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Oktoberfest på Grendehuset lørdag 17. oktober.     
 
Roven vel inviterer til Oktoberfest lørdag 17.10 kl. 19.00.  Prisen er kr 200 pr. person som 
betales kontant i døra, folk får middag, men må ta med drikke sjøl.  Ettersom det er 
Oktoberfest, så må folk gjerne kle seg ut, lederhosen og det som hører med. 
 
Påmeldingsfrist er 10.oktober til Kristin Lundby på tlf. 412 19 177, og helst i god tid før 
festen.  

For alle oss som ikke aner hva en Oktoberfest så står følgende på Wikipedia: 

Oktoberfest er en ølfestival som holdes fra slutten av september hvert år i München. Den 

ble arrangert første gang 12. oktober 1810 til ære for ekteskapet 

mellom Bayerns kronprins Ludwig og prinsesse Therese, da Bayerns kongelige innbød 

Münchens borgere til hesteløp, øl og andre fornøyelser, og ble raskt gjort til en årlig 

foreteelse. I dag er den verdens største folkefest og pågår i 16 dager i oktober på et 

område som heter Theresienwiese, oppkalt etter prinsesse Therese. I anledningen festen 

brygges et eget Oktoberfestøl. Det serveres i en type énliterskanner som kalles «Maß», 

og er alkoholsterkt og smakrikt.  Ølserveringen skjer i store telt som rommer 3-10 000 

mennesker og tar inntil to måneder å reise.  I de senere år har Oktoberfesten spredt seg 

til andre deler av verden, spesielt til byer i USA og Canada med stor tysk befolkning, - og 

nå også til Roven!  Velkommen til fest!   

______________________________________________________________________ 
 

Brunsneglene har inntatt Roven!   

 
Det betyr at alle hageeiere må ut og plukke snegler på kveldstid.  Her kommer noen gode 
råd: 

 Klipp de i to eller bruk en spiss spade eller noe sånt og kapp de i to, - og kast 
restene i søpla.  Eller la de ligge slik at de lokker til seg andre brunsnegler, - de 
spiser nemlig sine døde kamerater. Sånn holder de og du på.   

 Det går an å bruke salt på sneglene, men da plages de unødig.  

 Det er noe som heter Ferramol og som er mulig å få tak.  Det inneholder åte og 
gjør at sneglene mister matlysta og graver seg ned i jorda hvor de dør.  Ferramol 
brytes raskt ned og dyr og folk kan fritt ferdes på behandlede områder.  Sluxx er 
en gift som ikke er så lett å få tak i, kanskje av forståelige grunner, - ikke veit vi. 

 Det finnes noe (ser ut som skinner) som forhindrer sneglene å komme inn i hagen 
og kan kjøpes på nettet: snailrail.no.  Du må ha feller med gift i tillegg.  Det er nok 
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mest hensiktsmessig å legge skinnene rundt ei grønnsakseng, litt jordbær eller 
blomsterbed som du vil holde sneglefritt. 

 Det går også an å sette ut skåler med (alkoholfritt) øl eller litt brøddeig.  Sneglene 
drikker, spiser og dør.  Brøddeigen kan bare være litt tørrgjær, mjøl og vann.   

 Det er ei artig facebook-gruppe som heter:  Vi som vil mordersneglene til livs.  
Bruk gjerne facebook-sida til Roven velforening for å dele gode råd. 

 Svarte snegler og den stripete leopardsneglen (litt usikkert) er ikke farlige.     

 Brunsneglene blei første gang funnet i Norge i 1988.  Eggene klekkes om høsten 
og sneglene overvintrer i jordhøl eller komposthauger.  Sneglene gjør stor skade 
innafor landbruket (fordi den er giftig) og i hager.  Den er svartelista i Norge og 
både snegler og egg bør fjernes. 

 Er du ute og går og møter en brunsnegle, så finn en passe stor stein, legge den 
på sneglen og tråkk hardt.  Da tyter gørra ut, - lykke til!   

______________________________________________________________________ 

Nytt telefonnummer til legevakta er 116 117. 

Felles legevaktnummer for hele landet fra 1. septemberer: 116 117. Du bruker fortsatt 
fastlegen i hennes åpningstid og du ringer 113 når det er akutt og står om liv. Legevakta 
bruker du når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.  Når du ringer 
116 117 så blir du automatisk satt over til nærmeste lokale legevakt.   
______________________________________________________________________ 
 

Oppgradering av barneparken. 

 
Barneparken på Grendehuset skal oppgraderes.  Er det noen som har tips og gode råd, 
brukte leikestativer eller arbeidskraft, - så ta kontakt med Kristin Lundby på 412 19 177. 
 
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30:  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.    

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, men skal oppgraderes nå. 

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.    

Julemarked 21. og 22. november på Fetsund lenser. 

Andre 
arrangementer 

Basaravslutning og julegrantenning er 29. november.  Juletrefest blir enten 9. 
eller 10. januar.   

  

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. oktober.   
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