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Aktivitetsdag med kirkekaffe på Grendehuset søndag 24. september.   

 

Det blir aktivitetsdag med høstmarked på Grendehuset 24. september kl. 12.00. Vi har åpen 

kafé og aktiviteter for små og store. Det blir loddsalg med åpning av årets basar. 

  

Det er muligheter for såkalt «baklukeloppis» på Grendehuset denne dagen.  Hvis noen 

ønsker å ha et lite bord eller åpen bakluke på bilen og selge loppis, - det kan jo være alt 

mulig, - ta kontakt med Mari Holth på tlf. 470 69 285.   

  

Markedsdagen vil annonseres nærmere. Det blir lagt ut fortløpende informasjon på facebook 

(Roven velforening).  

 

 

Flyplass på Krokstad? 

 

Norges luftsportsforbund har spurt Sørum kommune om det er mulig med et nasjonalt 

luftsportssenter på Krokstad i Blaker.  Krokstad er den gården som ligger langs Kompveien 

etter Varsjøen mot Aurskog.  I bånn av den lange bakken som alle nå kaller Krokstadbakken, 

men som egentlig heter Bakseteråsen ligger Krokstad.  Sørum kommune har i flere år prøvd 

å få til et industriområde i Djupdalen på Krokstad og har bygd en brei vei (Brumåsavegen) 

ned til høyre midt i bakken.  Nå kaller de det Krokstad miljøpark i håp om at det skal bli mer 

miljøvennlig.   

 

Forbundet jobber med utarbeidelse av et nasjonalt senter for allmennflyging og luftsport.  Det 

betyr vanlige småfly og alle typer luftsport.  Rullebanen blir omtrent på tusen meter, det blir 

hangar- og servicebygninger, modellflybane og område for fallskjermlanding.  Rådmannen i 

Sørum innstiller på at forbundet får starte opp regulering av nytt senter.  Kommunen stiller 

noen krav, og de som vil følge med på dette får se på Sørums kommunes hjemmeside, 

under politikk og møtekalender.  Les mer om Norges luftsportsforbund på www.nlf.no  

 

I den gamle bygdeboka for Blaker står dette om Krokstad:  Mannen som opprinnelig ryddet 

denne garden, het Krokr, derfor ble heimen hans hetende Krokstadir.  I en rettssak i 1738 

om grenseskjellet mellom Ramstad i Fet og Krokstad ble det lagt fram et brev om den 

samme grense, skrevet på pergament med fire segl og datert året etter Guds byrd 1202.   

 

Krokstad har alltid vært en stor skaugård, det er fortsatt nær 9 000 mål.  Sjølve gårdens 

innmark er heller liten, og noe av det uvanlige er at gården og skauen har gått gjennom 

århundrene uten å bli delt opp.  Det var stort sett leilendinger som brukte gården, mens 
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storfolk som rike Kristianborgere og storbønder i bygdene rundt var eiere.  Det var både sag 

og kvern der.   

 

I 1906 vart Krokstad, med gård og skau solgt til i familien Gamborg (AS Krokstad gård).  De 

eide både skauen og plassen Varsjøen fram til Hans Rasmus Astrup på Skjatvet kjøpte alt i 

hop høsten 2008.  Plassen Varsjøen er nå solgt videre.  På gården Krokstad har samme 

familie (Lund) bodd i snart 150 år. 

  

Krokstad hadde flere husmannsplasser.  Plassen Varsjøen (som vi kan se langs Kompveien 

bak den nye støyskjermen) het opprinnelig Vennebekk og var den eldste plassen i følge 

bygdeboka.  Så var det Korsvika, som ligger i Korsvika ved Varsjøen nær Brattåsen som 

liger i Fet.  Baksetra ligger på høyre hånd når vi kjører mot Krokstad og der en svinger av til 

Brumåsavegen, det er fortsatt bolighus der.  Husmannsplassen Djupdalen lå der som 

flyplassen vel blir.  Enga var også en plass under Krokstad.  I folketellinga i 1801 var det 31 

mennesker bosatt på Krokstad eller på en av husmannsplassene under gården.  I 

forbindelse med arbeidet med Krokstad industriområde vart området i 2009 undersøkt med 

tanke på kulturminner.  Det blei funnet både hustufter etter plassen Djupdalen og 

rydningsrøyer.  Det morsomme er at analyser av køl under røysa viser at den er fra mellom år 

1420 til 1480.  Det er en såkalt C-14 analyse som viser det.  Dette var århundret etter 

Svartedauen, og da var det altså folk i Krokstad som brant og rydda jorda for dyrking.   

 

Sjøl om Krokstad og en mulig flyplass ligger i Blaker, er det ikke langt til Roven.  Noen synes 

det høres spennende ut med alt som kommer til å skje der, andre frykter mye støy og trafikk.  

Dette blir alt annet enn ro og natur, både der vi bor og der vi er på tur.   

   
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30:  21/9, 26/10, 16/11 og 7/12. 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.   

  

 

Vedlagt får du en giro for medlemskap i Roven velforening.  Betaler du nå er du medlem 

for 2018.  Vær med og støtt nærmiljøet på Roven.   

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 oktober/november.  Har du noe du gjerne vil ha 
med eller noe du gjerne vil at vi skriver om, så ta kontakt!   
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