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God jul til alle!  

 

Styret i Roven vel ønsker alle på Roven en riktig god og fredelig jul!  Styret takker alle for 

hyggelige treff og god innsats i løpet av året.   

 

______________________________________________________________________ 

 

Juletrefest på Grendehuset søndag 9. januar.  

 

Søndag 9. januar kl. 16.00 blir det tradisjonell juletrefest på Grendehuset.  Det er 

påmelding innen 4. januar til Tove Voldberg tlf. 416 71 064 eller Anne-Grethe Fineidet tlf. 

976 21 372.  Det koster kr 50 pr. unge, det blir gratis servering til de små, mens voksne 

må betale for kaffen og kakene.  Det blir også loddsalg og utlodning.  Alle er velkomne!  

______________________________________________________________________ 

 

Diverse fra styret. 

 

På høstbasaren kom det totalt inn kr 30 000!  Pengene kommer godt med til driften av 

Grendehuset og velforeningen ellers, så styret takker alle som kjøpte lodd, alle som ga 

gevinster, som solgte lodd eller bidro på andre måter.  Oversikt over de som vant ligger 

på vellets hjemmesider, se www.rovenvel.net.  Det var to hovedgevinster, gavekort på  

kr 1000 blei vunnet av Endre Eikeli og gavekortet på kr 1 500 var det Linda Framvik som 

vant. 

 

Etter at basaren og juletretenninga var over blei det funnet en kodebrikke til nettbank 

utafor Grendehuset.  Er det noen som savner den?  Kontakt i så fall Rovenposten.     

 

Tirsdag 8. mars er det årsmøte i vellet.  Har du lyst til å engasjere deg, treffe hyggelig 

folk, bli bedre kjent med gamle og nye Rovinger, - så ta kontakt med Gunnar Vangen 

eller Jon Lomsnes i valgkomiteen, styret eller Rovenposten.   

 

Lørdag 12. mars er det skidag.  Sett av dagen alt nå, skiføre og godt vær er bestilt! 

 

______________________________________________________________________ 

 

Fra gamle dager.  

 

I gamle dager da en trudde mer på nisser, huldrer, tusser og troll enn i dag, var det 

mange hensyn å ta.  En måtte gjøre sånn og sånn, og ikke sånn eller sånn, - for da 

kunne det gå en riktig ille.  Rundt jul og nyttår var det alltid mange ting en måtte huske 

på å gjøre eller ikke gjøre.  Norsk folkeminnelag har sia 1920 tallet samla inn og utgitt 

http://www.rovenvel.net/


 

folkeminner fra heile landet.  Mye er samla inn her fra Romerike også.  Det var Johan 

Theodor Storaker som kanskje samla inn eller i hvert fall fikk utgitt noe fra Fet.  Det er nå 

kjent som Storakers samlinger, og noe av dette er gjengitt i to bøker om Romerike utgitt 

på 30-tallet.   Der står det om alt mulig, alt fra forskjellige kroppsformer og huefasonger 

fra bygd til bygd til gamle regler og byggeskikk.   

 

På juleaften var det viktig at sopelimen og møkkaskuffa sto utafor fjøsdøra.  Den 

nærmeste trollkjerringa eller gubben kunne da bruke en av disse og ikke ta hesten eller 

kua for å ri til kjørka for å feire jul.  Ho, for det var helst ei kjerring, rei gjennom lufta for å 

møte resten av trollpakket og den onde sjøl for å være der julenatta.  Fra andre bygder 

kjennes det mange historier om dette, men fra Fet veit vi bare at folk måtte være 

påpasselige med å la limen eller skuffa stå ute.  Det var, og kanskje er sånn at det var 

heilt alminnelige folk som forvandla seg til trollpakk om natta.  De rei gjennom lufta, 

gjorde de forferdeligste ting og møtte den onde.  Mange steder var det skikk å male med 

tjære et kors over alle dørene, både inn til folk og dyr.  Det skulle beskytte mot det onde.  

Kanskje er dagens kranser og liknende som vi henger ved utgangsdøra er forlengelse av 

denne skikken.   Det var vanlig skikk å også gi dyra ekstra mat julekvelden.  Bestemora 

mi sa alltid ved kveldsstellet i fjøset:  ”livs væl og trivs væl, i kvæll er det julekvæll’n”, så 

fikk kuene en godklapp og litt ekstra høy.     

 

Varsel om hvem en kom til å bli gift med var det mulig å få i jule- og nyttårstia.  På 

julekvelden må du sitte tagal og taus heile kvelden, og når alle har spist går du ut til 

brønnen (det er det vel ikke så mange som har lenger) eller elva hvor det er ei råk.  Så 

legger du deg ned på kne og ser nedi, da ser du den kommende maken din, - om du får 

noen i det hele tatt.  Skal du ikke bli gift, så ser du ikke annet i råka enn en grønn 

grasvoll som kommer flytende opp.  Men du får en ny sjanse nyttårskvelden.  Den du 

drømmer om nyttårsnatta skal du bli gift med.  Men drømmer du om den du er forlova 

med, da blir det slutt, av en eller annen grunn.  Jeg antar at vi her kan likestille 

samboerskap og giftemål. 

 

Til slutt skal jeg fortelle noe du ikke bør gjøre, - for det går nemlig an å få varsel om 

hvem som kommer til å dø i løpet av neste år.  Her i bygda het det at mens alle satt og åt 

grauten på julekvelden skulle en liste seg ut og ta et avbroten drag (bogtre?) fra en hest 

og se gjennom et av høla i det.  Så ser en gjennom vinduet på de som sitter inne, og den 

som da sitter der uten hue er feig, det betyr at vedkommende kommer til å dø i løpet av 

året.  Enkelte saker er det best å ikke vite noe om, og ei jente i Høland så visst seg sjøl 

sitte der huelaus!  Det å se gjennom draget eller bogtreet var også et godt tips om 

hesten blei fortrolla og ikke ville gå lenger fordi det kanskje sto en usynlig makt og sperra 

veien.  Da kunne du se hva som sto der, og det ville miste makta.  Om dette kan 

overføres til biler når de ikke vil starte en kald vinterdag kan kanskje være verdt å prøve.  

Uansett, ha en riktig god jul!   

 

 

Grendetreff 20/1, 17/2, 17/3, 14/4, 19/5, 16/6, 29/9, 20/10, 17/11 og 8/12 kl. 10.30. 

Syklubben Siste tirsdag i måneden fra kl 12-14. 

Seniordans Hver onsdag kl. 10.30 til 12.30, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 63 88 42 33. 

Linedans Mandager kl. 19 – 21.00, kontaktperson er Jorunn Emmaus tlf. 63 88 42 33. 

Grasrotandel Oppgi vellets org.nr. 971 265 337, og gi din grasrotandel til vellet.  

Dugnad Lyst til å være med og jobbe dugnad på Grendehuset? Ta kontakt med styret. 

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset eller den gamle barneparken (fin til 
barneselskaper), kontakt Eivind Wahl, tlf. 905 44 296 



 

  

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til Bente Arnesen, Åserudveien 31,  
1900 Fetsund.   Tlf. 63 88 04 54 eller 920 85 567.  E-post: roving@online.no . Har du spørsmål om 
Roven eller noe du lurer på, er det bare å ta kontakt med redaktøren.  Fristen for å sende inn stoff til 
neste nummer er Tyvende dag jul, som er 13. januar. Trettendedagen var vår gamle juledag, og da 
var denne dagen vår gamle nyttårsdag.  Det er tyve dager sia jul og jula er nå over. 
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