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God jul og godt nytt år!   

 

Styret ønsker alle på Roven en riktig god jul og et godt nytt år!   

 

Styret takker for god deltakelse og innsats i året som snart er over.  Særlig takk til alle 

som bidro til julemarkedet og basaren.  Takk for alle gevinster og gaver som blei gitt, og 

til alle som solgte og kjøpte lodd.  Takk til Eivind Wahl som gjør en kjempejobb med å 

leie ut Grendehuset.   

 

Juletrefesten i år er avlyst.  Grunnen er rett og slett at det ikke er mange nok med i styret 

og arrangementsgruppa, - slik at det blir litt for mye for de som er med.  Tida strekker 

ikke alltid til, dessverre.  Styret beklager, men vi får håpe på nye muligheter neste år.   

______________________________________________________________________ 

 

Basarvinnere. 

 

Oversikt over hvem som vant hva, og hvem som hadde gitt gevinsten, blir lagt ut på 

vellets hjemmesider, se www.rovenvel.net, så snart oversikten er ferdig.  Blir det plass i 

neste Rovenposten vil oversikten bli med der også.  Vi fikk inn noe over tjue tusen, og 

det er penger som kommer godt med i vellets arbeid.  

______________________________________________________________________ 

 

Årsmøte i vellet. 

 

Det blir som vanlig årsmøte på seinvinteren en gang.  Saker som ønskes tatt opp må på 

forhånd sendes til styret.  Dato for møtet og fristen for forslag blir bekjentgjort i neste 

nummer av Rovenposten.   

 

Har du lyst til å engasjere deg i vellet, så ta kontakt med valgkomiteen eller Rovenposten 

som formidler videre kontakt.  Vellet har en egen gruppe som har ansvaret for de ulike 

arrangementene, det være seg skidagen, St.Hansmoro, julemarked, juletrefest og 

høstfest.  Har du lyst til å være med i gjengen, - ta kontakt.   Det er en fin måte å bli kjent 

med naboer og andre her på Roven på.  Det er plass til mange i arrangementsgruppa, jo 

flere desto bedre!   Synes du det høres mye ut med alle aktivitetene, kan du melde deg 

for bare et par.  Men du må delta på noen planleggingsmøter og bidra så godt du kan.   

 

 

Rovenpostens smultringer. 

 

Rovenposten vil anbefale alle å koke smultringer til jul.  Det er både lettvint og godt.  Det 

tar to – tre timer, men er vel anvendt tid.  Oppskrifta nedenfor er fått fra tante Hilda i 

http://www.rovenvel.net/


 

Høland, og gir omtrent 100 stykker.  Det er fint å fryse de ned og så bare ta opp noen få 

om gangen til kaffen utover i jula.  Varm de litt på vedovnen eller i steikovnen, og de vil 

smake himmelsk.   

 

4 egg og 3 dl. sukker piskes stivt. 

5 dl. fløte piskes nesten stiv. 

Dette blandes og tilsettes 13 dl. hveitemjøl, 6 ts bakepulver og 1 ts kardemomme. 

 

Deigen settes litt kaldt til neste dag, med et glasshandkle over.  Det blir for kaldt i 

kjøleskapet.  Et kaldt kott eller noe sånt passer fint. 

 

Ta litt mjøl på bordet og kjevl deigen ut litt etter litt.  Den må omtrent være en halv 

centimeter tjukk, og så stikker du ut smultringene ved hjelp av en egen greie du sikkert 

får kjøpt på butikken.  Legges på steikeplater eller andre plater. Kan legges i kjøleskapet 

etter at de er stikki ut.   

 

1 kg Flott matfett eller 1 ¼ kg Delfia matfett smeltes i (jern)gryta.  Kan prøvekoke med de 

små runde, og det lønner seg å ha to trepinner til å fiske smultringene opp fra gryta med.  

Kommer de altfor fort opp igjen er smultet for varmt, og de er råe inni.  Blir de liggende 

for lenge trekker de til seg for mye fett.  Skal kokes 4 – 5 minutter.  Legges på rist med 

papirhandkle på. 

 

Husk at matfett og smult i gryta er ekstremt brannfarlig!  Om ulykka er ute og det flammer 

opp, ikke bruk vann!  Ha et lokk liggende klart, et stort badehandkle og ullteppe kan 

også ligge klart.  Så kveler du varmen med det.  Det er ikke farlig bare du er forsiktig, 

varm smultet/fettet sakte opp, ikke la det bli for varmt, og ha det nevnte liggende klart.  

Små unger bør holdes på forsvarlig avstand, i hvert fall uten en voksen som passer godt 

på.   

______________________________________________________________________ 

 

Gåter. 

 

Veit du hva som er rundt som et egg og langt som en kjørkevegg?   

Veit du hva som går først gjennom kjørkedøra?   

Veit du hva som er rund som sola, svart som jorda og drar ei lang rompe etter seg? 

 

Svara står aller nederst.  

____________________________________________________________________ 

 

Grendetreff 26/1, 23/2, 22/3, 26/4, 24/5, 14/6, 27/9, 25/10, 22/11 og 13/12 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 når du kjøper en lotto-kupong eller tipper, da 
er du med og gir Norsk tippings grasrotandel til vellet.  Alle monner drar! 

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 Brettemesse som er 11. januar.  Dagen er til minne om Sankta Brigid, født i Irland i 
år 453.  Navnet blei fornorska til Brette, - og folk trudde det hadde noe med å brette eller brekke å 
gjøre. Dagen er ulykkessvanger, og du må absolutt ikke ri eller kjøre hest den dagen.  Da brekker 
hesten beinet.  Giftemål bør ikke inngås denne dagen, det bli i så fall bare en ulykke.  En bør heller 
ikke starte på noe viktig arbeid eller legge av gårde på en reise.  Det beste er nok å holde seg 
hjemme, sjøl om det sies at de fleste ulykker skjer der!   
Svara på gåtene er garnnøste, nøkkelen og det siste er steikepanna.  God jul! 
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