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Siste nytt fra styret 
 
Roven vel ønsker alle Rovinger en riktig god sommer!  Takk for innsatsen så langt i år.   
 
Har du gamle bilder du gjerne vil dele med andre?  «Museumsgruppa» i vellet starter opp 
jobben med å kopiere/digitalisere og ta vare på bilder fra Roven i løpet av høsten.  Det 
kommer mer informasjon i Rovenposten og på facebook. 
 
Vellet har fått kr 35 000 i støtte fra Trøgstad brannkasse.  Støtten skal gå til investeringer 
på grendehuset som varmepumpe eller handikaptoalett.  Styret vil prioritere varmepumpe 
i første omgang.  Det trengs imidlertid mer penger, gode forslag til hvordan det kan løses 
mottas gjerne. 
 
Det har vært forsommerdugnad på grendehuset.  Mye vart gjort og noe gjenstår.  Det er 
alltid noe å drive med på grendehuset, og har du lyst til å bidra ta kontakt med styret.   
 

 

Visperudgutua 

 
Aksjon skolevei har nå kommet fram til Visperudguta.  Gutua går mellom Ramstad          
(-gårdene) og Visperud (som ligger ved gamle Sandbakken, den åpne plassen i krysset 
Tofsrudvegen – Dulpmyrvegen).  Det er et eldgammelt veifar mellom den sikkert like 
gamle gården Ramstad og opp til gravfeltet på Visperudåsen, flere veifar går mellom 
gravhaugene, både nordover og østover.   
 
Aksjon skolevei betales av Akershus fylkeskommune (80 %) og Fet kommune (20 %). 
Det er strekningen Heia – Svingen som rustes opp med fastere dekke, den gjøres litt 
breiere og det blir lys.  I fjor var det strekningen Heia – Dulpmyra som vart utbedra, i år er 
det gamle Sandbakken – Ramstad og neste år er det ned Hvalshagan.  Det er der det nå 
går en snarvei fra Hvalsgutua (som er en liten sidevei fra Ramstadveien) og ned til 
Svingen holdeplass.   
 
Neste år blir hele strekningen ferdig, og da skal den også kunne brøytes opp vinteren.  
Det er alle vi som bruker Visperudguta året rundt glade for.  Noe av idyllen og historia i 
Visperudguta forsvinner, men vi får håpe den blir til glede for store og små.   
 
Førsteleddet i navnet Ramstad er mannsnavnet Ravn (Hrafn).  Navnet er forholdsvis 
vanlig som gammelt gårdsnavn og finnes flere andre steder her på Romerike.  Det er 
også brukt som navn på yngre gårder.  I bygdeboka kan vi lese dette: «Navn som ender 
på stad (av stadir) reknes gjerne å høre vikingtida til (cirka 800 – 1050), men noen av 
navna er nok litt eldre.  Ramstad i Fet har blitt reknet som en tidlig -stad-gard, ryddet som 
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jordbruksbosetting kanskje i hundrerådet før vikingtida – på 700-tallet.  Eksakt kan dette 
aldri angis.» 
 

 

Moe-butikken 
 
Har du hørt om Moe-butikken i Fetsund?  Du trur kanskje det aldri har vært så mange 
butikker nede i Fetsund, eller for så vidt i hele bygda, som det er nå?  Vel, der tar du nok 
grundig feil.  Moe-butikken lå i et hus på baksida av der treningssenteret nå ligger.  Det 
var Theodor Christensen Moe (født i Gjerdrum i 1842) og kona Ingeborg Marie Lindholm 
(født i Sem i Vestfold i 1843) som starta landhandleri i 1875.  Eldste sønnen, Lars Moe 
og kona Petra Josefine Paulsen overtok i 1920.  Deres sønn Kolbjørn Moe (gift med 
Anna fra Solør) overtok i butikken i 1949.  Kolbjørn Moe solgte butikken til Fet 
spareforening og flytta i 1959.  «Spare» kjøpte tomta foran og oppført i 1970 det bygget 
som i dag huser Spenst treningssenter, men som i mange år var Sparebutikken.  
Bygningen hvor Moe-butikken holdt til er den gule toetasjes huset som er den bakre 
delen av bygningen med dagens treningssenter.  Når Moe-butikken var i drift var det flere 
uthus der.   
 
Lars Moe som døde i 1955 pleide hver dag å gå bort til stasjonen for å hente bestilte 
varer som kom med toget.  En dag Kongsvingertoget kom durende inn på stasjonen var 
det en kar som stakk hue ut av et togvindu.  Han var fra Solørtraktene og 
Kongsvingerbanen blei da også kalt Solørbanen.  I Solør har de som kjent ikke Y-lyden, 
som de sier sjøl: «Vi har i, men vi benitter’n itte.».  I hvert fall var det en Solung (fra 
Solør) som stakk hue ut da toget stoppa på Fetsund, han så bort på Lars Moe og sa 
følgende: «Det er mye stigt følk her i Fetsund.».  Lars svarte rolig: «Det blir bedre når 
toget har gått.»  Lars Moe var kjent som en slagferdig og munnrapp kar som stamma.  
En selger som kom til butikken stilte følgende spørsmål til Lars: « Stammer De bestandig 
Moe?»  Lars svarte rolig som sant var: «Nei, bare når jeg snakker.»   
   
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30:  Siste gang før ferien er torsdag 21/6.  Høstens 

første treff er 20/9, deretter 25/10, 22/11 og 13/12.  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.   

Fet fotoklubb Den første tirsdagen i hver måned på Grendehuset, kontakt Stein Skrimstad på 
tlf. 905 22 728, eller bare stikk innom.   

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, kontakt 
Anita Olsen på 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 til høsten.  Har du noe du gjerne vil ha med, ta kontakt.  
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