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Nytt fra styret   
 
Det er blitt enkelte forandringer i styret.  Mari Holth har overtatt som leder fram til 
årsmøtet på ettervinteren.  Jan Erik Tofsrud er blitt med og det samme har Marianne 
Lund og Line Olsborg.  Linda Merete Arnesen og kasserer Hilde Ekeberg er fortsatt med, 
og varamedlem Sven Ekeberg fortsetter også.  Takk for innsatsen til de som trukket seg 
ut av styret, det er flott at folk stiller opp når valgkomiteen ringer.   
 
Grendehuset trenger ny ansvarlig for utleien.  Vigdis Lien Olsen påtok seg dette på 
årsmøtet, men ønsker nå avløsning.  Det er nok ikke å legge skjul på at det er en del 
jobb, men det er et sosialt og viktig arbeid som må gjøres.   
 
Sammen med forrige Rovenposten vart det delt ut giroer for kontingenten til 
velforeningen.  Hvis noen har rota den bort og ikke har betalt er vellets konto 1275 600 
32664, kontingenten er kr 300 for familier og kr 175 for enslige.  Roven velforeningen 
dekker hele Roven og alle er velkomne som medlemmer.  Tidligere har vi sendt ut giroen 
på vårparten, heretter vil vi sende den ut på høstparten og da gjelder kontingenten for 
neste år.  På den måten får vi oppdaterte medlemslister som følger kalenderåret.   
 
Roven vel har inngått avtale med nettbutikken «kolonial.no» om plassering av 
utleveringspunkt for dagligvarer.   Stedet er Grendehuset og ettersom kolonial.no betaler 
leie til oss, så blir det en kjærkommen ekstrainntekt.   
 
Tida for høstbasaren er her, så ta vel i mot loddselgerne og sørg for å ha småpengene 
klare.  Har du gevinster som du har lyst til å gi bort så kontakt Mari Holth på tlf. 470 

69 285, gjerne så fort som mulig.  Det blir basaravslutning og tenning av juletreet på 

Grendehuset søndag 27. november kl. 16.00.  Det blir salg av Årringen, julenek, og 
dør- og gravkranser, og kanskje litt annet også.  Alle er velkomne! 

______________________________________________________________________ 

 

Litt forskjellig  

 
I Fallaveien hos Eldrid Bråthen er det gjort noen spennende funn i høst.  Hun skulle få ny 
vann-  og kloakkledning og ettersom hun bor midt i Guriholtet med gravhauger på alle 
kanter, måtte arkeologer undersøke området først.  Rett bak garasjen blei det funnet 
rester etter flere graver.  I en av dem var det noen brente rester etter en person med 
noen steiner over.  De fant til og med en liten beinsplint som kan dateres, spennende!  
Grava anslås å være fra cirka 400 – 570 år etter Kristi fødsel. 
 
Byggingen av ny demning i Heia er i full gang.  Det blir spennende å se det endelige 
resultatet og vi gleder oss alt til badesesongen i 2017.   

http://www.rovenvel.net/


 

I boka Rovdyrjegere på Romerike som Øyvin Ribsskog utga i 1953 er følgende historie 
med:   Det låg bare noen få hus på Lillestrømsmyra i gamle daer.  Vintersti kunne følk 
rett som det var se spår etter gråbein, som hadde luska kring husa om natta.  En soldat 
hadde gått utover dessane svære ubebodde slettene nord for Svelle.  Så vart’en angripin 
ta gråbein.  Han drog sabel’n og verja seg lenge, med høgg til høgre og venstre i flokken.  
En ta gråbeina fekk hue a’høggin og soldaten tredde sabel’n i skjefte og flaug.  Men snart 
var udyra ikring’en att. Han ville dra sabel’n, men den satt som nagla, fastfrøsin.  Han 
hadde glømd å tørke’n rein for blo da’n stakk’en ner i slira.  Soldaten vard ihjælrivin ta 
gråbeina.  Noen kledsfiller og bein og sabel’n, var det som låg att etter’n. Og noen rester 
etter gråbeina han hadde sli ihjæl og spår i snøn kunne vitne om det drama som hadde 
fønnin ste, - her ute på «Sibirien».. 
 
Det er heldigvis lenge sia, og tru det den som vil.  Uansett er det dog litt å tenke over når 
vi kjører innover i firefeltsveien på Åkrene og Lillestrømslette.   
______________________________________________________________________ 
 

Rovenposten  og Årringen 
 
Rovenposten har kommet ut med færre numre enn vanlig i år, og ikke tør den faste 
skriveren å love at det kommer desemberpost heller.  Men jeg lover bot og bedring for 
neste år, og er det noe dere synes Rovenposten bør skrive om så ta kontakt.  På Roven 
har det alltid skjedd mye som kan fortjene omtale, enten det var for 1500 år sida eller 
forrige uke.   
 
Leser dere Årringen forresten?  Det er et utmerket blad som utgis årlig med lokalt stoff. 
Det utgis til årets julemesse på Fetsund lenser 26. og 27. november og blir til salgs i flere 
av butikkene i Fetsund.  Bokhandelen på Sørumsand og i Lillestrøm pleier også å selge 
bladet.  Det er en fin artikkel om Fet skytterlag, mye stoff fra Roven og Johannes (Johs) 
Henriksen har en fin artikkel om oppveksten på Roven.  Han er født i 1929 og er god til å 
fortelle, - så dere kan glede dere.   
 
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30: 17/11 og 8/12.  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 Vigdis Lien Olsen, tlf. 970 33 379.  
Helst mellom kl. 17.00 og 22. 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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