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Lederen har ordet

Kjære Borgenbeboere!
Noe av det Borgen Vel har jobbet med i 2015:
Benker
Vi går inn i jula med ein uvanleg fin haust
friskt i minne. Den kalde, klare lufta, og dei
flotte haustfargane har vist nærområdet vårt,
Borgen, frå si beste side. Vi er så heldige, vi
som bur her, i enebolig, rekkehus eller blokk,
at vi alle har naturen rett utanfor dørstokken.
Vi har flotte turløyper, stiar, myrer og idylliske
småvatn. Vi har høgdedrag med rosa svaberg
og mosegrøne skogar med rikt dyreliv.
Vi i Borgen Vel vil at så mange som mulig,
unge som gamle, skal kunne benytte seg av
dei flotte nærområda våre. Vi har dei to siste
åra kjøpt inn og satt ut 5 sittebenkar. Benkane
er plasserte både langs gangveg og ute i
naturen. For dei som tek utfordringa med å
gå/springe opp slalåmbakken, har vi gitt dei
ei belønning på toppen; ein benk til å nyte
panoramautsikta innover Oslofjorden med
alle sine øyar, holmar og skjær. Nye benkar
skal på plass i åra som kjem. Vi tek gladleg
imot ønsker om plassering.
Friluftsloven
Ei av dei tyngste sakene vi i vellet har
jobba med i året som gjekk, var saken om
Drengsrudjordet og kollen bak Vardåsen
kirke. Dette er ei viktig prinsipiell sak;
våre friområder er stadig under press ifrå
utbygging og privatisering. I samarbeid med
dei andre vella i nærområdet fekk vi lagt
press på politikarane som behandla saken om
Drengrudjordet i formannskapet 27.10 d.å.
I wikipedia står det:
Friluftsloven har som hensikt «å verne
friluftslivets naturgrunnlag og sikre

almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i
naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv
som en helsefremmende, trivselskapende
og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og
fremmes».
Friluftsloven regulerer forholdet mellom
grunneigar og allmennheten, og omhandlar
blant anna det som populært kallast
allemannsretten. Allemannsretten er eit
gratis fellesgode og ein viktig del av
kulturarven vår. Den gir alle rett til ferdsel og
opphald i utmark. Den gir oss rett til å fiske i
sjøen, til å plukke bær og sopp, og til å nytte
og nyte naturen rundt oss. Til gjengjeld må
vi fare varleg fram og vise hensyn. Mykje
tyder på at vi vann fram med saka vår, og
endeleg vedtak blir gjort tidleg i 2016.
(les meir om allemannsretten på
miljostatus.no)
Digitalisering av Borgenposten
Eit meir usynleg pågåande arbeid vellet gjer,
er digitalisering av samtlige Borgenposten,
frå oppstart i 1974 (?) og fram til i dag.
Vi har engasjert Joe Silver, ei bedrift som
held til i Fredboes vei, og som er dyktige på
konvertering og digitalisering av lyd/bilder
i alle format. Joe Silver gir menneske med
psykiske og fysiske helseplager ei muligheit
til å delta i arbeidslivet på ein meiningsfull
måte.

Det er flott å kunne støtte opp om slike gode
tiltak, i tillegg er dei veldig dyktige, og kan
anbefalast på det varmaste. Det ligg mykje
lokalhistorie og kunnskap om nærområdet
vårt i Borgenposten. Vi ser på det som
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eit viktig arbeide å få digitalisert dette og
tilgjengeliggjøre det for alle.

Nye nettsider
Vi jobbar med nye nettsider, og her vil vi
lage eit arkiv med alle gamle nummer av
Borgenposten. Her kan alle gå på skattejakt
– kanskje finn du eit bilete av deg sjølv som
liten? Kanskje finn du viktig informasjon til
skuleoppgåva di?

Historie er viktig, og nye historier skrivast
kvar dag. Vårt mål med den nye nettsida
(www.borgenvel.no), er at den skal bli ein
portal for alle som bur her på Borgen. Her
kan ein få vist bildane sine frå Instagram med
den rette hashtaggen, her kan ein lese om det
som skjer på Borgen i kulturkalenderen, her
kan ein sjekke skiføret og her kan ein gå på
skattejakt i gamle arkiv.

Lokalsamfunnet
Rapporten «Livet på Borgen», synleggjer at
vi bur i eit område med både utfordringar og
ressursar. Lavterskeltilbod til barn og unge
er viktige bidrag til å utjamne forskjellar og
skape samhold på tvers av boligsoner.

Møteplassar for barn og vaksne er viktige for
å skape tilhørighet. Borgen Vel jobbar stadig
med å utrede muligheiter for å skape slike
møteplassar. Vi vil også invitere kvar enkelt til
å bidra: Har du ein god idé, skriv til oss! Har
du eit prosjekt og ein plan for gjennomføring
som vil berike nærmiljøet vårt, skriv til oss og
søk om prosjektmidlar!

Neste år er Borgen Vel 80-årsjubilant. Vi har
som mål å vere ein stadig viktig aktør og
samarbeidspartner for eit betre lokalsamfunn.
Bli med! Saman er vi betre.

Med ønske om ei fredfull juletid
og eit godt, nytt år!
Borghild Holsvik, styreleder
Mail: styret@borgenvel.no

Styret for 2015-2016 består av:
Styreleder: Borghild Holsvik, tlf: 99313316
Nestleder: Espen Brustad, tlf: 91850835
Kasserer: Helge Bull Gjertsen, tlf: 92895740

Redaksjonen har bestått av:
Arne Helgesen,
Elin W. G. Brusletto,
Bente G. Solbakken
og Solveig Øien Berg

Styremedlemmer:
Silje Solberg, Jenny Marie Sjøberg
Tom Christian Lilletvedt, Astrid Bayegan
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Mennesker på flukt:
– Ikke husrom for dem?
I løpet av det siste året har vi hørt og lest sterke fortellinger om mennesker
på flukt. Den nesten uvirkelige flyktningestrømmen mot Europa dette året
har vært formidabel. Hvor skal dette ende? Båtflyktningene i sommer over
Middelhavet og hundretusener som krysser mange landegrenser i vår
egen verdensdel forteller om en verden i krise. I vårt eget land og vårt eget
nærmiljø får vi nå møte noen av dem.
Ikke husrom?
I vår klassiske julefortelling fra bibelen kan
noe av denne virkeligheten gjenkjennes. At
det ikke var husrom for den lille familien på
reise fra Nasaret til Betlehem («ikke plass i
herberget») er en del av fortellingen om Jesus
som ble født i en stall under svært enkle kår.
Alle som kommer til vårt land som flyktninger
eller asylsøkere i disse tider utfordrer vår
evne og vilje til gjestfrihet. Er vi villige til å
ta imot dem? Makter vi å sikre dem et sted å
bo når de kommer hit? Møter vi dem og lar
vi dem fortelle sin historie om hvorfor de
kommer hit og hvordan det skjedde?
Fortellingen om Jesu fødsel kan komme til å
ruske litt opp i oss når det gjelder hvordan vi

tenker om egen trygghet og velstand – og vårt
medansvar for mennesker på flukt. Hvor langt
er vi villige til å strekke oss i forhold til å vise
gjestfrihet og bidra til å tilby verdige forhold
for dem som søker etter husrom og et trygt
sted å bo her i vårt land?
Flyktning
Fortellingen om Jesu fødsel har i seg noe av
den tøffe virkeligheten som rammer mange
i Midtøsten og andre steder: Også den lille
familien med Maria og Josef og det lille barnet
måtte flykte. Det var trusler om drap på alle
guttebarn under to år. Herodes den store var
konge i Palestina i årene før Jesu fødsel og
fram til Jesus ble født (år 37-4 f. Kr.). Kongen
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befalte at barnet skulle letes opp med sikte på
å drepe det: «Herodes kommer for å lete etter
barnet for å drepe det.» Flukten til Egypt er en
del av julefortellingen. Trusselen om vold og
mord gjorde Jesus, Guds Sønn, til en flyktning
i hans første leveår. Mennesker til alle tider
har blitt utsatt for den samme ondskap slik vi
ser det i dag, i ubarmhjertige krigshandlinger
og i voldsomme terrorhandlinger.
Hva kan vi gjøre med all verdens ondskap?
– I kirken forteller vi om Jesus som på tross av
alt dette kom fra Gud for å ta et oppgjør med
ondskapens makt. Ikke bare som flyktning
i Egypt, men også som et menneske som
«ikke har noe han kan hvile hodet på», så å
si som en hjemløs på jorden. Han fikk også
gjennomleve dødsangsten og en vond død.
Og alt sammen skjedde for at han skulle gi
menneskene håp. Han kom til jorden for å
redde menneskene fra syndens, dødens og
ondskapens makt.

«Dere tok imot meg!»
Vi kan ikke rydde opp i alt som skjer i disse
dager. Men vi kan gjøre noe. Kanskje vi til og
med må begynne å tenke tanken at vi må gi
avkall på noe av vår velstand og trygghet. Det
er få som har det så godt som oss. Likevel er
det også i vår nærhet mange med ulike behov
for sosial, økonomisk og menneskelig støtte
og bistand. Samme hvor i verden vi er født og
oppvokst har vi ansvar for hverandre. Det er
en sterk utfordring i disse ordene av Jesus:
«Jeg var fremmed, og dere tok imot meg!»
Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt,
misbrukt, skadet i den dype natt.
Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned,
så jordens barn i alle land
finner julens fred!
(Ny salme i kirkens salmebok)

Med ønske om en god julehelg og et godt
nytt år!
Dag Håland, Sokneprest Vardåsen kirke

Urnelund ved kirken?
I de siste årene har spørsmålet om urnelund
ved Vardåsen kirke blitt mer og mer aktuelt.
For mange i vårt område er det uvant å tenke
at gravsted for alle som bor på Borgen skal
lokaliseres til Østenstad kirkegård.

Det har helt siden kirken ble bygget og
plassert ved Drengsrudjordene vært planer
om å lokalisere gravplass og urnelund ved
Vardåsen kirke. Med de nye planene for
bruk av Drengsrudjordene har området til
slik bruk blitt mindre. I reguleringsplaner
har dette likevel vært ivaretatt, og det
er viktig at dette ikke blir sett på som et
«fremmedelement» i utbyggingsplanene.
Det er ikke kirken som trenger urnelund og
gravplass. Det er alle som bor her som trenger
det. Det er ikke et kirkekrav, men et folkekrav.
Nå må det gjøres reguleringer og legges
planer som gir en verdig og vakker urnelund
i området nedenfor kirken. Området som er

holdt av er velegnet til det. Selv om det skulle
komme idrettsanlegg med masse aktivitet
i nærheten er ikke dette til noe hinder for
en urnelund. Vi tar det som en selvfølge at
det i den annonserte reguleringsplanen for
Drengsrudjordene er satt av tilstrekkelig areal
til en fremtidig urnelund nedenfor kirken.
I neste omgang bør det heller ikke gå lang tid
før en urnelund blir etablert. Det vil være
viktig med en god arealutnyttelse av området
i de planene som etter hvert vil komme.
Dag Håland
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Nye naboer på Borgen
I år gleder det oss at vi skal dele ut enda flere eksemplarer av
Borgenposten! Petra Fougners vei, i skogkanten på vei til Drengsrudvann,
har fått 21 nye rekkehusboliger. Noen familier flyttet inn i juni, og noen
kom i september. De siste husene er nettopp ferdige, og en av de siste
familiene som flyttet inn er familien Anne Egaas Kavlie-Borge og Kristian
Kavlie-Borge med den lille sønnen Jonas.
De flyttet inn for få dager siden, og har store
stabler med papp-esker i stua, men ønsker
meg likevel varmt velkommen i sitt nye
hus. «Vi har ikke rukket å hilse på de andre
naboene ennå, men vi vet at det er mange
barnefamilier, og at det er mange barn som er
født i 2014 og 2015», forteller Anne når jeg
spør. «Når det bor så mange unge familier
på ett sted, tror vi det skal gå greit å bli
kjent etter hvert», supplerer Kristian, som
kommer med en stor, fargerik kopp med
kaffe til meg.

De kommer opprinnelig fra Lørenskog og
Stavanger, men møttes under studiene
i Bergen. Etter syv år på Vestlandet fikk
Kristian jobb i Aibel Asker, og de kjøpte
leilighet på Undelstad. Etter hvert ble det
behov for større plass og kun få dager før
termin skrev de under på kjøpskontrakten, og
fremtiden på Borgen ble sikret. Nå, når Jonas
har blitt ni måneder, er de glade for å ha fått
bedre plass å boltre seg på, og setter stor pris
på de nye, store dobbeltisolerte vinduene som
holder vinterkulda ute. «Det er deilig å få bo i
et hus som er helt nytt», sier de. «Dette kan vi
gjøre helt til vårt eget.»
De har ikke rukket å gjøre seg så kjent i
området ennå, men har dratt til Vardåsen
kirke på babysang, og har blitt kjent med
noen fra nabolaget der. «Babysang har vært
veldig fint», sier Anne. «Kanskje vi begynner
på Myldredag i kirken etter hvert?» De håper
i alle fall på å drive mye med friluftsliv, og
kanskje prøve speideren når Jonas blir eldre?

«Hva var det som gjorde at dere valgte å
bosette dere her», undrer jeg. «Nærheten
til marka er viktig», svarer de begge. «Vi er
glade i naturen, og glad i sykling og å gå på
ski», forteller Kristian. «Vi har gått en del
turer rundt Semsvannet og opp fra Solli. Nede
ved Undelstad må man stort sett i bil for å
komme til skiløypene, her kan man spenne på
seg skiene rett utenfor døra. Vi gleder oss til
mange turer i skogen bak her. Samtidig er det
jo ikke langt til sjøen», tilføyer Anne. «Både
marka og sjøen. Det er jo ganske flott!»
«Det viktigste for oss nå er at Jonas skal
få noen å leke med og trives her», sier de
begge. De gleder seg til å bli bedre kjent med
naboene og få et nettverk i nabolaget.

Vi ønsker dem og de 20 andre familiene
hjertelig velkommen til Borgen. Vi håper å bli
kjent med mange av dere i tiden framover!
Elin W. G. Brusletto

Petra Fougnersvei fra kjøkkenvinduet
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Lions Club Borgen

Kjære leser av Borgenposten
Lions-klubbene i Asker har også bidratt med
70.000 kr til integreringsleir for
asylsøkerfamilier i Asker, i samarbeid med
kommunen.

Lions Club Borgen kan se tilbake på et aktivt
år både i vårt nærområde og internasjonalt.

Lokalt
Borgenlekene, skirenn for barn, måtte
dessverre avlyses pga. snømangel, men
klubben sørget for å få kjørt opp løyper på
Drengsrudjordet tidligere på vinteren, til
glede for store og små. Grillfest for brukerne
av Borgen seniorsenter ble i juni arrangert på
Asker museum med omvisning.
Borgendilten, familieskogsløp med innlagte
poster med spørsmål, ble arrangert i
oktober i samarbeid med elever på Borgen
ungdomsskole, med opptreden av Borgen
Skolekorps.

Nasjonalt
Vi gir også bl.a. årlig bidrag til Lions
førerhundskole, Ridderrennet og leir for
handicappede i Tana.

Vi har i flere år samarbeidet med
barneskolene Rønningen, Hagaløkka
og Drengsrud om «Mitt Valg». Et
holdningsskapende opplegg om det å ta
riktige valg. Nå har Asker Fotball, etter
initiativ fra LC Borgen, tatt i bruk dette
opplegget og kurset samtlige ledere, oppmenn
og spillere. Fra dem har vi fått meget gode
tilbakemeldinger. Alle Lions-klubbene i Asker,
kommunen og Asker idrettsråd har bidratt
økonomisk til dette.
LC Borgen har også bidratt økonomisk til
«alternativ jul», julefeiring for enslige
og asylsøkere. Vi har også gitt økonomisk
støtte til velkomstklassen for innvandrere på
Hagaløkka skole.

Borgenlekene, start

Internasjonalt
I år har vi bidratt med 21.000 kr til «LCIF»,
Lions internasjonale katastrofefond.
Når det gjelder større prosjekt har vi, i
samarbeid med de andre Lions-klubbene
i Asker, bidratt til vannforsyning i fem landsbyer
i Zambia, ved å betale for fem brønner som
skal stå ferdig til jul. Totalkostnad 250.000 kr.
Våre inntekter kommer fra salg av strøsand,
Asker-kalenderen som vi produserer og
Tulipanaksjonen, som i år var 30. mai.
Dersom du kan tenke deg å bruke litt fritid i
et hyggelig og inkluderende miljø for å hjelpe
andre, er du hjertelig velkommen til å bli
medlem i LC Borgen. Ta gjerne kontakt.
Vi takker alle dere Borgenboere som har
støttet oss, og ønsker dere alle
en riktig god jul og et godt nyttår.

For LC Borgen
Kjetil Fossdal, president
mob: 47055451 mail: j.k.fossdal @gmail.com

Borgendilten

Asker Fotball med vårt holdningsskapende “Mitt Valg
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EID Mubarak

En feiring av EID i Huldreveien
«Skal jeg feire EID sammen med en kristen?»
sier hun med jubel i stemmen og fryd i
øynene, mens hun kaster seg om livet mitt og
klemmer seg inntil magen min. «Gleder meg
til å feire EID sammen med deg!» tenker jeg,
mens jeg ser ned i åpne, glitrende øyne.
Vi inviterte til EID-feiring utenfor langblokka
i Huldreveien. EID feires to ganger i året. EID
om høsten starter for mange med bønn om

morgenen. Ettermiddagen feires ofte med
tur til Leos lekeland eller Risenga, presanger
til barna og masse god mat og samvær med
familie og venner. I Huldreveien feiret vi
to dager til ende, der vi den andre dagen
inviterte til fellesfest på lekeplassen utenfor
langblokka.
Klokka fem kom folk bærende på fat med
spesiell EID-mat fra Kosovo, Afghanistan,
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NOUR tar bilder av barn som leker gjemsel rundt et av garasjeanleggene i Huldreveien, for så å male de samme barna på
garasjen. Barna på disse bildene har akkurat blitt funnet. Prosjektet vil stå ferdig til Borgenfest 28 – 29 mai.

Somalia, Bosnia og Kurdistan, og på et punkt
mistet vi oversikten. Sammen organiserte og
jobbet vi det vi kunne for å dele ut pølser og
godteri til barna. Alle skulle få, og køene måtte
gå unna. Etterpå kunne vi voksne kose oss
med all den deilige EID-maten som mange av
barna også ville ha en smaksprøve av. All mat
til barn og voksne var halal for anledningen.
Vi våger å satse på at det blir noe neste år

også, og invitasjonene skal sendes enda
bredere ut. Når nesten 100 mennesker kom
bare etter invitasjon til 2. klasse på Hagaløkka og jungeltelegrafen, er vi klare for skikkelig storfest neste år. Håper vi sees neste EID!
Hilsen fra Samira, Abnora, Fartun, Ubah, Negja
og Astrid i langblokka.
Astrid Solgård
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Såpebobleverden.

Borgen skolekorps er 40 år!
Korpset har i fire tiår vært et viktig element i oppveksten til mange barn
i området vårt. Mange har i løpet av disse årene lært å kjenne gleden
i musikken, møtt venner for livet, vært på sin første overnatting uten
foreldre og kjent på den store stoltheten over å ha holdt en konsert
sammen med andre. Dyktige og engasjerte dirigenter sørger sammen med
et stort foreldreengasjement for at stadig nye barn og ungdommer utvikler
seg og gleder seg over musikk i Borgen skolekorps hver eneste uke.
Jubileumsforestillingen
I vår var det duket for jubileumsforestilling
i kulturhuset. Publikum ble tatt med på en
flyreise gjennom hele verden, der de fikk
oppleve både «Celtic Air and Dance», «Indisk
silke» og «The curse of Tutankhamun». I
løpet av forestillingen fikk de i tillegg til flott
musikk servert dans, sang, kostymer og gode
dramatiseringer som bandt det hele godt
sammen. På scenen var det åtte-åringer som
hadde spilt i knappe ett år og attenåringer
som har hatt hele sin oppvekst i korpset.
Jubileumsforestillingen ble avsluttet med en
gedigen bursdagskake, og Borgen Oldis møtte
mannsterke opp med instrumenter og musikk
for å gratulere jubilanten.

Jubileumsturen
I juni dro 40 små og store på tidenes
jubileumstur: Seks magiske dager på Spanias
sørkyst, byen Almunecar øst for Malaga.
Området kalles Costa Tropical, og er kjent
for sitt tropiske klima med palmer, ananas
og flere særegne eksotiske frukter. Området
bærer preg av vekslende påvirkning fra
arabisk og europeisk kultur, og da bussen
parkerte utenfor et stort, flott, hvitkalket
hotell med buede speilbelagte tak og en
bakgård med bassenger, springvann og
palmer – ja, da var forventingene innfridd
allerede i det vi skiftet fra varme norske
olabukser til lette sommerskjørt og blafrende
bluser.
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Kulturutvekslingen
Vi ble vel mottatt av et lokalt musikkorps.
Musikkskolen lå i samme bygg som
den bugnende markedshallen, så mens
fiskehandleren spylte kjølediskene sine og
blomsterhandleren samlet sammen dagens
siste buketter, troppet vi opp med alle
instrumentene våre og fikk spille oss klare til
turens opptredener. En dag marsjerte vi langs
o
strandpromenaden i 30 C. En annen dag
holdt vi kveldskonsert i rådhusparken
for det lokale publikum. Mange lot seg
imponere, og spesielt det at vi har kvinnelige
trommeslagere var noe spanjolene syntes var
bemerkelsesverdig.

Grottene
En dag dro vi på tur til de fantastiske
dryppsteinsgrottene i Nerja. De enorme
hulene ble oppdaget i 1959, og har lenge vært
en av Spanias største turistattraksjoner. Man
har funnet gamle knokler fra mennesker,
steinverktøy, keramikk og hulemalerier, og det
antas at hulene var bebodd allerede 20.000
år f. Kr. Når kalkvann drypper sakte ned i ei
grotte, vokser det stalaktitter som henger ned
fra taket og stalagmitter som bygges opp fra
bunnen. I Nerja har begge deler rukket å bli
flere titalls meter, og det samme har noen av
rommene inne i grottene. Det var virkelig et
imponerende skue, og store og små lot seg
fascinere – og inspirere til å handle stort i
souvernirbutikken ved utgangen. Den store

ha-med-hjem-gaven var store bokser med
sukkertøy formet som stener.

Vannaktivitetene
Etter den lange turen inn i fjellets dyp, var
det klart for opplevelser til vanns. Først
fikk vi servert velsmakende paella tilberedt
på tradisjonelt vis i store fat på åpen ild.
Bare noen minutter etter at desserten var
fortært, duppet 20 doble kajakker opp og
ned i det krystallklare vannet på stranden
utenfor Nerja. Padleturen gikk langs bratte
fjellskrenter med fosser og huler vi kunne
utforske. Halvveis fikk vi svømmebriller
og mulighet til å dykke med småfiskene.
Costa Tropical levde opp til navnet sitt!
Vannopplevelsene ga mersmak. Da var det jo
helt fantastisk at det i programmet var lagt
inn en hel dag i et badeland, og at bassenget
på hotellet var åpent hele dagen. Ballspill,
stuping, lek og soling fylte all ledig tid.

Samholdet
Hver kveld ble avsluttet med felles samling
på stranda eller andre steder. Dagens gode
gjerning ble kåret, og noen ganger dagens
tabbe, alt like hjertelig applaudert fra
medmusikanter. Musikantene fikk mange nye
opplevelser, ble godt kjent med hverandre og
fikk delta i et stykke tropisk musikk-eventyr.
Et eventyr som var et 40-årsjubileum verdig!
Elin W. G. Brusletto
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Også et 70-årsminne
I år er det 70 år siden andre verdenskrig tok slutt. Mange historier er
skrevet, men mange er ennå ikke fortalt. Her følger historien til en av våre
tidligste nybyggere på Borgen, Arne Helgesen, som vokste opp i Øvre Saltdal
i Nordland.
Året er 1944. Det er mitt første skoleår. Jeg
sitter ved stuebordet og plundrer med skjønnskrift. Linje etter linje med stor J, stor K, stor L
osv. Side opp og side ned med gjentagelse av
disse fordømte krusedullene. Men lærer Ludolf
er streng, så her er det bare å øve og øve på
hjemmeleksa.
Ute er det rimfrost: Vi er allerede i februar.
Sola sender sine lave stråler over dalen.
Myriader av snøkrystaller reflekterer
solstrålene i fjellet på den andre siden av
dalen og får hele fjellsiden til å se ut som om
den er belagt med pureste gull.

Plutselig hører jeg knirkende fotsåler mot
frossen snø. Det er mange fotsåler. Noen
er utgåtte og surret med hampetau. «Los
mench, los mench! Verdammte sveinhund»!
Det er de samme tilropene vi hører hver
dag når de tyske soldatene kommer med
en flokk russiske krigsfanger som skal opp
i skogen vår for å hugge bjerkeved. Det går
med mye ved for å holde temperaturen over
frysepunktet i de skrøpelige papp-brakkene
i fangeleiren, hvor det bor 900 krigsfanger.
Leiren ligger tre kilometer hjemmefra. Det er
17 fangeleirer i bygda, med tilsammen 9000
krigsfanger. De fleste er russere. Saltdals 2000
innbyggere er mangedoblet. De fleste fangene
arbeider på jernbanen som Hitler skulle
ha ferdig til Narvik i 1942. Han hadde nok
bommet litt på fremdriften!
Vi går annenhver dag på skolen. Ved
skoleveien har tyskerne et verksted hvor en
del russiske fanger arbeider. Vi sørger ofte
for at matpakka har et par ekstra brødskiver.
Disse legger vi diskré inntil nettinggjerdet.
Fangene er observante og fisker fram

brødskivene under gjerdet så snart fangevokteren ser en annen vei.

Når vi ikke er på skolen er vi ofte ute på ski
eller aker på kjelke. Noen ganger er vi også
oppe i skogen for å se på vedhugsten til
tyskerne. Det hender jo av og til at det vanker
litt «Bonbon» når de greie fangevokterne har
vakt. Det er sukkertøy det! Det er fylte drops
som er innpakket i fargesprakende papir, og
smaken er guddommelig!

Men ugagn, det kan vi 8-10-åringene også få
til. Vi har jo hørt om Blodveien lenger ned i
dalen, og de skumle historiene som de voksne
snakker om. Så vi ungene er nok også påvirket
til å gjøre litt ugagn for de tyske okkupantene.
En dag det er mildvær og kram snø klatrer vi
opp på en bakkekam ovenfor det store bålet
hvor de tyske fangevokterne sitter og varmer
seg. De russiske fangene sliter med tunge
bjørkestranger i nærheten.
Vi ruller snøballer og lager snømann. Plutselig
er det en av snøballene som ruller utfor
bakken og ned mot bålet. Bror min gir den
en ekstra dytt, og snøballen ruller av seg selv.
Først veldig sakte. Men etter noen rullinger
blir den større og større. Plutselig forandrer
den durabelige snøballen retning, med kurs
rett mot bålet. Gjett om det blir suksess! De
tre tyske fangevokterne forsvinner i en sky av
snø, sot og damp! To av dem står og ler mens
de børster av seg det verste. Men nummer tre
blir skikkelig arg. Han tar geværet og retter
det mot oss. Likbleke blir vi kommandert
ned til de sydende restene av bålet. Vi er
nok et ynkelig syn der vi fire står i nikkes,
selbuvotter og med topplua langt nedover
ørene. Reprimanden får nakkehårene til å
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reise seg. Det blir nok ingen «bonbon» i dag.
Plutselig kommer den tyske kommandanten,
sjefen for de tre fangevokterne. Han har
nok sett hele episoden og kommer oss til
unnsetning. Soldaten som hadde rettet
geværet mot oss får en skikkelig overhøvling
med klar beskjed: «Wir schiessen nicht
kinder!» (Vi skyter ikke barn!). Så kommer
offiseren mot oss. Drar opp en pose fra lomma.
Ja nettopp, med «bonbon». Han gir en neve
med sukkertøy til hver av oss med beskjed om
«Nicht mer! Nicht mer!» Vi takker og bukker.
Setter oss på kjelkene og forter oss hjem.
Men det ble da vår og snøsmelting omsider
det året også. Jeg lengtet hele vinteren på
at sommeren som skulle komme. I år var
jeg nemlig gammel nok til å få bli med til
besteforeldrene i Junkerdal på sommerferie.
Men først måtte vi sørge for at vinterveden
var kommet i hus. Når 12 favner bjerkeved
var kappet og kløvd, lå det et stort fjell
med ved på gårdsplassen. Bror min og jeg
håndterte den store tre-trillebåra bra og
haugen minket dag for dag. (Trillebåra var
laget på min oldefars møbelfabrikk, som i dag
produserer Saltdalshytta.). Ved St. Hans-tid
var vinterveden i hus, og far var godt fornøyd
med sine håpefulle. Endelig kom dagen da vi
skulle sette kursen mot Boa i Junkerdal. Mor
hadde laget niste.
Vi hadde allerede løpt mye barbeint siden vi
hørte gauken. Det var nemlig signalet for at
nå kunne vi kaste sko og strømper. Jeg kan
ennå høre mor skjenne på oss når vi kommer

løpende barbeint hjem med kommagene
under armen. «Neimen onga, sjå tel å få på
dokk skoen igjen! Dokk blir jo forkjøla. Det
e jo regn og kalt!». «Nei da, vi har jo hørt
Gauken! Så da så!» Tøyskoene vi fikk etter
at snøen ble borte hadde allerede fått stygg
medfart. Men søstera vår hadde bra lag med
hvitkalking av tøysko, så når disse var tørre
og tatt på, så sto de uten tvil i bra stil med
matrosdressen, som bror min og jeg ble iført
før vi tok plass i karjolen. Vi skulle jo på tur
til Boa og måtte se ordentlige ut, må vite. Far
salte på hingsten og spente for. Ekvipasjen var
klar for den lange reisen på 20 km.

Med de siste formanende ord fra mor om å
oppføre oss pent og ikke ramle i elva, kunne vi
endelig vinke farvel. De spinkle jernhjulene på
giggen knaste monotont mot grusen oppover
dalen. Skolen lå der ensom og forlatt. Det var
skoleferie og dit skulle vi ikke på en evighet.
Trafikken var liten på riksvei 50, men midtveis
møtte vi en Todt-bil. Dette var en tysk grønnmalt transportbil. Vi kalte den for «Geita», da
den lignet på en geit uten horn. Far svingte inn
på første møteplass og stoppet hesten med
«Prroo!». Møteplassene var merket med stor
«M». Todt-bilen passerte. På planet satt det
benket 10-12 tyskere med hjelm og full
uniform. Geværpipene stakk opp, og i det de
passerte oss strakte de den høyre armen i
været, og vi hørte en rungende hilsen: «Heil
Hitler!». Far fnyste og smattet på hesten.
Han var nok ganske lei det tyske «herrefolket»
som hadde holdt Norge i jerngrep de siste fire
årene.
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Vi var i gang igjen. Da vi kom til Janshelleren
var klokka blitt kvart over ett. Her måtte vi
vente i tre kvarter på grunn av timekjøring
gjennom den fem km lange Junkerdalsura. Én
time for trafikk oppover ura og én time for
trafikk nedover. Vi måtte vente til klokken to
før vi kunne kjøre videre. Nå var det jammen
godt at nistekurven kom fram. Kaffe på termos
til kusken, og blåbærsaft til «matrosene».
Hesten fikk også litt påfyll av «bensin» fra
høysekken. Det kom kun én lastebil nedover,
med tilhenger og langtømmer som skulle
til båtbyggeriene på Rognan. Veien var
smal. Egentlig bare en kjerrevei. I de verste
svingene måtte tømmerbilene rygge for å
komme fram. Det var ingen kø bak oss da
vi startet oppover klokken to. Kun en tysk
motorsykkel med sidevogn kom og måtte
vente sammen med oss.
Turen oppover Junkerdalsura var spennende.
De mektige fjellsidene så ut til å kunne
falle i hodet på oss når som helst. En stor
fjellvåk kretset over oss, liksom for å fortelle
hvem som var sjefen i det trange dalføret.
Elva hadde stor vannføring og bråkte
vederstyggelig. Halvveis kom vi til «Lagunen».
Her rant elva helt stille et lite stykke. Far
fortalte om bjørnen som pleide å overvintre
i hi lenger opp mot Solvågtind. En del
sommerblomster pyntet allerede opp langs
veien. Lite visste vi den gang at Junkerdalsura var full av sjeldne, eksotiske planter. Her
kan du finne både issoleie og vår største
viltvoksende orkidé, marisko.
Båtfjellet kom til syne, vi nærmet oss målet.
I Flåget, hvor de store snørasene herjet
vinterstid, var det også litt nifst å passere.

En av bekkene bruste nedover flåbergene
og sendte en kraftig dusj over veien.
Matrosdressene ble ganske våte, men de skal
jo som kjent tåle litt sjøsprøyt! Jeg minnes
en gang senere da vi var på tur med hest til
ny sommerferie. Da vi kom til flåbergene og
den samme bekken, ble hesten skremt av
vannmassene og begynte å gå bakover.

Stabbesteiner fantes ikke på denne delen av
veien. De ble nok feid ut i elva når snørasene
gikk. Det ene gigghjulet nærmet seg stupet.
Her var det 10 meter rett ned i elva. «Hopp
av!», ropte far. Vi spratt ut av vogna og så at
hjulet var i ferd med å skli utover veikanten.
Da stoppet heldigvis gampen. Far fikk roet
ned hesten og leide den rolig gjennom fossen.
Denne gangen var matrosdresser byttet
ut med kortbukser og bar overkropp, så vi
var kledd for en dusj. Vi passerte den første
gården i dalen. Hingsten hadde vært i Boa
før og visste at vi snart var framme. Den økte
farten gjennom de siste svingene, og plutselig
lå Boa der. Vi var framme ved målet. Ungene
på gården kom oss løpende i møte. Vi svingte
inn på gårdsplassen, og ble møtt av Boa-folket.
Først bestemor, så alle tantene. Alle fire i hvite
forkle, så her var det nok forberedelse av både
middag og det beste som gården kunne by på.
Snart dukket også bestefar opp. Men vi manglet
far i huset. Han satt fortsatt som krigsfange på
Falstad konsentrasjonsleir i Nord Trøndelag.
Vi gledet oss til røyefisking. Tur i skogen med
bestemor, bål og svidde brunostskiver. En
flokk geitekillinger kom også løpende og tok
imot oss. Sommerferien kunne begynne.
Arne Helgesen
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Halloween
Foreldre til elever på 1. og 2. trinn på Rønningen skole ønsket å gjøre noe
som alle kunne være med på og som var morsomt for både voksne og barn.
Vi skulle starte fra Trettestykket halv seks om
ettermiddagen, og da vi kom hadde allerede
flere små og store skjelett, hekser og andre
spennende vesener møtt opp - klare for
Halloween.

Siste post tok elever fra 4. klasse seg av, med
et spøkelse hengende over seg. De hadde laget
Halloween-quiz, med spørsmål som: «Hva sier
man når man ringer på dører på Halloween?
A) Hiv og hoi! B) Knask eller knep C) Bø!»
Vi avsluttet med pølsegrilling ved gapahuken,
som i kveldens anledning var dekorert med
spindelvev og lysslynger. Ett bål var litt lite
for de rundt 80-90 barn og voksne som til
sammen var innom.

Hørt fra barna i skogen denne kvelden:
«Dette er det jeg kaller ekte Halloween!»
«Det er sånn Halloween skal være!»
«Postene var det morsomste av alt, også fikk
vi godteri.»
					
Hilde Skogedal

Foto: Jørn Masarino

Grupper med barn og voksne ble sendt ut i
lysløypa i retning av Jutemyr. Ved gapahuken
før den bratte bakken lå første post. Der
ble det servert blod i plastglass (rød saft)
og da et av barna ble bedt om å løfte opp
et lokk, dukket det opp et levende hode til
forskrekkelse og mye latter.
På toppen av den bratte bakken sto to
hekser med flagrende hår og en liten «ulv»,
med mystisk bakgrunnsmusikk. Barna fikk
stikke hendene ned i heksenes gryter for å
gjette hva som lå der; en hårete edderkopp,
noen knokler og litt ekkel, klissete (hjerne)
masse (spagetti). Ved haugen foran Jutemyr
skulle barna løse et Halloween-memoryspill.
For å komme seg videre i løypa måtte alle

gjennom et spindelvevnett uten å vekke
kjempeedderkoppen som kanskje lusket bak
trærne.
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De gamle hyttene på Borgen
Fra slutten av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet var Borgen et
populært område for hyttebygging. Borgen var fortsatt et ganske uberørt
område langt ute på landet. Gårdene lå spredt og utmarka lå der og fristet
med fin natur og flott utsikt over Oslofjorden.
Det var derfor meget populært da Anders
Borgen på Borgen gård begynte å selge ut
hyttetomter. Mange av hyttene ble satt opp
langs Jutemyrveien, Borgen skog og videre
opp mot Vardåsen, mens andre ble satt opp
ved Gamle Borgenvei mot Kullebunn og
Vassbunn. Jeg har så langt registrert 36 hytter
som ble bygget og brukt til ferie og fritid på
første halvdel av 1900-tallet. De fleste hyttene
er bygget om til boliger.

Noen er revet og borte. Andre sliter på grunn
av dårlig vedlikehold. Det er derfor på tide
å få registrert flest mulig av hyttene som
betydde så mye for hyttefolket på Borgen.
Hver eneste hytte har sin historie. Disse
historiene ønsker vi å ta vare på. Gjerne med
bilder. De fleste hytteeierne kom fra Oslo. Her
var det bokforleggere, bokhandlere, forfattere,
arkitekter, kunstmalere, bank, biskop Berggrav
og sko-forhandler Wiborg, som også solgte
strømper. Hans yndlingsreklame var: «Sistra
strømper, Wisko sko, gode er de begge to».

Jeg har valgt å bruke navnene på de
forskjellige hyttene slik bygdefolk på Borgen
kalte dem. De fleste finner vi igjen på
historiske kart fra første halvdel av 1900tallet. På disse kartene har jeg markert
hyttene slik de var plassert i terrenget.

Her er en oversikt over de 36 hyttene som er
registrert hittil:

01. Dybwad-hytta (Granstua), Gamle Borgen.
(Askers eldste hus)
02. Berggrav-hytta, Borgen Skog.
Jerpefaret 38, bolig i dag.
03. Wiborg Knatten, Borgen Skog.
Ludvik Wiborg (sko).
04. Stenersen-hytta, Borgen skog. Dueåsen.
05. Hammeren, Borgen Skog. Hambro.
06. Joffen-hytta (Fridtjov Isachsen),
Borgen Skog. Dueåsen.
07. Juventa-hytta, Bøndenes bank.
Snehvits vei, Borgen skog.
08. Blåfjell, Bøndenes bank. Borgen skog.

Brant-hytta eller Wittenberg-hytta står like bortenfor stien som går opp til Vardåsen fra Jutemyr. Hytta ble påtent og brant ned
til grunnen i 1998, men ble bygget opp igjen etter brannen.
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Borgersen-hytta. Ligger like ved stien før toppen av Vardåsen. Den ble også påtent samme kveld, men brannen slukket av seg
selv. Den er sliten, men kan nok enda reddes.

09. Lunde-hytta (Jutemyrhytta), Borgen Skog.
Orreleiken 51, ny tømmerbolig.
10. Larsen-hytta, Borgen Skog.
11. Olvar-hytta, Petra Fougnersvei 2,
Borgenbråten.
12. Gjesvik-hytta, Borgenbråten.
Området 85-101.
13. Johansen-hytta, Borgenbråten.
Området 51-63.
14. Mathias-hytta eller Lie-hytta,
Borgenbråten v/Borgen skole.
15. Marihaugen (Silihagen), Borgenbråten.
Bolig i dag.
16. Sakrisvold-hytta, eller Skogstua,		
Jutemyrveien 3.
17. Skauen (Trikken), Jutemyrv. 10,
Lilleborgen. Clara Thue Ebbel.
18. Granhaug-hytta. Olaf Nordli/ Philip
Boardman. Jutemyrveien 18. Bolig i dag.
19. Gren-hytta, Jutemyrveien.
20. Wentzel-hytta på toppen av skitrekket
i Vardåsen.
21. Blakstad-hytta på toppen av slalåmbakken i Vardåsen.
22. Krydsby-hytta under skrenten Vardåsen.
Brannruin 1998.

23. Borgersen-hytta, ved stien nesten på
toppen av Vardåsen.
24. Brant-hytta/Wittenberg-hytta, Vardåsen.
Nedbrent 1998. Ny tømmerhytte.
25. Tvara, Tyrihansveien 27. Ny bolig i dag.
26. Hoels hytte og garasje.
Krysset Borgenveien – Trettestykket
27. Persbråten, Ove Jensens vei. Revet.
Lå nord øst for Rimi-butikken.
28. Lyngstua v/Rønningen skole.
Syrdals første butikk.
29. Birkenlund-hytta, Borgenveien 135.
30. Erikson-hytta. Tomta for Rønningen skole.
31. Stenersen-hytta, Borgenveien 137.
Bolig i dag.
32. LO-hytta/Berg-hytta, Trettestykket 3.
Ny bolig ca. 1970
33. Rasck-hytta, Borgenveien 143. Bolig i dag.
34. Lie-hytta (Bondiblikk), Borgenveien 144A.
Bolig i dag.
35. Nykvist-hytta, Borgenveien 145.
Bolig i dag.
36. Sundland-hytta, Borgenveien 142.
Bolig i dag.
Arne Helgesen
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Wentzelhytta på Vardåsen er nå
ferdig restaurert
Wentzelhytta på Vardåsen har gjennomgått en omfattende restaurering,
og vil bli tatt i bruk til våren. Resultatet er til stor glede for alle som har sett
den gamle hytta forfalle i mange år.
Arbeidet ble fulgt opp av leder for
kommunale boliger og kulturhistoriske
bygg i Asker kommune, Christian Goderstad,
og byggearbeidene ble utført i sommer av
Trehuseksperten fra Vågå. Tre av de dyktige
snekkerne var Kjell Magne Solbakken, Rafael
Passikowski og Marek Nasuto.

Det viste seg at hytta som ble bygget i
1896 hadde så omfattende råteskader at
mesteparten av bygningen måtte rives og
bygges opp fra grunnen av. Alle veggene
er nye, mens målet har vært å bevare så
mye som mulig av det originale. Bærende
konstruksjoner i taket og søylene er bevart.
Også den morsomme hemsen er bygget opp
slik den opprinnelig var. Utvendige vegger
er oljebehandlet og vil fremstå slik den var
da den sto klar for innflytting i 1896. Hytta
var ikke isolert da den var ny og vil fortsatt
være uisolert. Det vil derfor være en hytte for
bruk i sommerhalvåret. Speiderne vil fortsatt
være brukere av hytta, mens den nå også
vil bli tilgjengelig for skoler, barnehager og
foreninger.

Råteskadet og ramponert.

Under arbeid

Vi er ganske sikre på at kunstnerparet Kitty
og Gustav Wentzel ville satt stor pris på dette,
om de hadde fått sett sin ramponerte hytte
ligge der igjen som sitt opprinnelige Soria
Moria fra 1896.
Kan vi håpe på en liten åpningsseremoni til
våren? Kanskje speiderne tar utfordringen?
Arne Helgesen

Ferdig restaurert
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Utdrag fra Bjørn Wentzels
historie om Wentzelhytta
Peisen, ja, far hadde vært i byen og funnet to
gamle jernplater fra Bærum jernverks første
dager. De hadde bilder av Diana på jakt og
visst også andre greske gudinner. Med stort
besvær var de båret på ryggen opp. Da så
peisen var ferdigmurt og tak lagt på stuen,
kom far opp for å se hvor langt arbeidet var
kommet. Da han fikk se peisen, utbrøt han
forskrekket: «Men kjære Halvor, du har jo satt
jernplatene med baksiden ut! Hvordan kan
du bare finne på noe slikt?» «Neimen kjære
Wentzel, du kan nå vel itte mene du ville ha
dessa stygge fruentimmer tel å stå og glane ut
i stua. Nei, den stygge-dommen kunne du nå
vel itte mene skulle syns. Så jeg snudde dom
innover, jeg». «Nei, det må du forandre på,
Halvor. Du må se å få dem snudd». «Det lar
seg nok itte gjøre det, Wentzel, for da ser De,

måtte vi rive ner hele peisen og halve taket
og så solid som je har murt den, ville det itte
være en hel murstein igjen, hverken i den eller
pipa». Slik gikk det at aldri noen fikk Diana
å se. Og slik blir hun vel stående, skjult i sin
nøkenhet så lenge Vardåshytta står!

Egentlig allerede godt på vei ut av startgropa! Interimstyret er i ferd med å levere
svar på de oppgavene det foreløpige styret
skulle gjøre i 2015. Interimstyret skulle
rekruttere og ansette daglig leder. Det har
vi gjort. Hilde Skogedal («selvfølgelig» fra
Borgen) er ansatt som daglig leder. Hilde
starter sin spennende reise sammen med
et nytt styre fra 2016. I løpet av januar er
Nærmiljøsentralen og daglig leder installert
i egne lokaler på Kulturhagen. Om ikke lenge
blir Nærmiljøsentralen en viktig møteplass
for alle på Borgen. Vi gleder oss, og inviterer
snart til trivelig åpning.

og vi trenger forslag til gode kandidater. Stikk
innom allerede i januar og meld din interesse.
Styret velges formelt på Nærmiljøsentralens
første ordinære årsmøte 17. februar 2016.

Arne Helgesen

De tre bukkene Bruse.

Borgen Nærmiljøsentral er i
startgropa

… og så var det en oppgave til som interimstyret trenger din hjelp til: Vi skal sette
sammen et fast styre for Nærmiljøsentralen,

Per Sletaune
for interimstyret i Borgen Nærmiljøsentral
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Drengsrudsaken – kort
oppsummering
Sakens bakgrunn er Asker kommunes planer om en omfattende utvidelse av
Asker sentrum i området Elvely/Føyka til formål boliger, kontorer, offentlig
torg m.v. Området eies i dag av Asker skiklubb og Asker kommune 50/50.
Kommunen og idrettslaget inngikk i 2010 en intensjonsavtale hvor det
forutsettes at idretten viker plass på Føyka ved å bli gitt erstatningsarealer
på Drengsrudjordet.
forhandlinger med grunneier og det rettslige
grunnlaget for ekspropriasjon/tvangskjøp.
Ekspropriasjon forutsetter at kommunen
regulerer Kollen til friområde og gir grunneier
full erstatning ved rettslig skjønn. Friområdet
Kollen er ca. 30 daa stor. Erstatningen antas å
bli vesentlig lavere enn prisen for tomtegrunn.

Erstatningsarealet har kommunen ervervet
på Drengsrud. En områdeplan er under
arbeid i regi av Asker kommune. Formålet
var i utgangspunktet idrett, boliger og
aktivitetspark.

Utkastet til områdeplan ble kommunisert/
drøftet med Asker skiklubb og
lokalbefolkningen høsten 2014/ 1ste kvartal
2015. Tilbakemeldingene til kommunen
var negative angående den del av forslaget
som omfattet disponering av det uregulerte
(LNF) området, senere benevnt Kollen,
som var tenkt nytttet til aktivitetspark/
opplevelsespark i privat regi.
Asker Skiklubb krever at dette området,
som ligger syd for idrettsparken, må fungere
som supplement og forbindelsesareal mot
friområdene i Vardåsen/Drengsrud.

Formannskapet behandlet saken på nytt
i møte den 27.10.2015. Her forutsettes
forhandlinger med grunneier å skje innen
senest 01.02.2016. Dersom dette ikke fører
frem, vil kommunen regulere området
som nevnt ovenfor som grunnlag for
ekspropriasjon.

Lokalbefolkningen/vellene har tilsvarende
oppfatning som idretten.
Asker formannskap trakk derfor området
Kollen ut av områdeplanen i sin behandling av
saken 26.05.2015 slik:
« Det forutsettes at det tilgrensede LNF området til idrettsparken også i fremtiden
sikres allmenn tilgjengelighet.»
Rådmannen ble også bedt om en redegjørelse
om aktuelle virkemidler i den videre
saksgang.
I denne redegjørelsen drøftes muligheten for

Det står mye på spill for Asker-samfunnet for
å få fremgang både på sentrumsutviklingen
og idrettsparken på Drengsrud. En separat
og enkel flatereguleringsplan av Kollen
til friområde kan raskt bringes frem til
behandling i kommunale styreorganer.

En ekspropriasjonssak kan ta noe tid, men det
vil være mulig for kommunen i denne saken å
få forhåndstiltredelse til arealet før skjønnet
er rettskraftig. Dette gis av fylkesmannen.
Borgen Vel ser frem til at saken løses til
idrettens og allmenhetens beste.
Borgen Vel
Espen A Brustad,
nestleder i styret
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Borgen Vel sin eiendom på
Trettestykket - et lokalt
knutepunkt for aktiviteter
Som kjent har Borgen Vel en eiendom på Trettestykket. Eiendommen
omfatter parkeringsplassen med tilgang til marka og Vardåsbakken,
fotballøkka og området mot Vardåsbakken der vellet på forrige årsmøte
åpnet for muligheten til å lage en enkel treningspark. Fotballøkka ble frem
til for få år siden også islagt hver vinter til glede for store og små.
I tillegg har Borgen tennisklubb drevet tre
tennisbaner på Borgen Vel sin grunn siden
1977. De senere årene har de dessverre
slitt med få nok medlemmer, og driften
av banene står i fare. Banene ligger fint
tilbaketrukket fra veien, inntil lysløype og
marka. Borgenområdet har en stor andel
unge mennesker, to barneskoler og en stor
ungdomsskole, så det burde ikke være mangel
på interesserte spillere. Likevel har det vist
seg utfordrende å holde liv i interessen, og i
dag er banene i forfall og lite innbydende.
Borgen Vel ønsker at området skal kunne
brukes aktivt. Derfor vil vi bl.a. vurdere om
tennisbanene med et annet dekke, uten
gjerder og med flere bruksmuligheter, vil
være til større glede for lokalbefolkningen.
Her trenger vi innspill fra folket!

Vellets eiendom i Trettestykket er verdifullt,

og har et stort potensial som bruksområde for
lokalbefolkningen. Vi i styret ønsker å gjøre
området i sin helhet enda mer anvendelig
og attraktivt. Vi har flere idéer, men trenger
drahjelp fra engasjerte beboere for å best
mulig utvikle området.
Så kjære lokalbefolkning, ta kontakt med oss
og del deres idéer, erfaringer og evner slik at
Trettestykket-parken kan være til glede for
oss alle, også i årene som kommer!
Vi planlegger et idé-møte om tennisbanenes
fremtid og om Vellets eiendom som helhet,
så følg med på de nye hjemmesidene våre
i 2016!

God jul og godt nytt år!
						
Silje Lae Solberg,
styremedlem i Borgen Vel
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Mat og kaker ble det også – f.eks. samosa laget av Safi fra Somalia.

Minimarked på Kulturhagen

Lager du noe spesielt? Lokalt? Fint? «Something special» fra Borgen?
Denne spennende innbydelsen kom til mange av oss, og det første
minimarked ble arrangert 25. oktober i år.
Initiativtaker var Sara Warholm Munthe,
og ideen var å samle kunst, håndverk og
mat knyttet til lokalproduserte varer på
Borgen. Og på det lille markedet var det
selgere av malerier, smykker, gjenbrukskunst,
egenprodusert urtekosmetikk,
egenproduserte klær og vesker. Det bør
absolutt nevnes at håndverkerne som stilte
ut var både skolerte og med erfaring fra sine
tradisjoner. I tillegg var det mye god mat å
kjøpe.

Selgere fra seks forskjellige land! Salget var
bra og utstillerne var fornøyde. Og ikke minst
var det bare positive tilbakemeldinger fra alle
dem som var innom.
Aktiviteter for barna
I Eplehagen arrangerte Astrid Solgaard
kunstaktiviteter for barna. Bare se bildene
her:
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Dette var svært populært og barna frydet seg
sammen med Astrid. Hvem er Astrid? Astrid
fortalte at hun er gatekunstner og bruker
signaturen NOUR når hun jobber på gata. Her
fra hennes hjemmeside, NOUR.NO:
«NOUR er arabisk og betyr lys. Jeg liker å
utforske i det lekne og lette med det mørke
som bakteppe. Hvordan leve, når ingenting er
til å holde ut? Jeg arbeider mye utfra blokka
jeg bor i. Her bor vi mennesker med bakgrunn
fra mange deler av verden. Jeg fryder meg
over samspillet og leken vi deler. Ofte bruker
jeg arbeidet mitt som en måte å være sammen
på. I fellesskap utforsker og skaper vi vår lille
verden.»
Astrid inviterte meg inn i CellarCube, en
uforglemmelig vandring i et kjellerrom
med en lommelykt. Prøv du også, og finn de
flotte tegningene som Astrid har tegnet på
murveggene!

Marked hver siste helg i måneden
Gikk du glipp av Minimarkedet i oktober og
Julemarkedet i desember? Det vil bli arrangert
marked en gang i måneden. Det er gratis å
stille ut og selge varer i Kulturhagen.
Her kommer noen tilbakemeldinger:
Dipali: «Jeg kommer igjen med Indisk kunst
og håndverk. Mat fra India skal også være
der».

Dipali med sønn og kunsthåndverk.

Napaporn: «Tusen takk for i dag. Det var en
hyggelig dag!»

Napaporn serverer thailandske vårruller, mens Hanne
strikker babytøy i bakgrunnen.

Linda-Marie: «Tusen takk for utrolig digge
vårruller og en hyggelig opplevelse på
Kulturhagen! Trym digget spraymoroa,
Astrid!»

Lisa: «Trevlig arrangemang! Flinke är dere!»

Petter: «Takk for en super inspirasjonsdag.
Flott å se alt på Kulturhagen. Dette ble et av
mine resultater etter å vært på arrangement.»

“Heart on the mend”
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lokale én søndag i måneden i tillegg til
minimarkedene. SammenSatt blir en venneforening hvor alle som vil kan bli medlemmer.
Som medlem av venneforeningen kan man be
om å bli vert. Verten for dagen kan fortelle om
en tradisjon, fortelle om sitt hjemsted eller
hjemland, lære bort noe, selge noe, dele sine
livserfaringer, lese dikt, spille eller synge
– her er ingen grenser hva man kan bidra med.

Ingeborg Breder foran et utvalg av sine kunstverk.

Hvordan delta?
De som ønsker å delta på minimarkedene kan
komme innom Kulturhagen og Saras studio
(Studio S) for å melde sin interesse, eller
sende en epost til scwarholm@gmail.com
Kom å bli inspirert du også eller delta selv!
Det finnes så mye kreativitet her på Borgen!
Kulturhagen har adresse Søndre Borgen 20.
SammenSatt søndag
Saras og Astrids nye idé er å ha åpent

«Dette skal være en plass vi lager sammen»,
forteller de entusiastiske. «En arena for
formidling, samt lære hverandre å kjenne. Her
kan alle bidra med det de har lyst til!»
Idéen har selvsagt et styre som er
sammensatt av ressurser fra flere kulturer,
flere religioner og ikke minst mennesker med
mange interesser. Denne våren legges det opp
til et internasjonalt program – hvor vi alle er
invitert! Her er ingen inngangspenger, og det
vil bli servert kaffe og te.
SammenSatt vil bli en realitet i januar.
Åpningstiden blir fra kl 13.00 til 16.00. På alle
arrangementene gjelder kontantbetaling.
Om du ikke er vert eller deltar – så ta turen
nest siste søndag i måneden til Kulturhagen!
Tekst: Solveig Øien Berg
Bilder: Bente G. Solbakken, Sara Warholm
Munthe og Astrid Solgård

Studio S
Sara som startet Minimarkedene er smykkedesigner, hun har sitt eget verksted, Studio S.
Hun begynte i Heggedal, men har nå allerede
vært to år på Kulturhagen med sitt verksted.
Hun er glad i det rustikke og lager smykker av
råstein som er ubehandlet stein - blir inspirert
blant annet av lys, natur, skygge, sitater,... Sara
solgte kjøkkenhåndklær med egentegnede
illustrasjoner som er trykt på kopper,
smykker, notatbøker – dette må oppleves.
Ta en titt på www.sarajewellery.no.
Solveig Øien Berg

Initiativtaker Sara
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Børster støv av gamle minner
Litt bortgøymd, i den lave blokka på Hagaløkka, ligg ei spesiell bedrift. Joe
Silver Communication heiter den, og er støtta av NAV for å få menneske
med psykiske og fysiske utfordringar ut i arbeidslivet. Gjennom hjelp til
sjølvhjelp, bidreg arbeidsplassen til ein meiningsfylt kvardag for dei som
jobbar der, og gir dei sosial trening, tryggleik og trivsel under trygg leiing
frå Kay Arne.
Vi i vellet gler oss til å kunne dele desse
historiene med alle de som bur her på Borgen.
Dei vil bli lagt ut på heimesidene våre til fri
bruk og nedlasting etter jul.

Per Øyvind er ein av gutta som jobbar
hos Joe Silver. For å komme seg til jobb
må han først ta t-bane frå Groruddalen til
Sentralbanestasjonen i Oslo, og så tog til
Asker. Frå Asker køyrer han firehjulingen sin
opp dei bratte bakkane til Hagaløkka. Det er
imponerande og bra!

Vil du kontakte Joe Silver med ulike prosjekt
kan du nå dei her:
Joe-Silver, Fredboes vei 63, u-etg. 1383 Asker
www.joe-silver.no
tel: 90626000
mail: kay.arne@joe-silver.no

Bedrifta er spesialisert på å konvertere
gamle VHS, video og dias til digitale format
på cd eller dvd. Dei kan også konvertere
gamle LP-plater og kasettar til cd. Overføring
av smalfilm kan dei vidareformidle til ein
profesjonell samarbeidspartner. Dei har også
svært gunstige prisar, så her er det berre å
børste støv av gamle minner og sikre dei for
ettertida.

Tekst: Borghild Holsvik,
Foto/tekst: Arne Helgesen

Denne hausten har Joe Silver konvertert
samtlige gamle nummer av Borgenposten.
Første nummer av Borgenposten såg dagens
lys i 1971, og på desse 44 åra som har gått er
det samla mykje viktig lokalhistorie om og frå
nærområdet vårt Borgen.

Ute møtte jeg Per Øyvind som var tidlig ute på kram snø med
doningen sin

Fra venstre.: Jo Sølve - Mats - Joakim - Per Øyvind - Kay Arne
og Torstein

Mats sitter ved PC´en og viser fram mappa med alle Borgenpostene som nå er ferdig digitalisert
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Livet på Borgen
Det var godt oppmøte på Borgen ungdomsskole 12.november da Gyrid
Mangersnes la frem rapporten «Livet på Borgen».
Rapporten var bestilt av kommunens
politikere for å ha et solid kunnskapsgrunnlag
for den videre utviklingen av området.
Rapporten avslører forskjeller i levekår. Det
er mange barn som lever i fattigdom, og
skillet mellom blokkbebyggelsen og resten av
Borgen er stor. Men rapporten sier også mye
mer. Myter mange tar for gitt som sannheter,
viser seg å være feil. Visste du for eksempel
at resultatene på barne- og ungdomsskolene
i Borgenområdet viser at de har elever som
leverer resultater på nivå med eller bedre
enn Askersnittet i flere fag, og bedre enn
landssnittet på nasjonale prøver - med unntak
av regning? En høyere prosent av barna i
Hagaløkka og Askerlia går i barnehage enn
landssnittet - mens på resten av Borgen er det
færre som gjør det. Det er også flere som eier
sin egen bolig enn andre steder i Asker og i
Norge. Vi håper at flest mulig vil sette seg inn
i rapporten, slik at vi får et godt grunnlag for
sammen å gjøre Borgen til et enda bedre sted
å bo - for alle.
Vær en medborger!
En medborger er en som engasjerer seg og
deltar i lokalsamfunnet, og som bidrar til
å løse de utfordringene fellesskapet står
ovenfor. Vi har alle ulike utgangspunkt og
ønsker, og det er mange forskjellige måter å
være en medborger på. Ditt bidrag er viktig,
og utviklingen av lokalsamfunnet på Borgen
vil i stor grad avhenge av at vi sammen
mobiliserer for en felles innsats.

Veien videre
For å mobilisere ressursene i lokalsamfunnet
ønsker vi å invitere innbyggere,
organisasjoner, næringsliv og andre til en
åpen og inkluderende prosess. 20. januar
er det en ny nærmiljøkonferanse. Den vil
etterfølges av prosesser på mange arenaer og
med flere metoder for å sikre bred deltakelse.
Hva er de viktigste utfordringene? Hvilke
mål skal vi sette oss? Hvilke konkrete tiltak
burde settes i gang? Hvem har hvilke roller og
ansvar i arbeidet? Disse prosessene har som
formål å resultere i utforming av et veikart
med mål, strategier og tiltak for utviklingen av
Borgenområdet. Planene vi legger behandles
av politikerne i løpet av våren. De aller beste
løsningene for Borgen kan vi komme frem til
sammen.
Med Hjerte for Borgen
Har du fått med deg facebooksiden Med
Hjerte for Borgen? Vi håper den vil være
en ressurs for innbyggerne på Borgen - til å
dele hva som skjer, inspirere hverandre til
å bli med, skape engasjement og løfte frem
det store mangfoldet og livet som finnes på
Borgen. Ta en kikk, lik, del og bruk. Det er
også å være en medborger.
Rapporten er å finne på kommunens
nettsider: https://www.asker.kommune.no/
Samfunnsutvikling/Borgenprosjektet/
Silje Fevik
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Med ønske om

en God Jul og

Foto: Kristian Øverland Dahl

et Godt Nytt år
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