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Nytt fra årsmøtet 28. februar 2012. 

 

Årsmøtet i Roven vel blei avholdt tirsdag 28. februar på Grendehuset.  Det var 

gjennomgang av årsberetningen (den kan i sin helhet leses på vellets hjemmesider), 

regnskapet for i fjor blei gjennomgått og godkjent, budsjettet for inneværende år det 

samme og det var valg av medlemmer til styret.  Leder i vellet Jan Hjalmar Kjustad 

fortsetter, det samme gjør nestleder Berit Strindin og sekretær Anne Grethe Finneide.  

Kasserer Iren Høgenhaug-Doknæs er ny.  Styremedlem og medlem i hus- og 

anleggskomiteen Anders Nafstad fortsetter.  Vara til styret blei Eivind Wahl, som også er 

ansvarlig for utleie av Grendehuset.  De andre i hus- og anleggskomiteen er Jan Erik 

Holterhuset, Bjørn Holterhuset (gjenvalg) og Jan-Vidar Aas (ny).  Valgkomiteen med 

Einar Nitter og Inger Quille fortsetter, det samme gjør revisorene Bjørn Gausen og 

Gunnar Vangen.  Den viktige arrangementskomiteen består nå av Kristin Bergersen 

Lundby, Svein Olav Aas, Anne Engebretsen og vara Vigdis Lien Olsen.  Alle er nye.   

 

Så har vellet en dugnadsgjeng som består av Einar Framvik, Kjell Borud og Odd 

Emmaus.  Hvis noen lurte på om Rovenpostens skriver tok gjenvalg, så gjorde hun det.   

 

Den økonomiske situasjonen til vellet er god, takket være utleie av leiligheten på 

Grendehuset.  Utleie av Grendehuset ellers er en god inntektspost, det samme er 

basaren.  Viktig er også alle de andre mindre beløpene.  Summen av alt gjør at det er 

mulig å ha et Grendehus til felles nytte og glede her på Roven.  Det er stor aktivitet på 

huset.   

 

Takk til de som gikk ut av styret og de ulike komiteene!  Dere har alle gjort en viktig jobb!  

______________________________________________________________________ 

 

Om Roven vel. 

 

En velforening er en forening av og for beboerne innen et geografisk boområde.  Den tar 

opp saker i nærmiljøet ut fra de ønsker og behov som beboerne har.  Roven vel er 

velforeningen som dekker hele Roven.  Alle som bor på Roven er velkomne som 

medlemmer.  Det er flere mindre velforeninger og interesselag på Roven, for eksempel 

ved Berget og nye Ramstadskogen, - men alle kan være medlemmer i Roven vel likevel!   

 

Det koster kr 175 å være medlem for enslige, og kr 300 for familier.  Innbetalingsgiro for i 

år vil bli delt ut til alle husstandene i løpet av våren. Roven vel har omtrent 300 

(husstands)medlemmer.  Det er litt under halvparten av husstandene her på Roven.  Og 

for de som lurer på om de bor på Roven, - får dere Rovenposten i postkassa så gjør du 

det.  Det kan hende du bor på Roven uten å få Rovenposten, men da må du henge opp 

postkassa di mer synlig! 



 

 

Smånytt fra vellet.  

 

Den planlagte og annonserte skidagen 4. mars blei avlyst.  Det var for lite snø! 

Som alltid blir det St.Hansmoro på Grendehuset lørdag 23. juni. 

Er det interesse for å leie plass til eget loppe-marked, altså leie bodplass på 

Grendehuset 12. mai?  Styret i vellet tenker over muligheten for å ha loppemarked, både 

med egne lopper og at andre kan leie bodplass.  Er det interesse for dette?  Ta i så fall 

kontakt med noen i styret, eventuelt Rovenposten.   

______________________________________________________________________ 

 

Trim med mening. 

 

Roven vel utgir Rovenposten med ti-elleve nummer i året.  Den deles ut i postkassene til 

alle husstander på Roven, enten folk er medlemmer eller ei.  Dette gjøres på dugnad.  

Noen av de som deler ut Rovenposten har holdt på i mange år, og mange har store 

roder.  Det blir jo stadig flere hus her på Roven!  Vi trenger flere som kan påta seg 

jobben med å gå eller kjøre en tur en kveld i måneden.  Drar du på ferie må du avtale 

med en nabo eller en annen som kan følge med postkassa og ta runden din.  For folk 

som likevel tar en tur med bikkja passer jobben fint. Kan du tenke deg å trå til så kontakt 

Rovenposten.  Telefonnumre og e-postadresse står nederst på siden. 

 

 

Mystiske hendelser eller spøkelser på Roven? 

 

Er det noen som har noen historier om spøkelser, overnaturlige hendelser, uforklarlige 

saker og ting eller bare noen gode skrøner vi kan ha med i Rovenposten?  Ta kontakt 

med Rovenposten. 

______________________________________________________________________ 

 

Grendetreff 22/3, 26/4, 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. 

Høstaktiviteter  Basaråpning og eventuelt julemarked lørdag 3. 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 10. april.  I april 1772 fikk Martha Ramstad offentlig skriftemål og gjennom det 
syndsforlatelse.  Grunnen var kort og godt at ho hadde avstått fra sakramentet!  Det var alvorlig, alle 
innbyggere var pålagt å møte fram til et visst antall gudstjenester og motta nattverd.  Presten Peder 
Egede skreiv dessverre ikke så tydelig, så det er litt vanskelig å lese nå 240 år etter og på en pc-
skjerm, sjøl om det går an å forstørre teksten.  Det ser ut til at Martha het Ulversdatter og at 
Gudmund Ramstad også var involvert.  Jeg finner ingen av dem i bygdeboka.  Riktignok er det en flere 
Martha Ramstad-er som kan passe, men jeg er ikke sikker på hvem det var av dem. Jeg er usikker på 
om Martha blei straffa på noen som helst måte, eller om det var straff nok å stå foran menigheten og 
tilstå sin brøde.  Logg deg inn på de gamle kjørkebøkene og se sjøl, denne heter ”publice absolverede” 
og er fra 1772.  Dette blir litt vel gammel bygdeslarv, men ganske artig likevel!  Bruk 
www.arkivverket.no, så Digitalrkivet.  Har du spørsmål om slektsgranskning kan enten Jan Rune 
Martinsen (e-post Jan.Rune.Martinsen@oslt2.no ) eller Rovenposten kontaktes.  Slektsgranskning er 
morsomt, av og til byr det på overraskelser, stort sett i hyggelig retning.   
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