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Styre og stell i Roven velforening.   

 
Det var årsmøte i Roven velforening i februar.  Mange i styret tok gjenvalg, og styret 
består nå av:   
 
Mari Holth (leder), Jan Erik Tofsrud (nestleder og driftsansvarlig) Anniken Hesselberg 
(arrangementsansvarlig), Hilde Ekeberg (kasserer) og styremedlemmer er Linda 
Arnesen, Rikke Aas, Espen Nordhagen og Pål Skrimstad.  Varamedlemmer til styret er 
Anne Marthe Ramstad og Yvonne Hammer.   
 
Valgkomiteen består av Kristin Lundby og Marianne Lund.   
Revisorene er Gunnar Vangen og Bjørn Gausen.   

 
Giro for innbetaling av medlemskap i Roven vel for 2019 blei lagt i postkassene på 
Roven før nyttår.  Roven vel er en velforening som dekker hele Roven.  Alle er velkomne 
som medlemmer og til å delta på våre aktiviteter.  Medlemskapet koster kr 350,- for 
familier og kr 200,- for enslige.  Om du ikke alt har betalt så er det fint om du gjør det så 
fort som mulig til konto 1275.60.32664.   
 

 

Velkommen til nystartet Strikkekafé på Grendehuset .   

Bli med på «Strikkekafè» på Roven Grendehus. 

Første onsdag i måneden kl. 19.00 møtes vi til «Strikkekafè» og koselig samvær på 
Grendehuset. Strikketøy ikke obligatorisk.  Neste datoer er 8. mai og 5. juni. 

Vi betaler 50,- kr hver (kontanter) per møte, som går til husleie og enkel bevertning. Ta 
med kopp.  Ved spørsmål kontakt med Una Holth på tel. 481 59 153. 
_____________________________________________________________________ 

 

Mattiskulpen.   
 
I Varåa, omtrent midt mellom Møllerbakk og Åsheim på Roven ligger Mattiskulpen. En litt 
stor lang kulp i bekken hvor vi ungene i nærområdet slapp marken med krok og snøre i 
strømmen øverst i håp om at en 30-40 cm ørret skulle hugge på lenger ned. Noen 
ganger slo dette til, faktisk! I min barndom sa bygdehistorien at “det var en som het 
Mattis som hadde druknet der nede en gang i tiden”, derav navnet “Mattiskulpen”. Det 
siste finnes det ikke noe dokumentasjon på, hvertfall ikke som jeg kjenner til. Det 
nærmeste vi kommer er saken i 1811, hvor mølleren Mattis Olsen Møllerbakk ble tiltalt 

http://www.rovenvel.net/


 

for å ha slått bondesønn og korporal Nils Amundsen Ramstad i hodet med ei ildtang slik 
at han døde. Mattis Olsen ble frikjent for drapet. Hvem vet, kanskje det var en ung, 
hovmodig soldat som ertet på seg den gamle mølleren? Det fikk uansett fatale følger. 
Nils Amundsen Ramstad ble begravet under militær seremoni. Mattis Olsen døde 80 år 
gammel i 1834. Vi har hatt en halv møllestein fra en av møllene i Varåa liggende foran 
trappa så lenge jeg kan huske, kanskje den er fra mølla til Mattis..? 
 
Av Jan Rune Martinsen 
 
(Varåa er bekken eller åa som går fra Heia og ned i Glomma, den heter både Fossåa og 
Varåa) 
 

 

Bli med og gå Taterstigen (les om den på www.ut.no)  
 
Roven vel har de siste åra invitert til en historietur på Roven.  I år blir det en fellestur 
langs Taterstigen som går på andre sida av Glomma.  Følg Falldalsveien så langt den 
går, kjør eller sykle gjennom tunet på tunet på Nystua Skårer (Behandlingstunet som 
tilhører Frelsesarmeen), og der er det en parkeringsplass med plass til en fem-seks biler.  

Turen blir tirsdag 23. april og vi møtes der klokka 18.00.  Sola går ned kl. 20.54 den 
dagen og da er vi tilbake på Skårer.   
 
Turleder er Bente Arnesen og har du spørsmål er det bare å ringe på tlf.nr. 920 85 567.  
Det er litt ulendt og bratt noen steder, men det er lov å snu når en vil.   
   
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30: 23/5, 13/6, 19/9, 24/10, 21/11 og 12/12.  

Gamle og nye Rovinger er velkomne til Grendetreffet som arrangeres på 
Grendehuset, så ta med deg naboen og kom  for en hyggelig prat.   

Syklubben på 

Grendehuset 

Normalt er det syklubb siste torsdag i måneden kl. 11.30-14.  Kontakt Ragnhild 

Kjustad eller Sissel Borud om du vil bli med. 

Seniordans Hver onsdag kl. 10.30 til 12.30, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428.   

Linedans Hver mandag kl. 18.00 til 20.00, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428.   

Strikkeklubb Første onsdag i måneden kl. 19.00 møtes vi til «Strikkekafè» og koselig samvær 
på Grendehuset. Strikketøy ikke obligatorisk.  Datoene er 8. mai og 5. juni.  Ring 
Una Holth på telefon 481 59 153, om du lurer på noe.  

Grasrotandel Oppgi vellets org.nr. 971 265 337 når du kjøper en lotto-kupong eller tipper, da 
er du med og gir Norsk tippings grasrotandel til Roven vel.  Det koster ingenting.    

Dugnad Lyst til å være med og jobbe dugnad eller trå til under arrangementer, ta kontakt 
med styret eller Rovenposten som formidler kontakt videre.  

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset eller den tidligere barneparken, ring 923 
00 130 eller send e--post: utleie.rovengrendehus@gmail.com.   Medlemmer har 
billigere leie.  Du kan sjekke om det er ledig på vellets hjemmesider. 

Sykehjems-
bussen 

Trenger du skyss til Fetsund sentrum?  Sykehjemsbussen går hver onsdag 
formiddag over Roven, starter kl. 9.00 fra Fetsund, så Roven og til Fetsund.  Ring 
Eivind tlf. 906 92 108 eller Rolf tlf. 958 01 829 om du vil sitte på.  Du må ringe 

seinest dagen før og det koster kr 80 for tur-retur.  Det kan være forandringer på 
dag og tid, så ring i god tid for sikkerhets skyld.   

  

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til Bente Arnesen på e-post roving@online.no.  Tlf. er 
920 85 567 og 63 88 04 54.  Har du spørsmål om Roven eller noe du lurer på, er det bare å ta kontakt. 
Neste nummer av Rovenposten kommer før sommeren.   Har du noe du gjerne vil ha med, ta kontakt.  
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