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Høstbasaren er gjennomført og en riktig god jul ønskes alle 
  
Basaren 2015 er vel overstått. I år fikk vi inn kr 18 400 på loddbøkene og kr 2 100 på 
aftentrekningen.  Vi er veldig godt fornøyd med resultatet selv om vi ser at oppslutningen 
blir litt mindre for hvert år.  Pengene kommer godt med for å holde Grendehuset i god 
stand.  Den gamle skolen er over 100 år gammel og vi vil jo alle fortsette og leie til ulike 
arrangement og ikke minst ha et fint forsamlingshus for våre arrangementer og samle 
både store og små for og skape et godt nabolag. 
 
Vi ønsker å takke alle som har bidratt med å selge lodd, komme med gevinster og alle de 
som kjøper lodd. Det er noen ivrige og trofaste bidragsytere som er verdt en ekstra 
oppmerksomhet, og det er Syklubben, Seniordansen, Sissel og Kjell Borud, Ragnhild 
Kjustad og Gro Sæther.  Disse stiller opp år etter år, og kjøper masse lodd.  Andre som 
donerte premier i år var Stangeskovene, Maxbo Sørumsand, LSK, Erik Nafstad, Hege 
Nicolaisen, Hilde Hantveit, Rett i Saksa, Spar Fetsund, Statoil Fetsund, Stein Skrimstad, 
Justyna Harasymowicz, May Bergh, Colorline og DFDS.  Liste over vinnere og premier vil 
bli lagt ut på hjemmesidene våre i løpet av desember eller i begynnelsen av januar. 
 
Tusen takk alle sammen for gode bidrag.  Styret i Roven vel ønsker dere alle en god og 
fredelig jul. 
______________________________________________________________________ 
 

Den tidligere barneparken er nå totalrenovert  
 
Gunnar Vangen, Andreas Bertelsen og Stig Holterhuset har i høst vært primus motorer i 
arbeidet med å pusse opp den tidligere barneparken på Grendehuset innvendig.  Dette 
blei et mye større prosjekt enn det så ut til å begynne med, men nå er det vesle huset 
klart igjen for bruk.  Det egner seg ypperlig til barneselskaper og liknende.  Medlemmer 
har billigere leie og Anne Mari Borud på tlf. 458 36 399 mellom kl. 17.00 og 21.00 kan 
kontaktes i den anledning.   
 
Barneparken mangler kunst på veggene og det arrangeres derfor en konkurranse.   
Vi vil gjerne ha fine bilder til å henge på veggen, og det er ekstra stas om det er barn 
som lager disse bildene. Vi trekker ut tre heldige vinnere som får maleriet sitt hengt opp 
på veggen i barneparken.  Bruk gjerne lerret og akrylmaling (dette fås kjøpt i flere 
forskjellige butikker og trenger ikke være dyre ting fra Panduro).  Frist for å levere bidrag 
er 15.januar. Bilde av maleriet kan sendes på e-post til k.lundby@hotmail.com. Når 
trekningen er gjort vil vi annonsere dette på Roven vel Facebook side, og de som har 
vunnet blir invitert til «avduking» sammen med oss. 

Lykke til 😊 

______________________________________________________________________ 
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Gamle og nye navn på Roven 
 
Rovenveien (fylkesvei 172) går fra Svingen til Lystad i Sørum, der Gamle Roven veg fra 
Holter- og Lystadmoen kommer innpå.  På slutten av 1800-tallet blei det ny vei fra 
Svingen og jernbanebrua (som da var den eneste brua over Glomma) til Fråstad og 
Tofsrud.  I Fet herredstyre 26. februar 1914 diskuterte herrene mulighetene for en ny vei 
fra Fråstad til Lystad.  Det måtte være bedre å bygge en ny vei i de lavere strøk på 
vestsida av Djupedalshøgda og Piggåsen enn å utbedre den gamle, krokete og smale 
veien over høydeplatået på Holter- og Lystadmoen.  Prisoverslag var i 1919 på hele kr 
200 000.  Først blei parsellen Løvås – Lystad ferdig, deretter gikk det smått.  I boka om 
Akershus fylkes veghistoria som kom ut i 1954, står følgende:  «Strekningen fra Holter – 
Sørums grense Lystad, - er på det nærmeste ferdig.»  Så det tok noen år!   
 
Noen kaller veien for Nye Rovenveien.  Det er i motsetning til Gamle Roven veg som går 
fra Fråstad og opp til Tofsrud videre over Holtermoen, Lystadmoen og som møter 
Rovenveien der.  Der går veien over til å hete Sørumsandvegen. 
 
Guriholtet er på Fallajordene, delvis mellom Gamle Roven veg og Fallaveien, - men ikke 
bare mellom disse to veiene.  Rovenpostens skriver har forgjeves prøvd å finne ut åffer 
det heter Guriholtet.  Det som er sikkert er at det er og har vært veldig mange små og litt 
større gravhauger der.  Disse er naturligvis fra før kristentid, altså er det eldre enn tusen 
år og automatisk freda.  I følge bygdeboka er Guriholtet det største gravfeltet i Fet, under 
andre verdenskrig vart det fradelt flere villatomter fra kommunen som hadde overtatt 
denne skauen fra Varåbruket i 1918.  Området var freda, men på grunn av krigen, så 
gikk veldig mange av gravhaugene dukken.  Nå er det rundt 15 gravhauger igjen, de 
fleste er små og låge og flere ligger i hagene til folk.  Det er funnet både økseblad, sverd, 
og flere andre ting fra riktig gamle dager også, samt at det er funnet flere spor etter tidlig 
bosetting.   
 
Rovenpostens skriver har leita i bygdeboka etter ei Guri som kan ha satt navnet sitt på 
skauholtet, men finner ingen som kan passe.  Det har nok bodd ei Guri der, og ho er 
udødeliggjort ved å sette navnet sitt på dette stedet som nesten ligger i Fallabyen!   
 
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30:  21/1, 18/2, 17/3, 21/4, 19/5, 16/6, 22/9, 20/10, 

17/11 og 8/12.  

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 Anne Mari Borud på tlf. 458 36 399 
mellom kl. 17.00 og 21.00.  Medlemmer har billigere leie.  Den gamle 
barneparken er fin til barneselskap, og er nyoppussa innvendig.   

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 
seineste dagen før og det koster kr 80 for tur-retur.    

  

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til Bente Arnesen, Åserudveien 31, 1900 Fetsund.   
Tlf. 920 85 567 og 63 88 04 54.  E-post: roving@online.no . Har du spørsmål om Roven eller noe du 
lurer på, er det bare å ta kontakt.  Fristen for å sende inn stoff til neste nummer er 1. januar.  God jul! 

mailto:roving@online.no

