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Årsmøtet 3. mars kl. 19.00. 
 
Koronasituasjonen tilsier at årsmøtet i år trolig blir et digitalt møte via Teams. De som vil 
delta må dermed melde seg på til mari_holth@hotmail.com innen 2. mars. Mer 
informasjon om årsmøtet kommer på våre facebook-sider. Der legger vi også ut 
årsmøtepapirer. 
 
Forslag som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende inne innen onsdag 17. 
februar, sendes til mari_holth@hotmail.com.  
 
______________________________________________________________________ 

 

Om Roven vel 
 
Roven vel er en velforening som dekker hele Roven.  Alle er velkomne som medlemmer 
og til å delta på våre aktiviteter.  Hovedaktiviteten til vellet er på Grendehuset i Gamle 
Roven veg 141.  Huset var tidligere Roven skole, og der er det grendetreff, 
aktivitetsdager, juletretenning, utleie av lokalene og mye mer.  Noe av dette er lagt på is 
på grunn av koronaen, men vil starte opp igjen når vi er tilbake til et normalt liv. Som 
medlem får du litt lågere leie av Grendehuset. 
 
Medlemskapet koster kr 350,- for familier og kr 200,- for enslige.  Konto 1275.60.32664.  
Du kan betale via vipps: «kjøp og betal» nr. 98883 (Roven velforening).  Giro for 
innbetaling av medlemskap for 2021 fikk du sammen med Rovenposten i høst.  Hvis du 
vil ha en ny giro, ta kontakt med Rovenposten.   
 
Alt arbeidet i vellet gjøres på dugnad.  Har du lyst til å bidra så ta gjerne kontakt.   
 
Grendehuset leies ut.  Men det er visse begrensninger og mer vasking mellom hver 
leietaker.  Vellet følger retningslinjene fra kommunen og Folkehelseinstituttet (se 
www.fhi.no).  Det er montert spritdispensere ved inngangen og på kjøkkenet.  
Barneparken er fin å leie til barneselskapet.  Prisliste sto i høstnummeret av 
Rovenposten, og du finner den også på vellets hjemmesider.   
 

 

Roven 

 
Roven, som uttales med lang og tydelig o (og ikke med å), er et eldgammelt navn på det 
som etter hvert vart en egen skolekrets i Fet prestegjeld og herred (et gammelt navn for 
kommune).  Grendehuset vårt var opprinnelig Roven skole og sto ferdig i 1904 og var i 
bruk til Riddersand skole kom i 1962. Før Roven skole kom var det en såkalt 
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«bruksskole» som Varåbruket etablerte for sine ansatte på plassen Fjerdingen (uttales 
Fjolungen) i Ramstadveien 37.  Skolen var i det huset som fortsatt står, men det er helt 
ombygd.  Det var både skolestue og bolig i samme hus.  Varå-bruket var et stort 
eiendomskompleks og industriforetak, det var en stor arbeidsplass med sagbruk og 
tresliperi.  Bruket eide mye skog, mange gårder og småbruk på Roven og ellers i Fet.  
Skolen vart bygd på slutten av 1800-tallet en gang og blei nedlagt litt etter at Roven skole 
kom i 1904. 
 
Roven idrettsforening blei stifta 24. oktober i 1926.  Det var aktiviteter som ski, skøyter, 
friidrett, fotball og håndball.  Idrettsplassen var Dulpmyra anlagt i 1932.  Der var det også 
danseplatting og mange av datidas kjente musikere underholdt, det var dans og moro.  
Roven velforening overtok etter hvert Dulpmyra og den er stadig i bruk som fotballbane 
og nå om vinteren er det skøytebane der.  Nå er det Ramstadskogen velforening og en 
gjeng ildsjeler som ordner med banen.  Følg med på facebooksida «Dulpemyra», om du 
vil holde deg oppdatert på skøyteisen.   
 
I tillegg til Roven idrettsforenings egen hoppbakke Grankollen (i Gransåsen) var det flere 
andre hoppbakker på Roven.  De er det ikke så mange av nå.  Til gjengjeld er det mange 
fine muligheter for gåturer på Roven.  Både langs de mindre veiene våre, de mange 
snarveiene som finnes, turstier, merka tursti rundt Heia og ikke minst skistadion ved 
Skauen og Hvalstjenn med lysløype, oppkjørte skispor og merka tursti til Hvalsetra. 
Kloterudveien som går forbi sjølve skistadion (bygningene) er fin til turer på beina også 
om vinteren.  Både rundt Heia og til Vanakleiva går folk både sommer og vinter, så 
mulighetene er mange.   
 
Fortsatt en god vinter ønskes alle Rovinger.  Håper vi alle kan sees til St.Hansmoro på 
Grendehuset til sommeren.  
 

  
Grendetreff På grunn av korona er det foreløpig ikke Grendetreff. 

Syklubben på 
Grendehuset 

Syklubben møtes siste torsdag i måneden kl. 11.30-14.  Kontakt Ragnhild Kjustad 
eller Sissel Borud om du vil bli med.  Alle er velkomne, enten de liker å sy eller 
ikke.   

Seniordans Hver torsdag kl. 10.00 til 12.00, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428.   

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

Strikkeklubb Strikkekafèen vil starte opp igjen så snart det er mulig.  Ring Una Holth på telefon 
481 59 153 om du lurer på når det blir.   

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.         

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 

Sykehjemsbussen er parkert på grunn av korona, men vil starte opp igjen så snart 
det er mulig.     

  

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til Bente Arnesen på e-post roving@online.no.  Tlf. er 
920 85 567.  Har du spørsmål om Roven eller noe du lurer på, er det bare å ta kontakt. Neste nummer 
av Rovenposten kommer utpå vårparten.  Har du tips eller noe du savner, ta gjerne kontakt.  
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