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Nytt kjøkken. 
 
Jan Erik Holterhuset, Einar Framvik og Gunnar Vangen er de tre som står på hver dag 
for at det skal bli et nytt og fint kjøkken på Grendehuset.  De jobber fulle dager og gjør en 
kjempejobb, - så stor takk til karene for det.  Det er også andre som trår til av og til, men 
stort sett er de disse tre som gjør jobben.  Vi gleder oss til å se det ferdig.   
______________________________________________________________________ 

 

Høstbasaren og julemarked på Grendehuset.  

 
Det er basaråpning søndag 27. oktober kl. 16.00.  Ta pent i mot loddselgerne når de 
kommer på døra utover i november.  Overskuddet kommer godt med til drifta av 

Grendehuset og vellet.   

 
Julemarked, juletretenning og basaravslutning blir søndag 1. desember med start  
kl. 15.00.  Tenninga skjer kl. 17.00 og etter det blir det basartrekning. 
______________________________________________________________________ 
 

Grendetreff på Grendehuset. 
 
Hver måned møtes gamle og nye Rovinger på Grendehuset.  Det er kaffe og kaker, og 
hyggelig prat.  Alle er velkomne, og kjenner du ingen når du kommer, - så er du garantert 
å kjenne noen når du går.  Neste treff er 21. november kl. 10.30. 
______________________________________________________________________ 

 

Snart er vinteren her.  

 
Kommunen brøyter alle private veier lengre enn 100 meter.  Men det forutsetter at vi som 
bor der gjør noen forberedelser før sesongen starter: Sette opp brøytestikker, fjerne trær 
og kvister som henger ut i veien, eventuelt gruse opp veien hvis det trengs og sørge for 
at det er snuplass i enden av veien.  Brøytestikker (veipinner) kan du få ved å kontakte 
Terje Svea i ”Kommunalteknikk” på tlf. 913 18 016.  Han kan også svare på spørsmål.   
______________________________________________________________________ 

 

Morsom regle. 

 
Fetsundinga sa: Rovinga og Jaringa hører med til raringa. 
Rovinga sa: Fetsund og Åkrene hører med til kråkene. 

 

 

 

 



 

 

Kjekke Rovinger i militæret. 

 

 

 
 

 
Bildet er tatt på Gardermoen, kanskje i forbindelse med 1905, men helst før.  Tre av 
karene er født i 1873.  Helt til venstre sitter Arne Udsigt (død i 1950 og bodde i Falldalen, 
s. 479 bind 2 av bygdeboka).  Så er det Julius Kristiansen Haga (døde i 1945 og bosatt 
på Haga her på Roven, det som blir kalt Neri-Arstun i følge bygdeboka bind 3 side 184).  
Så er det den andre karen som står bak og som blir nummer tre fra høyre.  Han het 
Halvor Antonsen Falla (døde i 1957 og bodde på vestre mellom Falla, side 310 i bind 3).  
Staute karer var det i hvert fall!  Er det noen som kjenner de andre?  Bildet er utlånt av 
Anne Marie og Terje Granås (som begge er barnebarn etter Julius og Halvor). 
 
 
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 i høst, kontakt 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?  Kjøkkenet pusses opp i 
løpet av høsten, så blir med og gjør en innsats for vellet og oss alle.   

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

Ellers Kulturuka i kommunen er i uke 44, i overgangen oktober – november. 12. januar 
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 
Allehelgensdagen 3. november.      
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