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Det blir St. Hansmoro på Grendehuset lørdag 23. juni kl. 17.00. 

 
På Sankthansaften lørdag 23. juni kl. 17.00 blir det leik og moro på Grendehuset.  Alle er 
velkomne, enten de er medlemmer i vellet eller ikke.  Det blir St. Hansbål og varm grill.  
Ta med noe å legge på grillen og gjerne også bord og stoler til eget bruk.   
 
Velkommen til store og små! 

______________________________________________________________________ 
 

Heia Dagmar. 

 
I romjula kom stormen Dagmar og feide over landet, også her på Roven.  Skadene var 
store mange steder, og det gikk hardt utover skauen.  Fet kommune eier totalt om lag 
18 000 dekar skau, og noe av dette ligger rundt Heia.  Dagmar herja og mange av stiene 
rundt vannet og opp til Brattåsen (altså ikke skytebanen, men sjølve åsen) er nesten 
uframkommelig.  Kommunen har lovt at stiene skal ryddes, og det er nesten sikkert at 
dette blir gjort før sommeren.   
 

 

Vannstanden i Heia 
 

Roven vel har fått et brev fra Varsjøen, Heiavannet, Frysjua hytte-velforening:   
 
Jeg viser til innlegget om lav vannstand i Heiavannet som står i Rovenposten nr. 3. mars 
2011 – herunder oppfordringen om å finne løsninger på hvordan stabilisere vannivået i 
Heievannet. 
 
Styret i Varsjøen, Heiavannet, Frysjua hytte-velforening har siden 2009 arbeidet for å finne 
en løsning for stabilisering av vannivået i Varsjøen. Vi har i denne sammenheng vært i 
kontakt med Warå Mølle v/Morten Quille som eier reguleringsrettighetene til Varsjøen. Vårt 
mål har vært å komme til enighet med Warå Mølle v/Morten Quille om en løsning der vi 
utbedrer og endrer utløpet på demningen ved enden av Varsjøen. Vi har i løpet av 2011 
snakket direkte med Morten Quille uten at dette har ført frem. 
 
Styret i Varsjøen, Heiavannet, Frysjua hytte-velforening vil med dette ta initiativet til et 
samarbeid med Roven velforening med mål om å finne en løsning for stabilisering av 
vannivået i både Varsjøen og Heiavannet. Imøteser videre dialog på saken. 
 

Brevet er undertegna av leder Tom Nordseth, han har tlf.nr. 905 15 527 og  
e-postadresse tnorseth@online.no 
 
 

mailto:tnorseth@online.no


 

Fra Roven til Australia og New Zeeland i 1872. 

 
På passasjerlista for skipet Kong Sigurd 5. april i 1872 står Elen Torine Andersdatter 
Uriansrud oppgitt som en av passasjerene.  Båten som går fra Kristiania tilhører rederiet 
Blichfeldt & Co.  Elen Torine hadde noen uker i forveien vært hos presten og meldt 
flytting ut av sognet til Australia.  Elen Torine var den første av i alt 20 fra Fet som meldte 
flytting til Australia eller New Zeeland (eller Nju Seland som klokkeren skreiv i sin bok) på 
våren og forsommeren i 1872.  Den yngste var knapt to måneder og eldst var Johanne 
Tronsdatter på 56.  De fleste var i 20-åra og mange av de som dro kom fra Roven.  Det 
var Anna Gurine fra Saga, Martin fra Granshagan, Oline fra Langbråtan og Ellen Torine 
fra Uriansrud ved Heia.   
 
Ellen Torine var en av to tvillingdøtre til Anders Kristiansen og Gurine Johannesdatter 
bosatt på Uriansrud.  Jentene var født 8. juli 1850 og blei døpt 13 dager seinere.  
Faddere var folk fra plassene og gårdene rundt, det var fra den andre Uriansrudplassen 
som eksisterte den gangen, Torud, Delrud, Tofsrud og Heia hvor Gurine var fra.  I 
oktober 1864 konfirmeres Elen Torine og står som nummer 17 på kjørkegulvet.  
Karakteren ho får i ”Christendomskundskab og Flid m.v.” er ”meget godt”.  Tvillingsøstera 
Anna Johanne har jeg ikke funnet noe om, ho døde vel tidlig som så mange andre i 
søskenflokken.  En av brødrene reiste til Amerika.  Ei av søstrene som het Karoline blei 
gift med en fløyter fra Eidskog og flytta ned til nærheta av Merkja, - og det er mange 
etterkommere etter Per og Karoline Linnerud.    
 
Elen Torine var en av 15 om bord på Kong Sigurd som hadde Queensland som reisemål.  
Båten gikk via Arendal og Kristiansand til Hamburg og derifra måtte de reise med en 
annen båt.  Det er gjort søk etter Elen Torine og det ser ikke ut til at ho dro videre fra 
Hamburg, og kanskje ho heller ikke blei med båten når den gikk fra Kristiania?  Kanskje 
ombestemte ho seg i siste liten, kanskje dro ho til Amerika?  Når mora dør i 1894 oppgis 
det i skiftet at to av unga hennes bodde i Amerika.  Kanskje Elen Torine havna der?  Det 
er ikke alltid like lett å finne ut av hva som skjedde, sjøl om det meste er mulig via 
Internett.  Slektsgranskning er morsomt, til og med når en ikke er i slekt med 
vedkommende!  Men noe som er sikkert, - er at mange på Roven har slekt i Australia og 
på New Zeeland.  Mer om de som dro seinere.   

______________________________________________________________________ 
 
Grendetreff 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. 

Høsten 
kommer 
tidsnok 

Skauendagen er søndag 19. august.  
Basaråpning og eventuelt julemarked på grendehuset lørdag 3. november. 
Julemarkedet på Fetsund lenser er 24. og 25. november. 

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 7. juni, som er den dagen da unionen med Sverige opphørte i 1905.  Det er det all 
grunn til å feire.  
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