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Årsmøte i Roven vel tirsdag 28. februar kl. 19.00 på Grendehuset. 

 

Vi minner om årsmøtet i Roven vel som avholdes på Grendehuset tirsdag 28. februar  

kl. 19.00.  Innkalling og sakslista sto i forrige Rovenposten. 

______________________________________________________________________ 

 

Søndag 4. mars blir det skidag på Grendehuset. 

 

Påmelding fra kl. 12.00 ved oppmøte, starten er kl. 13.00.  Alle er velkomne! 

______________________________________________________________________ 

 

Vellet takker for penger. 

 

Roven vel har alltid behov for penger, både til aktiviteter og for å ta vare på 

Grendehuset.  ”Venners venner” arrangerte juletrefest og overskuddet på kr 647 er gitt til 

vellet.  Vi takker!   

 

I fjor fikk Roven vel inn nesten kr 4 000 i grasrotandelen.  Tusen takk til de 12 rovingene 

som bidrar med dette beløpet.  Vi vil oppfordre alle andre å støtte vellet med å registrere 

vellet som mottaker av grasrotandelen når lotto – eller tippekupongen kjøpes.  Det koster 

ikke tipperen noen ting, det er Norsk tipping som betaler en bitte liten andel av beløpet 

du tipper for.  Roven vels organisasjonsnummer som du må oppgi er 971 265 337. 

______________________________________________________________________ 

 

Fotokurs på Grendehuset. 

 

Fet fotoklubb arrangerer fotokurs på Grendehuset.  Kurskveldene er tirsdagene 13, 20 

og 27. mars.  Det koster kr 800 og påmelding må skje til Geir Olsen på tlf. 905 02 924.  

Vil du vite mer om fotoklubben kan du se på hjemmesidene til klubben:  fetfotoklubb.org.   

 

 

Granåsen. 

 

Det er blitt varsla oppstart av privat reguleringsarbeid i Granåsen, det som kalles 

Granåsen II, og som ligger sør for Gransveien og vest fra Gran gård.   

 

Dette er et område med mye historie.  Det er ni fangsgroper (elg eller ulv) innafor 

planområdet, det er kølamiler og det er restene etter en stor hoppbakke. Det var Roven 

idrettsforenings store stolthet.  Bakken blei bygd i 1927 – 28, ombygd etter krigen og var 

i bruk til litt inn på 60-tallet.  Bakkerekorden er på 42,5 meter.  Både fangsgropene og 



 

kølamilene er såpass gamle at de er automatisk freda, hvor gamle er vanskelig å vite 

sikkert.  Det er en gammel skytterskanse innafor området.  Skansen blei brukt den tida 

Fet skytterlag hadde forsamlingshus og skytebane på Granshagan, banen blei anlagt på 

slutten av 1870-åra.  Jeg antar at både banen og huset lå på den sletta som nå er midt i 

Gransveien.  Husmannsplassen Granshagan er et av Fets eldste hus og er trulig fra 

midten av 1700-tallet.  Maria Granshagan går forresten igjen der oppe, uvisst av hvilken 

grunn.  Navnet Salongbakken, som bakken ned mot Gran heter stammer vel fra 

forsamlingslokalet.  Fonkelhølet er det blauthølet som er midt på jordet.   

______________________________________________________________________ 

 

Vinnere av barnegevinstene på basaren før jul var:  

Gave Giver Vinner 

Gavekort-sportsutstyr 1000 kr. Foss Sport, Strømmen Selma Sameien 

Svein og Rotta (bok) Anne- Grethe Fineidet Aleksander Nordhagen 

Dokke m/seng og klær Ragnhild/Åge Iversen Oskar Grepperud 

Tegneblokk og farger Syklubben Fredrik Schatvedt 

Tegneblokk og farger Syklubben Tille Hestebråeten 

Sparebøsse Syklubben Sophie Fjærestrand 

Kreativ lek Syklubben Kristoffer Laget 

Kreativ lek  Syklubben Madiken Vangsal 

Sofie dokke Fet Seniordans Roven Fam. Framvik 

Bamse Fet Seniordans Roven Randi Altenborn 

Racerbil Fet Seniordans Roven Wenche Kvale Krokan 

Strykebrett til dokke Ragnhild Dehli Maria Schatvedt 

Puslespill 500 biter Ragnhild Dehli Natalie Engen Nylenden 

Cabriolet sølvgrå Ragnhild Dehli Lisa Tingsrud 

Rosa lommelykt Ragnhild Dehli Hedda Holterhuset 

Traktor Erik Nafstad Sophie Fjærestrand 

_________________________________________________________________ 

 

Grendetreff 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 10. mars.  I kjørkeboka for Fet, som ligger ute på Internett kan vi se at i mars 1763, 
døde Hans Langerud 83 år gammel.  Presten som skriver inn dødsfallet er imponert over både alderen 
og at han var gift med kona Åse i 53 år!  Det var en sjeldenhet, og kona levde til og med i 16 år til.  Så 
blei ho da nærmere hundre år.  Paret hadde minst 12 unger.  De fleste døde som små og bare fire 
overlevde begge foreldra. I skiftet etter ekteparet blei det oppgitt at det var bøker i Langerud, det 
betyr at de kunne lese.  Det var det de færreste som kunne på den tida.  En annen artighet er at det 
blei registrert to små lerretsgardiner med kapper, det var en sjelden luksus på husmannsplasser.  
Langerud lå ovafor Gran opp langs Gransbekken, det gamle skytterlagshuset står fortsatt der som 
boplassen lå. Du kan så vidt se huset om du står på gamle Sandbakken, altså i krysset Dulpmyrveien 
og Tofsrudveien.  Eller kanskje du må litt ned i Visperudbakken ned mot Kompveien, se opp mot 
skauen til venstre for Gran gård.  Fra 1760-tallet var Langerud en husmannsplass under Gran, men 
tidligere hadde det vært en egen gård som trulig er fra 1000-tallet en gang.  I følge bygdeboka blei 
den lagt øde under Svartedauen. Se bind tre som dekker Roven, side 398 hvis du vil vite mer om 
plassen hvor mange gamle Rovinger stammer fra.  Vil du se nærmere på de gamle kjørkebøkene, så 
gå inn på www.arkivverket.no, så Digitalarkivet og rot litt rundt der.  Trenger du hjelp kan Jan Rune 
Martinsen (e-post Jan.Rune.Martinsen@oslt2.no ) eller Rovenposten kontaktes.  Slektsgranskning er 
morsomt, av og til byr det på overraskelser, stort sett i hyggelig retning.   
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