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Årsmøte tirsdag 8. mars kl. 19.00 

 

Tirsdag 8. mars er det årsmøte i vellet.  Saker som ønskes tatt opp må sendes styret 

innen 20. februar.  Forslag kan gjerne sendes til Rovenposten, som sender det videre.  

Det er ikke så mange som går ut av styret i år, men noen er det.  Har du lyst til å 

engasjere deg, så ta kontakt med valgkomiteen eller svar ja når de ringer og spør om du 

vil ta på deg et verv.    

______________________________________________________________________ 

 

Skidagen blir søndag 6. mars. 

 

Skidagen blir søndag 6. mars og ikke 12. mars som det sto i forrige nummer av 

Rovenposten.  Stedet er Grendehuset og det blir løyper for både store og små.  

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

______________________________________________________________________ 

 

Styret takker. 

 

Styret i Roven vel takker for gaven som blei gitt ved Mary Heibergs båre.  Vellet har fått 

hele kr 10 050,-.  Mary Heiberg var i alle år et trofast og engasjert medlem i vellet, og 

hun var ei hyggelig og trivelig dame som alltid hadde tid til en prat!  Vi lyser fred over 

hennes minne.   

______________________________________________________________________ 

 

Etterlysning! 

 

Bildet på neste side er tatt rundt 1905, og det er mest trulig tatt her i Fet.  Er det noen 

som kjenner til en husmorskole eller et kurs som var her i bygda?  Har noen sett bildet 

før?  Er det noen som kan kjenne igjen noen av damene?  

 

Vi kjenner ei av dem.  I bakerste rekke, nummer to fra høyre står Borghild Torvaldsdatter 

Trondsen, født på plassen Veiby i 1888.  Veiby var en plass under Tofsrud som lå like 

ved vegskillet mellom Varsjøvegen og Kvernstuvegen. Borghild gifta seg i 1909 med Ole 

Johansen Tingsrud og de flytta seinere til Nygård som de overtok etter hennes onkel.  

De fikk mange unger og har en haug med etterkommere her på Roven.  Veiby er borte 

for lengst, men Nygård ligger fortsatt i Kvernstuvegen.  Foreldra til Borghild het Torvald 

Trondsen og Anne Marie Olsdatter.  Torvald var sønn i Veiby og foreldra hans kom fra 

Smedsrud og Fossen. Han døde alt i 1891.  Anne Marie kom fra Heia, ho gifta seg opp 

igjen med Kristian Johansen fra Brattåsen og de flytta til hennes barndomshjem Heia 

som de seinere kjøpte.  De fikk en gutt i 1898 som jo blei halvbroren til Borghild.  Gutten 

het Johan og tok navnet Heiberg da han bygde på ei tomt fradelt Sø-Tingsrud rundt 



 

1920.  Han var forresten svigerfaren til Mary Heiberg som døde nettopp og som altså 

bodde i Heiberg.  Det meste henger i hop, - også her på Roven.  Men er det noen som 

kjenner til dette flotte bildet?  Ta i så fall kontakt med Rovenposten. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 Ågotmesse eller Musedagen som er 5. februar.  Ågot som er en norsk versjon av 
navnet Agathe var en jomfru som blei pint og drept for sin tros skyld, som så mange andre jomfruer på 
den tida i Italia (i år 251).  Dette skjedde altså på 5. februar, men mange kaller denne dagen her i 
Norge for Musedagen og det har sin bakgrunn i en legende fra 13 – 1400 tallet.  Det var Ågot som 
musene spiste nese og ører av, av ukjent grunn var ho vergeløs mot dem og de hadde fortsatt å spise 
om ho ikke hadde funnet et råd.  Ho ba kort og godt en bønn til den hellige Maria, med løfte om å 
helligholde dagen.  Da lot musene henne heldigvis være.  Mye rart har visst skjedd denne dagen! 
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