje Reier Gundersen

Heggedalsposten

Gjellumvannet:
Heggedals perle

BUA Heggedal

I alle tider har Gjellumvannet trukket til seg folk
enten det har vært for å bade, ro, fiske, gå på skøyter eller som snarvei over isen. Der har det vært
is-saging og pilkekonkurranser. Det har til og med
landet fly på isen med tilbud om flyturer.
Men Heggedal har alltid vært snørikt, så vinterbruken på isen har vært begrenset. Tidligere var
det gjerne sprengkulde i november/desember, og
sparsomt med snø. Da lå ofte den store isflaten der,
blank og fin, og fantastisk som skøytebane. Men det
varte jo ikke lenge for i januar og utover kom snøen.
For tur- og skigåere begrenset muligheten seg til
det ble skareføre eller tykt rimlag på isen.
Som leder av GladTrimmen i Heggedal så har jeg
hatt mål og ønske om i hvert fall én tur over isen i
løpet av vinteren, men den muligheten har vi ikke
hatt hvert år. Men i år fikk Gjellumvannet en ny
dimensjon, en ATV gjorde susen. Noen tok grep, og
brøytet flotte turstier på isen som slynget seg i store
og små sløyfer – på til sammen ca. 3 km. I tillegg
har Sverre Aae gitt oss trygghet ved å legge ut på
Heggedalspostens Facebook-side om istykkelsen
i traseene. Nå har det til og med blitt dannet en ny
forening i Heggedal, «Gjellumvannet Turskøytebane», men traseen er også ment for de som ikke har
skøyter på bena.
OBS! Bruk de oppkjørte sporene. Ikke tro at istykkelsen er den samme utenfor sporene. Ved
elveutløpene er isen alltid svakere. Hold alltid god
avstand fra åpent vann. Tenk sikkerhet, så skaff deg
«ISpigger for isfiskere» og ta med dette på turen.
Dette er et enkelt og rimelig sikkerhetsutstyr for alle
som ferdes på isen.
Det er herlig å se hvor populært dette har blitt. Det
har vrimlet av folk på isen, store og små, unge og
gamle – helt fantastisk! Dette har blitt en møteplass,
og et praktfullt sted å være, spesielt når solen skinner fra knallblå himmel. Gjellumvannet har fått en
ekstra dimensjon, og har blitt ET STORT PLUSS
for alle i Heggedal, og en dytt til å komme seg ut på
flotte turveier nesten rett utenfor stuedøra. Men det
kreves utstyr og at noen påtar seg å gjøre jobben
fremover også for at dette flotte tilbudet skal fortsette. Derfor bli med på Spleisen, og gi et bidrag til:
Gjellum turskøytebane, så vi kan få det utstyret som
trengs til dette flotte friluftsprosjektet midt i Heggedal. Tusen, tusen takk til initiativtagere og alle som
har bidratt!			
Laila Samuelsen

Foto: Bente Ose

På BUA Heggedal, i kjelleren på Heggedal skole,
kan du låne utstyr til idrett, friluft og tur helt gratis.
BUA skal gjøre det enkelt for barn, unge og voksne
å være fysisk aktive, gjennom å gjøre sports- og
friluftsutstyr lett tilgjengelig. Rundt om i landet er det
197 utlånsordninger i BUA-nettverket. I januar 2022
hadde BUA Heggedal over 1500 utlånte utstyrsenheter, noe som gjør den lokale utstyrssentralen til
landets 6. meste brukte.

Leve hele livet
I mai 2018 ble det besluttet en nasjonal kvalitetsreform for eldre: Leve hele livet. Den skal ifølge regjeringens hjemmeside «bidra til at eldre kan mestre
livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når
de har behov for det, at pårørende kan bidra uten
at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.»
8. mars godkjente Asker kommune temaplanen
«Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker». I denne
temaplanen beskrives både dagens situasjon og
utviklingstrekk på mange områder, eksempelvis
folkehelse og forventet aldersutvikling,
behov for kompetanse
og ressurser. Videre
har man beskrevet
hvordan man planlegger at kommunens
innbyggere skal ha
gode tjenester i livets
ulike faser – i det
som kalles «innsatstrappen».
Vi vil i senere nummer av Heggedalsposten omtale temaplanen «Leve hele
livet» mer detaljert.

Isbading
Heidi Nilsen (i midten) har
tatt initiativ til å etablere
en plass for å isbade
i Heggedal. Nærmiljøsentralen har hjulpet til
med å skjære ut et hull for
isbading på 2x4 meter i
Gjellumvannet. Råken er
ved flytebrygga i Kloppedalen og er godt merket.
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BO GODT I HEGGEDAL
Det karakteristiske boligprosjektet Heggedal Torg står 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, serveringssteder og servicetjenester, i tillegg til et stort parkeringsanlegg.
Alt dette ligger meget sentralt – kun 25 min. fra Oslo sentrum og rett ved buss-/togstasjon.

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

TA KONTAKT ELLER MELD DIN INTERESSE PÅ HEGGEDALTORG.NO

Anders Winther, prosjektmegler
97 97 96 96

anders.winther@em1oav.no

Vi gjør ALT
for at du
skal handle
extra billig!

Extra Heggdal
Man-lør: 7-23

