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God jul og godt nytt år! 

 

Styret ønsker medlemmer i velforeningen og alle andre Rovinger en riktig god jul og et godt 

nytt år.  Vi takker alle som har stilt opp for velforeningen i løpet av året.  

 

På høstbasaren, inkludert loddsalget i løpet av kvelden var overskuddet kr 18 000,-.  Dette 

er kjærkomne penger til driften av Grendehuset og vellet ellers.  Tusen takk til alle som ga 

gevinster, solgte lodd, kjøpte lodd, var med og arrangerte basaren, takk til Arild Romarheim 

som sa noen velvalgte ord når juletreet vart tent ute, Veterankorpset som alltid stiller opp 

med flott musikk og til alle som kom på Grendehuset denne ettermiddagen i slutten av 

november.  Det var en veldig hyggelig ettermiddagen og kveld, så igjen tusen takk.  Sånne 

arrangementer og sånt oppmøte vil vi ha flere av.     

 

Det blir årsmøte i Roven vel onsdag 15. februar kl. 19.00.  Forslag som skal behandles på 

årsmøtet må være styret i hende innen 1. februar.  Sakslista på årsmøtet blir: Valg av 

ordstyrer og referent, årsberetning, regnskap 2016, budsjett 2017, innkomne forslag og valg.   

 

Barneparken på Grendehuset er klar til utleie, den er fin til barneselskaper.   

 

Leiligheten på Grendehuset er ledig fra nyttår.  Den skal pusses opp og vil bli annonsert 

ledig på nyåret.  Er det noen som har lyst til å være med og jobbe på dugnad, så si ifra til 

styret.  Vi har behov for alle som vil og kan bidra.   

 

Styret tar sikte på å arrangere en vinteraktivitetsdag på Grendehuset, og vi håper på snø og 

noen kuldegrader slik at flest mulig kan prøve skiene.  Uansett blir det en dag med leik og 

moro.  Dato kommer vi tilbake til i neste Rovenposten og på vellets facebook-side. 

______________________________________________________________________ 

 

Julebukker på Roven.    

 

Å gå julebukk var mer vanlig før.  Det var i romjula det foregikk, fra og med tredjedag jul og til 

og med sjettedagen.  På nyttårsaften og på nyåret var det aldri julebukker ute.  På 

tredjedagen pleide det forresten å være juletrefest på Rovenskolen (dagens Grendehus), så 

da var det nok ikke så mange unger ute og gikk.  Det var alltid veldig morsomt å gå julebukk, 

og de fleste voksne som gikk julebukk som unger skjønner åffer dagens smårollinger synses 

det er spennende med Halloween.   

 

Det var en gang under andre verdenskrig her på Roven at noen jenter hadde avtalt å gå 

julebukk en kveld.  De hadde kledd seg ut og hengte noe tynt gardinstoff foran fjeset.  

Pappmaskene kom først etter krigen.  Jenteflokken møtte noen flere unger som var ute og 
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gikk.  De vart modigere, turte gå lenger og til fremmede hus.  Det var sikkert kaldt.  Det var 

nemlig kalde og snørike vintre under krigen.  Flokken gikk innom Ramstad, der var det flere 

hus og de fikk bestandig noe der.  Gjerne epler og ikke bare kaker som de ellers ofte fikk.  

Det var skikk at julebukkene skulle få noe, og det mest vanlig var nok ei lita småkake.  Under 

og like etter krigen var det ikke vanlig med frukt og godteri.  Det kunne være vanskelig nok å 

få bakt søte småkaker til jul.  Det var stor mangel på det meste, også sukker og fint mjøl.   

 

På Ramstad gikk de kjøkkeninngangen som skikken var.  Denne kvelden var det besøkende 

i stua, men fru Ramstad kom sjøl ut med et serveringsfat med små stetteglass og småkaker.  

Ungene fikk søt vin og det var stor stas.  Hvis noen nå blei veldig bekymra over at fru 

Ramstad skjenka alkohol til ungene, så kan vi berolige dere med at det mest trulig var 

alkoholfri vin.  Dessuten var det jo bare en liten smak til hver.   

 

Ungeflokken gikk videre.  I Knatribakk var en av gutta uheldig.  Inne på kjøkkenet, litt under 

trappa opp til annen etasje, sto ei diger balje hvor lutefisken lå og vart vanna ut.  Gutten datt 

på rompa opp i balja så vasspruten sto.  Da gjaldt det å komme seg fort hjemover før buksa 

fraus og blei klaka.   

 

Mer dramatisk var det et annet år, også det under krigen.  Engelske bombefly var ofte ute på 

raid for å bombe flyplassen på Kjeller.  Det var påbudt med blendingsgardiner foran alle 

vinduer, det var ikke noe ute- eller veilys, så det var helt mørkt.  Tyskerne ville ikke gi 

engelskmennene lys å navigere etter.  Det hendte at flyene slapp bombene på feil sted, og 

det ramma folk både i Lillestrøm og rundt omkring ellers også.  Så det var ikke rart at 

ungeflokken denne gangen tok reper’n hjem så fort de kunne.   

 

Skremmende var det også å høre mitraljøsene fra Vilberg batteri på andre sida av Glomma.  

Der i fra skaut tyskerne etter de engelske flyene så godt det lot seg gjøre.   

 

Vi får håpe det aldri blir reprise på disse tidene, og Rovenpostens skriver ønsker med dette 

en riktig god jul til alle på Roven!   

 

   
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30: 19/1, 16/2, 16/3, 20/4, 11/5, 15/6, 21/9, 

26/10, 16/11 og 7/12. Gamle og nye Rovinger er velkomne til Grendetreffet 

som arrangeres på Grendehuset, så ta med deg naboen og kom for en 
hyggelig prat.   

Syklubben Siste torsdag i måneden kl. 12-14.  Kontakt Ragnhild Kjustad eller Sissel Borud. 

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.   

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 deg 
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, kontakt Anita Olsen på e-post: 
utleie.rovengrendehus@gmail.com.   Medlemmer har billigere leie.   

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.   

  

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.    
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