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Bort med rusk og rask!   
 
Roven vel oppfordrer folk til å plukke søppel langs veier og stier.  Rusken-aksjonen blir 
fra fredag 24. april til onsdag 29. april, - så bli med og gjør det pent og ryddig på Roven.  
Det blir lagt ut søppelsekker ved de store postkassestativene, men finner du ingen får du 
bruke vanlige svarte plastsekker.  Sekkene plasseres ved Grendehuset seineste onsdag 
29. april.   
______________________________________________________________________ 
 

Bli med rundt Heia 29. april. 

Roven vel og Naturvernforbundet i Fet inviterer til tur rundt Heia onsdag 29. april kl. 
18.00.  Det er frammøte ved Skauen. Turen er fem kilometer lang, vi går på stier og det 
kan være både bløtt og ulendt enkelte steder. Det blir orientering om Heia, både gammelt 
og nytt, og vi går over demningen som er lekk.  Innen slutten av april skal det framtidige 
ansvaret for vedlikehold av demningen være avklart.  Det vil bli informert om status for 
Heia og demningen, og vi vil invitere ordfører og rådmann med på turen.  Alle er 
velkomne, både to og firbeinte!  
______________________________________________________________________ 
 

Forsamlingslokalet Glabakk på Lystadmoen. 
 
Fet ungdomslag var stifta i 1893.  De bygde etter hvert forsamlingslokalet «Ungdommen» 
i Falldalen.  Der ligger det fortsatt etter at det vart overført til Fet røde kors for om lag ti år 
sia.  Det var ungdomslag i hver bygd etter hvert, og de hadde vel sin glanstid i første 
halvdel av 1900-tallet.  På Lystadmoen lå det et forsamlingslokale som tilhørte 
Sørumsand ungdomslag.  I en beskrivelse fra 1934 står dette: Lagets lokale ligger meget 
vakkert til opp i skogkanten ved veien til Fet.  Men det ligger litt for langt fra 
jernbanestasjonen til å kunne regnes for noe særlig godt stevnested.  Dette var før Nedre 
Rovenveg kom, så hovedveien mellom Fet og Sørumsand gikk over Lystadmoen og 
Holtermoen.   
 
Forsamlingslokalet Glabakk var åstedet for Romerike ungdomsforbunds stevne i 1910, 
og i medlemsbladet til Blaker og Sørum historielag nr. 1-2015 står dette: Stevnet åpnet 
ved sekstida lørdag formiddag.  Da var det sånt regnvær at arrangøren hadde gitt 
beskjed til foredragsholderen, rittmester Fougner som skulle tale om idrettssaken, at det 
ikke var nødvendig å komme.  Men det ble arrangert idrettskonkurranser, og ut på 
kvelden var det kommet så mange at lokalet var fullt.  Det var sang, opplesning, leik og 
dans, og ut på kvelden var det premieutdeling for idrettskonkurransen.  «Formannen 
delte ut premiene og holdt en tennende tale for idretten og dens menn» står det i 
referatet.   
 

http://www.rovenvel.net/


 

På søndagen, som var den egentlige stevnedagen, hadde deltakeren utflukt til Piggåsen 
med hornmusikk i spissen.  Tilbake ved stevneplassen var det foredrag om «våre 
landsmenn i Amerika». Foredraget endte med en appell til ungdommen om å ta fatt her 
hjemme, på samme måte som de må gjøre over der for å klare seg.  Det var også et 
foredrag om ungdom og ungdomsoppgaver, opplesning og underholdning.  I alt samlet 
stevnet 400 deltakere.  På lørdag kveld hadde det vært et par bråkebøtter, men de som 
forsøkte seg med dårlig oppførsel, ble tatt kraftig fatt.  Så totalt sett var stevnet meget 
vellykket, og formannen i Sørumsand ungdomslag, herr Lystad fikk varm takk.  Artikkelen 
er skrevet av Asbjørn Langeland og han forteller videre at han har spurt Berit Kristiansen 
som vokste opp på Lystadmoen om hun visste noe om Glabakk.  Hun forteller at hun har 
hørt mye av Glabakk, og etter det hun sier, må lokalet ha vært i bruk til arrangementer og 
fester i lang tid eller 1914, antagelig til det ble flyttet til Sørumsand i 1920-åra.  Berit 
Kristiansen forteller også at plassen der lokalet hadde ligget, ble mye brukt som leirplass 
av taterfølger på nittenførti- og femtitallet. 
 
De fleste av bostedene på Lystadmoen er bygd etter 1945, men noen er mye eldre.  
Lystadmoen er skilt ut fra gårdene som heter Lystad og ligger i Sørum kommune.  Delet 
mellom Lystadmoen og Holtermoen, som det heter på Fet-sida, går ved kommunegrensa 
som krysser Gamle Roven veg.  Den eneste boplassen som ligger i Fet kommune er 
Bråten, småbruket som ligger inn til venstre i skyggen av Piggåsen.  I følge bygdeboka 
for Sørum kom den første bosettinga på Lystadmoen alt før 1820.  Seinere vart det 
forsamlingshus, et par sagbruk (Kvaksrudsaga og Moen-/Baksetersaga), butikk (Bjerkås i 
Gamle Roven veg 482 hvor det var butikk fram til 1986 og hvor Sørums ordfører Mona 
Mangen har bodd med familien fra 1991) og kiosk (i Åsen i Gamle Rovenveg 454 og i 
Nymoen i Gamle Rovenveg 393 hvor Hilmar kafèen dreiv servering i flere år).   
______________________________________________________________________ 

 

Grendetreffene framover er 23. april og 28. mai.  Alltid på en torsdag og alltid  

kl. 10.30, og alltid god kaffe og hyggelige folk.  Alle er velkomne!     
 
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30: 23/4, 28/5, 18/6, 24/9, 22/10, 19/11 og 10/12.  

Syklubben Siste tirsdag 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.  I 2014 fikk vellet inn hele kr 6 452!  Så bli med på dugnaden.  Nordre 
Roven velforening fikk inn kr 4 331 på ordningen.   

Dugnad Lyst til å være med og jobbe dugnad på Grendehuset?  Eller har du lyst til å være 

med når det er ulike arrangementer i vellet?  Har du tid og arbeidslyst, så ta 
kontakt med styret.  

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.   

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 
Oddvar tlf. 906 56 777 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.    

Skauendagen Søndag 23. august.   

Julemarked på 
lensene 

21. og 22. november 

  

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. mai.  Har dere 
hørt dette ordtaket:  Der lathans går foran, kommer smalhans etter!  Det passer fint nå som vi kan 
rydde og vaske både ute og inne i anledning våren.   
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