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Siste nytt fra styret 
 
Følg med på Facebook-sida til Roven velforening.  Det blir lagt ut informasjon når noe 
skjer i vellets regi, enten det er baklukeloppis eller St.Hansmoro på Grendehuset.   
 
Etter vinteren er det mye rusk og rask som ligger langs veikantene.  Hvis alle som ikke 
kaster søppel vil ta med seg litt hjem eller til nærmeste søppeldunk når de er ute og går, - 
så vil det holde seg reint og fint langs veiene og på friområdene våre.   
 
Vi har alt kjent litt vond lukt fra Heia.  Demningen stor ferdig i høst, men da var det grodd 
voldsomt til der vannet nå står. Graset råtner fordi det står under vann.  Det lukter sur 
promp, og vi får bare håpe at det ikke blir for ille på fine sommerdager.   
 

 

Bli med på tur til klebersteinsbruddet i Kjelda ved Piggåsen 
 
Torsdag 7. juni kl. 18.30 inviteres alle til en rundtur i et av de største forhistoriske 
klebersteinsbrudd i Norge.  Arkeolog Pia Løken fra Akershus fylkeskommune vil vise oss 
rundt.  Virksomheten i Kjelda hadde nok sin storhetstid i vikingtida, men kleberen har 
sikkert vært kjent før den tid.   Vikingene brukte klebersteinen som byttemiddel når de for 
omkring.  Gryter, kar og uferdige produkter blei frakta ned til Glomma og derfra videre ut i 
den store verden.   
 
Du finner Kjelda ved å sykle eller kjøre bil langs Gamle Roven veg fra Grendehuset mot 
Lystadmoen og Sørum.  Straks etter grustaket på Holtermoen er det skilta inn til en 
parkeringsplass på venstre side av veien.  Det er mulig å gå en tur der på egenhånd, det 
er godt med informasjonsskilt og mye å se.  Vil du se alt som er verdt å se må du gå i 
ulendt terreng, men det er mye å se på mer flatmark også.   
 
Turen 7. juni er åpen for alle og alle er velkomne.  Lurer du på noe om turen, så kontakt 
Bente Arnesen.  Telefonnumre og e-postadresse står nederst på neste side.   

______________________________________________________________________ 
 

Fiskemuligheter på Roven 
 
Fet jeger- og fiskeforening satte ut ørret i Heia i høst.  Alle over 16 år må ha fiskekort for 
å fiske i Heia, Varsjøen og Abbortjenn.  I Hvalstjenn er det gratis å fiske.  Fiskekort 
kjøpes på nettstedet inatur.no og det er rimelige priser på både døgnkort og sesongkort.  
Fiskemulighetene er mange her i Fet. På inatur.no finner du informasjon om fiske i 
Glomma også.  Her er det flere fine steder du kan fiske.  Et fint sted er ytterst på 
Furusand i Øyeren.  Du må følge traktorveien fra Søndre Bjanes ytterst på Jahren.  Følg 

http://www.rovenvel.net/


 

Jahrenveien forbi kirka og til den romslige parkeringsplassen på Søndre Bjanes.  Fra 
fugletårnet følger du bare stien videre utover.  Det er nær tre kilometer fra 
parkeringsplassen til ytterst på Furu.  Fra Søndre Bjanes er det forresten mange fine 
turmuligheter utover i naturreservatet og Øyerendeltaet.  God tur og skitt fiske!   
 
Fet jeger- og fiskeforening skal sette ut en båt til utlån for medlemmene i Heia.  Den blir 
låst, så følg med på foreningens Facebook-side for hvor du kan få tak i nøkkel.  
Foreningen bygde en gapahuk på Bølatangen ved Heia i høst.  
 

 

Grendehuset vårt 
 
Grendehuset vårt er fra 1904.  Daværende Roven skole blei påbygd i 1924 og nedlagt i 
1962.  Da var Riddersand skole bygd og alle elevene vart overført dit.  Nå er det Roven 
vel som eier Grendehuset, og det huser mange av aktivitetene til vellet samtidig som det 
leies ut til møter, selskapeligheter, arrangementer, kurs og den slags. Det er også en 
leilighet i huset.  Alt arbeid i vellet skjer på dugnad, det samme med drifta av huset.   
 
Grendehuset vart grundig rehabilitert i 1979 – 1981.  Den gamle skolefana er hengt opp 
bak glass og ramme i festsalen.  I 1905 gikk det ut en befaling til alle skolene i bygda, 
dere husker vel at unionen med Sverige blei oppheva det året?  Det var bestemt at alle 
skolene skulle sette opp flaggstand, flagg skulle kjøpes inn og skolefane skulle skaffes.  
Alle husstandene på Roven måtte bidra med hele 25 øre hver.  Den utgiften var for stor 
for enkelte og det var i hvert fall en husstand som ba om fritak på grunn av dårlig 
økonomi.  Skolefana var flittig i bruk og Rovingene var stolte.  Er det noen som veit hvem 
som sydde fana?  Er det i det hele tatt noe som veit noe om fana fra dens første år?  Er 
det noen som har bilder av den i bruk?   
  
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30: 24/5, 21/6, 20/9, 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.  Ta med det gode 
humøret ditt og bli med!  Kontakt Ragnhild Kjustad eller Sissel Borud om du har 
spørsmål. 

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 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.  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 i juni.  Har du noe du gjerne vil ha med eller noe du gjerne vil 
at vi skriver om, så ta kontakt!   
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