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På Grendehuset.  

 

Søndag 1. desember kl. 15.00 blir det julemarked på Grendehuset.  Det blir salg av 

forskjellige saker, både juleting og andre, og forhåpentligvis mye folk.  Kl. 17.00 

tennes juletreet ute og deretter avsluttes ettermiddagen med trekning av vinnerne i 

høstens basar.  Så møt opp til en hyggelig ettermiddag! 

 

Juletrefesten blir søndag 12. januar kl. 16.00.  Det er påmelding innen 7. januar til 

Anne på tlf. 928 52 471 eller Svein Olav på 913 24 449.  Prisen er kr 50 pr. unge.  

Salg av kaffe og kaker til de voksne.   
______________________________________________________________________ 
 

Nytt kjøkken. 
 
Nå har Grendehuset endelig fått et nytt, fint og funksjonelt kjøkken.  En stor takk til de 
som har bidratt, og særlig til Jan Erik Holterhuset, Einar Framvik og Gunnar Vangen.  Det 
nye kjøkkenet kommer på nær to hundre tusen, så det er en stor og nødvendig kostnad 
for vellet.  Er det noen som vil bidra økonomisk til det nye kjøkkenet, så er det 
kjærkomment.  Ta kontakt med styret i så fall.   
______________________________________________________________________ 

 

Dulpmyra. 
 
På Dulpmyra har det vært flere dugnader i løpet av året.  Den siste før vinteren var 13. 
oktober og da kom det seks høge lysmastere på plass.  Banen er tidligere blitt grøfta og 
har i sommer vært forholdsvis tørr og fin, det skyldes nok litt været også.  På dugnadene 
er det ofte de samme som møter opp, og det er mye godt humør og stor arbeidslyst.  
Takk til alle som har vært med og jobba!  Nå kan vi alle glede oss til kuldegradene som 
snart kommer.  Kanskje blir det skøytedisco i år også!   
______________________________________________________________________ 

 

«Blomstersproget.» 

 
I ei gammel notisbok jeg har vært så heldig å få låne er «Blomstersproget» skrevet ned.  
Det er hvis du gir din kjære, eller kanskje ei eller en som ikke er så kjær lenger, en 
spesiell blomst eller plante, - så betyr det noe spesielt.  Det er ikke så mange blomster å 
finne utendørs nå i høstmørke, men «figen» står.  Fiken er ganske så julete, og får du 
det, eller gir det bort så betyr det:  «Intet er sødere enn kjærlighed».  Akk ja, - hvitløk 
betyr noe helt annet:  «Gaa bort fra mig afskyelige».  Da er det nok bedre med en 
rosenknopp:  «Jeg er lykelig».  Vi får satse på det siste.   

 



 

 

 

 
 

 

starter  MANDAG  6. JANUAR 2014  KL 18.00 – 20.00 
 

Interessert? Eller litt nysgjerrig? Velkommen til Grendehuset og nye danser i det nye året! 
Linedans er morsom trim og passer alle danseglade uansett alder. 
Musikken er fengende og danserytmene varierte. 
Det blir både begynnerdanser og danser for litt viderekomne. 
Vanskelighetsgrad kan vi bli enig om etter hvert. 
Det danses uten partner. 
Frammøte er helt uforpliktende, kom gjerne innom og prøv deg.  
Nærmere opplysninger v/ Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428. 
 

         
 

 
 
______________________________________________________________________ 

 

God jul! 

 
Styret i Roven vel ønsker alle en riktig god jul! 

 
Oversikten over hvem som vinner hva under høstbasaren vil så sant det er mulig bli lagt 
ut på vellets hjemmesider.  Vil du være helt sikker på å få med deg hvem som vinner hva 
må du være tilstede under trekningen som er søndag 1. desember etter juletretenninga.  
 
 
Grendetreff 21/11 og 12/12, kl 10.30 alle dager. 

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 Starter igjen mandag 6. januar, 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 vellet.   

Dugnad Lyst til å være med og jobbe dugnad på Grendehuset?  Det er alltid noe å gjøre 
på eller rundt huset.  Har du tid og arbeidslyst, så ta kontakt med styret.  

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset, kontakt Eivind Wahl, tlf. 905 44 296.  
Medlemmer har billigere leie. 

Ellers 12. januar kl. 16.00 blir det juletrefest og 2. mars er det skirenn.   

  

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 med redaktøren.  Fristen for å sende inn stoff til neste nummer er 1. 

januar.    Rovenposten ønsker alle på Roven en riktig god jul og et godt nytt år!  Neste nummer 
kommer i midten av januar en gang.   
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