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St. Hansmoro på Grendehuset, fra kl. 17.30. 

 
St. Hansaften, tirsdag 23. juni er det grilling, leik og moro på Grendehuset.  Grillene er 
varme fra kl. 17.00, men folk må ha med seg grillmat og drikke.  Ta gjerne med bord og 
stoler til eget bruk.  Blir det dårlig vær flyttes arrangementet inn.  Alle er velkomne, - både 
store og små. 
______________________________________________________________________ 

 

Har du sett’a Julia?   

 
På Holtermoen, like etter Nordli på Gamle Rovenvei straks før grustaket, på høgre hånd 
omtrent 30 meter etter dumpa, var det i gamle dager et kaste.  Der går’a Julia igjen!  Et 
kaste, også kalt et værpe/verpe er der en kaster en kvist (eller en stein) når en går forbi.  
Alle gjør dette, så det bruker å bli en stor kvisthaug på sånne steder.  Hvis en ikke gjorde 
det ville det skje en noe vondt, for eksempel kan en miste ei hånd eller noe sånt.   
 
Det er en liten sang om Julia og den lyder sånn: 
 
Har du sett a’Julia no, Julia no, Julia no? 
Har du sett a’Julia no, Julia no? 
(med lang u, a og o i de to siste orda). 
 
Je møtt’a opp på Lystadmoen, på Lysradmoen, på Lystadmoen. 
Je møtt’a opp på Lystadmoen, på Lystadmoen. 
(med lang y, a og o i det siste ordet). 
 
Hvis du like etter der kaste var, i krysset der veien ned til venstre går til grustaket til Asak 
og Holtersletta, heller går grusveien inn til høyre mot Varsjøen, da finner du noe rart 
foruten mye søppel.  Du følger veien omtrent 100 meter, og der like ved veien på høyre 
hånd er det ei fangstgrop.  Det er to groper, om det er den minste som er fangstgropa og 
at den største er ei tjyrumile (tjæregrop) veit ikke Rovenpostens skriver.  Kanskje det er 
den største som er fangstgropa og det minste hølet bare er noe annet?  Fangstgropa er i 
hvert fall avmerka på nettstedet www.kulturminnesok.no.  Der står det at den enten er fra 
jernalderen eller middelalderen, og er såpass gammel at den er automatisk freda.  Du 
finner mange andre kulturminner på samme nettstedet.   
 
Litt lenger bort, nærmere Lystadmoen var det tidligere flere flate graver.  I motsetning til 
gravrøyser eller gravhauger finnes det også flate graver, såkalte fangstmannsgraver.  
Disse er blitt borte i grustaket.  Det er ikke så rart at det har vært og er mange forminner 
på Holtermoen og Lystadmoen, det har vært virksomhet i klebersteinsbruddet i kanskje 
flere tusen år!   
______________________________________________________________________ 

http://www.rovenvel.net/
http://www.kulturminnesok.no/


 

 

Flyplass ved Krokstad? 
 
Sørum kommune som bygde seg en ny flott og unyttig skogsbilvei ved Krokstad for noen 
år sida, prøver nå å finne nye bruksmåter for veien og området.  Kjeller flyplass er på jakt 
etter en bedre plassering.  De undersøkte mulighetene i Aurskog som ikke var 
interessert.  Nå er det Krokstad som vurderes og Sørum kommune er visst ikke negative.  
En flyplass vil jo ikke plage folk på Sørumsand, Lørenfallet og Frogner.  Vi på Roven vil 
miste skogens ro og det vil sikkert bli en del flystøy og enda mer biler på Kompveien.  Det 
er visst veldig dårlige grunnforhold, noe som gjør det vanskelig å bygge industri der.  
Hvordan dårlige grunnforhold harmonerer med en flyplass er vanskelig å vite.  
______________________________________________________________________ 
 

Fetsund skole på andre sida av elva. 
 
Fetsund skole er bygd i 1914 og var i bruk fram til 1857 da Hovinhøgda skole kom.  Nå 
skal den flyttes noen meter til en ny grunnmur!  Det er Statens vegvesen som skal bygge 
rundkjøring ved brua, noe som skal bedre trafikkflyten.  Dessverre går det ut over 
garasjen til Herredshuset, den bør dere kikke litt på før den forsvinner for godt.  
Byggmester Aksel Bjørnstad sto for bygginga av Herredshuset og garasjen på 
begynnelsen av 1930-tallet.   
 
Biblioteket holder stengt i ca. tre måneder, men det skal bli mulig både å levere og låne 
bøker andre steder i bygda.  Skolestua, et tilbud til folk med psykiske vansker av 
forskjellig slag flytter til «Ungdommen» i Falldalen.  Frivillighetssentralen vil også ha noen 
arrangementer der.  All utleie av Herredshuset opphører fra begynnelsen av juli. 
 
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30:  18/6, 24/9, 22/10, 19/11 og 10/12.  

Syklubben Siste tirsdag i måneden kl. 12-14.  Kontakt Ragnhild Kjustad eller Sissel Borud. 

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 Roven vel.  Det koster deg 
ingenting.  I 2014 fikk vellet inn hele kr 6 452!  Så bli med på dugnaden.   

Dugnad Lyst til å være med og jobbe dugnad på Grendehuset?  Eller har du lyst til å være 
med når det er ulike arrangementer i vellet?  Har du tid og arbeidslyst, så ta 
kontakt med styret.  

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset, kontakt Anne Mari Borud på tlf. 458 36 399 
mellom kl. 17.00 og 21.00.  Medlemmer har billigere leie.  Den gamle 

barneparken er fin til barneselskap.   

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 
Eivind, tlf. 906 92 108 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.    

Skauendagen Søndag 23. august.   

Julemarked 21. og 22. november på Fetsund lenser. 

Andre 
arrangementer 

Rovenstafetten er 8. august, høstfest på Grendehuset 17. oktober, 
basaravslutning og julegrantenning er 29. november.  Juletrefest blir enten 9. 
eller 10. januar.   

  

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.  Fristen for å sende inn stoff til neste nummer er 1. august og neste 

nummer kommer ikke før i august.  GOD SOMMER!   

mailto:roving@online.no

