Heidi Wiig ble utnevnt til Æresborger under Zulufestivalen 2017, for hennes innsats spesielt
innen Slitu Vel, samt alt det positive hun bringer inn i vårt lokalsamfunn
Heidi er født på Askim Sykehus og døpt i Høland Kirke. Hun bodde først noen mnd. i Florida også bar
til det til urbane sentrale strøk i Trøgstad kommune Barnehage, det var Bestemor det, sier Heidi.
Gjennomgikk barneskole og ungdomsskole i Skjønhaug, deretter 2 år på Handelskole på Mysen
videregående skole og siste året i Askim. Under oppveksten og barndom/ungdommstiden var
interessene mange, her kan nevnes håndarbeid, spesialist på dukkeklær. Aktiv innen fotball fra 12-18
år - var en fryktet spiss. Hun har også vært innom korps og svømming, samt piano (som hun kaller
tvangspiano timer) Ellers var stedet i ungdomstiden – Centrumsgrillen- i Skjønhaug, i urbane
Trøgstad.

Barndomshjemmet

Lillesøster Åse og Heidi 1981

Heidi har en lang yrkes karriere, bare nevner noe: Fly-foto selger, Kemner kontoret i Oslo, Aur pair i
England, Gunders mat kjøp, Lensmannskontoret i Skiptvet, og deretter mange år i overformynderi i
Eidsberg kommune. I dag jobber hun på Løken Trevare i Ørje med regnskap, fakturering og lønn.
Hvordan kom du til Slitu da Heidi? «Jo jeg hadde fått meg moped og da kunne man dra utenfor
Trøgstad» På Slitu møtte hun en kar, som ba henne med på motorsykkeltur. Noe hun gledet seg til,
for det skulle bli tøft med tur til Tyrigrava! Vel, som den trygge og solide mannen hun skulle falle for,
tok han henne med på rundtur i Slitu… «det er her livet er» sa Roger og sånn ble det også. Roger
hadde bygget eget hus i 1995 og i 1999 flyttet Heidi inn. I år 2000 kom Magnus til verden og 3 år
senere kom Oskar.

Heidi, Magnus, Roger og Oskar

Bak: Sten (mormors bror) og Borghild (Mormor)
Foran: nevø Henrik, Oskar, Magnus og nevø Henrik

Fritiden brukes, utover det som må gå til Slitu samfunnet, mye på turer i fjellet. Heidi elsker å gå
turer i det fri og har besteget mange fjelltopper i Norge. Familieturer til USA har det også blitt noen
av. Men hennes favoritt sted er Undredal på Vestlandet, i den lille bygda hvor hennes Mormor er
født og oppvokst. Her har hun hatt følelsen av å gå i sine forfedres spor, og dette er peneste stedet i
hele Norge. Nå har de akkurat kjøpt seg hytte i Otteid, så da blir nok mye tid brukt der framover

Mormors barndomsbygd – Undredal – Norges vakreste lille bygd
Slitu da Heidi? Ååå det er så mye positivt som kan sies, hun forteller en historie om det gode
naboforhold i Slittungveien
For en del år tilbake opparbeidet vi hagen og var på utkikk etter gamle telefonstolper. Det var ikke så
lett å få tak i, men en dag lå det en haug med telefonstolper på stien over til Hans Petter Lunds vei!
Jippi! Disse skal noen kvitte seg med! Vi plukket med stor glede ut de aller peneste. Stokkene ble
gravd ned med stor glød, mange steder rundt omkring på tomta. Dagen etter ser vi at naboen også
legger stokker i hagen. «Ja, det er flere som har vært på utkikk etter stokker ja» sier vi. Da svarer
naboen «ja, vi endelig har jeg fått tak i noen, også fikk en kar til å kjøre disse hit i går»……….

Stokkene i hagen ligger her fortsatt, både hos naboen og hos oss, og naboforholdet ble heldigvis ikke
ødelagt. Naboen har forresten flyttet …
Turområder på Slitu og gode turvenner vil også Heidi nevne:
For noen år siden hadde jeg en litt tung periode. Samtidig fikk jeg høre om en nabo som hadde lå syk
i influensaer, og derfor ikke fikk gått tur med hunden sin Jack. Jeg begynte å ta med meg Jack på tur
og kom meg derfor ut. Siden den gang har vi gått mange, mange fine turer og sammen har vi
utforsket de aller fleste stier her på Slitu. Aller best liker vi Monaryggen og Måsan. Imponerende med
all dugnadsjobbinga som er gjort både i lysløypa og fram til Måsan. Dessuten er Sletner-runden og
skogsområdene ved Sletner gård, et sted som kan anbefales. Takk til verdens beste firbente
turkamerat Jack, og til alle ildsjelene her i bygda!
Tilslutt vil jeg si noen rosende ord om Berget det Blå og den jobben som er lagt ned der. Dette er blitt
en flott samlingsplass, og Zulufestivalen får Slitu innbyggerne til å føle både samhold og samhørighet.
Slitu takker deg Heidi for den innsatsen du legger ned for vårt lokalsamfunn, må den vare i mange år
til

Heidi mottar Æresborger prisen. Heidi Verdensmester i Stikkekast 2015.

