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Årsmøte i Roven vel onsdag 27. februar kl. 19.00 på Grendehuset. 
 
Vi minner om årsmøtet i Roven vel som avholdes på Grendehuset onsdag 27. februar 
kl. 19.00.  Innkalling og sakslista sto i forrige Rovenposten. 

______________________________________________________________________ 
 

Søndag 3. mars blir det skidag på Grendehuset. 

 
Påmelding fra kl. 12.00 ved oppmøte, starten er kl. 13.00.  Startkontigent er kroner tretti 

og alle er velkomne! 

 

 

Rovens skarpeste hjerne?   
 
Eller bare den eneste skarpe?  Uansett, i desembernummeret av Rovenposten hadde vi 
en skikkelig julenøtt.  Det var eksamensoppgave fra Roven skole fra 1912, i regning til 
avgangsprøven 16. april det året.  Jeg vil tru at Johan Oskar Heia (seinere Heiberg) 
besto eksamen med glans, og at det var flere Rovinger som gjorde det.  Einar Nitter 
sendte inn svaret på oppgavene, men det har ingen andre gjort.  Derfor er det logisk å 
trekke slutningen at han Einar er den skarpeste hjernen på dagens Roven, - i hvert fall i 
regning.  Einar gikk sin første fire skoleår på Roven skole fra 1950, så han fikk sikkert 
med seg verdifull kunnskap da.  Her er hans løsning, om den er riktig får vi bare håpe på: 
 
1.  5hl, 3l, 7ml, 3cl = 503037ml + 460cl,  =4600ml + 8l, 5dal, 4dl  = 58040ml 
     sum 565672ml - 386288ml = 179389ml. 
 
2. 3 lass, sum 8 sk * 160kg *9øre =11520 øre/100 = 115,20 kr. 
 
3.  864 kr *4,5 % /12 *2,5 = 8,10 kr 
 
4.  Tøy 3,2m *8,75 = 28,00kr +8,50 + 11,60 = 48,10 kr. 
 
5.  65m * 43m = 2795 kvm + 65 *28 / 2 = 910 kvm. Sum 3705 kvm. 
     1. en ar er 100 kvm. 3705/100 = 37,05 ar. 
      2. 37,05 / 10 = 3,705 
 
6.  2cm *3,14 * 150 = 942. Ved kubikk flyttes komma 3 plasser til venstre = 0,942 * 7,8 = 
7,3476 kg. 

 

 

 



 

Svigermors kringle 
 
Etter Anna Uriansrud i Åsheim har vi hatt med et par oppskrifter tidligere.  Her er 
oppskrifta på det som ho kalte svigermors kringle.  Det er jo ikke sikkert at det var 
svigermora hennes som kom med oppskrifta, men uansett så var Annas svigermor 
Agnes Uriansrud.  Agnes var født i Nes 13. november 1879 og døde i Fet 8. desember 
1956, her er bilde av Agnes som gammel dame.    
 

 

 

 
250 gr. margarin, 250 gr. sukker, 3 egg, 5 
topede theskeer bakepulver, ca. 700 gr. 
hvetemel, rosiner og sukat, 1 kopp melk, 
mandler og knust rafinade.  Rør smør og 
sukker hvitt og kremaktig, rør i et og et egg 
av gangen, sikt på mel med bakepulver, ha 
i melk.  Røren skal ikke være særlig fast.  
Bland i rosiner og sukat.  Legg røren med 
skje på smurt plate i form av en kringle, 
eller legg den i stenger.  Strø mandler og 
sukker oppå, og stek kaken i god varm ovn 
ca 25 – 30 min.  

 
Rovenpostens skriver stekte prøvekringla på 200 grader, men trur det er bedre med litt 
kortere tid.  Så prøv å ta den ut på litt under 25 minutter når den har fått gylden farge. 
Jeg sløyfa både sukat og mandler, men hadde i rikelig med rosiner og strødde 
perlesukker på toppen.  Melis er sikkert godt på kaka når den skal serveres til kaffen!   

 
Agnes hadde mange unger, og det er veldig mange Rovinger som stammer fra henne.  
Faren hennes var Karl Otto Jakobsen Langvasslia, fra Mangenskauen mellom Årnes og 
Rakeie.  Karl var født i Øvre Langvasslia i 1855, utvandra til Amerika i 1892 og døde i 
1931 i Nord Dakota.  Jeg var for noen år sia med på Raumnes historielags nattevandring 
ved St.Hanstider, og det skulle ha vært en fin sommernatt.  Det var for så vidt ei fin natt, 
men det regna heile tida.  Vi starta i Trangsrud og gikk i området rundt Langvasslia, og vi 
satt på den gamle vollen og spiste nattmaten vår i regnet.  Det var fint, og litt rart å tenke 
på at der hadde vesle Karl som dro til Amerika levd. Nå var plassen øde for lengst. 
Seinere på samme turen så jeg St.Hansorm, det var også en opplevelse.   Første og 
foreløpig eneste gang jeg har sett det.  Bare det var verdt heile turen! 

 
 
Grendetreff 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. 920 85 567 og 63 88 04 54.  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 
Gregorsmessa 12. mars.   

mailto:roving@online.no

