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Juletrefest på Grendehuset lørdag 5. januar kl. 15.00. 

 
Vellets tradisjonelle juletrefest blir lørdag 5. januar.  Påmelding innen 28. desember til 
Kristin Lundby på tlf. 412 19 177 eller Anne-Grethe Fineidet tlf. 976 21 372.  Det koster  
kr 50 pr. unge.  Nissen kommer, det blir underholdning og salg av kaffe og kaker til de 
som vil ha det.  Alle er velkomne! 

 

 

Invitasjon til møte om Elvetun. 

 
Som mange har fått med seg har det blitt ny virksomhet på Elvetun, som nå kalles Villa 
Elvetun.  Det tidligere kollektivet og institusjonen ligger tvers overfor Ekebergbygget i 
Rovenveien.  Firmaene Aleris Ungplan og BOI A/S har starta et privat bo- og 
tjenestetilbud til folk som trenger det.  Det har stått litt i avisen, men naboene lurer likevel.  
Naboer og Roven vel har derfor tatt initiativet til at de som driver stedet skal fortelle oss 

om nye Elvetun.  Mandag 7. januar kl. 17.00 blir det møte på Roven Pizza (i 

Ekebergbygget).  De som møter fra Elvetun er regiondirektør Bjørn Eide og boleder 

Siri Kitt Nævestad.  Spørsmål før møtet og ellers kan rettes til Bjørn Eide på telefon 

906 85 991.  Dette blir en fin anledning til å stille spørsmål om Elvetun og vi oppfordrer 
alle som lurer på noe til å komme.  Alle er velkomne!    
 

 

Basaren 

 
Styret takker alle for innsatsen i forbindelse med høstbasaren.  Det kom inn godt over 
tredve tusen!  Det er penger som kommer godt med til drifta av Grendehuset.  Neste år 
planlegges det nytt kjøkken, noe som begynner å bli helt nødvendig.   
 
Tusen takk for alle gevinster som blei gitt, alle lodd som blei kjøpt og de som gikk rundt 
og solgte i mørke høstkvelder.  Det var mange flotte gevinster, både riktig verdifulle og 
fine og nyttige.  En ekstra takk til Marit Vangen som ga egenmalte nydelige tallerkener og 
et par krus.  Riktig morsomt var det at Maiken Caspersen Falla ikke bare vinner i 
skisporet for tida, men også en dusj på høstbasaren!  Vellets leder (også han hadde 
kjøpt mange lodd) Jan Hjalmar Kjustad vant fire nye sommerdekk gitt av P. Holt.  
Gavekort på sportsutstyr verdt 1 500 var det Thor Berntsen som vant.  Hovedgenvisten i 
barneloddbøkene som også var et gavekort blei vunnet av Odin Nordby Hagen.  
Oldeforeldrene Torgny og Marit hadde kjøpt lodd til den vesle, og nå blir det vel helst et 
nytt akebrett.  
 
Hvem som vant alt det andre og hvem som ga hvilke gevinster vil bli lagt ut på vellets 
hjemmesider, og kanskje det også kommer i neste Rovenposten. 



 

Dette er ei eksamensoppgave som farfaren til Lisbeth Heiberg Linnerud fikk da han gikk 
ut av folkeskolen i 1912.  Han het Johan Oscar Heia (seinere Heiberg i Tingsrudvegen) 
og var elev på Roven gamle skole.  Er det noen som klarer å løse regnestykkene og 
sender inn riktig svar til Rovenposten, så venter det en overraskelse!  Lykke til med årets 
julenøtt! 

 
 

Grendetreff 24/1, 21/2, 21/3, 25/4, 23/5, 20/6, 26/9, 21/11 og 12/12, kl 10.30 alle dager.. 

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. 18 – 20.00, 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, kontakt Eivind Wahl, tlf. 905 44 296.  
Medlemmer har billigere leie. 

  

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 trettendedag jul, altså 6. januar.  Styret ønsker alle en riktig god jul og et godt 
nytt år.  I skrivende stund er det forresten fin skøyteis på Dulpmyra.   
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