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Tenning av juletre og avslutning av basaren søndag 27. november. 

 

Det blir basaravslutning og tenning av juletreet ved Grendehuset søndag 27. november.  

Det starter kl. 16.00 og tenninga skjer vel en times tid seinere.  Følg med på oppslag ved 

postkassene for nærmere tidsangivelse, eller følg med på vellets hjemmeside.   

 

Alle husstandene på Roven vil få besøk av ivrige loddselgere, ta godt i mot oss og støtt 

vellet.  Pengene går til drift av Grendehuset og vellet.  Får du ikke besøk av 

loddselgerne kan du få kjøpt lodd på Grendehuset under basaravslutningen. 

 

Julemarkedet og basaråpninga var godt besøkt.  Utstillerne var mange, i tillegg var det 

besøk fra Heiås aktivitets- og besøksgård i Gansdalen.  Takk til alle som stilte opp slik at 

vellet kunne starte en ny tradisjon. 

______________________________________________________________________ 

 

Trafikkfarlig ved Svingen.   

 

Både bilister og gående synes fortsatt trafikken ved Svingen holdeplass er farlig og 

utidig.  Det er flott at vi har fått gang- og sykkelsti, men det er ikke flott at det ikke er 

noen skikkelig fotgjengerovergang!  Slik det er nå går folk i alle retninger og på begge 

sider av veien, noen hopper over gjerdet til gangstien, noen går langs gjerdet, noen går 

på andre sida av veien, - i det hele tatt er det folk over alt.  Biler skal inn og ut, noen 

rygger, det er biler på veien som kanskje kjører litt for fort, det er folk som skal hentes og 

slippes av.   

 

Rovenposten oppfordrer alle gående til å gå de skritta mot Sundet som må til for å 

komme inn på gangveien, uten å hoppe over gjerdet eller å gå langs med gjerdet eller på 

motsatt side av veien.  Vi oppfordrer bilistene som kjører forbi til å bremse ned og ta det 

rolig.  Alle må være forsiktige og vise hensyn til hverandre.   

______________________________________________________________________ 

 

Skrømt og Lussenatta. 

 

Mange av oss er litt redde i høstmørket, og det er ikke alltid det hjelper med ei god 

lommelykt heller.  Hvis du plages av nisser og skrømt innendørs eller rundt huset er det 

et godt råd å strø linfrø rundt tomta.  Du kjøper ei pakke med linfrø (som også kan være 

godt for magen forresten), og strør de i en tett sirkel rundt huset og tomta. Men du må 

være sikker på at nissene og skrømtene ikke er innafor sirkelen, - for da kommer de aldri 

ut!  Lykke til!   

 



 

Et annet godt råd når det nærmer seg Lussenatta, eller Santa Lucia, er å ta seg i akt 

kvelden før og natta til den 13. desember.   Lussi eller Lusse er ei fornorskning av Lucia.  

I gamle dager trudde folk at dette var den lengste natta i året, og en av de farligste.  Alle 

dyrene kunne snakke, og underjordiske og andre skrømt var ute og for.  Alskens 

trolldomsmakter er ute denne natta. Folk verna husa med å male små tjærekors over 

dørene, eller tegna med kritt.  Lussi passer på at juleforberedelsene var i gang, så det 

gjelder å begynne tidlig.   Ho kommer nemlig og ser på vinduene, ho hadde horn og blei 

også kalt for julegeita.  Så disse julegeitene av bast med røde bånd er egentlig en rest 

fra den tida da vi tok dette med skrømt litt mer alvorlig.  Santa Lucia levde visst på 300-

tallet og er en helgen som på passende vis, som så mange andre helgener har gjort 

også, overtatt deler fra en førkristen myte, gud eller gudinne.   

______________________________________________________________________ 

 

Hva skjer i Fet? 

 

På kommunens hjemmesider (www.fet.kommune.no) finnes mye aktuell informasjon.  

Finner du ikke ut av det kan du alltid sende en e-post (postmottak@fet.kommune.no) 

eller ringe til Servicetorget (tlf. 63 88 61 00) for å få hjelp.  Hjemmesidene har en fin 

oversikt over arrangementer og hva som skjer i Fet.  Det kan lønne seg å følge med i 

planer og prosjekter som kommunen jobber med.  Kanskje er det noe som angår deg?  

Saker blir ofte sendt ut på offentlig høring, og det er alltid lov til å si sin mening.  Etter at 

vedtaket endelig er tatt i kommunestyret kan det være for seint.   

 

På kommunens hjemmesider er det også en grei oversikt over lag og foreninger i 

kommunen.  

 

 

Tusen takk.   

 

Rovenpostens skriver takker for god hjelp og innsats for å finne hustuftene i Brattåsen og 

Korsvika.  Nå veit vi hvor husa lå hen, hvor låvene sto og at det også var flere hus der.  

Når en skal leite etter tufter er det lurt å se tidlig på våren, før det begynner å gro igjen.  

Så vi fortsetter til våren!  Kanskje vil kommunen bistå med skilting av både stier og 

boplassene.  På turen som gikk 6. november fra Skauen til Varsjøen deltok om lag 50 

personer, både unge og gamle Rovinger, Fetsokninger og andre.  Noen var med fordi de 

ville ha selskap på tur, andre fordi de lurte på disse boplassene og andre fordi de hadde 

lyst til å oppdage nye turmål.  

____________________________________________________________________ 

 

Grendetreff 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 

http://www.fet.kommune.no/
mailto:postmottak@fet.kommune.no


 

  

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 Nilsmesse som er 6. desember.  Dagen er til minne om Den hellige Nikolas som blei 
født ca år 280 i Tyrkia.  Foreldrene døde i pesten mens gutten var ung, og han blei via til prest av en 
onkel.  Så blei han biskop og forfulgt av keiser Maximinius.  Til slutt blei han fengsla, mishandla og så 
døde han 6. desember en gang mellom år 345 og 351.  Etter at han var død begynte det å versere 
mange historie om gode ting han hadde gjort, og undere som skjedde etter at han var død.  Både den 
nederlandske Sinte Klaas, den amerikanske Santa Claus og den norske julenissen med gaver har sitt 
utgangspunkt i Nikolas fra Tyrkia.  Men den norske hus- og fjøsnissen er noe heilt annet!  
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