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Lederen har ordet
brukt av Borgenboere – det setter vi pris på!
Men vi hadde en effektiv dugnad i oktober.
Dessverre var været dårlig, men en stor takk til
alle som stilte opp! Les mer om Friluftsparken
i egen artikkel.
Vi har vært involvert i en høring overfor kommunen, dette gjelder høringen om forslag til ny
bestemmelse om skolebytte i lokal forskrift om
rett til skoleplass. Her var Borgen vel positiv
til et regelverk som begrenser retten til skolebytte for trinn 1.-7., mens retten til skolebytte
for 8.-10. trinn avgjøres på bakgrunn av kapasitet. Forskriften ble godkjent som vi håpet, og
vi fikk tilbakemelding fra folkevalgte at vårt
høringssvar ble lagt merke til og hørt! Vellet
har innvirkning på kommunale høringer!

Et nytt år er på vei, og vi legger snart et veldig
spesielt år bak oss – koronaåret 2020. Men en
kort gjennomgang av hva Borgen vel har vært
gjennom må vi komme med!
Vinteren hadde veldig lite snø, og de tradisjonelle Borgenlekene som vi normalt arrangerer
hver vinter i samarbeid med Borgen Lions
kunne ikke gjennomføres. Og ikke før var siste
forsøk avlyst, måtte vi også avlyse årsmøtet,
som var berammet til begynnelsen av april. Så
gjennom en vår med lite aktivitet satt det avgående styret til vi fikk gjennomført årsmøtet i
begynnelsen av juni, i god koronaavstand, lite
servering og mye AntiBac. Vi hadde et interessant temamøte med tre gode foredragsholdere i
forkant av selve årsmøtet, som falt i god jord
hos tilhørerne.

Generelt ligger temaplanen for lokalsamfunnsutviklingen bak når vi uttaler oss, sammen med
Borgenprosjektet. Viktige satsningsområder
for oss på Borgen trekkes frem. Vi er et
sentrumsnært område som er under et stort
utbyggingspress. Grøntområder bygges ned og
store prosjekter er nylig gjennomført. Nylig er
Søndre Borgen helsehus kommet på bordet, og
vi har også her gitt våre tanker til utbygger. Vi
har kommentert på flere ting, ikke minst
trafikksituasjonen, spesielt i byggeperioden,
men også på utnyttelsesgrad, parkering, gjennomføringsplanen og grøntområder. Og helt på
tampen av året er vi informert om at vi blir
involvert i nye planer for utbygging av Drengsrudjordene. Nå er det Asker Fotball som
ønsker området utbygget.

Pga koronaen måtte vi også avlyse høstens
Borgendilten, også et mangeårig samarbeid
med Borgen Lions. Det blir nok enda lenge til
vi kan leve normalt igjen etter denne pandemien. Men det kommer til å gå over, og vi
gleder oss til det!

Gruskasser etterfylles ved behov. Vellet
bestiller, men etterfyllingen foretas av Asker
kommune, og vi får regningen. Dessverre ser
vi at kommunen ikke alltid er like rask med å
etterfylle våre bestillinger.

På friluftsparken i Trettestykket 33 har det ikke
vært mye arbeid på selve stedet i sommer, men
de apparatene vi har etablert har vært flittig
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Styret bestemte i vinter at vi skulle etablere en
pris til en eller flere på Borgen som utmerker
seg til fordel for nærmiljøet. På årsmøtet ble
derfor den første Borgen vels «Ildsjelpris» delt
ut til de tre forfatterne av «Historien om
Borgen», boken alle på Borgen fikk i postkassene sine før jul i fjor. Se egen sak annet
sted her i bladet, der vi etterlyser kandidater til
2020-ildsjelen!
Jeg nevnte den snøfattige vinteren i fjor. Ja, det
skifter litt fra år til år, men sett over mange år,
blir vintrene mildere og mildere. Så oppfordringen blir: Ta vare på miljøet, det er mye hver
og en av oss kan gjøre – «mange bekker små
gjør en stor å» - så vi fortsatt kan glede oss
over fine årstider med mye uteaktiviteter for
store og små her på Borgen. Jeg registrerte i
høst mange munnbind som var slengt rundt
omkring – ta alt søppel med deg hjem, om det
ikke finnes en søppelkasse nær deg.

God Jul fra alle oss
i Borgen vel

En liten oppfordring på slutten:
Vi må alle være med på koronadugnaden og
huske smittevernreglene. Da vil vi alle få det
bedre. Vi kan se og treffe hverandre i mindre
grupper, men noen er redde og har kanskje ikke
så mange pårørende i nærheten. Da er sannsynligheten stor for at flere isolerer seg hjemme.
Ta gjerne en telefon til noen som kanskje har
isolert seg litt eller ring på hos en nabo og hør
hvordan det går – kanskje trenger de litt hjelp
til handling? Eller be folk gå innom på Innbyggertorget for å ta en kaffe, se folk eller ta en
lunch.
På vegne av hele styret ønsker Borgen vel alle
en gledelig jul og et godt, nytt, koronafritt år!
Med hilsen Tor Ole S. Bergan
Leder Borgen vel
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Ordføreren har ordet
Kanskje koronapandemien kan bidra til en enda
større bevissthet på julens budskap om raushet
og inkludering? Kanskje kommer det noe godt
ut av at vi må gjøre ting litt annerledes, og
erfare at det også går an? Kanskje koronapandemien har satt noen temaer på dagsorden, som
vi skal ta med oss tilbake til hverdagen når den
kommer?
Borgensamfunnet kjennetegnes blant mange
ting av engasjement, mangfold og en unik frivilligkraft – styrker som kommer ekstra godt
med i disse tider, og som jeg er sikker på at
bidrar til å skape gode opplevelser og gode
minner, også i år. Alt godt ønskes dere på Borgen – fortsett å ta vare på hverandre.

Foto : Torbjørn Tandberg

Kjære Borgenboere
Julen 2020 blir en jul vi alle kommer til å huske
ekstra godt. Dette blir julen vi må gjøre mange
ting på andre måter enn vi pleier. Vi får ikke
gjennomført alle forberedelser og tradisjoner
helt som vanlig, og kanskje må vi også feire
juledagene annerledes. Men til tross for dette,
kanskje vi tar med oss noen gode minner også
fra årets juletid?

Julehilsen fra Lene Conradi, ordfører

Koronapandemien tvinger oss til å være mindre
sammen, både privat, på jobb, og i religiøse
sammenhenger, mange tilbud og møteplasser
stenger ned. Disse tiltakene rammer dessverre
allerede sårbare grupper aller hardest. Under
hele pandemien har vi snakket om dugnaden for
å stoppe smitten. Men dugnaden handler om
noe annet også, nemlig om å være der for hverandre – både i praktiske gjøremål, ved å hjelpe
hverandre å holde motet oppe, og ikke minst
ved å bidra til å forebygge ensomhet.
Samtidig som julen for mange handler om tradisjoner og samvær med våre nærmeste, handler
den også om å se ut over seg og sitt, og å dele
av det man har, både materielt og i form av
oppmerksomhet og omsorg.
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Kronprinsparets besøk på Borgen
17. mai 2020

Foto: Tom Simonsen

Den 16 mai fikk blokkene på Borgen en
overraskende tekstmelding fra kommunen
på mobilen. Det var en melding om at selveste Kronprinsparet med deres barn skulle
komme på besøk, og det rett utenfor leilighetene våre!

overraskelsesbesøk i Asker. Kronprins Haakon
og Kronprinsesse Mette-Marit tok plass i
legendariske A1, barna deres Prins Sverre
Magnus og Prinsesse Ingrid Alexandra fulgte i
den såkalte "Bryllupsbilen" - A5. Turen gikk til
Solgården bo- og omsorgssenter, Borgenbråten
bofellesskap og aktivitetssenter og et borettslag
på Borgen.

17. maitoget var avlyst i år pga covid 19 og
barnetoget kunne ikke komme på besøk til
kronprinsparet, slik det vanligvis gjør på
nasjonaldagen. Derfor bestemte kronprinsparet å vise Askers innbyggere sympati og
honnør i en vanskelig covid-tid, ved at de
kom på besøk. Og de valgte bl.a. å besøke
Borgen.

Det ble en spesiell, historisk og minnerik 17.
mai for alle oss som opplevde kortesjen; den
17. mai feiringen da folket ble bedt om å holde
avstand og Kronprinsparet kom nær. All honnør og stor takk til vår folkekjære og nære
Kronprinsfamilie. En stor og varm takk til dere
på vegne av alle borgerne i Asker. Det er fordi
dere er som dere er, at vi er så glad i dere.

Etter samlingen med russen ved porten til
Skaugum, bega Kronprinsfamilien seg på

Gry Cecilie Spro
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KulturHagen

Foto hentet fra Jan Michelet: «En hilsen fra Asker» (med tillatelse fra forfatteren)

KulturHagen SA (KH SA) ble stiftet i 2013
som et samvirkeforetak av en gruppe som
hadde vært leietakere i kulturfellesskapet
Englagård og ønsket å fortsette sitt arbeid i de
gamle hvitmalte husene i Søndre Borgen 18.
Eiendommen eies av Oslo Kommune, som
tidligere også eide eiendommen som nå er
Søndre Borgen Sykehjem. Det vi vet om stedets historie, er fortalt på KulturHagens hjemmeside (http://kulturhagen.com/historie). Et
glimt fra tidligere tider, får vi av fotoet ‘Fru
Bjørsets pensionat for unge piker’. I vedtektene
for KH SA er formålet med foretaket formulert
slik: Foretaket skal drive stedet Søndre Borgen
18 under navnet KulturHagen gjennom drift og

utleie av adressens lokaler og uteareal, og ved
aktivt arbeid for at stedet utvikles som et kreativt senter for kultur, helse og økt livskvalitet.
Dette skal gjøres gjennom å legge til rette for
at foretaket og leietakere, samt enkeltpersoner
og grupper i lokalmiljøet, kan benytte KulturHagen til ulike arrangementer.
Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom å legge til
rette for et godt og kreativt arbeidsmiljø som
kan stimulere til utvikling av medlemmenes
egne foretak.
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I årene siden etableringen, har kunstnere som
arbeider med visuell kunst og musikere vært
faste leietakere. Nokså snart kom Borgen Nærmiljøsentral inn som en viktig leietaker og
samarbeidspartner. Nærmiljøsentralens aktiviteter viser at Borgen har et mangfold av kulturer i befolkningen. Borgen vel har også et lite
kontor her.
KulturHagen har også leietakere med helserelatert aktivitet (nå akupunktur og massasje) og
med undervisning (Montesorripedagogikk). De
fleste leietakerne er presentert på hjemmesiden
(kulturhagen.com).
Foto: «Isskulptur» I. Breder (2018)

I hovedbygningen har vi KulturStua i første
etasje der Nærmiljøsentralen arrangerer en fast
aktivitet på onsdager: i normale tider «Mat og
Prat», i disse koronatider, er det først tur og så
vafler og kaffe. KulturStua brukes også til
kunstutstillinger og har vært leid ut til selskaper.

den, men innser når dette skrives at vi i stedet
må håpe på et tidlig vinterarrangement.
CELLARCUBE arrangerte en utstilling og
konsert i november og KulturHagen planlegger
kulturkvelder i løpet av våren. Vi setter opp
plakater i vinduer mot gangveien og legger ut
informasjon på Faccbook

I 2. etasje har vi KulturLoftet der det blant
annet har vært arrangert musikkworkshops og
kurs.

Som for så mange andre foretak har 2020 vært
et år med store utfordringer for KulturHagen.
Mange leietakere med eget foretak hadde problemer med å betale leie, og potensielt nye
leietakere kviet seg for å inngå kontrakt. Det er
derfor desto mer gledelig at vi nå når året nærmer seg slutt, kan registrer at 18 personer har
sitt virke her. Noen deler rom og kommer hver
sine dager, andre jobber sammen i felles prosjekt, og noen sprer sin aktivitet på flere rom.

I underetasjen ligger visningsstedet CELLARCUBE, med egen inngang fra hagen. Her arrangeres det utstillinger, performance, konserter og årlige sammenkomster på 8. mars.
I årene som har gått siden stiftelsen av KH SA
har vi hatt mange annonserte aktiviteter der
både husene og hagen har vært benyttet. Det
arrangeres åpne dager, kunstutstillinger, og
flerkulturelle møtetreff.

Ved etableringen valgte vi oss navnet KulturHagen, dels fordi vi ønsket virksomheter som
stimulerer til vekst på mange dimensjoner, men
også fordi de gamle og verneverdige husene har
en stor og innbydende hage. Da vi overtok var
det tydelig at hagen manglet stell, men den
praktfulle eika som er fredet og de gamle epletrærne har hele tiden gitt den et særpreg. I flere
år nå har en ivrig og dyktig ildsjel gått nynnende rundt i hagen og skapt frodige blomsterbed.
Vi regner med at deler av hagen vil måtte lide i
forbindelse med byggingen av Søndre Borgen

Flere større arrangementer er blitt til i samarbeid mellom KH SA og leietakere, ofte med
Borgen Nærmiljøsentral i førersetet. Noen
arrangementer har også vært i samarbeid med
Asker Kulturfestival.
De siste årene har vi tatt sikte på å holde Åpent
hus hver vår og høst med blant annet kunstutstilling, musikk og aktiviteter for barn. Vi
kunne ikke arrangere noe i vår, og håpet det
skulle la seg gjøre i begynnelsen av adventsti-
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helsehus, så det er området rundt husene som
har fått prioritet og pleie.

Den hvite containeren
Har du sett den hvite containeren som står i
veikrysset Huldreveien/Kjonebråten—der stien
ned til Asker sentrum begynner?

KulturHagen er registret som et samvirkeforetak (SA) og kan derfor ikke registreres i Frivillighetsregisteret. Etter etableringen av foretaket
stiftet styret foreningen KulturHagens Venner,
dels i forsøk på å få etablert et samarbeid med
lokalmiljøet, dels for å kunne søke økonomisk
støtte til utadrettede aktiviteter.

Da lurer du kanskje på hva som skjer her....

Venneforeningen har vært inaktiv i snart et år
mens styret har arbeidet intenst med å få foretaket til gå i balanse. Nå regner vi med å kunne
gi KulturHagens Venner en ny start over nyttår,
og ønsker oss medlemmer fra hele Borgenområdet.
Ingeborg Breder
Styreleder i KulturHagen SA
Det er Solon eiendom AS som skal bygge ut
jordet bak og containeren er foreløpig satt der
for lagring, inntil den etter hvert åpner som
visningssentral for utbyggingen.
Snart kommer det to nabovarsler. Det ene vil
gjelde fortau i Huldreveien og stikkveien ned
til Asker, som skal få adskilt sykkel- og gangvei. Deretter blir det sendt nabovarsel for selve
utbyggingen. Salgsstart håper de så å komme i
gang med til våren, med byggestart i august/
september om alt går som de håper. Endelig
innflytting blir anslagsvis om 1 1/2 til 2 år.
Solon eiendom AS gleder seg til prosjektet som
de tror blir veldig fint!
Tekst og foto: Tor Ole Bergan
Foto: «Høststemning» I. Breder (2013)
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Blomster-damen på KulturHagen
stauder ble også kjøpt inn. Ikke alle klarte
seg, og et par var altfor villige. Håpet er at
når noen har overskuddsmateriale i hagen sin,
kan tenke at det kan passe i KulturHagen.
Når våren kommer er det spennende å se hva
som har overlevd vinteren. Hvor mye kommer opp av blomsterløkene som ble satt ned
om høsten?

Elisabeth i full vigør!

Når snøen begynner å tine i blomsterbed i
sørveggen er det noen som har det ekstra
travelt, det kommer grønne spirer og etter
hvert blir det blomster. Scilla og snøklokker
dukker opp i plenen, men de første tulipanspirene blir spist av rådyrene. Heldigvis trekker rådyrene til skogs når snøen blir borte der,
og de sene tulipanene lyser opp mellom påske
- og pinseliljer.

Foto: Hilde Skogedal

En hemmelighetsfull hage - hvor? Bak Søndre
Borgen sykehjem ligger to gamle hvite bygninger med en stor plen. Hagen og husene eies
av Oslo kommune, men KulturHagen leier ut
videre til forskjellige leietakere. Det er derfor
mye aktivitet og arrangementer i og rundt
husene.
Tilfluktssted - sommerhalvåret 2020:
Jeg bor i blokk, og det har vært fint å ha et
fristed i hagen. Grave i jorda og se det gror.
Hagegruppa startet 2017. De første to årene var
vi tre, nå er det bare meg igjen. Vil noen andre
være med å stelle litt i hagen?

Tulipanene trives i den gamle sandkassen fra
tiden det var barnehage her.
Foto: Elisabeth Larsen

Det var ikke mye som kunne fortelle hva som
hadde vært i hagen tidligere. Marsfiol, to fine
hvite peoner og kattost. Noen snøklokker og
scilla i plenen, to syrinbuske, jasmin og masser
av snøbærbusker.

Trær og busker blir grønne, både epletrær og
syriner. Senere blir det både rosa rugosa og
jasmin som gleder med sin duft. Det var voldsomt med epler året før, lite blomstring i år
og nesten ingen epler. Trærne er gamle og det
er nok lenge siden de har fått noen beskjæring.

Da hjalp det godt i 2018 å få en del stauder fra
blokkene i Fredbos vei. Noen få tradisjonelle

Den første delen av sommeren var varm og
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tørr, så det ble mange turer for å vanne.
Nærmiljøsentralen hadde et prøveprosjekt for
barnefamilier hvor de skulle dyrke noen nyttevekster. Det var en fin aktivitet som sosialt var
en stor suksess, men dessverre kom det i gang
såpass sent at det ble litt skuffende resultat når
det gjaldt vekstene. Dette skyltes også en
lengre, svært våt regnværsperiode. Sommerblomster som ble sådd samtidig lyste fint opp
utover høsten. Og frø er samlet til et frøbibliotek på Borgen innbyggertorg.

Oppgradering av blokker i
Huldreveien
Har du lurt på hva som skjer med blokk nummer 1 og 2 i Huldreveien 1-17?

Hva skjer når det blir byggeaktivitet på sykehjemmet? KulturHagen eies av Oslo kommune,
og har lenger tilbake vært en del av Dikemark.
Mitt håp er at KulturHagen kan bli en grønn,
fredelig oase til bruk og glede for folk på
Borgen. Det vil være hyggelig å bli flere enn
meg som vil være med og utvikle hagen til en
plass å føle tilhørighet og et møtested. Ta
gjerne kontakt med Borgen nærmiljøsentral.

Foto: Tor Ole Bergan

Det foregår en rehabilitering av balkongdekke,
tak og vegger. Det vil komme nye fronter i
frostet, hvite glass. En side pusses opp av
gangen, og arbeidet på nedsiden, mot Oslofjorden, er godt i gang. Baksiden ferdigstilles mot
midten eller slutten av januar. Uken før baksiden er ferdig, settes stillas på fremsiden mot
Borgenveien opp. Forhåpentligvis skal alt være
ferdig til slutten av mars 2021. På grunn av
herding, er det satt opp presenning på stillasene, slik at man kan varme opp og ha jevn
temperatur under arbeidet. Dessverre blir det
en del støy for beboerne under pigging av
betongen. Arbeidet tar julepause fra
20.desember til 4.januar, slik at beboerne får
en stille og fredelig julefeiring. Sameiene har
også fått nedgravd søppelløsning, og de grønne
gamle skurene vil bli fjernet. Til våren vil
gammelt gjerde langs inngangen bli byttet ut
med kantstein. Dette vil gi et skikkelig løft for
området.

Elisabet Larsen, mangeårig pensjonist.

God jul fra styret i
Askerlia boligsameie 1 og 2
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Borgen innbyggertorg - ditt nabolagshus
kan også få dataveiledning, delta på barseltorsdag og LHL har seniortrim for å nevne noe. For
full oversikt over faste aktiviteter se i oversikten. Merk og at de faste aktivitetene kan
endre seg hele tiden.
På Borgen innbyggertorg har vi et eget bookingsystem. Hvis du lurer på mer om hvordan
våre møte- og aktivitetslokaler ser ut kan du gå
inn på https://utleie.asker.kommune.no/ og
søke opp Borgen innbyggertorg.
Innbyggertorget på Borgen er en levende møteplass som vi skaper sammen. Møteplassen skal
bidra til et aktivt, inkluderende og helsefremmende lokalmiljø og den er åpen for alle. På
innbyggertorget kan lag, foreninger, frivillige
ildsjeler, næringsdrivende og kommunale aktører benytte lokalene til arrangementer og aktiviteter som er til nytte og glede for lokalmiljøet. Her kan vi sammen skape opplevelser,
aktiviteter og lokal tilhørighet. Innbyggertorget
på Borgen er et av åtte planlagte innbyggertorg
i hele Asker.

På innbyggertorget vil du få veiledning innen
kommunale tjenester via innbyggerservice
(tidligere kalt servicetorget). Innbyggerservice
hjelper deg med å finne frem hvis du trenger
hjelp i det kommunale systemet. De er fysisk
tilstede hver tirsdag og onsdag mellom kl 09.00
-15.00.

Kafe KIME på innbyggertorget er en sosial
entreprenør drevet av Borgen nærmiljøsentral
(les mer om Kafe KIME i egen artikkel).
Kafeen har en åpen og tilgjengelig plassering
på huset, og er det første du møter når du kommer inn på innbyggertorget.
Det er mange som fyller innbyggertorget med
innhold og aktivitet, og derfor har aktivitetene
på innbyggertorget flere ulike ansvarlige arrangører. De som vil arrangere aktiviteter som
er åpne for alle i lokalmiljøet og er gratis, vil i
hovedsak få leie rom gratis. Slik blir lokale
initiativ en del av innbyggertorgets åpne program. På Borgen innbyggertorg kan du delta på
seniorlunsj, kulturskolen har aktiviteter for
barn, eldrerådet har startet opp med eldrerådets
time, DNT har oppmøte for nærturaktivitet. Du

Asker bibliotek har en bokomat på innbyggertorget. Den fungerer litt som en brusautomat,
bortsett fra at den er mer helsefremmende, at
den er gratis og at den bidrar til kulturell
kapital. Du må ha bibliotekslånekort for å
bruke den, og bøker både lånes og leveres tilbake i automaten. Du kan dessverre ikke
bestille bøker fra hovedbiblioteket og hente
dem i automaten. Per nå er bokomaten fylt opp
med barnelitteratur, men dette kan endre seg
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ved behov. Bokomaten fornyer litteraturinnholdet ca 4 ganger i året.

Ditt innbyggertorg
Vil du kanskje lære noe bort, eller lage et
arrangement som er åpent for alle, eller starte
en aktivitets- eller interessegruppe? Eller vil
organisasjonen din bruke lokalene til
organisert aktivitet?

Bokbytteboden er tilgjengelig i sommerhalvåret. Boden er en arena der innbyggere
kan bytte litteratur med hverandre. Denne er
godt likt og brukt og derfor har vi og måttet
komme med en veiledning på hvordan bruke
den:

Kom innom og ta en prat, så hjelper vi deg i
gang, eller send en forespørsel på e-post til
borgen.innbyggertorg@asker.kommune.no.

•I bokbytteboden kan du levere en bok og ta
en bok. Prinsippet er enkelt.

Åpningstider Innbyggertorget:

•Det er viktig at litteraturen du deler er av
oppdatert karakter. Gamle leksikon, atlas etc.
er ikke av interesse.

Administrasjon:
man-fre 09.00-15.00

•Lever maks 3 bøker av gangen. Det er ikke

Innbyggerservice:
tir-ons 09.00-15.00

en anledning til å tømme bokhylla. Da kan du
ta med deg bøkene til Yggeset.

Kafe KIME (Sjekk deres facebook)
man-fre 11.00-17.00

Tekst: Marte Kjølstad. Foto: Elin Eike Worren

Borgen innbyggertorg - aktivitetskalender:
FB: @borgeninnbyggertorg

Se mer info: www.aktiviasker.no
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Borgen nærmiljøsentral
Hva driver Borgen nærmiljøsentral med i
disse koronatider?

- Frokostklubb med mat og foredrag på fredager på innbyggertorget.

Tor Ole Bergan, som i tillegg til å være styreleder i Borgen vel, er styreleder for Borgen
nærmiljøsentral, forteller at nærmiljøsentralen
forsøker å tilpasse seg situasjonen.

Nærmiljøsentralen har dessuten et prosjekt med
midler fra Helsedirektoratet for å kartlegge
hvilke aktiviteter som finnes for seniorer på
Borgen og hvordan vi kan nå ut til flere. Når
korona-situasjonen blir bedre igjen, skal vi
invitere DNT, Borgen vel, Borgen Lions, Vardåsen kirke og Asker kommune til en samling
for å se hva vi kan gjøre sammen og om vi bør
ha flere tilbud.
Borgen nærmiljøsentral driver Kafe KIME
Mange vet kanskje ikke at det faktisk er nærmiljøsentralen som driver Kafe KIME på Borgen innbyggertorg. KIME ble opprettet fordi vi
ønsker å få flere kvinner med minoritetsbakgrunn ut i jobb og på Kafe KIME tilbyr vi
opplæring av våre ansatte. Nå i høst har vi en
praksisgruppe med kvinner fra Afghanistan,
Kurdistan, Tsjetsjenia og Nepal. Kom gjerne
innom for å smake på en av rettene våre! Vi har
kafemat og takeaway, og tar imot bestillinger
til både selskap og møter.

Klare for tur i god korona - avstand

- Vi har blant annet startet en ny aktivitet i
samarbeid med DNT, forteller han. Hver onsdag
kl. 11 er det nærtur med begrenset deltakelse og
åpent hus med vafler etterpå på KulturHagen,
der vi har kontorer.

KIME drives som en sosial entreprenør. Det vil
si at KIME er startet for å bidra til å løse et
sosialt problem: Arbeidsløshet blant kvinner
med minoritetsbakgrunn. Vi jobber nå med å
bygge opp en bærekraftig modell der vi selger
produkter og tjenester. Tilbakemeldingene fra
våre kunder er veldig bra, utrolig mange skryter av maten vår! Men skal vi klare å drive
kafeen videre, trenger vi at Borgenboere støtter
oss. Så kjøp gjerne mat fra KIME om dere vil
ha god mat og samtidig bidra med noe positivt
for nærmiljøet.

I vanlige tider har nærmiljøsentralen disse aktivitetene:
- Språkkafe med frivillige og lærer på Borgen
innbyggertorg hver tirsdag med sosialt treff og
mulighet for å praktisere og lære (mer) norsk.
- Matgruppen "mat&prat" på Kulturhagen hver
onsdag der vi lager forskjellige matretter og
treffes på tvers av alder og kultur.
- Ukens SMS - matlaging med elever og
ansatte på SFO på flere skoler.

Vi vil ha med oss flere!
Borgen nærmiljøsentral ønsker flere menn
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Nettside: paaborgen.no
Facebook: Med hjerte for Borgen og
Kafe Kime

Jon Christofersen fra historielaget holder
foredrag med gamle historier fra Borgen

velkommen til aktivitetene våre. Kom gjerne
med initiativ til nye aktiviteter dersom dere har
lyst til å være med på å starte noe nytt.

Christine Owe (t.h) er kjøkkensjef på Kafe KIME
og Hilde Skogedal (t.v) er styreleder for KIME
og daglig leder av Borgen nærmiljøsentral

Styret til Borgen nærmiljøsentral har fem faste
medlemmer: Tor Ole Bergan, Rikke Berggren,
Anette Wagle, Rana Joud og Mehrdad Seyed
Asgari. Dersom du vil være med i styret, ta
gjerne kontakt med daglig leder Hilde Skogedal
(hilde.skogedal@paaborgen.no). Vi har styremøter seks ganger i året i tillegg til årsmøtet.
Hilde Skogedal
Daglig leder Borgen nærmiljøsentral/
styreleder Kafe Kime

Vi jobber alle i KIME! Kafeansatte,
praksiskandidater, kjøkkensjef og styreleder
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Ola Tollefsen Bussreiser
Fin i farta i 50 år - en bussjåfør med godt humør
Ola Tollefsen er en livsglad og sporty pensjonist bosatt i Huldreveien på Borgen, som virkelig lever opp til busssjåfør sangen som unger
har sunget i mange år: «en buss-sjåfør, en buss
– det er en mann med godt humør».

Hele sitt liv, fra barnsben av og frem til i dag,
har han vært en aktiv herremann med flere
opplevelser og menneskemøter som bare få av
oss kan drømme om.
Han har vokst opp på Tallåsen som var et småbruk og en seter i Uvdal, der han brukte mange
av sine barneår på å delta i det daglige arbeidet
på setra. Der dagsarbeidet bestod i bl.a. melking av kyr og kutting av forgress til dyra. Da
var det ikke motorisert slåmaskin slik som i
dag, for de hadde bare ljå. Det kroppsarbeidet
har nok muligens vært med på å bygge opp den
idrettsatleten han kom til å bli seinere i livet.
Men livet til gards var ikke bare hardt arbeid,
det var tid for kos også. Man kunne se mannen
virkelig gløde og utstråle en varme av nostalgiske følelser når han beskrev turer i hesteslede
i påsken som 12 åring, der han fikk sove på
sleden med en saueskinnspels over seg. Dette
var et gode han fikk oppleve fordi han var med
på turer der turister ble fraktet i hest og slede
opp på fjellet i vakker snøvinterkledning som
glitret om kapp med sola og barneøyne under
en skinnfell.

Foto: Tom Simonsen

Veien blir til mens man går er det noe som
heter, og det også for unge Tollefsen. For å
styre store kjøretøy på landeveien var noe som
passet Ola godt. Dermed ble ikke veien lang til
å starte eget turbussfirma. Dette gav han noe
som han beskriver som et godt og rikt liv, ikke
rik på penger, men rik på menneskemøter og
reiseopplevelser. Det var også her han møtte
sin store kjærlighet i livet, sin vakre og gode
fru Marit. På en av sine turer i det store utland
hørte han en kjent stemme mens han drev og
lempet kofferter om bord i bussen. «Næmmen
hei Ola, er du her?» Han nærmest dunket hodet
i busslemmen av overraskelse, for der stod
plutselig en bekjent som het Anne. Når overraskelsen hadde lagt seg og gjensynspraten
hadde roet seg, fikk Ola en oppgave av Anne.
Han skulle se til søsteren hennes som også var
på reise og være litt guide og vise henne rundt.
Hun het Marit, og ja da skjønner du sikkert det
som skjer videre, det som skjer noen ganger
når mann og kvinne møtes - hjerter kan settes i
brann. Disse to kom til å bli to sjelevenner. De
fant fort ut at de hadde felles interesser når det

Barndomsnaturen har nok vært med på å inspirere han til å tilbringe somrene som gjetergutt
på Vasstulan da han ble ungdom. Godt rustet til
hardt kroppslig arbeid gikk ferden videre til et
firma som har bygd postgirobygget og tunellen
opp til Gaustatoppen, nemlig entreprenørselskapet Furuholmen. Som 16 åring fikk Ola spesialdispensasjon til å kjøre anleggsmaskiner for
dem.
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gjaldt busser. De var begge skjønt enige om at
det var busskomfort som gjaldt og da var de
samstemte om at MAN cityliners busser var det
som gjaldt, for makan til komfort skulle man
lete lenge etter. I citylinerne var det lunt og
koselig og fargen var varm som kjærligheten.
Nemlig rød, både på utsiden og på innsiden, på
setene og gardinene, ikke kald som blått, konkluderer Ola med, med et lurt smil om munnen.
Marit, Olas livsledsagerske og hjertevenn, ble
rost opp i skyene med en varme av de sjeldne.
Det synes tydelig at Ola brydde seg om denne
kvinnen som han skulle dele livet med, som ble
hans kontordame og reiseleder.

øverste etasje i en blokk uten heis, for da får
han beveget seg en del opp og ned trapper i
hverdagen, noe som holder han ung lenge.
Årene med turbusser har fraktet gjester til
mange land og noen av dem er Frankrike,
Tsjekkia, Russland, Østerrike og Tyskland.
Men nå i korona-tider så er det bare vårt eget
vakre land som gjelder. Og drømmen er at
korona-situasjonen bedrer seg slik at augustturen til Bornholm ikke må avlyses. Nå som
han er pensjonist har han solgt bussene til sin
gode venn og hjelper Hans Martin Kristiansen.
Han driver busselskapet HMK, som har sjåfører som ikke har nådd pensjonsalderen ennå.

Ola Tollefsen bussreiser ble opprettet i 1970 og
da med en stor buss, og etter to år hadde de
allerede utvidet til to busser. De første turene
de hadde var helsereiser til Jugoslavia og kristne grupper på tur. Ferden til flere steder, både
Dubrovnik, Split og Sarajevo, og i Sarajevo var
de også med å kjøre gjester til forskjellige tilstelninger på Vinter OL, noe som Ola uttrykte
som en stor opplevelse. I tillegg nevner Ola
disse stedene han har kjørt til som perler vel
verdt å besøke den dagen vi får mulighet til
det: Trogir, Mostar og Okrug.

I år skal de sammen ha sin siste nyttårstur. Den
ferden går til Golsfjellet. Det er fortsatt plasser
til flere om dere vil på en koselig nyttårstur
med god mat og dans i hyggelig omgivelser på
fjellet. Er du interessert i å vite mer om turene
og priser så er dette nettsiden å gå inn på:
www.olatollefsenbussreiser.no

Kanskje dere er så heldige da å bli gjester på
den bussen som Marit kjøpte. Hun hadde en
mangeårig drøm om å vinne i lotto slik at hun
kunne kjøpe en buss. Og tenk, så gikk den
drømmen i oppfyllelse i 2005, og da kjøpte de
to nye busser og solgte en.

I tillegg til å være den blide buss-sjåfør, har
hans store lidenskap vært jakt. Han har skutt
hele 163 elg i Norge, og et pryder veggen i
hans koselige leilighet på Borgen. Dette utstoppete hodet hadde selskap med en utstopet hjort
og et villsvin stod og lusket i kroken. Dette var
dyr han hadde jaktet på, på mange av hans
bussturer til Kroatia.

Så nå håper og drømmer vi at koronasituasjonen endrer seg snart slik at flere drømmer kan
oppfylles. At mange igjen kan få oppfylt reisedrømmene sine både til inn- og utland. Men nå
i disse juletider så kan vi bare klamre oss til
håpet om at våre drømmer en vakker dag skal
gå i oppfyllelse. Slik at hans 3 barn og 6 barnebarn får være med pappa og bestefar på mange
flere bussturer videre.

Og som om ikke det var nok har mange års
idrettslek med Hovda-brødrene inspirert til
mange atletiske utfordringer og gleder, og gjort
han til en svært habil idrettsmann. Han har
syklet Trondheim-Oslo hele 5 ganger. Videre
har han løpt maraton 5 ganger og på ski gått
Grenaderløpet 5 ganger. Denne sportslige
iveren og gleden har videre ført til en bronse i
NM for veteraner, i 400 og 800 meter friidrettsløp. Med et glimt i øyet uttrykker den sporty
pensjonisten at han er svært glad for å bo i

Gry Cecilie Spro
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Borgen sko og veske

Foto: Gry Cecilie Spro Tekst: Rune Vik

Nå er det opphørssalg og butikken skal tømmes for varer.

Borgen sko og vesker åpnet sine dører i april
2019. Beliggenheten i underetasjen til Extra
Borgen i Borgenveien 120, var ikke optimal,
men med tanke på at det bor mer enn 6000
mennesker i umiddelbar nærhet til butikken
mente eier Rune Vik at det burde kunne gå an å
drive butikk i lokalene.

På tross av at huseierne både er forståelsesfulle
og hjelpsomme, sitter Rune Vik på leiekontrakten i minst 1,5 år til.
Nå pusses hele Borgen senter opp, og selv om
dette i første omgang gjør det enda vanskeligere å drive butikk i lokalene, så håper eieren at
dette i neste omgang vil gjøre senteret mer
attraktivt. I skrivende stund er det derfor ikke
klart hva som vil skje når butikken endelig er
tømt for varer. Mange av butikkens faste kunder uttrykker at de håper på en fortsettelse.
Men det eneste som er sikkert i skrivende
stund, er at Vik oppfordrer alle til å bruke de
lokale butikkene så langt det er mulig.

Konseptet var sko til barn, dame og herre, samt
vesker og reiseeffekter til sterkt reduserte priser. Oppstarten sto til forventningene. Nyhetens
interesse fikk kundene til å strømme til butikken og omsetningen var mer enn tilfredsstillende den første tiden.
Dessverre viste det seg etter hvert at beliggenheten var for vanskelig. Kundene uteble og
omsetningen dalte sakte, men sikkert.
Så kom korona-viruset og 12. mars stengte
samfunnet helt ned. Mesteparten av den allerede for lave omsetningen forsvant med dette.
Det ble etter hvert klart at butikken ikke kunne
fortsette.
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Friluftsparken på Trettestykket
Gjennom 2020 har Borgen vel jobbet videre
med Friluftsparken, og planene der. Dette har
munnet ut i en landskapsplan for området. Ettersom det ikke er mulig å realisere alle ønskene i landskapsplanen i én vending, har vi valgt
å fokusere nærmere på en pumptrack. Det er en
asfaltert kulekjøringsbane for rullende aktivitet
som sykler, rullebrett, sparkesykkel, mm.
Grunnen til at vi har valgt å fokusere nærmere
på pumptrack, er at denne vil generere aktivitet
og bruk av området. På lengre sikt ønsker vi å
realisere hele landskapsplanen.

gå videre med.
For å realisere planene om pumptrack, er vi
avhengig av å få inn en ytterligere finansiering
enn den vi allerede har fått. Vi har derfor sendt
inn en spillemiddelsøknad, som vi er veldig
spente på utfallet av. Får vi støtte, ønsker vi å
komme i gang med pumptrack prosjektet så
fort som overhodet mulig.
I tegningene har vi også inkludert en zipline.
Vi håper på støtte til å kunne gjennomføre
også denne aktiviteten.

For å finne nærmere ut av mulighetene for
pumptrack har vi vært i kontakt med flere entreprenører. På grunn av Koronasituasjonen har
det dessverre blitt litt uønskede forsinkelser,
men vi har heldigvis klart å få frem et konkret
tilbud fra en entreprenør som vi mener vi kan

Som en del av landskapsplanen vil vi etter
hvert oppgradere den gamle tennisbua til et
leskjul slik at den blir litt mer åpen og innby
til mer bruk.

Våre planer for området pr nå.
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Med støtte fra Velrusken (Asker Velforbund)
hadde vi en stor dugnad i begynnelsen av oktober. Med god hjelp fra mange i nabolaget og
styret fikk vi fjernet en gammel vannpumpe
som i sin tid var installert i forbindelse med
den tidligere tennisklubben. Vi fikk også fjernet den delvis råtne, falleferdige og farlige
plattingen som lå utenfor tennisbua, som også
ble ryddet innvendig for alt som ikke var til å
gjemme på. Vi fikk fjernet busk og kratt rundt
området og i «Snarveien», stien gjennom området innerst i Trettestykket. To innleide
containere ble fulle, og resten måtte kjøres til
Yggeset i etterkant. Værgudene sviktet, heldigvis uten styrtregn, men det var vått og utrivelig.
Derfor er vi en stor takk skyldig til alle som
stilte – faktisk var det overaskende nok over 20
frivillige, og de gode pizzaene fra Kafe Kime
på Borgen innbyggertorg gikk unna til lunsj!

tennisklubben hadde en for oss alle en ukjent
festeavtale med vellet – så lenge den var gyldig
kunne vi ikke søke om tippemidler. Det ble
hektisk med å få slettet festeavtalen. Etter et
par besøk på Kartverket ble feil avklart, riktige
signaturer påført og avtalen slettet rett før fristen for søknad om tippemidler gikk ut! Nå
krysser vi fingrene for at vi også får tippemidlene så vi til sommeren får laget både zipline
og pumptrack!
I arbeidsgruppen er Thor-Oskar Relander
(leder), Borghild Holsvik, Lars Timberlid
Lundheim, Torleif Galteland, Valeria Nicholson, Inger Urbye og Kjetil Sandnes.
Thor-Oskar Relander

Også administrativt har vi arbeidet med området. Det er søkt om støtte fra både Sparebankstiftelsen og tippemidler. Det siste ga oss en ny
utfordring, for det viste seg at den tidligere

Skjematisk eksempel på hvordan en powertrack kan bli seende ut
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Friluftsparken på Trettestykket –
bli med på kronerulling for å lage
et godt nærmiljø via spleis.no!
En fantastisk friluftspark begynner å ta form på
Trettestykket. For å fullføre visjonen, trenger vi
din hjelp! Friluftsparken ligger i hjertet av
Borgen, og kan bli en utrolig fin møteplass for
oss som bor her. Det finnes fra før en tuftepark,
tennisbane og tribune. Som nevnt over ønsker
vi nå å sette i gang med byggetrinn 2, nemlig en
pumptrack / kulekjøringsbane for rullende aktivitet som sykler, rullebrett, sparkesykkel og alt
annet rullende moro. Våre naboer på Hvalstad
har laget en fantastisk aktivitetspark. Vi håper
på noe lignende her på Borgen: Et sted der folk
går ut og møter hverandre til lek og moro!
Alle pengene som samles inn går til å ferdigstille Friluftsparken på Trettestykket.
Lasse Vik smiler bredt på dugnaden på
Trettenstykket.
Foto: Silje Sætran Fevik

Bli med på å gi Borgen en gave i 2021!
Gå inn på www.spleis.no og søk opp
«Friluftsparken på Trettestykket».
Valeria Marre Nicholson

Foto: Borghild Holsvik
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Overraskende intimkonsert i en
annerledes tid

Foto: Tom Simonsen

De to sang så flott og strålte om kapp med sola,
kun akkompagnert av musikk fra et keyboard.
En intimkonsert av de sjeldne som var en unik
opplevelse for alle oss i dette blokklandskapet i
Huldreveien. Beatrice, eller Akuvi om du vil,
er halv ghanesisk og halvt norsk. Hun heter
egentlig Beatrice Akuvi Hosen Kumordzie.
Akuvi er både mellomnavn og artistnavn. Det
er hennes ghanesiske navn, som betyr at hun er
født en onsdag og er lillesøster. Akuvi sier at
hun ble inspirert av nyhetsbilder fra Italia, der

En solrik og vakker vårdag i starten av en annerledes tid med koronapandemi rundt oss,
kunne vi plutselig høre glad sang og musikk
som gav håp og trøst, rett utenfor der vi bodde.
Overraskelsen ble stor da folk kom ut og så
hvem det var. Det var Borgens egen sangstjerne, Akuvi. Hun som så flott hadde sunget
sin sang «Som du er» i årets melodi grand prix
finale. Nå stod hun der og hadde gratiskonsert
sammen med søsteren sin, Anna-Lisa Kumoji.
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Foto: Tom Simonsen

artister hadde konserter i gatene for folk som
var i karantene. Og ikke rart hun ble inspirert
når hun kunne se video-bilder av karantenerammede italienere stå på sine verandaer rundt
omkring og danse og synge med. Og kanskje
til og med felle en liten gledeståre av håp i en
krevende tid, når deres lokale musikkhelter
gjorde samme stunt. Samme gave ønsket
Akuvi å gi oss her på Borgen. Vi som bor her
vil gjerne rette en stor og varm takk til henne
for dette gylne øyeblikk når pandemien truer
oss alle som en mørk uværssky.

Hagaløkka skole og Borgen skole som var med
på å gjødsle denne musikkblomsten. Når Akuvi
tenker på denne tiden så dukker det mange
gode minner opp, spesielt dansing på SFO,
skoleoppsetninger, allsang og samhold. Akuvi
husker også spesielt godt at hun og vennene
tullet mye om at hun skulle være med i melodi
grand prix junior med sangen «Nå er jeg lei av
sånne som deg, gå din egen vei». Og det er jo
da spesielt interessant at hun 15 år seinere skulle bli finalist i MGP med selvskreven låt med
det samme budskapet! «Som du er» handler om
å være sint og oppgitt over en uærlig kjæreste,
og om å ha fått nok.

Denne unge sangerinnen har mottatt anerkjennelse for sin musikk i form av et kulturstipend.
Det stipendet skal brukes til musikkutvikling.
Videre sier Akuvi at alt begynte i Asker,
sammen med sin meget musikalske familie.
Hennes kjærlighet for musikk startet allerede i
barneskolen, der hun fikk sentrale roller i skoleavslutningskonserter, hvorpå hun ble oppmuntret til å ta musikktimer. Samme oppmuntring fikk hun på ungdomscafeen. Der ble det
ble sådd et frø for en blomstrende musikkkarriere. Det var flere musikkglade elever på

Abdi Abduladir Mohamed

23

Fra Syrdahl til Extra Borgen
bygde han en romslig og flott dagligvarebutikk
i Borgenveien 120. Denne åpnet 5. juni 1970
med hornmusikk og mange fremmøtte. Med
stort vareutvalg og ferskvaredisk for kjøtt og
fisk var dagligbehovet dekket for folk flest. I
samme etasje fant du i tillegg Narvesen og
parfymeri. Nede fant du Dr. Holck, tannlege
Gagnum, Randis manufaktur, Liv Muris damefrisør, Asker Sport og Borgen Barneutstyr, som
alle var en del av servicetilbudet hos Syrdahl.
Etter hvert ble det noen utskiftninger, og bygget har gjennom tidene huset blant annet:
Asker Sparebank, Posten, omsøm, fotograf,
solarium, aromaterapi, Kirkekontor og Eldresenter med hobbyverksteder og kafe. Per Syrdahl var med på å etablere «Kløverbutik-kene»
i Asker, som denne butikken var en del av.
Vi vil gjerne rette en stor takk til Per Syrdahl
og hans familie for flott service gjennom
mange år og ikke minst Per og Randis menneskelige omtanke og væremåte. «Syrdahlbutikken» er fortsatt et inngrodd begrep for
mange eldre Borgenboere, selv om butikken
har byttet navn flere ganger.
Foto: Anne Syrdahl Grette

Fra Moelvenbrakker til moderne nærbutikk
- dagligvare i mer enn 50 år!

Per Syrdahl (snart 87) etablerte butikk i en
gammel hytte, Lyngstua, på Borgen vinteren
1969. Hytta etter Emma Evensen, lå i ytterkant
av dagens ballplass på Rønningen skole. Han
utvidet butikken med tre Moelvenbrakker og
kunne dermed åpne matbutikk for de mange
beboerne som flyttet inn i nye blokker i Askerlia, Kullebunn og eneboligene i Vardåslia.
Butikken ble svært populær som nærbutikk.
Men snart meldte behovet seg for større butikklokale. Som allerede erfaren forretningsmann

«Brakkebutikken» med Per i døra.
Foto: Utlånt av Per Syrdahl
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Borgensenteret AS eies fortsatt av Per Syrdahl
og hans familie, og forretningsbygget i Borgenveien 120 har denne høsten gjennomgått en
større renovering. Det mest synlige er nok tilbygget over «gropa» på sydsiden og en omfattende oppgradering av fasadene. EXTRA
BORGEN som nå leier hele hovedetasjen har
fått et helt nytt inngangsparti, større butikklokaler med ekstra vinduer, nye kassadisker, en
helt ny frukt- og grøntavdeling og nye kjøle- og

frysedisker/skap, som vi håper gir et nytt og
fint inntrykk for kundene. Vi regner med at alt
dette er ferdig til jul 2020.
I underetasjene «hos Syrdahl», finner du i dag:
Han og Henne Hårdesign, Borgen sko og veske, Borgen legekontor og Møterommet, i tillegg til et nyrenovert garasjeanlegg. Det nyeste
er Postens Pakkeboks som står utendørs, slik at
du kan hente dine postpakker hele døgnet.
Borgen vel gratulerer både eiere, betjening og
daglige ledere med nyrenovert bygg og «ny»
butikk!
Arne Helgesen og Anne Syrdahl Grette

Per og Randi Syrdahl åpningsdagen av den nye
butikken, 5. juni 1970
Foto: Utlånt av Per Syrdahl

Folksomt på åpningen av den nye butikken, 5. juni 1970
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Foto: Utlånt av Per Syrdahl

Julehilsen fra presten
Og sosialt har vi hatt utfordringer. Vi har ikke
kunnet være sammen med så mange vi vil på en
gang og på samme sted. Det har vært strenge
restriksjoner på hvor mange vi kan være, og vi
må forsake noe av det sosiale fellesskapets
goder. Jeg syns dette egentlig strider mot min
natur. Vi vil gjerne håndhilse på hverandre, gi
hverandre en klem, møtes fysisk i større antall i
sorg og glede. Særlig sårbart har det vært når vi
møtes i gravferder eller når noen får en krevende sykdomssituasjon hjemme.

Dag Håland soknepresten vår

Feire jul med korona rundt oss?
I jula for ett år siden hadde vi et skikkelig skeivt
juletre i kirken. At juletreet var så skakt ble et
bilde av hvordan året 2020 skulle komme til å
se ut. Vi har vært gjennom et krevende år. Det
er ganske utrolig hvordan et usynlig virus har
hemmet og lammet en hel verden og mange
menneskers liv. For et år siden så vi ikke for oss
at vi skulle utfordres av en pandemi i den grad.
Klart det har gjort noe med oss dette. Vi har
lært å ha et avmålt forhold til hverandre. Vi
kunne ikke gjøre de samme tingene som vi var
vant med å gjøre. Og mange har vært preget av
frykten og angsten som skapes ved usikkerheten
knyttet til hvor dette viruset befinner seg. Vi vil
jo ikke bli smittet, eller være smittebærere!

Vi er også åndsmennesker. Vi spør etter hva
som er meningen med dette. Hva skal det være
godt for? Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å
dempe frykten og fremme det gode midt i pandemien? Vi forsterkes i opplevelsen av å være
sårbare mennesker, og bo på en sårbar klode. I
dette søker vi sammen, og vi prøver å hjelpe
hverandre. Vi erkjenner at verken vitenskap
eller fornuft eller gode tiltak har lykkes i å ta
knekken på dette, - slik det er med utallige
andre forhold også i vår verden. Likevel ser det
nå ut til at vaksinen er på gang og kan gi nye
forhåpninger med tanke på 2021.
For meg forsterkes spørsmålet etter mening i
det vi inviteres til i kirken: Julebudskapet handler om at Gud kommer til oss for å hjelpe oss,
redde oss fra det vonde. Vi holdes oppe og vi
pøser på med lys og håp og kjærlighet og tro så
godt vi kan i disse tider. Kanskje dette er noe vi
skal øve oss på - hvordan vi tar på alvor engelens ord i juleevangeliet: «Frykt ikke! Se, jeg
forkynner dere en stor glede!»
Helt siden 12. mars dette året har jeg tenkt: Nå
trenger vi mer enn noen gang at kirken er åpen
og at mennesker kan komme sammen for å be
og hjelpe hverandre. Å stenge kirken var helt
utenkelig. Krisetider kaller oss sammen for å
vende oss til Gud med livet vårt og med alt som
skjer rundt oss. Det tror jeg mange vil kjenne
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Kirken blir stengt noen måneder i 2021.

på når vonde ting skjer og vi utsettes for nærmest uhåndterlige trusler.

Vi nærmer oss året da det skal legges nytt tak
på Vardåsen kirke. Det er et kommunalt prosjekt med en kostnadsramme på vel 20 millioner kr, og planen er at det skal gjennomføres i
2021. Detaljer ang prosjektet er ikke helt bestemt, men det er sannsynlig at kirken kan
komme til å bli stengt noen måneder sommer
og tidlig høst 2021. Det er i alle fall et svært
nødvendig arbeid som skal gjøres. I regntunge
oktober og november har det kommet mye
vann (bøttesvis i det verste regnværet) inn i
kirkerommet gjennom taket. Neste år på denne
tiden håper vi at arbeidet er gjennomført og at
taket er tett!

Denne julen og ved inngangen til et nytt år tror
jeg vi mer enn noen gang må gi hverandre de
positive signalene, og ikke glemme det vi er
helt avhengige av når det kommer til stykket:
At vi har noen å være sammen med, noen å
snakke med. Positivt kan vi bruke de mulighetene vi har (= forebygge mot ensomhet):
1.

Ta vare på hverandre!

2.

Hold kontakt med dem du kjenner, og
sørg for at du har minst 3-5 ulike nærkontakter hver uke!

3.

Ta gjerne initiativ til å gå på et besøk,
eller inviterer noen hjem til deg.

4.

Tenn lys der du er. Må alle dele håpet
så gode ting kan skje!

5.

Bruk naturen rundt deg og gå en tur i
vårt vakre nærområde!

6.

Du skal ikke deppe over smittevernsreglene under julemiddagen!

7.

Du er velkommen til å besøke kirken
når vi har Åpen kirke.

8.

Når kirkeklokkene ringer minnes vi om
høytiden som skal feires, og vi kalles til
å vende oss til Gud.

9.

Tenn et lys hjemme, be en bønn, les
juleevangeliet i Luk 2,1-20

Vår vakre og spennende kirke i vinterskrud.

God jul og med ønske om et bedre år i 2021!

Dag Håland
Sokneprest Vardåsen kirke

Håpet i julebudskapet
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Julehilsen fra det
Somaliske trossamfunnet
Kjære alle på Borgen
Dette året har vært spesielt for de aller fleste av
oss. Vi har gjort store endringer i måten vi lever
livene våre kollektivt og individuelt for å ta del
i en felles dugnad mot et smittsomt virus. Som
trossamfunn er vi vant til å holde aktiviteter,
samles til ritualer og skape sosiale møteplasser
for medlemmene våre og andre innbyggere.
Men som de fleste andre trossamfunn har vi
også stengt lokalene våre som en følge av smitteverntiltakene. Vi merker stillheten i Borgenområdet. Borgen var utrolig levende, og vi
gleder oss enormt mye til at hverdagen kommer
tilbake og aktiviteter kan starte igjen for alle
som holder til her.

I år er det digital julekalender på Facebooksiden
«Med hjerte for Borgen», laget av Borgen nærmiljøsentral.
Hver dag fra 1. til 24. desember kommer et lite
videoklipp med en hilsen fra en - eller flere innbyggere her på Borgen. Nærmiljøsentralen
takker alle som har stilt opp for å være med i
kalenderen!

Samtidig håper vi at tiden fremover vil bringe
glede for alle Borgenbeboere. Vi sender våre
tanker og empati til de som er rammet av viruset, til de som har gått bort som en konsekvens
og de etterlatte og pårørende som er i sorg.
Julehøytiden er en tid for familie, gaver og
feiring. Selv om dette året blir annerledes, håper
vi at alle får en fredelig og hyggelig tid i møte.
Med dette ønsker vi alle Borgenboere en riktig
god julefeiring og et godt nyttår!
Khadar Elmi
forstander i det Somaliske trossamfunnet

Det somaliske flagget

Fra Friluftsparken
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Foto: Borghild Holsvik

Årets ildsjel
På Borgen er vi heldige og har mange engasjerte beboere. Folk som legger sin energi og fritid
i å gjøre Borgen til et godt sted å bo. Det heier
vi i Borgen vel på. Derfor har vi opprettet en
pris: Årets ildsjel. Prisen vil hvert år deles ut på
årsmøtet.

Historiens aller første pris, «Årets ildsjel 2019»
gikk til forfatterteamet bak «Historien om
Borgen»: Jon Christofersen, Arne Helgesen og
Bente Laugerud.
Vel fortjent at nettopp de fikk den første Ildsjelprisen. Det var med glød og entusiasme for
nærområdet de jobbet med denne boken - som
ble delt ut til alle på Borgen og knytter oss slik
sammen.
Et nytt år er rett rundt hjørnet. På årsmøtet i
2021 skal en ny vinner kåres, «Årets Ildsjel
2020». Og da vil den splitter nye vandrepokalen være klar. Nominasjonen begynner nå!
Kjenner du en eller noen som fortjener prisen?
Som bruker av sin energi og fritid for å gjøre
Borgen til et godt sted å bo?

Vi håper på flere gode kandidater,
for vi vet de finnes her!
Prisvinnerne 2019: Bente Laugerud og Arne
Helgesen. Jon Christofersen var fraværende.

Send navn og begrunnelse til:
styret@borgenvel.no
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Johanna Zwaig - i kunstens kube på
Borgen

CELLARCUBE er en arena for utforskning av
kunst og samfunn, med et særlig fokus på den
sosialt og politisk engasjerte kunsten. Det er et
visningsrom for samtidskunst, et rom for relasjonelle og prosessuelle kunstprosjekter og en
lokal møteplass.

gammel kvinnekamp fra sine kriker og kroker.
Tankene til Johanna ble ført helt tilbake til
1914 da Anna Bjørset startet en internasjonal
pensjonatskole for jenter akkurat her.
Johanna har arbeidet som performancekunstner
i lang tid. Kort fortalt kan performance defineres som ”live” kunst av kunstnere. Denne
kunstformens røtter er ville og opprørske og
kan spores helt tilbake til avantgarden tidlig på
1900-tallet. En performance er ikke noe man
henger på veggen, men et verk som foregår i
tid og rom. Kroppen står ofte sentralt, en kropp
som gjør handlinger. I tillegg kan kunstneren ta
i bruk stemme, lyd og ulike visuelle elementer.
Johanna har hatt performancer både i Paris,
Poznan, Dublin, Stockholm, Island og en rekke
steder i Norge. Bl.a. på Henie Onstad Kunstsenter. Hun har og deltatt på Høstutstillingen
på Kunstnernes Hus i Oslo, Kunsthall 3.14 i
Bergen, Spriten Kunsthall i Skien og Stavanger
Kunstmuseum.

CELLARCUBE ble startet i desember 2014 av
Anne-Lise Zwaig, Astrid Solgaard og Johanna
Zwaig. Siden 2016 er det blitt drevet av AnneLise og Johanna.
I underetasjen på KulturHagen ligger det 3
særegne rom: For en del år siden het hele stedet
Englagård, og disse tre rommene var Galleri-E.
Johanna Zwaig utførte en performance her i
2013 som het:
I `LL REPEAT THIS SONG UNTIL DAWN.
Det var en sterk opplevelse for henne. Det var
som om historien fra gamle tider levde i veggene og suste og hvisket frem over hundre år
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I tillegg til performance har hun bakgrunn som
omviser og foredragsholder ved Astrup
Fearnley Museet og Henie Onstad Kunstsenter.
Hennes drøm var å ha et eget sted der hun kunne utvikle nye performanceverk og arrangere
utstillinger, performance og konserter, og muligheten åpenbarte seg her på Borgen i 2014.
Da startet hun CELLARCUBE sammen med
ovennevnte damer. Sammen skrev de vedtekter
som står ved lag. De handler om å skape en
arena for utforskning av kunst og samfunn,
med et særlig fokus på den sosialt og politisk
engasjerte kunsten.

LARCUBE her på Borgen, er Johanna en dame
som kan stå trygt på egne bein i andre kunstformer utenfor kuben. Her spiller hun på egne
strenger, hun og fiolinist Ragnar Heyerdahl. De
spiller jevnlig på Røverstaden, som er en kulturscene i Oslo. De kaller konseptet Chansons
Internationales, der fiolinens strenger og hennes stemme samspiller i god harmoni i flere
sjangre, som franske chansons, argentinske
tangorytmer, flamenco og klezmermusikk.
Å skape en møteplass der samtidskunst kan
oppleves, og der kunsten kan sette i gang
undring, refleksjon og samtaler, er en viktig
drivkraft i arbeidet med CELLARCUBE.
Avslutningsvis sier Johanna at i disse krevende
koronatider er det desto viktigere å stoppe opp
litt i kunstens verden og observere, lytte og la
tankene løpe .
Gry Cecilie Spro

Johanna i performance action.
Foto: Gry Cecilie Spro

Siden 2016 har stedet vært drevet av Anne-Lise
Zwaig og Johanna. Anne-Lise er hennes mor
og fantastiske kollega. Hennes bakgrunn er
bl.a. fra drift av skinn-, lær- og smykkeverkstedet Alsaz i hele 12 år, sammen med ektemannen sin Arne Zwaig. Så her går kunstnerlige
uttrykk i arv fra generasjon til generasjon og
har blitt et godt team her i CELLARCUBE.

Anne-Lise og Johanna Zwaig diskuterer
prosjekter sammen
Foto: Gry Cecilie Spro

De har holdt på i snart 6 år nå, både vist frem
sin egen kunst og kunst fra eksterne kunstnere.
I tillegg til å ha en god fot innafor på CEL-
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Gøy å gjenbruke gamle seil
På Borgen innbyggertorg har det denne høsten
vært et identitetsskapende prosjekt knyttet til
gjenbruk av gamle seil. Dette har vært en del
av Kulturåret 2020.

tilby inkluderende og kreativ aktivitet: at aktivitetene kunne tilpasses ulike nivåer og ferdighetsgrader, noe som vil gi Asker-folk i alle
aldre muligheten til å være med. Og det var å
fremme gjenbruk og god ressursutnyttelse. I
tillegg til at prosjektet er identitetsskapende, er
det også i tråd med utvalgte bærekraftmål med
tanke på både miljøfokus, samarbeid og ressursutnyttelse.

Ideen bak Kunst- og identitetsprosjektet «tre
seil» var å sette opp kunstworkshops i hele
Asker hvor deltagerne fikk lage kreative nye
ting av ødelagte seil. Dette var et prosjekt med
samskaping i fokus, hvor vi nådde bredt ut, og
involverte mange samarbeidspartnere og innbyggere. Det ble holdt gratis workshops på
ulike arenaer i hele Asker. På Borgen innbyggertorg hadde vi workshop for barn og besteforeldre i høstferien med workshopholder
Linda Hörnquist fra Kreati verdi. Vi hadde
workshop for ungdommer med workshopholder Dipali Machawe Karegaonkar fra Ungkultur, avd. NOVA. Og vi hadde egen workshop
for voksne på dagtid med Linda fra Kreati
Verdi. Prosjektet la opp til lokale tilpasninger
både ut fra lokal interesse, kompetanse og lokale ressurser.

Foto: «Hender og produksjon på gulvet» Marte
Kjølstad

Deltakerne i prosjektet lagde bruksgjenstander
som vesker, blomsterpotter, penal og vimpler.
Barna ble utfordret til og engasjert i å finne nye
liv til de gamle seilene. Det var fantastisk å
være vitne til den kreative prosessen de gikk
igjennom. Og det var også fascinerende å se
hvordan prosjektet utviklet seg til å bli genera-

Foto: Marte Kjølstad

Målet med prosjektet var å styrke identitet- og
fellesskapsfølelse: Med utgangspunkt i kreative
aktiviteter og symbolikk knyttet til de tre seilene i Askers nye kommunevåpen. Det var å
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Foto: Linda Hörnquist

sjonsoverskridende, der besteforeldre og andre
voksne ville delta sammen med barna. Grunnet
koronasituasjonen ble vi ikke ferdig med alle
workshopene i Asker, og vi håper vi får anledning til å gjennomføre resten over nyttår.

Forskjellen mange spør om!
Lurer du på forskjellen mellom Borgen innbyggertorg og Borgen nærmiljøsentral?
Her er en kort forklaring:

Marte Kjølstad

Borgen innbyggertorg er en kommunalt
drevet møteplass i et kommunalt lokale der
forskjellige aktører kan ha aktiviteter. Kommunen har også forskjellige tjenester der, som
innbyggerservice.
Borgen nærmiljøsentral er en uavhengig ikkekommunal forening som driver med aktiviteter og prosjekter i nærmiljøet. Nærmiljøsentralen har egne kontorer i de hvite husene
bak Søndre Borgen sykehjem (på KulturHagen) og holder på med mange forskjellige
ting.
Nærmiljøsentralen og innbyggertorget samarbeider om flere aktiviteter som finner sted på
innbyggertorget. Det er for eksempel nærmiljøsentralen som driver Kafe KIME i kommunens lokaler. Nærmiljøsentralen har en leiekontrakt med kommunen for dette.
Komplisert? Kanskje, men dette er samarbeid
og samskaping i praksis!
Foto: «Hender, saks, seil» Marte Kjølstad
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Jan Remøe
Kunstsmed i nærmiljøet

Smeden i arbeid. Her lager han en knagg med smilefjes. Den er banket og formet med
utallige slag, etter å ha blitt rødglødende smidig av varmen i essa flere ganger, som
vist i første bilde.

Har du gått tur til øvre Drengsrudvann, passerer
du den gamle husmannsplassen
Drengsrudbråten. Her har Jan og Ann Kristin
Remøe rehabilitert husene, og tilpasset stedet til
sine behov siden 2005.
Ryker det fra pipa her, kan det være smedens ild
på essen hvor jernet skal gløde, eller kanskje er
det god varme i vedovnen en kjølig og hustrig
dag.
Mange turgåere har gjennom årene blitt vant
med å møte smedhunden Maja der hun har
tuslet rundt på tunet, eller på tur med Jan. Men

hun ble gammel og syk, så nå er den tid over.
Vi er mange som vil savne henne, og ikke minst
smeden som var så vant med å ha henne rundt
seg hver eneste dag.
Jan Remøe startet opp som smed på Bærums
Verk i 1987. Der ble han i 18 år, før verkstedet
ble flyttet hit til Drengsrudbråten. Her måtte mye
gjøres før den gamle låven kunne bli en skikkelig
utstyrt smie. Noen maskiner er svære og tunge.
Men, «det man vil, får man til», sier Jan og slik
er det blitt en trivelig og god arbeidsplass for
ham og til tider også flere lærlinger. Det siste
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tilskuddet er å få bad og kontor i tilknytning til
verkstedet. Så dette jobber han med
innimellom arbeidsoppgavene på smia.
Arbeidet i smia krever stor grad av
konsentrasjon. Det er høye temperaturer og
store krefter i slagene. Jan Remøe innehar det
som trengs av kreativitet, tålmodighet og et
gode lag med verktøyet! Det har han i stor grad
laget selv. Slik får han redskaper som passer
godt til hans hånd – og ånd.
I forkant av nye produkter ligger mye arbeid i å
lage modeller og tilpassede former. Det er
nødvendig for å få et godt og nøyaktige
resultat. Arbeidet er krevende og til dels tungt.
– Det kjennes i armene etter mange år. - Nå tar
jeg ikke lenger store, tunge oppdrag som
gjerder, porter ol. sier Jan med et smil. Men
han har levert store ting til bl.a. Akershus
festning, balkong på Egertorget og og flere
restaureringsarbeider i Oslo
Hva lager så en kunstsmed? Han har kunder
spredt fra nord til sør, fra øst til vest. På bordet
ligger et vinstativ som snart skal sendes over til
Bergen. På veggen henger peisblåsere,
lysestaker og beslag av ulik slag. I taket henger

Smeden i arbeid.

diverse lamper innimellom mye annet. Når
jernet varmes ved hjelp av steinkull i essen,
eller i gassessa, blir det smidig og kan bøyes og
vris til nesten hva det skal være!
I det siste har han holdt flere smikurs. Er du
nysgjerrig, kan du stikke innom for en titt!

Tekst og foto: Connie Ursin

Den gamle husmannsplassen Drengsrudbråten er fredet. Den var en av tre husmannsplasser under
Drengsrud gård
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Eldar Hauge
Bedriftsleder med pasjon for fotografi
møtes ofte for en vennskaps- og fotografiprat.
Morten maser på meg om å bruke mer tid på
fotograferingen, men nå er det jo bare 2-3 år
igjen til jeg er pensjonist, så da får jeg all den
tiden jeg trenger.
Den seinere tid har jeg skjønt at fotograferingen har blitt mer enn hobby og avkobling for
meg. Nå har øynene åpnet seg for ideen med
fotoprosjekter, så jeg har levd mye mellom
permene i alle mine fotobøker her hjemme for
å få inspirasjon til prosjekter. Samtidig inspirerer det også til andre fotografiske tilnærminger
som høstfoto i svart/hvitt, naturprosjekt og et
prosjekt som jeg har valgt å kalle monokkel,
der sort hvitt og fargefoto varianter stilles opp
mot hverandre.
Jeg heter Eldar Hauge og jeg leder en bedrift på
Hagaløkka som heter Indra Navia. Her lager vi
landingssystemer, tårnsystemer og kommunikasjonsløsninger for luftfart. Vi har operative
systemer i 130 land, så når du er ute og flyr, så
er det vi som får deg trygt ned på bakken og
fram til gate.

Da bedriften flyttet fra Horten/Skullerud til
Hagaløkka, var det klart at veggene i våre nye
lokaler på Hagaløkka trengte å utsmykkes, og
da åpnet det seg en mulighet til et fotoprosjekt
for meg. Første tanke var å bruke storslagen
norsk natur, med Lyngsalpene, Lofoten, fjordlandskap osv., men det er det mange andre som
har gjort. Så i denne prosessen bestemte vi oss,
helt seriøst, for å gjøre Indra Navia til Verdens
Beste Arbeidsplass. Da kom jeg på ideen med
at bedriftens viktigste kapital ER de ansatte,
deres kompetanse og bidrag til arbeidsmiljøet.
Vi er en multikulturell og internasjonal gjeng
som bidrar godt på hver vår måte her på Indra
Navia. Det arbeider folk fra hele 25 nasjoner
her.

Når jeg ikke arbeider med dette, så er jeg veldig
glad i å fotografere. Jeg har holdt på med fotografi siden jeg var ganske ung. Det hele startet i
et mørkerom på en ungdomsklubb på Eidsvoll,
og siden den gang har fotografi vært en kjær
følgesvenn i livet. Jeg hadde til og med mørkerom hjemme, men i dag arbeider jeg kun digitalt med fotografi.
I 1983 ble jeg kjent med Morten Krogvolds
bok «portretter», og når jeg bladde i den forstod
jeg at det var et langt lerret å bleke når det
gjaldt portrettfotografi, så da sluttet jeg med
det. Først når jeg deltok på et av Mortens fotokurs på Vågå i 2014 fikk jeg ny inspirasjon til å
ta portrettbilder. Morten er fortsatt en viktig
mentor og inspirator for meg og han og jeg

Men det var ikke så interessant å fotografere
dem på jobb. Derimot er det interessant og vise
hva folk holder på med når de ikke er på jobb.
For på verdens beste arbeidsplass har vi balanse i livet og vi skal ha et meningsfylt liv både
privat og på jobb, så det ble til at jeg fotograferte dem når de utøver sine hobbyer. I dag har
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vi 40 bilder, i størrelse 120 x 120 cm, alle i
svart/hvitt, rundt omkring i lokalene. Det har
vært veldig moro for meg og jeg har inntrykk
av at de jeg fotograferer syntes det er moro
også. Hele veien har min gode venn og mentor
Morten Krogvold fulgt med meg på dette prosjektet, noe som er til stor glede og inspirasjon.
Her kan du se tre av bildene som pryder veggen på jobben min i dag:
Til slutt ønsker jeg å tilføye at mange sier at
fotoutstyret ikke betyr noe; det er fotografen
bak. Og det er jeg helt enig i. Utstyret lager
ikke bilder, det er det fotografen som gjør. Men
utstyret er fotografens verktøy og fotografen
må beherske sitt verktøy, akkurat som en musiker må beherske sitt instrument. Jeg har alltid
vært interessert i utstyret og jeg har brukt mye
tid på å lære meg å bruke det, slik at jeg ikke
behøver tenke på hvordan det fungerer og hvordan det skal stilles inn. Så et godt råd er å bestemme seg for hvilke funksjoner en vil bruke
og så glemme alt det andre. Da vil utstyret bli
en forlengelse av hånd og øye, slik at fotografen kan vie all sin oppmerksomhet mot det
kunstneriske.

Foto: Eldar Hauge - Andy, som er triatlet på
fritiden og direktør for salg og
forretningsutvikling på jobb.

Eldar Hauge, fortalt til Gry Cecilie Spro

Foto: Eldar Hauge - Thaibokserne Mina fra Iran
og Sergi fra Spania. De er systemingeniører på
tårn.

Foto: Eldar Hauge - Fjellklatreren Gonzalo fra
Spania, som arbeider med satellittbaserte
landingssystemer.
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Gatekunstneren «Arladiss»

Arladiss i fullt arbeide med sin kunst.

I våren bevilget kommunen penger til ulike
prosjekter og et av disse var gatekunstprosjektet. Seks steder i kommunen har i løpet
av høsten blitt utsmykket med fine kunstverk.
Gatekunst-prosjektet skal bidra til å skape lokal
tilhørighet og et levende byrom. Prosjektet ble
satt i gang som en del av kommunens
tiltakspakke i forbindelse med
koronapandemien. I en undergang ved Asker
sentrum har Astrid Solgaard fra Borgen, med
kunstnernavnet «Arladiss» laget et kunstverk
som hun ønsker skal vise en hverdagsstemning
og glede fra nærmiljøet.

kunsten bidrar til god stemning og en fin start
eller avslutning på dagen», har hun tidligere
fortalt på hjemmesidene til Asker kommune.
Vi syns det er stas at en fra Borgen er med på
dette prosjektet og har derfor spurt Astrid om
hvordan hun har gått fram med sine kunstverk.
Alle bildene er basert på fotografier av barn
som bor på Borgen. Arladiss har sittet ute i
Huldreveien sammen med barn, naboer og
venner på varme sommerdager og tatt bilder i
situasjoner som gjør henne ekstra glad. Hun
syntes at denne hverdagsstemningen av barn i
fri lek en varm sommerdag var en fin ting å
dele med mennesker på vei inn til Asker
sentrum.

«Forbipasserende smiler og er veldig positive
til at det blir farger og kunst her. Undergangen
er en del av hverdagen for mange og jeg håper
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Her har hun også tatt bilder av barn som bor i
området når de er i fri lek. Det er mange
måter å se verden på. Noen ganger hører hun
ting om Huldreveien som ikke er del av egen
erfaring og virkelighet. Hun har bodd her i 14
år.

sitt morsmål og med sitt eget skriftspråk.
Arladiss forteller at hun har holdt på med dette
en stund: «Jeg startet med gatekunst i 2014. Da
bodde vi et halvt år i Spania. Der var det
mange gamle forlatte bygninger jeg kunne øve
meg på. Jeg brukte nesten bare kritt i
begynnelsen og undersøkte ulike teknikker for å
få overført den lille tegningen på papiret over
til veggen. Utforskningen endte opp med et
prosjekt der jeg tegnet barn som lette etter et
sted å sove eller være i utkanten av byen.»

Fra Asker Sentrum

Arladiss hadde lyst til å male noe av det hun
selv så og erfarte alle gangene hun er ute og
deler hverdag med naboene sine. Lek,
fellesskap, frihet og veldig mye livsglede.
Påfugl-landet på innbyggertorget i Borgen, er
også hennes verk. Etter at hun hørte låta til
Karpe Diem, «Jeg er en påfugl», tenkte hun at
vi må ha en påfugl på Borgen. Noen ganger
skilles og defineres vi utfra landegrenser, selv
etter at vi alle deler det samme passet.
Arladiss fikk lyst til å skape et rom der vi alle
kan høre til, et Påfugl-land. I vingene til
påfuglen har ulike personer fra Borgen
skrevet inn ordtak som er viktige for dem på

She shines like summer. Garasje i Huldreveien

Når det gjelder nye prosjekter jobber hun nå
med skisse til en vegg på innbyggertorget.
Veggen skal stå ferdig mars 2021. Akkurat nå
utforsker hun hvordan få inn ulike vinkler som
tar inn den globale tyngdekraften i et lite
byggverk. «Kan man møtes fra rett opp, opp
ned eller sidelengs i samme rom? Jeg synes det
er et morsomt utgangspunkt for en møteplass
som skal romme ulike aldre, interesser og
kulturer. Er det mulig å få til?» spør Arladiss
oss.
Abdi Abduladir Mohamed
Foto: utlånt av Arladiss

Påfulglandet på Borgen innbyggertorg
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Rare vintre og rypejakt i Vardåsen
Området har fra gammelt av ligget i en trekkrute for elg, mellom Vestmarka og Kjekstadmarka.

kjennelige kjennetegn som de små
«ostepoppene» er.
Kort etter fester en av mine fuglehunder stand.
Og han presenterer to flotte vinterryper som
flyr opp.

Myra ved Vardevann har vært en god spillplass
for orrfugl og i bratta ned mot Langemyr og
Jutemyr kunne man tidligere risikere å støte på
selve sjefen sjøl. En spillegal tiur på vårparten
er ikke å spøke med.
Det har aktivt vært drevet både elg- hare- og
skogsfugljakt helt frem til 1970-tallet. Tror til
og med at harejakt har vært drevet frem til inn
på 2000-tallet. Elg- og rådyrjakt drives fremdeles. Her samarbeider grunneiere i vårt område
med grunneiere i Vollen/Vardåsen jaktlag.
Vardåsen er et område som i dag gir rekreasjon,
sjelefred og naturopplevelser for en stor del av
Askers befolkning. Men selv i dag favner Vardåsen tilhold for firbent vilt og av og til bevingede arter som orrfugl. Vardåsen er tilgjengelig
nesten 360 grader rundt. Fra Borgen, Gullhella,
Heggedal, Solberg, Dikemark og Drengsrud.
Følgelig er området såpass trafikkert at dyrelivet naturlig begrenses.
Stor var derfor min undring da jeg sent en desemberdag i 2019 gikk på rypespor ute på brinken mot Solberg. Ble også bekreftet ved umis-

En av rypene fikk vi også fotografert. Dessverre er et mobilkamera ikke særlig proft. Men
dog, et minne ble det.
Så hva er det som har skjedd? Rype i Vardåsen? Jeg vet at for mange år siden fotograferte
bokhandler Stenseng ryper oppe på Haveråsen.
Men hva gjør at Lagopus (rype) finner tilhold
på en liten sukkertopp midt i Asker?
Rypas naturlige tilholdssted er jo fjellet!
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Men svaret kommer relativt raskt:
Det hadde vært en tung og strevsom førjulstid
for rypa med tilhold rundt Blefjell og Kongsbergtraktene. Snø, regnvær, kulde og blåst har
polert beitemarkene til rypa. De fant rett og
slett ikke mat der. Og med stiv kuling fra vest
var det fort gjort for disse matflyktningene og
ta en svipptur innom Vardåsen på matsank.
Om vi vil treffe på rypa i år også? Blir det
rypejakt her? Det håper jeg ikke. Hu trives nok
best der hjemme i fjellheimen. Men et flott
minne ble det, fra et lite paradis som Vardåsen
er.
Lars Petter Berg (tekst og foto)
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Wentzel-hytta

Wentzel-hytta ble bygget av ekteparet maleren
Gustav Wentzel og forfatteren Kitty Wentzel i
1896. Tomten til hytta ble skilt ut fra eiendommer som fra gammelt av tilhørte gårdene
Vinnulstad og Hauger. Ifølge deres sønn Bjørn
Wentzel besto hytta bare av en stor stue med
innebygget seng, langbord, en peis og en gammel vedovn. Fra stuen var det trapp opp til en
åpen gang inn til hemsen, hvor det var to flatsenger under skråtaket.

Søndag 6.september, på selveste «Kom deg utdagen», ble vakre Wentzelhytta på toppen av
Vardåsbakken åpnet av ordfører i Asker, Lene
Conradi. På grunn av smittevern var det dessverre kun inviterte gjester.

Det er blitt lagt ned en stor innsats av frivillige
og snekkere, samt fra administrasjonen i kommunen og i DNT Oslo, for å ferdigstille hytta
og området rundt. Nå håper de at mange folk
fra fjern og nær, små og store, vil besøke hytta
som et av sine turmål.

Hytta ble i flere år flittig benyttet av familien
og deres kunstnervenner, blant andre Olaf
Gulbransson, Peter Rosenkrantz Johnsen, Erik
Lie og Waldemar Theodor Dons. Noen år
senere, i oktober 1917, lånte forfatteren og
bildekunstneren Gösta af Geijerstam og hans
kone Astri Smith hytta et halvt års tid.

Her er det en fantastisk utsikt! På toppen av
Vardåsen ser du fjorden, Marka og ut over store
deler av bygdene i Asker. Her er det muligheter
for å vandre på merkete stier, klatre i spennende
fjellsider, sette utfor i slalåmbakken like ved
om vinteren og bade i Vardetjern om sommeren.

Hytta ble imidlertid etterhvert utsatt for så mye
hærverk at familien Wentzel etter hvert ikke
ville beholde den, og til sist solgte den for kr.
2000.
Hytta består av en gang, og ett rom med
Wentzel sin originale seng som egner seg perfekt for boka og tekoppen. Hytta er ubetjent,
og har fire sengeplasser. Det er ikke vann på
hytta så du må selv ta med vann eller hente
vann i Vardetjern for koking. En koselig liten
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Overraskende fuglemøter
ved Drengsrudvann
Skarv på avveie?
Skarven er en sjøfugl som er mest kjent langs
kysten. Nå er den stadig å se ved Øvre
Drengsrudvann også.
Fjærdrakten suger vann. Derfor er den en god
dykker, men det gjør også at den ofte sitter
med vingene utspent så de kan tørke.

hytte, perfekt for en familietur eller vennetur.
Ja, man må være litt glade i hverandre for å
sove på hemsen.
Siden 1965 har Wentzel-hytta vært eid av Asker kommune. Frem til 2014 ble den brukt av
ulike speiderlag, men forfalt med tiden kraftig
på grunn av manglende vedlikehold.
I februar 2017 ble det bestemt at hytta skal
driftes av DNT Oslo og Omegn og Asker
Turlag, som del av kommunens partnerskapsavtale for folkehelse. Overtakelsen ble forsinket, blant annet på grunn av problemer med
utedoen. I september kunne hytta endelig åpne,
etter at Asker Turlag hadde bygget ny utedo og
ny gapahuk.

Spurvehauk på jakt
Plutselig forsvinner alle småfuglene fra fuglebrettet en tidlig morgen. Hva skjer?

Les om Asker Turlag på
www.asker.dntoslo.no. Der finner du ut hvordan man bestiller hytta eller de andre fire DNT
hyttene i Asker. Bli medlem i Asker turlag og
nyt godt av medlemsfordelene og ta kontakt
med turlaget om du har lyst å bidra som frivillig hyttevakt eller turleder.

Vi stusser et lite øyeblikk før skremselen åpenbarer seg på grenen ovenfor fuglebrettet. Der
har spurvehauken satt seg ned. Litt skuffet
over at alle de små forsvant.

Av smittevernhensyn må all overnatting forhåndsbestilles, og det er nå ikke tillatt med
dropin og dagsbesøk på de ubetjente DNThyttene.
Sparebankstiftelsen har nå gitt en fantastisk
julepresang på kr 180.000 til stier rundt to
hytter i Asker, sier Cecilie Bergsås fra DNT.

Tekst og
foto:
Connie
Ursin

Ingeborg S. Dolven, DNT Asker Turlag
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Historieboken
Historieboken som Borgen vel ga ut i fjor har
vi fått mange gode tilbakemeldinger på. Dens
kvalitet har også ryktes til langt utenfor vårt
område! I etterkant av at den ble delt ut til alle
beboere på Borgen før jul i fjor, er det også
solgt bøker til tidligere Borgenboere, som har
flyttet ut.

Vi har enda boken på lager, den er fortsatt til
salgs på Innbyggertorget. Så er du i beit for en
julepresang nå på fallrepet, går du på Borgen
innbyggertorg og kjøper den der. I nødsfall kan
du kontakte undertegnede, 45 20 69 64, for jeg
har noen liggende, som venter på å bli solgt!
Tor Ole Bergan

blant annet Borgenposten, Budstikkas arkiv,
lokalhistoriebøker og lokalhistoriewiki. Ved
hjelp av den digitale postkassen Dropbox fikk
vi lagret utkastene til artikler og delt stoffet med
hverandre underveis på en effektiv måte. Gårdshistorien ble den mest arbeidskrevende og omfattende delen av boka. Her trengtes grundig
kildegransking og stor kompetanse. Mange
eldre Borgenboere ble intervjuet, gamle fotografier ble samlet inn og scannet. Vi hadde
mange idedugnader og skrivemøter og flere
åpne møter på Innbyggertorget der vi presenterte litt fra den kommende boka. Vi hadde også
mange turer til fots rundt omkring på Borgen og
i Vardåsmarka. Stadig på jakt etter gamle brønner og vannledninger. Rester av gravhauger,
gamle veifar og konturer av stolpehus gav oss
mye kunnskap og underlag for historieboka.
Registrering av hytter og 36 gamle hyttetomter
med gårds og bruksnummer var også en interessant oppgave. Så vi kan trygt si at arbeidet med
boka tok et flersifret antall timer totalt. Heldigvis bidro mange med sponsormidler slik at utgivelsen ble finansiert, og boka kunne gis som
julegave til Borgens befolkning julen 2019.
Vi er glade for at «Historien om Borgen» er
blitt godt mottatt, og ikke minst at skolene på
Borgen bruker boka aktivt i undervisningen.
Jon Christofersen, Arne Helgesen og
Bente Laugerud

Slik ble «Historien om Borgen» til
Ideen om å utgi en bok om Borgens historie
oppsto høsten 2017 etter inspirasjon fra liknende utgivelser i andre vel og historielag i Asker.
Vi dannet vår lokalhistoriegruppe under
Borgen vel med det formålet for øye. Startfasen
innebar å hente fram allerede publisert stoff fra
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Quiz

7. Hvor mange meter over havet rager Vardåstoppen?
a) 349 m.o.h.
b) 402 m.o.h
c) 439 m.o.h

1. Hvor mange leiligheter/rekkehus/villaer er
det på Borgen?

8. I januar 2020 ble Asker en del av en ny storkommune. Hva het de gamle kommunene som
nå er sammenslått med Asker?

a) 1.010
b) 2.010

a) Hurum og Røyken kommune

c) 3.010

b) Oslo og Bærum

2. Hvor mange bor på Borgen?

c) Bare Bærum

a) ca 4000

9. Når åpnet Asker kulturhus?

b) ca 5000

a) 1994

c) ca 6000

b) 2000

3. Når ble Borgen vel stiftet?

c) 2004

a) 3.10.1926

10. Hvem fikk prisen som årets ildsjel i Borgen
i fjor?

b) 3.10.1936

c) 3.10.1990

a) Forfatterteamet bak «Historien om Borgen»

4. Hvor mange eiendommer/boliger var det på
Borgen da vellet ble etablert?

b) ingen
c) Borgen ungdomsskole

a) 22
b) 32
c) 52
5. Hva var vellets første oppgave på Borgen?

10 - Forfatterteamet bak «Historien om Borgen»
9 – 2004
8 – Hurum og Røyken kommune

a) Skrive Borgenposten

7 – 349 m.o.h.

b) Rydde plast

6–1

c) Brøyting av veiene på Borgen

Borgen

6. Hvor mange ungdomsskoler har vi i
Borgenområdet?

5 – Brøyting av veiene på
4 – 32

a) 0

3 – 3.10.1936

b) 1

2 - 6000
1 – 2010

c) 2

SVAR:
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Kjære Borgenboer!

lemmer i vellet. Medlemskapet er frivillig, med
unntak av eiendommer ved veiene rundt
Trettestykket som, i forbindelse med utbyggingen på 1970-tallet, har et punkt om medlemskap i det opprinnelige skjøtet.

Hva vet du om Borgen vel og hva vi gjør?
Borgen vel er en frivillig organisasjon stiftet i
1936. Den viktigste oppgaven den gangen var
brøyting av veiene til de få fastboende her.
Etter store utbygginger rundt 1970 og på slutten av 1980-tallet har Borgen gjennomgått en
enorm utvikling, som også vellet har vært en
del av. Vi er blant de største vellene i Asker
med ca 450 betalende medlemmer. Med over
2.000 eiendommer/leiligheter på Borgen er
potensialet stort. Tenk hva vi kunne gjort for
lokalmiljøet med flere midler, om alle var
medlem! Håper du som ikke er medlem melder deg – ta gjerne kontakt!

Kontingenten ble på siste årsmøte hevet, etter å
ha stått stille i flere år:
Kr 280 for villaeiendommer / rekkehus
Kr 140 for småhussameier, der alle er
medlem og kontingenten sendes felles til en kontaktperson
Kr 70 for blokkleiligheter, når alle leilighetene er medlem og kontingenten
sendes felles til en kontaktperson

Styret består for tiden av 7 personer, valgt på
årsmøtet vi har i mars hvert år. Vi arbeider for
et godt bomiljø for alle på Borgen, enten du
bor i blokk eller villa. Ikke minst er vi en viktig påvirker overfor kommunen, som hører
med og på oss. Med flere medlemmer ville vi
stilt enda sterkere overfor kommunen. Saker vi
spesielt er opptatt av er følgende:

•

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Om du ikke har donert Grasrotandelen til
andre lag/foreninger, kan du gi den til Borgen
vel - til beste for ditt lokalmiljø. Dette er et
lovpålagt utbytte og går ikke ut over innsats/
premiebeløp. Neste gang du kjøper lotto, be om
å få registrert «Borgen vel Asker» som din
Grasrotmottaker! Borgen vel takker deg for
tilskuddet!

Høringsinstans i utbyggingssaker og
andre saker som vedrører Borgen

Hjelp oss med å holde medlemsregisteret oppdatert. Er navnet feil på din adresse, vennligst
si oss en tilbakemelding. Dette vil du se når vi
deler ut medlemsgiroen for 2021 utpå vinteren.

•

Borgenprosjektet og dens prosess

•

Borgen friluftspark på Trettestykket 33

•

Medarrangør av Borgendilten, Borgenlekene og Jul på Borgen

•

Etterfylling/ettersyn av 21 gruskasser

I noen tilfeller blir kontingenten betalt av samboer/ektefelle til det navnet som står på giroen.
Derfor er det fint om du enten betaler fra den
som står på giroen, eller i hvert fall opplyser
medlemsnummeret som vil stå på brevet.

•

Innkjøp av benker til allment bruk

Vil du ikke være medlem og støtte lokalmiljøet, gi oss beskjed og vi sletter deg.

•

Skilting av turveier og stier

•

Strøm på ballplassen, Trettestykket 33

•

Utleie parkeringsplass/Trettestykket 33

•

Deler ut Borgen vels «Ildsjelpris»

•

Utgivelse av Borgenposten hvert år
(bladet du nå sitter med i hendene)

Det er innført strenge regler for personvern
som vi holder oss innenfor. Gir du oss epostadressen din, kan den registreres, og vi kan
sende litt informasjon om ting vi driver med og
som vi ønsker å formidle.
Med vennlig hilsen styret i Borgen vel
v/Leder Tor Ole S. Bergan
kontingent@borgenvel.no
Postboks 341, 1372 Asker
Bank: 1503.11.08990 / Vipps: 120990
Org. nummer: 993 597 759

Medlemskapet i Borgen vel følger eiendommen, derfor er egentlig alle eiendommer med-
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