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Årsmøte i Roven vel  

tirsdag 24. februar kl. 19.00 på Grendehuset. 
Saksliste:  
1.             Åpning  
2.             Valg av ordstyrer og referent.  
3.             Årsberetning.  
4.             Regnskap 2014  
5.             Budsjettforslag 2015.  
6.             Innkomne forslag.  
7.             Valg.  
 
Alle medlemmer i vellet er velkomne og det blir enkel servering. 
 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 10. februar.   
______________________________________________________________________ 

 

Skøytefest på Dulpmyra lørdag 7. februar kl. 18.00 – 21.00.   
 
Velforeningen Ramstadskogen og prosjektgruppa for Dulpemyra ønsker små og store 
velkommen til skøytedisco på Dulpemyra lørdag 7. februar kl. 18 - 21.  Ta med venner og 
kjente for dette blir GØY!  Arrangementet er gratis, og det blir salg av pølser, brus og 
kaffe.  Vi oppfordrer folk til å ta med seg småpenger og noe å sitte på. Arrangementet er 
rusfritt.   
 
Det er få parkeringsplasser, så vi oppfordrer folk til å bruke beina.  Er det noe du lurer på, 
eller har du lyst til å være med og jobbe før eller under arrangementet, så ring til Hege 
Nicolaysen, tlf 466 68 077.  Alle er velkomne uansett skøyteferdigheter!  
______________________________________________________________________ 

 

Taubane og sidespor på Roven. 

 
Som vi tidligere har skrevet litt om har det vært en taubane som gikk fra grustaket på 
Holtermoen (grustaket til Asak ved Gamle Roven veg mot Lystadmoen).  Taubanen var 
omtrent en kilometer lang og gikk ned til Møkktipp/Bjønnesletta ved jernbanelinja der det 
var et sidespor.  Det kom vogner med søppel fra Oslo, og returen gikk med sand fra 
grustaket.  Det var omtrent ett tog i døgnet, det var stor trafikk og mange jobba der.  
Taubanen var i drift fra begynnelsen av 1920-tallet til etter krigen en gang.   
 
Er det noen som har bilder eller historier vil vi gjerne få se og høre om det.  Ta kontakt 
med enten Terje eller Stein Asak eller Rovenpostens skriver.  

 

http://www.rovenvel.net/


 

Ras, kongegods, sundmenn og annet fra riktig gamle dager.   

 
Det har sikkert vært mange flere ras enn de vi veit om langs Glomma og Øyeren.  Ett av 
disse kan ha skjedd på Enderud i lia ned mot elva en gang på 1400-tallet.  Men dette er 
høyst usikkert i følge bygdeboka.  Gården nevnes alt på 1300-tallet da det var makeskifte 
mellom kong Håkon den femte og svigersønnen Havtore Jonsson på Sudrheim (Sørum).  
Kongen fikk tilbake flere eiendommer, der i blant deler av Enderud.  Gården nevnes også 
i et brev fra 1326 hvor bispestolen i Oslo gis en del av gården.  Det var veldig vanlig i 
mange hundre år at gårder var delt opp i flere eierparter, og at noen av eierne var 
kongen, biskoper og rikfolk som vel aldri satte sine bein på gårdene.  Enderud var under 
Nonneseter kloster i Oslo, og på 1500-tallet var det igjen krongods.  Enderud blei nedlagt 
som sjølstendig bruk etter Svartedauen en gang.  Nabogården Guttersrud var også 
Nonnesetergods og det var mange grenseforskyvninger mellom gårdene som ligger så 
fint til langs med elva.  Se i bygdeboka for mer om dette.   
 
I siste halvdel av 1500-tallet blei Enderud rydda etter å ha ligget øde etter Svartedauen 
og det var forskjellige eiere og brukere framover.  På 1680-tallet overtok han som eide 
gården, nemlig Hans Pedersen med kona Bodil Olsdatter Østersund.  Hans var 
sundmann i Fet, og bodde på Østersund (den veldig blå gårdsbygningen som står rett 
øst for bilbrua ved bensinstasjonen og rådhuset, er det gamle hovedhuset på gården).  
Han eide ikke Østersund, men Hans og faren hadde vært sundmenn der i rundt femti år.  
Så blei det noe krangel med eieren av Østersund, Hågen Larsen fra Høland og Hans og 
familien måtte flytte.  Da flytta de til Enderud, men de løste krangelen på en ikke uvanlig 
måte.  Hans og kona hadde ei datter i gifteferdig alder, Inger født rundt 1663, og Hågens 
bror Amund gifta seg med henne, fikk skjøte på Østersund i 1688 og overtok samtidig 
den meget innbringende jobben som sundmann.  Veldig mange av oss som har våre 
besteforeldre eller oldeforeldre i Fet kan føre anene tilbake til Inger og Amund på 
Østersund.  Inger og Amund fikk 12 unger som alle nådde voksen alder.  Inger (eller 
kanskje Ingrid, navnet varierer litt i skrevne kilder) blei 95 år og blei begravd 15. mars i 
1758.  Presten var nok imponert over alderen og noterte ned at ho og mannen hadde 
levd i ekteskap i 55 år og at enkestanden hadde vart i 18 år.  Begge deler var nok ikke så 
vanlig på den tida.  
 
Grendetreff Torsdager 22/1, 19/2, 19/3, 23/4, 21/5, 18/6, 24/9, 22/10, 19/11 og 10/12.  

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. 908 95 428.   

Linedans Hver mandag kl. 18.00 til 20.00, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428.   

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.  Det koster deg ingenting. 

Dugnad Lyst til å være med og jobbe dugnad på Grendehuset?  Det er alltid noe å gjøre 
på eller rundt huset.  Har du tid og arbeidslyst, så ta kontakt med styret.  

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset, kontakt Eivind Wahl, tlf. 905 44 296.  
Medlemmer har billigere leie. 

Sykehjems-
bussen 

Trenger du skyss til Fetsund sentrum?  Sykehjemsbussen går hver onsdag 
formiddag over Roven, starter kl. 9.00 fra Fetsund, så Roven og til Fetsund.  Ring 
Oddvar tlf. 906 56 777 eller Rolf tlf. 958 01 829 om du vil sitte på.  Du må ringe 
seineste dagen før og det koster kr 80 for tur-retur.    

  

 

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 1. 
februar.  

mailto:roving@online.no

