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Meningsfulle 
høytidsdager 
og feiringer
Etter to år med nedskalert og 
annerledes feiring av både 8. mai 
og 17. mai, føles det veldig godt 
å gjenoppta tradisjonene. Vi har 
feiret på alternative, kreative og 
verdige måter gjennom pandemien 
– men ikke i fellesskap. 

Årets 8. mai ble en helt spesiell opplevelse. Det var 
første gang siden vi ble ny kommune at vi kunne 
gjennomføre arrangementene slik vi ønsker, med 
kor, korps og publikum. At det igjen er krig i Europa 
preget naturlig nok både markeringene rundt i 
kommunen og den tradisjonsrike veteran- 
mottakelsen, som i år ble avholdt i Bærum rådhus. 
Vi kjente på et større alvor, men også en enda større 
takknemlighet for friheten vår, og for innsatsen til 
alle som har kjempet og som kjemper for frihet og 
demokrati i hele verden. 
Krigen i Ukraina vil også være med oss i tankene 
når vi skal feire 17. mai. Vi skal glede oss over at 
barnetogene er tilbake, og at vi kan samles på åpne 
møteplasser der alle får være med. Vi skal glede oss 
over alt det gode engasjementet i Asker både på 17. 
mai og resten av året.
2022 er Frivillighetens år, og det er Skeivt kulturår. 
Jammen var det bra at samfunnet åpnet opp igjen  
i tide! Frivilligkraften og likeverdet er livsnødvendige 
ingredienser i samfunnet vårt, og det beste er at vi 
alle kan bidra, som oppmerksomme, hjelpsomme, 
åpne og rause medmennesker. 
Bli med på feiringen! 

Lene W. Conradi
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ORDFØREREN HAR ORDET
INNHOLD 

DENNE UTGAVEN

Redaktør: Svein-Ivar Fors

Utgiver: Kommunedirektør 
Lars Bjerke

Telefon: 66 70 00 00

E-post: askermagasinet@
asker.kommune.no

Nettsider: www.asker.
kommune.no/ 
frivillighetsmagasinet

Design: Hyper

Trykk: 07 Media

Opplag: 42 000

Forsidefoto: Vibeke Glosli

Neste utgave av  
ASKER-magasinet  
kommer 15. juni. 

Utgitt av: Asker kommune.

Distribueres til alle  
husstanderi Asker  
kommune.

←

Fint for 
miljøet
Stillegående elektriske 
gravemaskiner brukes 
til anleggsarbeid 
på Nesøya. – Asker 
ligger langt framme 
i miljøløypa, sier 
miljørådgiver Jonas 
Vevatne i kommunen.

←

I regnbuens 
farger 
Skeivt kulturår markeres 
på Asker bibliotek og i hele 
kultur-Asker i 2022 – både i 
kommunal og privat regi. 

→ I dette magasinet kan du møte fostermor Hege, FN-veteran 
Roy, turleder Lars som oppfordrer oss til å gå Asker på langs, 
Inger som er fornøyd med innbyggertorgene  – og mange andre 
spennende askerbøringer. 

→ Askers utseende utformes for 12 år framover, og du kan si 
din mening om det. Les også om kulturfestivalen, Askers egen 
kulturuke som arrangeres 19.-22. mai, med lokale artister og 
arrangører, frivillige og profesjonelle side om side – og mye mer. 

12
↑

Ny, enklere 
renovasjons-
ordning
Asker får en ny, 
bedre og enklere 
renovasjonsløsning 
fra september 2023. 
Da kommer det en lik  
renovasjonsordning i 
hele kommunen. 

32

36

26 ↑

Asker ungdomsråd
Nora Eriksen er leder i ungdomsrådet i Asker, 
og kjemper for at ungdommen på Tofte skal 
få en skikkelig møteplass.  – Puss opp det 
gamle samfunnshuset, oppfordrer hun. 
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FRIVILLIGHET

Hege Dale er frivillig i Home-Start Familiekontakten Asker. 
– Jeg er veldig glad i barn og elsker å føle meg nyttig.

TEKST og FOTO: Tore Shetelig

Hun står og skjærer løk så tårene triller. 
Ida Feiring (17) er rover i Hyggen Speidergruppe. 
TEKST og FOTO: Tore Shetelig

Hverdagen for pårørende  
til demente er knalltøff.  
– Å pleie et dement familie-
medlem er ikke noe for pyser, 
sier Elisabeth Tufte Sand.
TEKST og FOTO: Tore Shetelig

Barnefamilier som trenger avlastning, 
kan få hjelp og støtte i inntil et halvt år. 
60 frivillige står på, og to ansatte i Asker 
kommune samordner virksomheten.
– Det er veldig bra. Vi blir ivaretatt av et 
proft apparat, gjennom de to koordina-
torene i HSF Asker. De kartlegger beho-
vene i familiene som skal få hjelp, og så 
reiser vi ut og gjør «jobben», sier hun.
Hege er mamma til to gutter – på 23 og 
25 år. De har flyttet hjemmefra.

– Så nå har jeg enda mer overskudd til å 
hjelpe andre familier. Gutta mine hadde 
godt av å se at jeg hjalp andre da de 
var mindre. Så fikk pappaen og guttene 
regjere alene hjemme en gang i uken, 
forteller Hege Dale fra Drengsrud. 
Hun har vært familiekontakt i ti år og 
stortrives.
– Ingen tvil om at jeg vil fortsette – ved 
siden av full jobb, sier hun.

Snart trer hun inn blant lederne, som 
gjør en stor frivillig innsats – for at de 35 
speiderne skal få ha det best mulig.
– Du virker som en klar ledertype?
– Ja, jeg hører de sier det, ler Ida – mens 
hun svinger kniven i raskt kuttetempo 
over løkene. Det er pølsefest hos  
speiderne, og da er det godt å ha ei  
driftig jente som Ida til å trå til.
– Hva er det beste med å være  
roverspeider?
– Samholdet. Dette er min andre familie, 
sier hun.

I dag har Hyggen-speiderne 15 ledere, 
men trenger flere. 
– Vi tar gjerne imot tre-fire voksne til 
– for å fylle alle oppgavene vi har, sier 
gruppeleder Hanne Hognestad.
– Hva gir det deg å være speiderleder?
– Mye glede. Fellesskapet vi har er sterkt 
og veldig givende. Vi har engasjerte  
ledere, som gjør en flott jobb for våre 
barn og ungdommer. Men vi vil gjerne  
bli en enda større familie. 

Hun er styremedlem i Asker Demens-
forening, og trår som medmenneske og 
psykologspesialist innen eldrefeltet til så 
godt hun bare klarer – med råd og dåd 
for folk som opplever denne sykdommen 
på nært hold.
Kjell Sandanger (82) leder foreningen.
– Jeg har en hundre prosent dement 
kone, og gullbryllupet vårt neste år blir 
ikke det det kunne ha vært. Hun begynte 
å få kjennetegnene på demens i 2018, 
og siden da er hun blitt mer og mer borte 
for meg, forteller Kjell til ASKER- 
magasinet.
På grunn av sine egne erfaringer om hvor 
tøff hverdagen for en pårørende er,  

– Jeg elsker å føle  
meg nyttig

Ida blir snart speiderleder

– Demenspleie  
er ikke for pyser

↓ GLADE HJELPERE: Familiekontakt Hege Dale 
(i midten) sammen med koordinator Sigrid 
Helene Audestad (til v.) og koordinator Åsa 
Jeppsson. 

Frivillighetens år

↑ STERKT TOSPANN: Elisabeth 
Tufte Sand og Kjell Sandanger 
står på for å hjelpe pårørende 
som har en dement i familien.

↑ LAGER MAT: Ida Feiring i full sving på 
kjøkkenet – mens Kristian Trygve Braathen 
(14) er assistent.

engasjerer han seg kraftig i arbeidet 
med å hjelpe andre som står i dette.
Elisabeth sier at mange pårørende blir 
veldig slitne. 
– Det er et enormt stort ansvar å ha. 
Faren min fikk demens allerede tidlig i 
60-årene, forteller hun.
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– Jeg er veldig  
fornøyd med  
servicen på 
innbyggertorget,  
sier Inger (75)
Søsteren hennes trengte hjelp til å få printet ut  
et søknadsskjema. Inger Concepcion oppsøkte  
innbyggertorget, og vipps så sto hun med det  
nødvendige skjemaet i hånden.

TEKST og FOTO: Tore Shetelig

75-åringen fullroser servicen på innbyg-
gertorget – der hyggelige medarbeidere 
står klar til å hjelpe til med praktiske 
problemer av denne sorten.
– Søsteren min er ikke så veldig digital av 
seg, så hun trengte hjelp til å få tilgang til 
et godt gammeldags papirskjema da hun 
skulle søke på en kommunal tjeneste. 
Hun trengte en rullator. Jeg fikk hjelp på 
veldig kort tid – av en hyggelig kvinne, 
til å få kjørt ut det aktuelle skjemaet, 
forteller 75-åringen fra Nedre Bleiker til 
ASKER-magasinet.
I stedet for at søster Bjørg Hellerud  
skulle plundre på nettet med noe hun 
ikke behersket, var hjelpen nær. Stem-
ningen var god, og søstrene kunne heller 
bruke kreftene på seniortrimmen, som 
også holder til i lokalene til innbygger-
torget i Kirkeveien i Asker.

Lisbeth Lund er veileder på innbygger-
torget, og nikker når hun hører denne 
historien.
– Selvfølgelig hjelper vi til med å tilrette-
legge for slike ting. Det er viktig å huske 
på at det er en god del nordmenn som 
ikke er digitale. Derfor er vi behjelpelige 
med å få ut ting på papir, sier hun.

Roser seniortrimmen
Ragnhild Kleiveland (74) fra Fusdal kan 
ikke få fullrost den ukentlige seniortrim-
men på innbyggertorget, som også har 
en viktig funksjon som sosial møteplass 
for «godt voksne» mennesker.
– Vi prater og hygger oss her, og så er det 
veldig fint at vi har et slikt trimtilbud, sier 
hun.
Asker skal få til sammen åtte innbygger-
torg som også fungerer som møteplasser. 

«Jeg fikk hjelp på 
veldig kort tid.»

Sist ut var Slemmestad – hvor det var 
åpning i mai 2021.
Spikkestad har foreløpig ikke noe 
innbyggertorg, men planleggingen av 
lokalene begynner i 2023.
På Slemmestad er lokalene på det gamle 
fabrikkområdet midlertidige. Etter  
planen nye lokaler stå ferdige i 2024.
Innbyggertorget på Sætre er på vei inn  
i nye lokaler i det tidligere rådhuset.
Charlotte Sætre er leder for innbygger-
torgene i Asker, og forteller at de har 
vært gjennom en fase med videre- 
utvikling.
– Nå er det deilig å være i gang igjen – og 
være mindre preget av pandemien. Vi er 
på plass med åpne møteplasser, og er 
skikkelig klare og motiverte til å gi god 
informasjon og god veiledning til alle 
som oppsøker innbyggertorgene våre. 

Skaper møteplasser sammen
– Hva er de fremste oppgavene til  
innbyggertorgene?
– Gjennom innbyggertorgene er  
kommunen nær der folk bor. Det skjer 
ved at innbyggerne får hjelp til å finne 
fram blant tjenestene og får tilbudene 
de trenger. Og så er de åpne møteplas-
ser for aktivitet og fellesskap. Disse 
møteplassene skaper vi sammen. Både 
ansatte i kommunen og innbyggerne 
trekker i samme retning – for å finne 

på og utvikle aktiviteter som folk liker 
å drive med – når de treffes hos oss. Vi 
bidrar til at lag og foreninger kan holde 
sine kurs og møter på innbyggertorgene. 
Vi arrangerer konserter, dans og bingo.
Møteplassene skal være for mennesker 
i alle aldre.

Vil ha et godt samspill
– Vi er også et tilbud for barn og foreldre. 
Vi vil ha et godt samspill med nærmiljøet. 
Vi vil utvikle aktiviteter sammen med 
nærmiljøene, så det er bare å ta kontakt 
dersom du har noen innspill eller idéer, 
sier Charlotte Sætre.

→ VELKOMMEN, sier Charlotte Sætre 
(t. h.) til Ragnhild Kleiveland, utenfor 
innbyggertorget i Kirkeveien i Asker. 

↓ GOD KONTAKT mellom veileder 
Lisbeth Lund (t. v.) og Inger 
Concepcion på innbyggertorget  
i Asker.

← MØTEPLASS: Den ukentlige seniortrimmen på 
innbyggertorget fungerer også som sosial møteplass.
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Ukraina – slik kan du hjelpe

Rock som terapi  
for veteraner
Roy Hovdan (62) er FN-veteran. Nå hjelper han andre 
 veteraner – med gitaren i hånd.

TEKST og FOTO: Tore Shetelig

Krigen i Ukraina har denne våren gjort 
sterkt inntrykk på oss, og mange ønsker 
å bidra med hjelp. 
Ta gjerne kontakt med lokale, frivillige 
organisasjoner dersom du ønsker å hjel-
pe flyktninger som har kommet til Asker. 
På kommunens hjemmeside finner du 
oppdatert informasjon om dette, om 
hvordan du kan delta i frivillig arbeid, på 
hvilken måte du kan yte hjelp i form av 
pengestøtte, husrom, bolig – og mer.

Se nettsidene:
www.asker.kommune.no/krigen-i-
ukraina/

Ikke alle veteransoldater har hatt det like 
greit her i livet – etter at deres tjeneste 
i internasjonale operasjoner var over. 
Noen var i trefninger. Andre har opplevd 
å miste en kamerat. Posttraumatisk 
stress, rusmisbruk og selvmord fore-
kommer, selv om det går greit med 
flertallet av Askers 1060 FN-veteraner.

Kommunen har utarbeidet en  
veteranplan
– Asker kommune har vedtatt en egen 
veteranplan, og den hilser jeg veldig 
velkommen. Det står 20 000 mennesker 
bak de 1 060 veteranene vi har i Asker. 
Pårørende og slektninger blir også berørt 
av det tøffe en del FN-soldater sliter med 
– når de møter hverdagen i Norge. Derfor 
er det viktig med ivaretakelse, anerkjen-
nelse og oppfølging, sier Roy Hovdan.
Slemmestad-mannen mener at veteran-
planen vil øke bevisstheten til de ansatte 
i kommunen. 
– Når noen veteraner sliter, er det  
kommunens ansvar å få dem behandlet 
– på riktig og profesjonell måte.

– Vi stiller opp
Roy Hovdan er også opptatt av en annen 
side av historien om hjemvendte soldater.
– Kommunen må se på veteranene 
som noe annet enn en utgiftspost. Vi er 
en ressurs. Vi kan gjøre nytte for oss i 
masse forskjellig frivillig innsats. Som 
fra ettersøk av savnede personer – til å 
bidra med datakompetanse eller lage 
mat. Ring kommunens veterankontakt 
Liv-Maria Delgado – på 918 38 813, så 
stiller vi opp, sier Roy Hovdan.
Roy tjenestegjorde i Libanon i 1982. Han 
var i Ebel es Saqi.  Kun fem dager etter 
ankomst invaderte Israel landet. 
– Vi ble heftig beskutt med bombekas-
tere og artilleri, og satt to døgn i strekk 
under skranglete dekning. Rundt 400 
artillerinedslag var slitsomt i lengden.

– Hvordan var det å oppleve noe så  
nerveslitende på nært hold?
– Når du går med skuldrene oppunder 
øra i flere uker, gjør det noe med deg.

Startet rockeband i Libanon 
Roy gikk det bra med. Han traff til og 
med kvinnen i sitt liv, Annika, på Kypros 
da han var på permisjon. Den svenske 
jenta var der på ferie.
– Hvordan kommer rocken inn, som 
terapi for veteraner?
– Vi startet rockeband i Libanon. Vi hadde 
ikke nok instrumenter, så jeg tok vokalen. 
36 år etter gjenforente vi bandet. Det ble 
så populært at vi spiller mye for FN- 
veteraner landet rundt. Musikk skaper 
glede. Det ligger mye god terapi i den.  
Vi kaller oss for Veterans Rock.

Enda mer aktuell
Ordfører Lene Conradi sier det hersket 
en helt spesiell stemning i kommune-
styresalen 8. mars da veteranplanen ble 
behandlet.
– 12 dager tidligere hadde Russland 
invadert Ukraina. Vi ble sjokkert over 
brutaliteten. Med krig i Europa som  
bakteppe, ble det en følelsesladet  
opplevelse for alle.
Ordføreren understreker Asker kommu-
nes store ansvar – for å anerkjenne alle 
veteraners innsats.
– Flertallet kommer tilbake i fin form, 
men det er også vanlig at skader opp-
står. Både der og da, og etter lengre 
tid hjemme. Alle som har behov for 
oppfølgning etter endt tjeneste, skal få 
tilgang til nødvendig hjelp. Jeg håper at 
den nyopprettede veterankontakten gjør 
at terskelen for å be om hjelp blir lavere, 
sier Lene Conradi.

VETERANPLAN

→

Frivillighetens år

↑ VETERAN: – Vi er 
en ressurs. Bruk 
oss! oppfordrer Roy 
Hovdan – her med 
egenbygd rytmegitar i 
kamuflasjefarger. 

«Når du går med 
skuldrene oppunder 

øra i flere uker, gjør 
det noe med deg.»
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AREALPLAN

Nå utformes Askers utseende for 12 år framover. Vil du 
være med, så heng på. Send inn ditt forslag innen 4. juni.

TEKST: Tore Shetelig

– Vi vil veldig gjerne at innbyggerne blir 
med på å bygge nye Asker, ved å sende 
inn egne innspill til kommunens areal-
plan, sier kommuneplansjef Tor Arne 
Midtbø. Han har gitt stafettpinnen videre 
til politikerne, som skal ta seg av siste del 
av utformingen av innholdet i planen.
– Balansen mellom vekst og vern står 
sentralt. Vi har som mål å vokse en pro-
sent i folketall pr. år. Vi ligger an til å bikke 
100 000 innbyggere i 2025, sier han.

Asker har 9 tettsteder og 26 nærsentre
– Det er viktig å skape trivelige steder. Den 
særegne historien til hvert enkelt sted må 
tas godt vare på.  Asker er en bygd og ikke 
en by. Vi ønsker å utvikle flersenterstruk-
turen, slik at folk får god tilhørighet og blir 
enda stoltere av stedet hvor de bor, sier 
Tor Arne Midtbø.
Det er kommuneplanens arealdel som  
nå er til høring. Planen gir juridisk  
bindende føringer for hvordan utviklingen 
blir i Asker i 12 år framover.

Viktig for lokaldemokratiet 
Håvard Vestgren (H) er leder i utvalg for 
plan og byggesak. Han betegner tilrette-
legging av nye, lokale arbeidsplasser som 
ett av de viktigste temaene i planen.
– Vi vil bidra til å skape et bedre liv, slik at 
folk slipper å bruke to timer om dagen for 
å reise på jobb. Ellers er det viktig å tenke 
helhetlig. Det spennende ved dette arbei-
det er muligheten til å tenke helhetlig  
– for hele halvøya.
Det er viktig for lokaldemokratiet, og for 
å sikre en god plan, at Askers innbyggere 
involverer seg i arbeidet med kommune-
planen. På Asker kommunes nettsider er 
det mulig å komme med innspill til  
arealdelen. Du kan også lese alle doku-
mentene og lese mer om kommune- 
planens arealdel der.

FRIVILLIGHET

Fredag 3. juni bllir det nasjonal feiring og 
markering av barn og unges engasjement 
for miljø og klima. Alle barnehager og  
skoler i Asker er invitert til å delta. 

– Grønnsuperdag blir forhåpentligvis en skikkelig gøyal dag 
som vil inspirere barn, lærere, foreldre og nærmiljø til å ta 
bedre vare på naturen, sier Linda Cecilie Dale, som er prosjekt-
leder i Grønt Flagg, en miljøsertifiseringsordning for skoler og 
barnehager. I Asker kommune er det vedtatt at alle kommunale 
barnehager og skoler skal Grønt Flagg-sertifiseres. 

Dagen skal være positiv, mangfoldig og lavterskel
– Det er ikke nødvendig å sette av en hel dag, eller finne på  
så mye ekstra for å bli med på dagen. 
Noen vil kanskje bruke en dag ute i naturen, andre vil jogge-
plukke plast i gymtimen eller forberede kjøkkenhager, bruke 
tiden til å så bievennlige planter, lage et klimavennlig måltid, 
arrangere en klesbyttedag – eller lage kunst og leker av  
gjenvunnet materiell, sier Linda Cecilie Dale. 

Grønnsuperdag  
for skoler og  
barnehager i Asker

FOTO: Benjamin Pham

↓ PEKER UT KURSEN: – Du kan sende inn 
dine meninger om kommuneplanens 
arealdel fram til 4. juni, sier kommune- 
plansjef Tor Arne Midtbø.  
– Stedsutvikling tar tiår etter tiår, legger 
han til. Foto: Tore Shetelig.

↓ BER OM INNSPILL: – Vi trenger innspill og meninger – det er viktig. Alle har 
muligheten til å mene noe om innholdet. Vi kommer til å lese samtlige innspill 
med stor interesse, og ta med det beste, sier Håvard Vestgren (H) – her langs 
kysten mellom Slemmestad og Nærsnesbukta. Foto: Torbjørn Tandberg.

Bli med på utformingen 
av morgendagens Asker
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Nabo Liv roser stille,  
miljøvennlige  
gravemaskiner

Hun bor i Storengveien og er nabo til 
den 600 meter lange vann- og avløps-
ledningen som anlegges der. Det bygges 
også en ny pumpestasjon.

– Jeg synes de jobber så stille og 
pent at de innimellom fortjener kaffe og 
kringle. De har jo holdt på her helt siden 
september i fjor, sier Liv til ASKER- 
magasinet.

Maskinfører Ronnie Jensen kjører en 
25 tonns elektrisk gravemaskin.

– Jeg synes det er veldig hyggelig å bli 
satt pris på av naboen, sier mannen som 
har kjørt gravemaskin i 15 år.

Ronnie ble elektrisk i fjor høst.

Lukter ikke diesel lenger
– Nå lukter det ikke diesel av meg 

lenger. Hurtigladingen, for å få strøm  
nok til hele arbeidsdagen, gjør jeg i lunsj- 
pausen, forteller maskinføreren.

 Jonas Vevatne er miljørådgiver  
i Asker kommune.

– Det er flott å ha med sånne positive 
karer på laget. Ronnie er en ekte pilot-
graver. For jobben her på Petersrønnin-
gen er et nyskapende prosjekt.

To elektriske gravemaskiner er i sving. 
I tillegg til den Ronnie kjører, er det også 

en mindre maskin, som veier 12 tonn. 
Strømmen til begge maskinene kom-

mer fra en mobil batterikontainer. På den 
måten slipper man å bygge en trafo- 
stasjon til en halv million på alle stedene 
der det skal utføres et så omfattende  
anlegg som VA-ledningen i Storeng- 
veien. Til sommeren åpner veien igjen.

Rør som er gode for miljøet
Asker ligger langt framme i miljøløypa i 
Norge – både når det gjelder gravemas-
kiner og nye rørtyper. Det brukes derfor 
fossile plastrør. Plastråstoffet er nafta 
fra finsk skogindustri. Dermed legges 
det ned en ny type "trerør". De holder i 
hundre år.  

Jonas Vevatne følger opp bygge- og 
anleggsprosjektene i Asker. Den tidligere 
klimaforskeren sier at det har vært en 
utrolig positiv utvikling på miljøfeltet.

Krav til pukken også
– Vi jobber ikke bare med hva som 

kommer ut av eksosrøret på gravemas-
kinene. Vi ser på hvordan sammenset-
ningen av rørene er, og hvor materialene 
kommer fra. Til og med pukken her på 
anlegget stiller vi klimakrav til – med 

Elektriske gravemaskiner brukes til å anlegge vannledning på Nesøya. 
– Det er deilig at de jobber så stille. Derfor kommer jeg hit med kringle, 
sier nabo Liv Erdahl Skøien.

TEKST og FOTO: Tore Shetelig

KLIMAREGNSKAP

• Utslippene fra norske anleggs- og  
byggeplasser må ned fram i årene fram 
mot 2030. 

• I følge SSB slippes det ut 854.000 tonn 
CO2 i året fra norske byggeplasser.

• 11% av utslippene i Asker er fra bygge- 
plasser, (over 20.000 tonn i 2020 i Asker).

• Asker kommune vil nå målet allerede i 
2025 og ønsker nært samarbeide med 
næringen om utslippsfrie byggeplasser og 
arbeid som skal utføres på oppdrag for 
Asker kommune.

• Enova SF støtter prosjektet med  
15 millioner – for å få testet ut nye  
måter å levere energi på.

tanke på hvordan den er produsert. Det 
krever mye energi å knuse stein. Derfor 
forsøker vi å velge miljøvennlig hele tiden. 
Pukkstein skal knuses færrest mulig 
ganger – av hensyn til miljøet. Vi forvis-
ser oss også om at steinen er kortreist, 
forteller miljørådgiveren.

Et annet poeng med de lydløse grave-
maskinene, er sikkerheten på arbeids-
plassen.

– Ofte har vi en mann i grøfta med 
krafse – mens jeg graver. Kommuni-
kasjonen mellom oss to er blitt mye 
lettere. Nå hører vi hverandre mye bedre. 
Dermed blir jobben tryggere, sier Ronnie 
Jensen.

Utslippsfritt i 2025
Ragnar Sand Fuglum er direktør for 
samfunnstjenester i Asker kommune. 

– Bakgrunnen for kommunens miljø-
satsing er en helt fersk klimaplan. Vi har 
veldig høye ambisjoner på utslippskutt. 
Målsettingen er at alle kommunens  
anleggsplasser skal være utslippsfrie  
i 2025. Så vi må øve oss. Derfor tester vi 
ut maskiner, metoder og teknologi, sier 
direktøren.

↑ STILLEGÅENDE: Maskinfører 
Ronnie Jensen foran sin 25 
tonns elektrisk gravemaskin. 

← HYGGELIG NABO: Liv Erdahl 
Skøien i prat med miljørådgiver 
Jonas Vevatne.
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FOSTERFAMILIER

– Den kjærligheten hun viser meg, når 
hun løper mot meg når jeg kommer 
hjem ... Det du får igjen for å være fos-
terforelder, kan nesten ikke beskrives, 
sier Hege Stenmarck, som sammen med 
mannen sin, er fosterforelder for Asker 
barneverntjeneste. Paret har også en 
adoptivdatter. 

– Vår verden har blitt større. Alt vi  
har lært på kurs, i regi av barnevern- 
tjenesten, om følelser og hvordan hjer-
nen fungerer, har gjort at vi står sterkere 
i oppdragelsen. Vi har lært at det ikke 
finnes vanskelige barn, men barn som 
har det vanskelig, sier fostermoren. 

Følelsesmessig forskjell
Stenmarck og mannen kunne ikke få 
barn selv, og valgte fosterbarn fremfor 
å stille seg i adopsjonskø på nytt da 
de ønsket seg et barn til. Men det er et 
følelsesmessig aspekt du må tenke nøye 
gjennom, ifølge Stenmarck 

– Det er en viktig forskjell på å adop-
tere og være fosterforelder. Som foster-

familie må man klare å stå i det at barnet 
i utgangspunktet skal tilbake til familien 
sin, sier hun.  

Krangler og kjærlighet
– Barna våre krangler og er kjærlige mot 
hverandre som søstre, selv om foster-
datteren vår også har andre søsken hun 
har kontakt med, sier Stenmarck. 

Det viktigste du gjør er å tenke langt 
frem, reparere og jobbe med at barnet 
skal bli en trygg voksen, ifølge Stenmarck. 

– Det skal mye til for at disse barna 
får trygghet og tillit. Når jeg ser på gamle 
bilder, minnes jeg hvor anspent hun var, 
mens hun i dag er så levende. Det er fan-
tastisk, at det vi gjør, kan være med på å 
redde et menneske, sier fostermoren.  

Vil ta ansvar for egne barn
Bente Pallin, som er leder for omsorgs-
avdelingen i Asker barneverntjeneste, 
sier at de er opptatt av å plassere barn 

Å være fosterfamilie gir 
livet en dypere mening, 
ifølge Hege Stenmarck 
(45). Hun snakker om  
livet før og etter at de ble  
fosterfamilie. – Hjertet  
ditt blir større, sier  
fostermoren. 

TEKST: Kjersti Salvesen  
FOTO: Torbjørn Tandberg

som trenger det innenfor kommunen. 
Hun får støtte av Carl-Magnus Hammar-
ström, virksomhetsleder i Asker barne-
verntjeneste. 

– Nærhetsverdien er viktig. Asker 
kommune ønsker å ta ansvar for egne 
barn ved å la dem beholde vennene og 
slippe skolebytte, sier han. 
Fra 1. januar i år har Asker kommune  
et helhetlig ansvar for rekruttering,  
veiledning og oppfølging av fosterhjem  
i forbindelse med en ny barneverns- 
reform. Fosterhjemskonsulent Benedicte 
Søvik Ask sier at Asker kommune har 
behov for familier som kan være både 
foster- og beredskapshjem. Kommunen 
trenger rundt ti nye fosterhjem per år. 
Barneverntjenesten ønsker også å ha tre 
beredskapshjem til enhver tid for å  
unngå å plassere barn og unge på en 
akuttinstitusjon. De mener det er en 
ekstra belastning å bo på institusjon 
kontra i en trygg familie for barn som  
allerede har opplevd mye vondt.  
Foreldre i et beredskapshjem blir  

ansatt og lønnet av kommunen og må  
på kort varsel kunne ta i mot barn. 

Det er modig å være nær
– Vi ønsker trygge og gode mennes-

ker, som er rause, modige og nære, sier 
Hammarström. 

Vil du vite mer? Da må du ikke nøle med 
å kontakte fosterhjemskonsulent Søvik 
Ask på telefon 477 14 789. 

Det finnes ikke  
vanskelige barn,  
men barn som  
har det vanskelig

← RAUS OG VARM: Fostermor Hege Stenmarck 
sier at det er viktig å klare å se seg selv 
utenfra.  
– Dersom du står i det og tåler alle følelser, 
vil du få uendelig mye igjen som menneske, 
sier hun. 

↑ MØTEPLASS FOR FOSTERFORELDRE: 
Benedicte Søvik Ask (t.v.), Bente Pallin (t.h.) 
og resten av omsorgsavdelingen i Asker 
barneverntjeneste er i ferd med å etablere et 
nytt omsorgssenter i gamle Røyken rådhus. 
Målet er å tilby gode samværlokaler, der 
foreldre og barn som er i fosterhjem kan 
møtes. Stedet skal også være en møteplass 
for fosterforeldre og tilby kurs og oppfølging. 
Her er Hege Stenmarck på besøk. 
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HELSE

→ ÅPENHET: Henriette Skauge (13) Kim Luisa 
Straub (13) tør å snakke om hvordan de har 
det og mener at de ikke er skummelt å be om 
hjelp om man trenger noen å snakke med. 

– Det finnes  
heldigvis trygge 
voksne å snakke  

med i Asker  
kommune

mer enn vanlig, så det har nok vært mer 
krangling noen steder. Derfor er det bra 
at det finnes et tilbud i kommunen for 
de som trenger å snakke med noen. Det 
er jo ikke alle som føler at de kan snakke 
med vennene eller noen i familien, sier 
Henriette.

Begge håper at barn og unge som 
trenger det, oppsøker helsesykepleier på 
skolen, eller en annen trygg voksen.

– Vil be om hjelp hvis vi trenger det
Henriette og Kim sier at de ville bedt 
hjelp om de trengte det. 

– Jeg er en person som tør å si ifra 
om jeg har det vondt – og ville ikke vært 
flau for å snakke med noen om det, sier 
Henriette.

Kim nikker.
– Og man kan jo ta med seg en venn. 

Det er nok tryggere å ha med seg noen 
enn å gå alene, tror hun.

– Det har vært en rar periode uten 
å kunne møte venner når man vil. Og 
så har det vært skummelt med beste-
foreldre. Det å være redd for at de skal 
bli syke og ikke kunne treffe dem, sier 
Henriette Skauge.

Venninnen Kim Luisa Straub er enig. 
Hun opplever at barn og unge i Asker har 
hatt ulike rammer under pandemien.

– Mine foreldre har vært redde for 
korona, mens andre foreldre har vært 
mindre redde og strenge. Jeg synes det 
har vært vanskelig når venner har funnet 
på ting uten meg og vært litt redd for at 
de snakker om meg når jeg ikke er der, 
sier Kim. 

 

Ikke alle har hatt det bra
Venninnene forteller om noen de kjenner 
som har følt seg alene og ikke hatt det så 
bra hjemme under pandemien.

– Foreldre har vært sammen mye 

Alle barn, ungdommer og familier 
kan oppleve ekstra strev og trenge 
hjelp og støtte.
Barne- og familietjenesten leverer 
flerfaglige helsetjenester til gravide, 
barn, ungdom og familier.

 TILBUDET BESTÅR AV:

• Home Start
• Jordmortjeneste
• Helsestasjonstjenestene
• Skolehelsetjenestene
• Helsestasjon for ungdom
• Skysstasjon i Asker sentrum  

(tirsdag 15-19.30, onsdag  
15- 17.00 og torsdag 15-19.30)

• Helsehuset på Midtbygda  
(mandager 14-17.30)

• Fysio- og ergotjenester
• Familie- og nettverkstjenester  

som gir psykisk helsehjelp og 
barneverntiltak

• Rusforebyggende team
• Mottak
• Mottak Nord, telefon 66 76 85 50
• Mottak Sør, telefon 948 35 674

En viktig grunnmur i tilbudet, er  
helsesykepleierne ved helsestasjo-
nene og i skolehelsetjenesten. Alle 
som er bekymret eller urolig for et 
barn eller en familiesituasjon, kan 
dessuten ta kontakt med mottak, 
som er betjent alle ukedager.  
Mottakene er lokalisert på  
Skysstasjon og på Midtbygda.  

Mer informasjon finner du på Asker 
kommune sine hjemmesider. 

Les mer på hvaskjeriasker.no.

Ta kontakt!
Assisterende kommuneoverlege, Anne 
Grete Westly, sier at pandemien påvirket 
hverdagen til barn og unge i Asker, som  
i resten av landet.

– For mange har dette vært en an-
ledning til å gjøre ting annerledes. De 
fleste oppgir at de har hatt det greit, og 
en del sier til og med at de har hatt det 
bedre under pandemien. En gruppe 
barn og unge har imidlertid fått redu-
sert livskvalitet. Disse er det er viktig at 
helsetjenesten kommer i kontakt med, 
sier Westly. 

Hun oppfordrer de som har det 
vanskelig til å ta kontakt med fastlege, 
helsesykepleier på skolen, Barne- og 
familietjenesten i kommunen, eller en 
voksen man stoler på.

Vollen-jentene Henriette 
Skauge (13) og Kim Luisa 
Straub (13) opplever at 
to år med pandemi har 
påvirket barn og unge i 
Asker. De er glade for at 
det er lav terskel for å få 
hjelp hvis man trenger det.

TEKST: Kjersti Salvesen FOTO: Vibeke Glosli
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Vaktbikkjer for klima og miljø i Asker
Klima- og miljøorganisasjonene i Asker engasjerer seg i saker som angår marka,  
de grønne lungene, vassdragene og strandsonen.

Det er flere nasjonale klima- og miljø- 
organisasjoner i Asker, og mange av dem 
trenger interesserte fagfolk til registrering 
av naturforhold og friluftsliv, befaringer 
og rapportering av naturinngrep. 

Asker Elveforum trenger hjelp til 
rydding i og ved elver og vann, samt til å 
holde øye med naturforholdene i vass-
dragene. 

Naturvernforbundet trenger frivillige 
til slåttedugnader, rydding av fremmede 
arter, klesbyttedager, deltagelse på  
informasjonsaktiviteter og holde øye 
med naturen rundt der du bor. 

Tilstanden til Oslofjorden er alvorlig
– Vi arbeider med gjenbruk, alternativ 

energi og samferdsel for å få ned kom-
munens og innbyggernes klimaavtrykk, 
sier leder for Naturvernforbundet  
i Asker, Jan Häusler. 

– Særlig aktuelt er det å ivareta 
arealer for landbruk og matproduksjon, 
grøntarealer og kantsoner langs vann 
og vassdrag. Tilstanden til Oslofjorden 

er alvorlig. Naturvernforbundet mener 
avrenning fra landbruk, veiareal og by-
områder, samt nitrogen fra renseanlegg 
er forurensningskilder som kommunene 
rundt fjorden må jobbe med å redusere.

Les mer på nett:
www.asker.kommune.no/frivillighets-
magasinet

Sommer- 
aktiviteter 2022 
for barn og unge 
i Asker 
Det vil også i år bli arrangert sommer- 
aktiviteter for barn og unge i store deler 
av Asker kommune. 

Alle arrangementer vil bli lagt inn  
i aktivitetskalenderen  
www.hvaskjeriasker.no. 

I kalenderen finnes en oversikt over 
sommeraktivitetene i ditt nærmiljø.  
Aktivitetene er for ulike aldersgrupper 
hvor barn og unge i Asker kan delta og  
få fine opplevelser sammen. 

↓ NATUR: Arild Jansen og Svein 
Olav Drangeid er medlemmer i 
Naturvernforbundet i Asker og 
slår et slag for slåtten. Foto: NiA

Frivillighetens år

Vinner av tegnekonkurransen: Solveig Fossland Jahreie, 3. klasse, Midtbygda skole.
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SKAUGUM OG ASKER SENTRUM

Kl. 07.00 Salutt

Kl. 07.45 Asker kirke 
 Blomsternedleggelser ved gravene til Erik Bye, 

Rasmus Løland og Märtha-monumentet.
 Dikt og sanger ved Asker Mållag, sangkoret 

Tonleik og Asker Mannskor.

Kl. 08.10 Barnetog - Skaugum
 Barnetoget går fra Skaugum ned Kirkeveien 

mot Asker torg. Barn under skolepliktig alder 
eller voksne kan dessverre ikke følge toget.

Kl. 08.30 Minnestøtten
 Velkommen ved formannskapsmedlem  

Kari Sofie Bjørnsen.
 Asker Mannskor og Hukenbekken  

Mannskor synger.
 Tale og bekransning ved Karoline Astrup, sok-

neprest i Asker menighet. 
 Fellessanger: «Gud signe vårt dyre  

fedreland» og «Ja, vi elsker dette landet».
 Dans ved Asker Folkedanslag.

Kl. 10.00 Asker Torg
 Velkommen ved leder av 17. mai-komitéen, 

Ivar Granum.
 Fellessang: «Norge i rødt, hvitt og blått».
 Tale ved ordfører Lene Conradi.
 Fellessang: «Vi ere en nasjon vi med».
 Tale ved russepresident Ole Jakob Sollesnes 

Lunde fra Asker videregående skole.
 Kransenedleggelse ved Kong Olav- 

monumentet. 
 Fellessang: «Ja, vi elsker dette landet»
 Musikk og sang av Asker Musikkorps og  

Askerkoret MellomStemt, Tonleik og Asker 
Mannskor. 

Kl. 11.00 Bakerløkka
 Folkefest og musikk med innslag av lokale 

utøvere.

HURUM KIRKE

Kl. 08.30 Bautaen over falne etter 2. verdenskrig
 Blomsternedleggelse av Verket og Bogen vel, 

Klokkarstua Vel, Sætre skole og Tofte skole.
 Tale og kransenedleggelse ved varaordfører 

Monica Vee Bratlie. 
 Sætre og Folkestad skole spiller «Fagert er 

landet» og «Ja, vi elsker dette landet».
. 

RØYKEN KIRKE

Kl. 12.30 Bautaen over falne etter 2. verdenskrig
 Røyken Brass spiller «Fagert er landet». 
 Velkommen ved leder av 17. mai-komiteen fra 

Midtbygda skole, Kristian Mong. 
 Prisutdeling til tegnekonkurransevinner  

Solveig Fossland Jahreie, Midtbygda skole. 
 Tale og kransenedleggelse ved ordfører  

Lene Conradi. 
 Røyken Brass spiller «Ja, vi elsker dette  

landet». 

    

Offisielt 17. mai program  
for hele Asker

1 Flaggborg

2 17. maikomiteen

3 Asker Musikkorps

4 Borgen ungdomsskole

5 Musikkselskabet Mellom-Blæs

6 Mellom-Nes skole

7 Solberg skole

8 Asker internasjonale skole

9 Gutta på Skaugum

10 Hagaløkka skole

11 Risenga ungdomsskole

12 Bondi og Vettre skolekorps

13 Bondi skole

14 Borgen Oldis

15 Vardåsen skole

16 Asker videregående skole

17 Nesbru videregående skole

18 Borgen skolekorps

19 Rønningen skole

20 Drengsrud skole

21 Bondi og Vettre juniorkorps

22 Vettre skole

23 Arnestad skolekorps

24 Arnestad skole

25 Vollen montessoriskole

26 Vollen ungdomsskole

27 Heggedal skole

28 Heggedal og Blakstad skolekorps 

29 Blakstad skole

30 Hovedgården ungdomsskole

31 Nesøya skole

32 Billingstad skole

33 Steinerskolens foreldreorkester

34 Steinerskolen

35 Solvang ungdomsskole

36 Asker juniorkorps

37 Jansløkka skole

38 Asker skolekorps

39 Hofstad skole

40 Torstad ungdomsskole

41 Hvalstad skole

42 Flaggborg

TOGOPPSTILLING – BARNETOGET SKAUGUM

Det skjer mye annet gøy  
i kommunen vår 

17. Mai på Asker museum
Kl. 14.30 –16.30
Velkommen til en tradisjonell 17. mai feiring i  
Hvalstaddalen/Kunstnerdalen i Asker. Folketoget  
går fra Hvalstad stasjon til museet kl. 14.30.

Få også med deg skolearrangementer, båtparade, 
vetaranbilkortesje og mye mer!
Les mer om hva som skjer og se skoleprogrammene på: 
asker.kommune.no/17.mai

Utstilling av  
tegnekonkurranse
Det ble sendt inn mange flotte tegninger med 
17. mai motiv også i år. Du kan se et tilfeldig utvalg av 
disse utstilt i vinduene i Asker kulturhus. 
Hipp hurra for alle de kreative barna i kommunen!

Togledere: Anette Mahle Gisle
Barn under skolepliktig alder eller voksne kan dessverre ikke følge toget.

Napp ut 
programmet

og ta med deg
på dagen
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Her er vinneren av årets  
17. mai-tegnekonkurranse
Et av Askers sikreste og vakreste vårtegn er jakten på den flotte 

tegningen som skal få æren av å pryde Asker kommunes offisielle 
17. mai program. I år har kunstneren gjort seg ekstra flid.

TEKST: Kjersti Salvesen FOTO: Vibeke Glosli

Denne våren er det Solveig Fossland 
Jahreie (8) i klasse 3B på Midtbygda 
skole, som har blitt kåret til vinneren 
av tegnekonkurransen blant elevene i 
Asker-skolen.

– Jeg begynte med tegningen i Kunst 
og Håndverkstimen på skolen en fredag, 
men ble ikke fornøyd, så jeg fortsatte 
hjemme i helgen, forteller den unge 
kunstneren som fikk den glade beskje-
den rett før påskeferien. 

Da ASKER-magasinet var på besøk, 
fikk resten av klassen vite at de hadde en 
celebritet blant dem. Det brøt ut spontan 
applaus og mange beundrende utrop 
da læreren viste fram den detaljerte og 
fargerike tegningen til klassen. 

– Jeg måtte være ekstra lenge oppe på 
søndag kveld for å gjøre den ferdig, så 
jeg var litt trøtt mandagen etter, men det 
var verdt det, smiler hun. 

En hemmelighet i tegningen
Solveig har med kunstverket sitt ønsket 
å vise fram mangfoldet i Asker. 

– Jeg begynte med å tegne mennes-
kene, og da søkte jeg på nett for å finne 
ulike bunader, forteller hun. Venner, is 
og 17.maitog er viktige ingredienser i 
det lystige bildet, og hun kan avsløre en 
hemmelighet: 

– Den lyshårede jenta forrest i toget er 
meg selv, smiler hun lurt. Jahreie synes 
det er veldig gøy, men også litt rart, å ha 
gått av med den ærefulle seieren. Skjønt, 
det lå kanskje i kortene? 

– Mamma vant også en sånn 17. mai 
tegnekonkurranse da hun var liten, for-
klarer hun, før vennene flokker seg rundt 
henne for å beundre kunstverket. 

↑ 17. MAI-STEMNING: Solveig 
Fossland Jahreie i 3B på 
Midtbygda skole er kunstneren 
bak årets 17.mai tegning. Nå 
gleder hun seg til en ordentlig 
17.maifeiring, den første i 
hennes skolekarriere.

Norge i rødt, hvitt og blått
Bø, Bernhoft, Feldborg/Larsson

Hvorhen du går i li og fjell,
En vinterdag, en sommerkveld
Med fjord og fossevell,
Fra eng og mo med furutrær
Fra havets bryn med fiskevær
Og til de hvite skjær,
Møter du landet i trefarvet drakt,
Svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien,
Rammer stripen med blåklokker inn
Mot den rødmalte stuen ved veien,
Det er flagget som vaier i vind.
Ja, så hvit som det hvite er sneen,
Og det røde har kveldssolen fått,
Og det blå ga sin farve til breen,
Det er Norge i rødt, hvitt og blått.

En vårdag i en solskinnsstund
På benken i Studenterlund
Der sitter han og hun,
To unge, nyutsprungne russ,
To ganske nylig tente bluss,
I 20 grader pluss.
Hun er som en gryende forsommerdag
Som farves av gjenskinnet av det norske flagg.
Ja, så hvit som det hvite er kjolen,
Og så rødt som det rø’ hennes kinn,
Hennes øyne er blå som fiolen,
Hun er flagget som vaier i vind.
Han har freidig og hvitlugget panne,
Og en lue i rødt har han fått.
Med en lyseblå tiltro til landet
Står vår ungdom i rødt, hvitt og blått.

Gud signe vårt dyre fedreland
Blix/Weyse

Gud signe vårt dyre fedreland
og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma.

No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd,
til groren ein gong er mogen.

Ja, vi elsker dette landet
Bjørnson/Nordraak

Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem;
elsker, elsker det og tenker, på vår far og mor,
og den saganatt som senker drømmer på vår jord,
og den saganatt som senker, senker drømmer på vår jord.

Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!
Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett,
har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett.
har den Herre stille lempet,
så vi vant, vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir
også vi, når det blir krevet,
for dets fred, dets fred slår leir.

Vi ere en nasjon vi med
Wergeland

Vi ere en nasjon vi med, 
vi små en alen lange, 
et fedreland vi frydes ved, 
og vi, vi ere mange. 
Vårt hjerte vet, vårt øye ser 
hvor godt og vakkert Norge er, 
vår tunge kan en sang blant fler 
av Norges æres-sange. 

Mer grønt er gresset ingensteds, 
mer fullt av blomster vevet 
enn i det land hvor jeg tilfreds 
med far og mor har levet. 
Jeg vil det elske til min død, 
ei bytte det hvor jeg er fødd, 
om man et paradis meg bød 
av palmer oversvevet. 

Hvor er vel himlen mere blå? 
Hvor springer vel så glade 
de bekker som i engen gå 
for blomstene å bade? 
Selv vinteren jeg frydes ved, 
så hvit og klar som strøet med 
all stjernehimlens herlighet 
og hvite liljeblade.

Sanger
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Korpset i våre hjerter

Et møte med 
Slemmestad 
skolekorps
Det tørkes støv av marsjheftene. Slemmestad skolekorps 
gleder seg til å skape stemning på 17. mai. 

TEKST: Astrid Urdal FOTO: Elin Eike Worren

Det er torsdag kveld i gymsalen på 
Slemmestad ungdomsskole. Aspirant-, 
junior og hovedkorpset i Slemmestad 
skolekorps har hatt øvelser hver for 
seg, nå er hele gjengen samlet til felles 
gjennomgang. Det finpusses på slageren 
«Smoke on the water», som snart skal 
framføres på konsert. Om ikke lenge 
skal gode marsjsko, instrumentklyper og 
marsjhefter finnes fram. 

Koronaen har lagt en seriøs demper 
på marsjutfoldelsen i alle landets korps, 
og nesten tre år har gått siden forrige gang 
korpsene kunne gi full gass på nasjonal-
dagen. De to foregående årene har det 
vært pop-up-konserter: Publikum har 
ikke fått lov til å oppsøke korpsmusikken, 
korpsene har måttet oppsøke publikum. 
I år er det annerledes, eller slik som det 
pleier å være, strengt tatt. Og Slemme-
stad skolekorps gleder seg til å lede an  
i et skikkelig 17. mai-tog igjen.

Det farlige drill-livet
En energisk gjeng med barn og unge i 
Slemmestad skolekorps sin drilltropp 
gjør koordinerte hopp og kast med drill-
stavene i egen sal, og lyden av «Smoke 
on the water» kommer ut av en liten 
ghettoblaster som står på gulvet. 

– Drilltroppens leder,  Andrine  
Hasselø Roaldsøy,  samarbeider tett 

med korpsets dirigent, Geir Aage Sveen, 
for å finne repertoar som egner seg for 
både drillerne og musikantene, sier 
Slemmestad skolekorps nestleder Nils 
Kåre Lohne-Fosserud.

Drillerne gjør seg klare for en av 
vårens konkurranser. De har hatt dugnad 
og sydd ekstra perler på draktene sine. 
– Perler må til for ekte drillere, forklarer 
Lohne-Fosserud. Som legger til at drill- 
livet også kan være en walk on the wild 
side. 

– På konkurranser er oppvarmings-
området livsfarlig å oppholde seg i, sier 
han. 

– Vi har alltid isposer i bakhånd, både 
småskader og hjernerystelser er vanlig, 
legger den rutinerte drilleren Madeleine 
til. Etter en lang karriere som driller, 
vet hun hva hun snakker om. Ellers har 
drilltroppen akkurat fått ny tamburma-
jor i Ingrid Olava, som teller med stødig 
stemme mens programmet skrider 
frem. Drillerne lover også å være i topp-
form til nasjonaldagen. 

Samarbeid styrkes 
I Asker kommune er vi så heldige å ha 
hele 12 skolekorps, disse øver på skole-
ne. I tillegg har alle musikantene ukentlig 
undervisning på sitt instrument. De tolv 
skolekorpsene er, i tillegg til Slemme-

«Drill-livet kan 
også kan være 
en walk on the 
wild side»

↑ KONSENTRERT  
KLARINETTIST: Sander Sørvik 
Malme følger med på både 
noter og dirigent.

← I FORM: Andreas Eskeland, 
Simon Gabriel Oliva, Martine 
Berg og Ida Engelsåstrø i  
Slemmestads juniorkorps  
gjør sitt for å prikke inn  
formen til 17. mai. 

KULTURSKOLEN

stad, Asker, Bondi og Vettre, Arnestad, 
Borgen, Frydenlund, Heggedal og  
Blakstad, Holmen, Nesøya, Røyken, 
Sætre og Folkestad, og Tofte skolekorps.  

Nytt fra høsten 2022 er også at den 
nye samarbeidsmodellen mellom 
kulturskolen og de ulike lokale skole-
korpsene trer i kraft. I korte trekk betyr 
den nye organiseringen at man økono-
misk styrker skolekorpsenes dirigenter 
og kapasiteten hos instrumentlærerne. 
Samtidig gjør man det billigere med 
spilletimer for elevene, og ansvaret for 
instrumentalopplæringen legges til 
kulturskolen. 

 – Arbeidet med ny korpsmodell har 
vært inspirerende, sier Asker kulturskoles 
rektor Kim Stian Gjerdingen Bakke. 

Sammen med avdelingsleder for  
musikk, Tor Åge Moan Schunemann, har 
han jobbet sammen med alle skole- 
korpsene, orkesteret, Norges Musikkorps 
Forbund (NMF), De Unges Orkesterfor-
bund, kommunesektorens interesse-  
og arbeidsgiverorganisasjon i Norge og 
Norsk kulturskoleråd for å finne fram til 
en god modell for samarbeidet. 

 – Så nå er det all grunn til å glede seg 
til 17. mai framover, både i år, men også  
i årene som kommer, avslutter  
Gjerdingen Bakke. 

→ NY TAMBURMAJOR: Ingrid Olava 
Lohne-Fosserud teller, mens den 
mangeårige drilleren Madeleine 
Hårstad føler med.
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Asker kulturskole tar 
opp nye elever

Nora Eriksen leder ungdomsrådet i 
Asker. Hun sitter også i lokalsamfunns-
utvalget på Tofte. Derfor har hun litt 
ekstra «lov» til å brenne for saker fra sitt 
hjemsted. 
– Ungdommen her fortjener et skikkelig 
sted å treffes. Det mangler vi i dag. Jeg 
har et ekstra sterkt forhold til sam-
funnshuset. Der har jeg vært mye, også 
sammen med foreldrene mine – på for-
skjellige kulturaktiviteter, forteller Nora.
I dag er samfunnshuset et sørgelig syn. 
Det har definitivt sjel, men er nedslitt. Da 
ASKER-magasinet stakk innom, var det 

flere eldregrupper i sving. De er vant til 
et loslitt lokale, men både unge og eldre 
fortjener noe bedre.
– Et pluss er det at Norsk Bygdekino har 
faste forestillinger her. Og kom, så skal 
jeg vise deg kjøkkenet. Det er skikkelig 
fint, med nytt utstyr, smiler Nora.

Kult med el-rutebåt
Hun jobber også med å få bedre kollek-
tivforbindelser.
– En elektrisk rutebåt hadde vært kult. 
Bussforbindelsen herfra er altfor dårlig. 
En skoleelev fra Tofte må stå opp kvart 
på seks om morgenen for å rekke den vi-
deregående skolen på Åssiden. Det fører 
til at en del ungdommer velge å flytte på 
hybel når de er 16. Det er jo tidlig i livet. 
Skolebusstilbudet er også for dårlig.  
Det går bare skolebuss fra Tofte til  
St. Hallvard skole i Lier.
– Hvordan er det å sitte som leder i ung-
domsrådet?
– Det er veldig gøy å jobbe på den 
måten. Jeg lærer veldig mye, og det er 
morsomt å få være med på å påvirke. 
Ungdomsrådet har en god posisjon, 
og vi blir tatt på alvor. Jeg har lært om 
møteledelse av ordfører Lene Conradi, 
forteller Nora.
Ungdomsrådet får tilsendt sakspapirene 
for samtlige kommunale utvalg. 
– Hvordan klarer du å lese alle doku- 
mentene?
– Det er mye å lese, så det gjelder å finne 
egne teknikker – for å få med seg essen-
sen i sakene.
Nora understreker at alle i ungdomsrådet 
må føle seg fri til å spørre om alt. 
– Vi bygger en kultur i rådet hvor vi legger 
stor vekt på akkurat dette. Ingen må være 
redd for å ta ordet. 

↓ NEDSLITT: Tofte  
samfunnshus ble bygget 
i 1930. Nå ivrer Nora 
Eriksen og ungdomsrådet 
for oppussing, slik at 
ungdommen kan få et 
tilholdssted der. 
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Asker kulturskole har undervisning på  
25 ulike steder fra Tofte i sør til Landøya  
i nord. Mange av kulturskolens tilbud  
har kort eller ingen ventetid. For mer  
informasjon og for å søke elevplass, 
besøk www.askerkulturskole.no 
Kulturskolen tar inn nye elever fra 1. mai. 

• Musikk – kulturskolen har undervis-
ning på de fleste musikkinstrumenter, 
sang, kor, orkester, band og mye mer.

• Vil du begynne på teater har kultur-
skolen teaterundervisning for barn og 
unge flere steder i kommunen. Kultur-
skolen har også et seniorteater!

• Er du kreativ, nysgjerrig og har lyst  
til å lære mer om kunst? Prøv deg  
i tegning, maling, keramikk eller  
animasjon.

• Dans er bevegelse og trening,  
glede, fellesskap og mestring. For 
ulike aldersgrupper fra nybegynner  
til avansert nivå. 

• Egne undervisningstilbud for barn  
i førskolealder, 2-6 år.

• Elever som begynner i korps i Asker 
får sin spilleopplæring på instru- 
mentet i kulturskolen.

Kulturskolen har også friplasser.

Følg gjerne Asker kulturskole på  
Facebook og Instagram

Vil du lære å danse, spille 
et instrument, drive med 
teater, synge i kor, tegne 
og male, spille i band eller 
lage animasjonsfilm? 
Alt dette og mye mer tilbyr 
Asker kulturskole for barn 
og unge mellom 2 og 19 år. 

UNGDOMSRÅD

Nora vil pusse opp  
samfunnshuset 
Nora Eriksen (17) kjemper for at ungdommen på Tofte skal få en skikkelig  
møteplass.  – Puss opp det gamle samfunnshuset, oppfordrer hun.

TEKST og FOTO: Tore Shetelig

KULTURSKOLEN
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HELSE OG LIVSSTIL

Turleder Lars Chr. Iversen oppfordrer:

Gå «Asker 
på langs» 
Ved å gå «Asker på langs» får du en fantastisk  
mulighet til å bli kjent i vår nye kommune.

TEKST og FOTO: Tore Shetelig

Den pensjonerte sivilingeniøren Lars Chr. 
Iversen (69) fra Bleiker er en ivrig marka- 
traver. Han brenner for å få med andre 
mennesker ut på tur også.
– Derfor er jeg turleder. Nå er vi stolte 
og glade over å kunne presentere et helt 
nytt opplegg: «Asker på langs», til fots 
gjennom det indre av Asker. Turen er for-
delt over fire dagsturetapper. Ruten går 
gjennom spennende natur, med mange 
flotte utsiktspunkter. Vi kommer forbi 
flere markahytter på strekningen, som er 
43 kilometer i luftlinje, forteller Lars Chr. 
Iversen til ASKER-magasinet.
Når man går ute i terrenget, blir turen 
alltid lengre enn i målt luftlinje. Hver  
dagsetappe er blir derfor i praksis på  
20 kilometer.
– For det meste går turen på sti, men litt 
vei blir det – der hvor det er nødvendig. 
Vi bruker blåmerkede stier der det er 
mulig, men på de to første etappene er 
det begrenset med merking, informerer 
turlederen.

Starter på Tofte
Vi møter Iversen på idylliske Bakke- 
stranda på Tofte. Der begynner «Asker 
på langs». Du kan selv bestemme om 
du vil gå sammen med DNT Asker Turlag 
– eller om du vil gå på egenhånd. For folk 
som er ekstra glade i å sove under åpen 
himmel, går det jo fint an å ta med seg 
hengekøye og sovepose. Dermed kan 

man nyte naturen – i fred og ro, langs  
den åtte mil lange ruten.
Hvis du vil være helt trygg på å ikke gå 
deg bort, kan du stille opp på Sagene 
på Tofte lørdag 27. august. Da går første 
etappe av «Asker på langs». Første 
etappe går til Sætre, og så er det et 
opphold fram til lørdag 17. september. 
Da møter turlaget sine nye kamerater 
på Sætre – for å gå nye 20 kilometer, til 
Røyken kirke.

Gjennom Kjekstadmarka
Lørdag 8. oktober går så ferden gjennom 
Kjekstadmarka – fra Røyken kirke til Asker. 
Siste etappe går lørdag 29. oktober, og er 
en rundtur i Asker via Damvann.
Det fine med dette opplegget er at folk 
kan legge opp turene helt etter eget hode 
– hvis de ikke vil følge turgruppene som 
inneholder rundt 20 mennesker hver. Det 
går fint an å overnatte på DNT-hyttene 
som ligger langs traséen – hvis man vil ta 
hele turen under ett.

Fantastisk villmark
– Uansett vil vi gjerne få introdusere folk 
for den fantastiske villmarka som ligger  
i søndre del av Asker. Vi vil på denne  
måten pirre turfolks nysgjerrighet, slik  
at de kan komme seg ut i områder der de 
aldri har vært før, sier Lars Chr. Iversen. 
Barn synes det er stas med premier etter 
å ha fullført en konkurranse. Men det 

synes jammen voksne også. 
– Derfor kan vi love en premie til hver 
deltaker som fullfører «Asker på langs» 
til høsten. Ved innkomsten på Sem har vi 
overraskelser på gang, sier turlederen.

Ligger an til medalje
Etter hva ASKER-magasinet erfarer van-
ker det en «Asker på langs»-medalje til 
alle som fullfører løypa som gjør deg mer 
kjent i din egen kommune.

↑ I «SYDEN»: Her vandrer Lars Chr. Iversen 
på Bakkestranda på Tofte. Denne flotte sand-
stranda ligger så langt sør du kan komme 
i Asker kommune. Her starter «Asker på 
langs» lørdag 27. august.

→ VILLMARK OG KULTUR: Jeg kan love en 
skikkelig tur med flott natur – og mange 
interessante kulturhistoriske steder som vi vil 
fortelle mye om på turene våre, sier turleder 
Lars Chr. Iversen.
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Et brannvesen for alle 
og for fremtiden
Med et enormt spenn i arbeidsoppgaver og et samfunn i stadig endring, 
må brannvesenet jobbe kunnskapsbasert og godt metodisk, sier den  
relativt nye brann- og redningssjefen Anders Løberg.

Sårbare grupper
– Andelen sårbare og risikoutsatte grup-
per øker i årene som kommer, både fordi
vi blir flere eldre, men også samfunnsut-
viklingen generelt bidrar til dette. Derfor 
må det viktige arbeidet fortsatt prio-
riteres. I tillegg til brannvesenets eget
arbeid, har vi et godt samarbeid med
helsetjenestene i kommunen som vi skal 
fortsette med, forklarer Løberg. 
I tillegg oppfordrer brannvesenet oss til 
å ta vare på de rundt oss. 
– Er du bekymret for noen du kjenner, 

↓ BRANN- OG REDNINGSSJEF: 
Anders Løberg startet i jobben 
som leder for Asker og Bærum 
brann og redning i februar i år.

BRANN OG REDNING

Slik kommer du 
i kontakt med 
brannvesenet
• Les flere tips på abbr.no/fritid
• Generelle henvendelser kan sendes 

til post@abbr.no.
• Har du spørsmål om brannsikkerhet? 

Send oss en e-post: forebyggende@
abbr.no. Du kan også sende oss en 
melding på Facebook. 

• Er du bekymret for brannsikker- 
heten hos noen du kjenner? Meld 
fra på www.branntips.no.

• Ved ulykker og brann, kontakter du 
alltid brannvesenet på nødnummer 
110.

Her er noen av  
stedene du kan 
møte brannvesenet 
i Asker i sommer:
• Toftedagen – lørdag 2.juli 
• Jubileum Holmsbu vel – 27.august 
• Åpen dag i Asker – lørdag 

24. september
• Sommerdag Asker sentrum 

– lørdag 11.juni

← DU HAR ANSVARET: En 
god huskeregel, i tillegg til å 
bruke sunn fornuft, er alltid 
å sjekke skogbrannindek-
sen på yr.no før du skal på 
tur. Husk at du alltid selv er 
ansvarlig for å opptre for-
svarlig og på en slik måte 
at brann ikke oppstår. Dette 
gjelder alle, hele tiden og 
overalt. 

Komfyrvakt og  
røykvarslere redder liv

Det beste og enkleste du kan gjøre for 
deg selv og for dine nærmeste er å sørge 
for ha mange nok fungerende røykvars-
lere og en komfyrvakt der du bor. Les 
mer på www.abbr.no/brannsikkerhet 

Husk bålforbud fra 15. april til  
15. september
I denne perioden er det ikke tillatt 
å tenne bål, engangsgriller, bålpanner 
eller liknende i eller i nærheten av skog 
og annen utmark. Forbudet gjelder også 
kystområder. Primus og kokeapparater 
er det lov å bruke.

Grilling er lov, men ikke overalt
Du kan fortsatt grille på steder som ikke 
defineres som utmark, for eksempel 
i egen hage, i parker eller på etablerte 

grill- og bålplasser. Før du fyrer opp 
grillen bør du sjekke om det er regler for 
området som sier noe om hva som er 
tillat. Vær også oppmerksom på at hvis 
skogbrannvarselet viser høyt farenivå, 
frarådes all aktivitet som kan medføre 
brann. Pass på at engangsgrillen er helt 
slokket før den kastes. 

Unngå skogbrann
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eller en nabo du kanskje ikke kjenner, 
så tilby deg å hjelpe. Det er også mulig å 
melde inn tips til oss i brannvesenet om 
du er bekymret for brannsikkerheten, på 
www.branntips.no, påpeker Løberg.

Ny brannstasjon og omorganisering
Brann- og redningssjefen understreker 
at det koster å ivareta viktige og kritiske 
samfunnsfunksjoner. 
– For å kunne yte best mulige tjenester 
for innbyggerne i våre kommuner, må vi 
også ha forutsetningene på vår side. Det 
må investeres i brannvesenet for 
fremtiden, og for de utfordringene vi vil 
møte mer av.
Det er planlagt flere nye brannstasjoner 
i årene som kommer. Brannvesenet skal 
også gjennomgå en omorganisering for 
bedre å kunne møte nye krav og 
utfordringer i fremtiden.
– Jeg gleder meg til tiden fremover, med 
både nye brannstasjoner og endringer 
som kommer, avslutter Løberg. 
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↑ EFFEKTIV TØMMING: På 
tømmedag skal alle beholdere 
stå inntil fem meter fra der 
renovasjonsbilen stopper, med 
håndtaket vendt ut. Dette sikrer 
effektiv tømming for alle langs 
ruten til renovatørene, sier 
(f.v.) Michelle Macmillan, Anna 
Kristine Auråen, Dan Kristofer 
Ree, Christina Berg Hallerud og 
Lisa Marie Smiseth. 

For mer  
informasjon 
... om avfall, gjenvinning og endringer 
som kommer, følg med på www.asker.
kommune.no/renovasjon. Oppdatert  
informasjon om tømming på din  
adresse finner du i appen Min  
Renovasjon. For andre spørsmål, ta 
kontakt med Asker kommune på telefon 
eller ditt nærmeste innbyggertorg.

Innsamling av avfall  
i Asker – endring og  
nye tilbud

De som bor sør i kommunen vil kunne 
få en egen beholder til plastemballasje, 
og de som bor nord i kommunen vil få 
en egen beholder til å sortere glass- og 
metallemballasje hjemme. Utsetting 
av glass- og metallbeholdere begynner 
allerede nå i sommer, selv om tømming 
trer i kraft senere. 

Harmonisering av renovasjonstjenesten 
Det beste fra renovasjonsløsningene i 
de tre tidligere kommunene er tatt med i 
den nye ordningen. Ordningen trer i kraft 
1. september 2023 og skal hjelpe inn-
byggerne å nå de vedtatte målene om økt 
kildesortering og gjenvinning så effektivt, 
enkelt og rimelig som mulig.  

Renovasjonsendringene i tidligere 
Asker kommune – Asker nord
I løpet av 2022/2023 vil alle husstan-
der med egne avfallsbeholdere i Asker 
nord få utlevert en beholder til glass- og 
metallemballasje, slik som i Asker sør. 
Kommunen begynner å sette ut disse 
beholderne allerede nå i sommer, men 
tømming av disse starter ikke før tidligst 
i januar 2023. Denne venteperioden er 
nødvendig for at logistikken skal gå opp 
uten ekstra renovasjonskostnader. Du 
kan bruke returpunktene som vanlig 
inntil hjemmetømming starter opp.  
Tømming av papp, papir, kartong og 
plastemballasje vil bli endret fra hver 
tredje uke til hver fjerde uke fra septem-
ber 2023. Slik er det allerede i Asker sør. 

Renovasjonsendringene i tidligere 
Røyken og Hurum kommuner  
– Asker sør
I Asker sør vil den todelte beholderen til 
mat- og restavfall utgå og bli erstattet 
med to separate beholdere. Todel-
te beholdere har vist seg å ha dårlig 
holdbarhet mot skader og krever også 
spesialbygde biler for å tømmes. Slike 
beholdere blir derfor ikke tilbudt lenger, 
og ødelagte beholdere erstattes fort-
løpende med separate beholdere fram 
mot september 2023. 
Som alternativ til plastsekken kan du fra 
september 2023 bestille egen beholder 
til plastemballasje. 

Dette blir standard beholderløsning 
for én bolig i hele kommunen 
Endringene vil resultere i en standardløs-
ning der hver husstand får enten fire eller 
fem beholdere: 
• En beholder på 140 liter til matavfall 
(tømmes hver andre uke) 
• En beholder på 140 liter til restavfall 
(tømmes hver andre uke) 
• En beholder på 140 liter til glass- og me-
tallemballasje (tømmes hver åttende uke) 
• En beholder på 240 liter til papir, papp 
og drikkekartong (tømmes hver fjerde uke) 
• Plastsekker eller en 240 liter beholder til 
plastemballasje (tømmes hver fjerde uke) 
Dersom du ønsker andre beholder-
størrelser enn det du får utlevert, meld 
inn via appen Min Renovasjon eller ta 
kontakt med Asker kommune. 

Asker kommune jobber for en bedre og enklere 
renovasjonsløsning i hele Asker. Fra september 
2023 får vi en lik løsning i hele kommunen. 

TEKST: Anna Kristine Auråen FOTO: Torbjørn Tandberg

Samarbeidsløsninger 
For mange kan det være en god idé 
å snakke med naboer om å inngå en 
samarbeidsløsning der man deler en 
eller flere beholdere og fordeler kostna-
dene likt. Samarbeidsløsninger består 
av beholdere på opptil 660 liter. Hvor 
mange og hvor store beholdere dere 
trenger avhenger av antallet husstander 
som skal samarbeide og hvor mye avfall 
dere har. 

RENOVASJON
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↑ KORTVARIG:  
– Velkommen til 
bruktbutikken på 
Trekanten, sier Sandra 
Therese Rystad 
Hedlund. – Vi er her 
ut mai, forteller Anja 
Østerli, bak disken. 

↑ MOTIVERT: Ordfører 
Lene Conradi delte 
ut diplomer til alle 
deltakerne ved avslut-
ningen av mentorpro-
grammet. Målet med 
programmet var å få 
deltakernes jobbmoti-
vasjon tilbake og gjøre 
dem bedre rustet til å 
delta i arbeidslivet. 

Ny bruktbutikk på 
Trekanten  

JobbAsker – en fin vei 
til motivasjon og jobb

Bruktbutikken ligger i 2. etasje på 
Trekanten i Asker sentrum. Der kan du 
få kjøpt rene og hele leker, brettspill, 
puslespill, sport- og fritidsutstyr, bøker, 
sesongvarer til våren og mye mer. 

Moderne og oversiktlig bruktbutikk
– Vi tester ut et moderne og mer over-
siktlig konsept, og alle varene er vasket 
og sjekket, forteller prosjektleder for 
ombruk i Asker kommune, Anja Østerli. 
Asker kommune har arbeidssentre for 
arbeidstakere med behov for individuelt 
tilrettelagt arbeid. De er sterke bidragsy-
tere i bruktbutikken. Daleløkken arbeids-
senter har snekret alt inventaret. Solbrå 
arbeidssenter vasker og sjekker alle 
varer og har laget de fine prislappene og 

kortene i butikken. Sammen med Galleri 
Unika og Sem arbeidssenter leverer de 
flotte og populære redesignprodukter.  
– Bruktbutikken skaper nye arbeids-
oppgaver for ulike arbeidstakere. Det er 
verdifullt for enkeltmennesker og en del 
av kommunens ansvar, forteller Anja.  

Skal lytte til innbyggerne 
Kommunen planlegger ombrukssenteret 
med flere bruktbutikker og reparasjons-
tjenester under samme tak, og ønsker 
lokaler i tilknytning til annen handel. Sted 
er ennå ikke avklart. 
– Vi ønsker ikke å drive bruktbutikk, vi 
skal være en sentral bidragsyter i om-
stillingen til sirkulære tjenester. Vi skal 
tilrettelegge for økt ombruk og repara-

sjon, forklarer Anja. 
Hvert år leverer innbyggerne i Asker 
kommune cirka 10 tonn blomsterpotter 
til ombruk, og kaster i snitt over 11 tonn 
elektronikk hver uke.
– Ved å samle flere butikker og tjenester 
under samme tak skaper vi stordrifts-
fordeler som er avgjørende for nærings-
aktører i oppstart eller omstilling. Vi 
ønsker at tonnevis med varer på gjen-
vinningsstasjonene kan brukes om igjen, 
og at næringsaktører ser mulighetene, 
avslutter Anja Østerli og oppfordrer  
interesserte næringsaktører til å ta  
kontakt med henne. 

– Mentorprogrammet har fått støtte fra 
Viken fylkeskommune, sier prosjektleder 
i JobbAsker Sudipa Chakraborty.

Respekt
En av deltakerne forteller om sin opp- 
levelse med JobbAsker Opportunity:
– JobbAsker ga meg den respekten jeg 
fortjener som ingeniør. For første gang 
her i Norge har jeg erfart at folk snakker 
til meg som likeverdig, som ingeniør.
Hun er en av ni kandidater fra JobbAsker 
Opportunity som allerede har funnet 
spennende muligheter innen sitt felt. Fra 
mars 2022 startet hun i sin første jobb 
i en av Nordens ledende tverrfaglige 
rådgiverbedrifter. 

Mangfold
Gruppen på elleve kandidater var 
mangfoldig på alle måter – utdanning, 
bakgrunn, kultur, mål, kompetanse og 
personligheter, forteller Sudipa Chakra-
borty. 
– Vi hadde en arkitekt, hydrolog, geofy-
sikker, IT-ingeniør, sosiolog og HR-med-
arbeider. I tillegg til opplæring gjennom 
fagsamlinger, fikk hver kandidat tildelt en 
mentor med erfaring fra næringslivet. 
Da vi lanserte JobbAsker Opportunity 
i mai i fjor, hadde vi en stor oppgave 
foran oss. Tiden var krevende. Arbeids-
markedet ble herjet av korona. De fleste 
av deltakerne i JobbAsker Opportunity 
hadde hatt lange pauser i karrieren sin. 
Noen hadde vært hjemmeværende i mer 
enn fem år, og mange jobbavvisninger 
hadde ødelagt motivasjonen deres. 

Inkludert
– JobbAsker Opportunity har vært med 
på å skape et rausere og mer inklude-
rende samfunn, med plass til alle. Vi er 
ekstremt takknemlige for det fantastiske 
samarbeidet med alle våre mentorer, 
samarbeidspartnere og kursholde-
re. Gnisten i øynene til kandidatene er 
tilbake. Endelig føler de seg inkludert på 
stedet de har bestemt seg for å kalle sitt 
hjem, sier Sudipa Chakraborty. 

Den nye butikken med brukte ting holder åpent ut mai. 

TEKST: Christina Ek Reindal  FOTO: Torbjørn Tandberg.

JobbAsker Opportunity er et mentor- og støtte- 
program for innvandrere med høyere utdanning 
– en viktig del av et treårig samskapingsprosjekt 
mellom kommunen, NAV, Asker Næringsforening 
og frivilligheten. 

BÆREKRAFTIGE ASKER
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← NABI YEON GEISHA inntok tronen på 
bibliotekene i Asker. Foto: Anita Holth 
Lous /Asker bibliotek

↓ ASKER KULTURHUS markerer Skeivt 
kulturår. Foto: Anne Cecilie Hagen.

Asker kommune  
i regnbuens farger  

Dragartisten Nabi Yeon Geisha har 
inntatt tronen på Askers bibliotek, med 
et eventyr med skeiv tvist. Målgruppen 
er barn i aldersgruppen 4 til 6 år. Etter 
eventyrstunden har barna tusen spørs-
mål om den fine kjolen og om hvordan 
det går med Tio. De løper fram for å bli 
tatt bilder av sammen med dronningen. 

Remi Johansen Hovda, også kjent som 
Nabi Yeon Geisha, er dramapedagog og 
dragartist. Gjennom forestillingen sin 
ønsker han å utfordre kjønnsrollemøn-
stre. Målet er at eventyrstunden kan være 
med å skape rom for å snakke om det å 
være litt annerledes – både for barn og 
foreldre.    
 

Mangfold av skeive kulturarrange-
menter  
Forestillingen er en del av Skeivt kulturår 
(se faktaboks) som markeres på Asker 
bibliotek og i resten av kultur-Asker i 
hele 2022, både i kommunal og privat 
regi. Gjennom et mangfold av kulturar-
rangementer inviteres alle Askers inn-
byggere – både som tilskuere og arran-
gører – med i feiringen av denne viktige 
milepælen i norsk historie. 
I Asker kommune har biblioteket laget et 
omfattende program på de fem filialene 
sine, med blant annet dragshows, bok-
utstillinger, høytopplesninger og forfat-
tersamtaler. 

Del med oss 
Biblioteksjef Siri Tidemann Naalsund 
mener biblioteket er en viktig arena for  
å synliggjøre den skeive historien.  
– Vi ønsker å trekke linjene fra det vi ser 
at skjer i andre deler av verden inn  
i biblioteket og vår egen hverdag. Hvor 

går grensen mellom en ytring og  
krenkelse? Hvordan er det å stå frem i et 
miljø der det å være skeiv ikke er godtatt? 
Og hvorfor er det så utfordrende å finne 
skeiv litteratur for barn av norske forfat-
tere? spør biblioteksjefen retorisk. 
Naalsund oppfordrer innbyggere til å 
ta kontakt med bibliotekene dersom de 
kjenner til skeiv lokalhistorie, transhistorie, 
oppveksthistorier og biografier. 
– Del gjerne historier, kunnskap og bøker 
med oss, sier hun.    

Ordfører glad for feiringen 
Ordfører Lene Conradi mener det er 
mange grunner til at det er viktig for 
Asker kommune å delta i den nasjonale 
feiringen av Skeivt kulturår. 
– Skeivt kulturår er en unik mulighet til å 
fremme mangfold, likeverd og respekt. 
Ikke minst synes jeg det er viktig å vise 
storsamfunnets støtte til de menneskene 
som opplever fordommer og diskrimine-
ring. Det er, dessverre, fortsatt behov for 
mer kunnskap og toleranse i samfunnet 
vårt.  
– Med 50-årsjubileet for avkriminali-
seringen av homofili som bakteppe, er 
skeivt kulturår også med på å fortelle 
viktig norgeshistorie. I år markerer vi 
blant annet med å flagge med regnbue- 
flaggene våre foran rådhuset den 21. 
april i år, i tillegg til som vanlig under 
Pride i juni. 

På scenen står dronning Nabi Yeon Geisha, med 
rosa hår og blomstret tyllkjole. Foran henne sitter 
barn med tindrende øyne og lytter til fortellingen  
om «Stjerneilden» – et eventyr om monstre, magi 
og en modig liten gutt ved navn Tio.

TEKST: Vibeke Hermanrud

↑ BIBLIOTEKSJEF Siri Tidemann 
Naalsund. Foto: Svein-Ivar Fors.

KULTUR
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scene: imprU: Improvisasjonsworkshop 
for ungdom •Heggedal innbyggertorg 
•Håndverksmesse, rosemaling, porselen 
• Heggedal Salongorkester • Cellarcube, 
Borgen: Hagekontemplasjon – Johanna 
Zwaig • Fyrstikken, Heggedal: «Afro-
folk-afrikansk folkerytme og sang» med 
Raymond Sereba • Utescenen torget, 
Heggedal • Dansesonen med dans fra 
Aladdin og Den Lille Havfrue • Fyrstik-
ken, Heggedal: Dichterliebe av Robert 
Schumann • Multisalen, Asker kultur-
hus: MellomStemt • Venskaben: Asker 
kammerkonserter klaverkvintetter • 
Østenstad kirke: Asker symfoniorkester

Asker kulturfestival 19.–22. mai

Torsdag 19. mai
• Asker innbygertorg: festivalbrunsj! 
«Smaken av Asker – du store verden». 
Musikk: Sarah Gardenvalley • Heggedal 
skole lager ombrukskunst (Omattatt) 
Torget Trevaren • Asker museum:  
På Sporet! En tog- og bunadsreise –  
Drammenbanen 150 år • Trafo Kunst-
hall: Cassius Fadlabi og Pop-up tekstil- 
trykk og designstudio • Filmkonkurran-
sen ungdomsklubben Kaliber •  
Heggedal innbyggertorg; Kunstner  
Svanhild Rohdin / Heggetroll barnekor  
• Asker innbyggertorg: Vernissage  
Ingeborg Vea.
• Oslofjordmuseet: Kulturhistorisk 
vandring til Gudmundsenbrua •  
Slemmestad bibliotek: Hilde Hagerup 
om Klaus Hagerup • Slemmestad 
innbyggertorg: Fotoutstilling: Morten 
Flaten / Konsert: Jorun Marie Bratlie 
og Hege Høiseter • Multisalen, Asker 
kulturhus: «Musik skal byggjas utav 
gledje» • Asker innbyggertorg: Quilte-
Hilde med Asker Quiltelag • Teatersalen, 
Asker kulturhus: Your Song – A Tribute to 
Elton John • Det Gule Huset: Chansons 
Internationales • Bokhandleren på Tofte: 
Castor Fiber 

Fredag 20. mai
• Grønsand gård; We Låve Rock • Asker 
kunstfagskole • Torget Trevaren:  
Heggedal skole lager ombrukskunst 
(Omattatt) • Asker museum: På Sporet! 
En tog- og bunadsreise – Drammen-
banen 150 år • Holmen innbyggertorg: 
Operaonsert «Musikaler fra Broadway til 
Holmen» • Trafo Kunsthall: Cassius  
Fadlabi og Pop-up tekstiltrykk og  
designstudio • Heggedal innbygger-
torg • Konsert: Storli. Forfatterbesøk 
Ellen Vahr med «Gaven» • Heggedal 
og Blakstad skolekorps • Selviksvillaen: 
Kystkulturkveld i Vollen nærmiljøsentral 
• Slemmestad innbyggertorg: Røyken 
bluesklubb og fotoforedrag • Teater- 
salen, Asker kultuthus: Satinder Sartaaj 
(IN) • Det gule huset: Skinner og Hvalryg 
• Utekino: «Fucking Åmål» Gratis entré. 
Slemmestad filmklubb. Slemmestad 
Torg (utenfor innbyggertorget)

Lørdag 21. mai
• Utescenen Asker kulturhus • Boder • 
Asker Storband med Christin Bastiansen 
• Asker Spell - og danselag • Prisut- 
deling og parade • Asker kulturskole 
dans og teater • Kormønstring med  

Asker mannskor, Nærsnes sangkor, 
Røyken kammerkor, Sangkoret Mid-
nattsol, Røyken vokalensemble og sang-
koret Tonleik • The Great Inconvenience 
• Borgen innbyggertorg: Familiedans 
med Herbie Skarbie • Heggedal innbyg-
gertorg • Håndarbeidsboder • Binding 
av Hodekrans med Orangeriet • Kunst-
håndverker Tanya Kuiters (porselen) • 
Kokeboken «Smaken av Asker – du  
store verden» • Linedance med Rock-
back • Fortellerstund for de minste med  
Marianthe • Dans med Heggedal  
Seniordans • Barnebokforfatter H.L 
Phenix • Noah, Luna, Syng på sparket  
• Debutantforfattere: Tone Bergflødt og 
Birgit Løitegaard • Konsert: Suffrix og 
High Voltage • Trafo Kunsthall: Cassius  
Fadlabi og Pop-up tekstiltrykk og 
designstudio • Workshop for barn / 
omvisning • Vardåsen kirke: Stuksrud/
Kolbergsrud • Asker kunstfagskole: 
Åpen dag • Grønsand gård, We Låve 
Rock • Torget Trevaren, Heggedal skole 
lager ombrukskunst (Omattatt) • Kultur-
mønstring Slemmestad innbyggertorg 
med boder, linedance, aikido og konsert 
• Asker bibliotek: Povilas Syrrist-Gelgota 
og Håvard Svendsrud • Happy Hobby 

← LØRDAG – Tidsaksen på Sem – en 
vandring gjennom jordas historie  
og livets utvikling. NaKuHel

↓ SØNDAG 19.00. Asker symfoniorkes-
ter. Østenstad kirke.

↖ SØNDAG 15.00. Dansesonen. Utescenen torget, 
Heggedal.

↑ LØRDAG 13.00-15.00 – Borgen-buffet Kafe KIME 
(Kr 90 for voksne, kr 35 for barn) 

KULTUR

perleverksted • Hurum bo- og omsorgs-
senter • Kunståpning «Syklus», uten-
dørs kunstinstallasjoner og skulpturer • 
Teatersalen, Asker kulturhus: «Hjerte- 
barn» • Hovtun, Klokkarstua: Asker 
Swing Department • Høydebassenget 
Sem: Kunstkonsert med 20 sekunders 
etterklang, av Erik Dæhlin • Multisalen 
Asker kulturhus: Jazzfigur • Bokhandle-
ren på Tofte: Østerlide
• Nærsnes kirke: Susanna • Teatersalen, 
Asker kulturhus: «Hjertebarn»

Søndag 22. mai
• Torget Trevaren: Heggedal skole lager 
ombrukskunst (Omattatt) • Hegge-
dal kirke: Festivalgudstjeneste • Trafo 
Kunsthall utstilling: Cassius Fadlabi og 
Pop-up tekstiltrykk og designstudio • 
Asker kammerkor • Holmen barnekor 
• Asker folkedanslag, Asker Spel- og 
Danselag, Baltiske danselag • Asker 
Bel Canto • Asker musikkprosjekt • 
Høydebassenget Sem: Konsert med 20 
sekunders etterklang, av Erik Dælin • 
Utstillingsåpning: «Dikemark – hva nå?» 
• Vandring på Dikemark, ved tidligere 
overlege Kjell Martin Moksness • Radar 

Velkommen til storslått 
kulturmønstring i hele  
Asker 19-22. mai 2022  
– og bli bedre kjent med 
Askers brede kulturliv. 

↓ LØRDAG 11.00. Danse-
kunstner Herbie Skarbie. 
Borgen innbyggertorg.

Informasjon 
Om arrangementer, tider, billett  
eller påmelding, se:
Asker kulturfestival på Facebook 
www.asker.kommune.no/ 
kulturfestival.
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Innbyggertorgene i Asker
På innbyggertorgene er det enkelt for Askers innbyggere å komme  
i kontakt med kommunen. Innbyggertorgene er arena for kommunal  
veiledning, samarbeid med frivilligheten og kulturelt påfyll i nærmiljøene.

Slik kan du også komme i kontakt 
med Asker kommune:

Postadresse:
Asker kommune, Katrineåsveien 20, 
3440 Røyken

Besøksadresse: 
Asker rådhus, Knud Askers vei 25, Asker

Telefon: 66 70 00 00

E-post:
post@asker.kommune.no
Dette er postmottak for offisielle  
henvendelser. 

Nettsider:
www.asker.kommune.no

Tofte innbyggertorg
Vestre Strandvei 3, 3482 Tofte
Telefon: 910 06 879
E-post: tofte.innbyggertorg@
asker.kommune.no 

Holmen Innbyggertorg
4. etasje på Holmen Senter
Vogellund 6, 1394 Nesbru
Telefon: 477 82 793
E-post: holmen.innbyggertorg@
asker.kommune.no

Sætre innbyggertorg 
Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre  
Telefon: 948 48 731
E-post: saetre.innbyggertorg@
asker.kommune.no 

Borgen innbyggertorg 
Søndre Borgen 11, 1388 Borgen
Telefon: 915 88 121
E-post: borgen.innbyggertorg@
asker.kommune.no

Heggedal innbyggertorg
Heggedal torg 38, 1389 Heggedal. 
Telefon: 477 83 054
E-post: heggedal.innbygger-
torg@asker.kommune.no

Slemmestad innbyggertorg 
Vaterlandsveien 27, 3470 
Slemmestad
Telefon: 477 89 027
E-post: slemmestad.innbygger-
torg@asker.kommune.no 

Asker innbyggertorg 
2. etasje på Kulturhuset
Kirkeveien 204, 1383 Asker 
Telefon: 477 82 788
E-post: asker.innbyggertorg@
asker.kommune.no 

Vakt- og  
beredskapstelefoner

Døgnåpen kontakttelefon for psykisk 
helse og rus: 919 10 500

Døgnåpen barnevernvakt: 
67 50 47 70

Legevakt: 116 117

Vakttelefon for vann, avløp, overvann, 
flom, ras og trevelt: 66 90 94 08

Døde eller skadde dyr –  
meldes til politiet: 02800




