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Årsmøte i Roven vel 

tirsdag 8. mars kl. 19.00 på Grendehuset. 
 
Saksliste: 

1. Åpning 
2. Valg av ordstyrer og referent. 
3. Årsberetning. 
4. Regnskap 2010 
5. Budsjettforslag 2011. 
6. Innkomne forslag. 
7. Valg. 

 
Alle medlemmer i vellet er velkomne og det blir enkel 
servering.    
______________________________________________________________________ 

 

Fristen for forslag til årsmøtet. 

Som det sto i forrige nummer av Rovenposten er fristen for å sende inn forslag til saker 

som ønskes tatt opp på årsmøtet 20. februar.   

______________________________________________________________________ 

 

Skidagen blir søndag 6. mars. 

Skidagen blir søndag 6. mars.  Stedet er Grendehuset og det blir løyper for både store 

og små.  Påmelding skjer fra kl. 12.00 og starten er kl. 13.00.   

______________________________________________________________________ 

 

Grasrotandel.  

Pengene sildrer inn til vellet.  Har du ikke meldt i fra at din grasrotandel skal gå til vellet, 

så oppgi vellets org.nr. 971 265 337 neste gang du kjøper en tippe- eller lottokupong.  

Det koster deg ingenting, men vellet får bitte litt av beløpet du spiller for.   

 

 



 

Gammelt hus i Bakåsveien. 

 

I fjor høst etterlyste vi gamle hus her på Roven.  Hvor står det eldste huset hen?  Enten 

det er ei bu, ei smie eller et bolighus som kanskje er pussa opp og bygd om til det 

ugjenkjennelige.  I Bakåsveien 43 står det er hus som er fra 1752!  Det er den gamle 

plassen Hestehagan som opprinnelig var en husmannsplass under Ramstad.  Da 

Kristian og Sofie Kristiansen kjøpte plassen i 1918 fra kommunen skifta de navnet til 

Møllerstua.  De skreiv seg både for Kristiansen og Hestehagen.  Marianne Løkken som 

bor i huset i dag, kjøpte eiendommen i 1999.  Huset er sjølsagt bygd på og forandra 

både utvendig og innvendig.  Men gamlestua er fortsatt inntakt inne i huset.  Taket og 

bærebjelkene viser at dette er gammelt, og det skal altså være fra 1752.  Det er født 

tvillinger på stuegolvet og huset blei eid av en av formennene på lensene.  Ser vi i 

bygdeboka finner vi at det har bodd veldig mange i Hestehagan i løpet av de tre hundre 

årene plassen har eksistert.  Tidlig på 1700-tallet var det to eller tre plasser som het 

Hestehagan, og plassene fikk navnene fordi den første plassen en gang blei rydda i det 

som den gang var hamnehage for hestene på Ramstad.  Fint navn, og det er første gang 

nevnt i 1706. 

 

Sofie Hesthagan som ho blei kalt i det daglige bodde sammen med mannen og sønnen 

Karsten.  De hadde et par kuer som Sofie pleide å følge til skauen hver dag.  Når ho gikk 

hjemover igjen pleide ho alltid å ta med seg et kvistfange (til ved) på ryggen.  Sofie var 

født i 1896 på Rudsholmen på Øya, mens Kristian var født året før i Granerud.  Sofie 

baka visst verdens beste terter, men ville ikke dele oppskrifta med hvem som helst.  Er 

det noen som har denne oppskrifta?  Ta kontakt med Rovenposten så tar vi den med i ett 

av vårens numre. 

 

______________________________________________________________________ 

 

Gammelt råd.  

 

Naar man hikker, har man at gjætte paa dem, som antagelig maatte tale om En, - og 

naar denne er truffet, ophører Hikken. 

 

Husk det neste gang du hikker! 

 

Grendetreff 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 når du kjøper en lotto-kupong eller tipper, da 
er du med og gir Norsk tippings 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 Flesketirsdagen som i år faller på 8. mars.  Det er dagen før fasten begynner, og er 
tirsdagen etter fastelavnssøndag og blåmandag, - og dagen før askeonsdag.  Fastelavn kommer av det 
nederlandske ordet ”Vastelavent” (tysk: Fasten-Abent) som betyr kvelden før fasten.  Fastelavn var 
opprinnelig en tre dagers festperiode som markerte overgangen til kjørkas lengste og viktigste 
fasteperiode.  Siste dag for fasten skulle det tradisjonelt fylles opp med kraftig kost, og dagen har flere 
navn foruten flesketirsdagen, for eksempel feitetirsdagen eller sprengetardagen.  I andre land er 
dagen kjent som den siste dagen i karnevalet.  Askeonsdagen innleder fastetida som strekker seg fram 
til første påskedag.  For oss lutheranere er ikke fasten lenger en religiøs plikt, men den blir fortsatt 
markert gjennom bønn, måtehold og å dele det en har med andre. 

mailto:roving@online.no

