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Juletretenning og basaravslutning på Grendehuset søndag 2. desember kl. 16.00.   
Det blir som alltid basaravslutning og juletretenning på Grendehuset.  Det blir salg av de 
siste loddene til basaren og trekning.  Veterankorpset kommer kl. 17.00, og da tennes 
juletreet ute.  Velkommen til en hyggelig ettermiddag med gode naboer.  Salg av kaffe og 
sånt. 

 

Juletrefest på Grendehuset lørdag 5. januar kl. 15.00. 
Vellets tradisjonelle juletrefest blir lørdag 5. januar, - og ikke søndagen som tidligere 
annonsert.  Påmelding innen 28. desember til Kristin Lundby på tlf. 412 19 177 eller 
Anne-Grethe Fineidet tlf. 976 21 372. 
 

Flaggstang 
Takk til Einar Framvik og Jan Erik Holterhuset for jobben med å montere opp flaggstanga 
ved Grendehuset.  Takk også til Grethe Holterhuset som ga oss stanga.  Tusen takk!  
 

 

Syklubben på Grendehuset.  
 
Visste du at Roven vel har en egen syklubb?  Som møtes en gang i måneden på dagtid 
og er et hyggelig treffsted for damer i sin beste alder, - som jo damer alltid er uansett 
hvor gamle eller unge vi er.  Fast dag er siste tirsdagen i måneden fra kl. 12 til 14.  De sju 
– åtte damene møtes (stort sett) på Grendehuset til god kaffe og litt attåt og en hyggelig 
prat.  I tillegg er det utlodning av gevinster som damene har med seg, og de penga som 
kommer inn går til drift av Grendehuset.  Når det trengs noe nytt til kjøkkenet trår 
syklubben til, og de kommer med gaver til basaren som pågår nå.  Så syklubben er god å 
ha for vellet, en stor takk til damene for den innsatsen!  Har du lyst til å bli med i  
syklubben er du hjertelig velkomne.  Ring til enten Ragnhild Kjustad eller Sissel Borud for 
å få vite mer.   
______________________________________________________________________ 
 

Dulpmyra 
 
Velforeningen på Ramstadskogen har fått avslag fra kommunen om midler til dreinering 
på Dulpmyra, så dette må rovingene greie sjøl.  Roven vel har innvilga kr 5 000 i støtte, 
og håper det bidrar noe.  Engasjerte foreldre stiller med ekspertise, utstyr og gravere.  
Kommunene skal ordne en kum, som vannet skal ledes ut i.  Arbeidet starter nok først til 
våren og alle som vil være med kan kontakte Stian Neuenkirchen, tlf. 951 47 417 (e-post 
sneu@broadpark.no), så vil han ta kontakt når det nærmer seg.  
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Annas krumkaker 
 

 

 
 
 

Anna Karoline Uriansrud var født i 1909.  
Bildet er trulig tatt i Tingsrud.   
 
Her er hennes oppskrift på krumkaker.   
 
2 egg, 1 ½ kopp sukker, ½ liter fløte, 2 
teskjeer vaniljesukker, halvparten 
hvetemel og halvparten potetmel til 
passe røre.  Visp fløten stiv.  
 
Du må lage eggedosis av eggene og 
sukkeret, piske fløten stiv og ha den 
oppi, og så vaniljesukkeret og 
hveitemjølet og potetmjølet sånn pø om 
pø. Røra må svelle en times tid før du 
begynner å steike. Du trenger et 
krumkakejern, enten nytt (elektrisk) eller 
gammelt.  Du kan forme kakene som et 
kremmerhus eller bare rulle de litt 
sammen.  Det må du gjøre med en gang 
du tar dem ut av jernet, og du vil sikkert 
brenne deg litt på fingrene.  Du kan 
gjerne forme de i en kopp eller skål.  

Da er de fine å fylle med krem, frukt eller is.  Det kan du gjøre når du former de som 
kremmerhus også.  Det kan være lurt å smøre jernet litte grann før du begynner å steike.  
Kakene bør oppbevares i en tett kakeboks.  Krumkaker er et av det eldste kakeslag som 
finnes, de var lette å steike over åpen ild i gammeldagse jern, de var enkle å oppbevare i 
stabler fordi de ikke blei forma som kremmerhus (antar de da ikke hette krumkaker!), - og 
de smakte sikkert like godt da som nå!  
 

Grendetreff 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. 18.00 – 20.00, kontaktperson Jorunn Emmaus tlf. 63 88 42 33. 

Juletrefesten Juletrefesten på Grendehuset blir lørdag 5. januar, kl. 15.00. Husk påmelding! 

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, kontakt Eivind Wahl, tlf. 905 44 296.  
Medlemmer har billigere leie.   

  

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 13. desember. Natt til 13. desember kalles Lussenatta eller Lussi langnatt.  I gamle 
dager trudde folk at dette var den lengste og en av de farligste nettene i året.  Da kan det lønne seg å 
holde seg innendørs og kanskje gå tidlig til sengs.  Dyr kan snakke og underjordiske og andre skrømt er 

ute og fer.  Du kan verne huset med å male tjærekors over dørene, eller kanskje det er lettere med en 
tusj i disse dager.  Lussi eller Lusse er en fornorskning av Lucia, ho levde på 300-tallet og er en helgen 
som vi feirer 13. desember med Lussekatter og tog.   
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