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Julemarked og basaråpning på Grendehuset søndag 28. oktober kl. 14.00. 
 
Som i fjor blir det julemarked på Grendehuset. Det blir salg av forskjellige ting, alt fra 
nyttige Tuppervarer til det mer unyttige.  Ta med lommeboka og kom til en hyggelig 
ettermiddag på Grendehuset. 
 

 

Linedans på Grendehuset.  

 
Hver mandag kveld kl. 18.00 er det linedans på Grendehuset.  ”Line-dance” eller 
”linjedans” kom til Norge på 90-tallet.  Det danses vanligvis på rekke og rad, derav 
navnet, og det danses uten partner.  Det er en danseform som er relativt enkel, der 
sekvenser av enkle dansesteg blir repetert.  Det er en veldig folkelig dans og 
bevegelsene vil avhenge av musikktype og miljø.  Da linedansen kom fra USA for første 
gang var det i Country-format.  I dag danses det til disco, swing, rock’n'roll og mange 
andre musikktyper. 
 
Jorunn Emmaus, tlf. 63 88 42 33 er kontaktperson og instruktør.  Ta kontakt med henne 
om du vil være med, eller bare møt opp.  Det koster noen få kroner, og det er både 
hyggelig og morsomt. 

 

 

Til og fra Amerika.  

 
Som tidligere nevnt var det flere på Roven som reiste til Australia og New Zeeland i 
1872.  Men utferdstrangen gikk også til Amerika.  Dit var det riktig mange som reiste, og 
noen som kom igjen.  I folketellinga i 1910 er de som kom igjen særskilt registrert.  Johan 
Solberg på Nord Tingsrud reiste i 1904 og kom igjen to år etter.  Da hadde han vært i 
Minneapolis og jobba som jernbanearbeider.  I 1910 er Johan vel tilbake på Tingsrud og 
står oppført som lensearbeider og tømmermann.  Faren Edvard står oppført som 
gårdbruker og slakter, noe som Johan også begynte med etter hvert.  Han reiste også 
rundt med treskeverk og tok på seg tresking for dem som ikke hadde treskemaskin sjøl.  
Folketellinga viser at i Fet herred, som besto av både Fet og Rælingen, var det 17 menn 
og to kvinner som hadde kommet igjen.  Fet og Rælingen hadde en befolkning på totalt 
4 378, av disse var det 3 095 som bodde i Fet.  Ved en kongelig resolusjon av 31. mai 
1929 blei delinga av Fet og Rælingen stadfesta, og delinga trådte i kraft fra 1. juli samme 
år.  Fets første ordfører var lærer Frithjof Dørumsgaard, født i Rælingen i 1889.  I 1934 
overtok driftsbestyrer Th. Kinn. 
 
 

 



 

Annas havremakroner. 
 

 
 
Anna Uriansrud var født i 1909 og døde i 1976 i Åsheim ved Tingsrud der ho bodde som 
gift.  Her er hennes oppskrift på havremakroner.   
 
180 gr havregryn, 140 gr sukker, 160 gr hvetemel, 180 gr smeltet smør, 4 spiseskjeer 
melk, 2 teskjeer bakepulver, ½ teskje nellik og 1 teskje kanel.  Rør sammen smør og 
sukker, ha i melken, krydder og havregryn, derefter melet og bakepulveret.  Stekes ikke 
for lyse.   
 
Form runde småkaker som trykkes helt flate (cirka 7 – 8 mm) og settes på 
bakepapirkledd steikeplate.  Streik kakene midt i ovnen ved 170 grader i cirka 15 
minutter, følg godt med, de blir fort brent.  Avkjøl småkakene på platen før de forsiktig 
flyttes på rist.  Deigen kan med fordel stå kaldt natta over, eller bare noen timer i 
kjøleskapet.   Veldig gode småkaker, og kanskje med søt brunost (Tines spesial 
bestemorost?) på. Nam – nam, og lykke til!  
_____________________________________________________________________ 
 

Dulpmyra. 
 
Ramstadskogen vel, en av flere mindre velforeninger her på Roven, søker nå om penger 
til å dreinere Dulpmyra.  Hvis de får penger vil de sette i gang med dugnad, og her blir 
alle velkomne til å være med og jobbe! 
 

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

Høsten 
aktiviteter i 
vellet og ellers 

Kulturuka i kommunen i uke 44 (månedsskiftet oktober – november)  
Julemarkedet på Fetsund lenser er 24. og 25. november. 
Juletretenning og basaravslutning på Grendehuset søndag 2. desember. 
Juletrefesten på Grendehuset blir søndag 6. januar. 

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 Allehelgensdag 4. november.   
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