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Kulturuka, gamle bilder og skigensere?  

Det arrangeres kulturuke i kommunen i månedsskiftet oktober – november.  Alf Erik Jahr 
etterlyser i den forbindelse bilder med følgende motiver: Fra Dulpmyra (Roven 
idrettsforenings store stolthet, med fotballkamper og festligheter), fra igjenfyllinga av 
evjene nede i Fetsund (du visste kanskje ikke at halve Fetsund sentrum er søppel fra 
Oslo som kom med jernbanen?) og til slutt bilder fra mjølkeleveringa i Fetsund.  Da sto 
hestekjerrene i kø ved meieriet for å levere dagens mjølk.  Har du noen bilder du kan 
tenke deg å dele med andre, så kontakt Alf Erik Jahr eller Rovenposten.  Han og flere til 
trenger også noen gamle skigensere, og det er til arrangementet 31. oktober hvor 
innsamla stoff fra tidligere tiders revyer skal presenteres.  Det er skigensere med V-hals, 
men det er kanskje ikke så nøye.  Fint om du ringer Alf Erik Jahr om du har noen 
gensere du trur kan brukes, han har tlf. 63 88 10 41.   

I kulturuka er det mye som foregår, så følg med på kommunens hjemmesider.   

Jan Erik Vold skreiv i 1969 et morsomt dikt om fenomenet kulturuke.  Det morsomste er 
å høre ham lese det opp sjøl, det heter Kulturuke og er kort og godt sånn: Ulturkuke, 
tulkuruke, ultkuruke, ukturulke, tlukuruke, ukturkule, urtukulke, turlukuke, kulrukute, 
ultrukuke, kuleturuk, ruletukuk, tulekukur, luretukuk, kukuterul, ruktukule, lurekuktu, 
luekuktur, kutlukure, rukletuku, tuklekuru, urukekult, kuruketul. 

 

 

Kongsvingerbanen fyller 150 år! 
 
Lørdag 29. september blir det feiring av banen.  Det blir en historisk togtur fra Lillestrøm 
til Kongsvinger og et arrangement ved Fetsund stasjon som starter kl. 8.45 og varer til kl. 
15.00.   
 
Før jernbanen og jernbanebrua over Glomma kom i 1862 var det å ta seg over elva på 
annet vis.  Det var sundsted på gården Østersund, hvor hovedhuset fortsatt står.  Det er 
det blå huset på østsida av bilbrua, mellom Rådhuset og bensinstasjonen, hvor Glomma 
pizza holder til.  Det var en ganske stor gård hvor eierne var sundmenn i generasjoner.  
Det å være sundmann var ganske lønnsomt, folk måtte jo betale for å komme over elva.   
 
Da ei av døtrene til lensmannen og postmesteren som bodde på Tien gård skulle gifta 
seg en julidag i 1859 var det et fryktelig uvær.  Mange år seinere skreiv Oline Muus som 
ho kom til å hete dette om bryllupet: ”Det var en forferdelig storm denne dagen, så vi 
knapt nok kunne krysse Glomma, det var et dårlig varsel for ekteskapet”.    

 
Vi kan vel se det for oss, Fets svar på Brudeferden i Hardanger, - men med dårlig vær. 

 



 

Julemarked og basaråpning på Grendehuset søndag 28. oktober kl. 14.00. 
 
Som i fjor blir det julemarked på Grendehuset.  Er det noen som ønsker å leie plass for å 
selge egne ting, så kontakt Anne-Grethe Fineidet på tlf. 976 21 372, prisen er kr 200. 
 

 

Høstturer.  
 
Turmulighetene er mange her i Fet, og høsten er ei fin tid for turer både langs veiene og i 
skauen.  Husk at høsten er jakttid, særlig elgjakta som starter 5. oktober kan det lønne 
seg å være klar over.  Kle deg i sterke farger og prat i vei, enten du går aleine eller i følge 
med flere!  Husk også godt med refleks når du er ute og går i mørket.  Lysløypa ved 
Skauen og Hvaltjenn er tent de fire første kveldene i uka, og den kan benyttes av andre 
enn rulleskibrukere også. 
 
En fin tur nå om høsten er å kjøre opp til Bingsfossen ved Sørumsand.  Parker der og ta 
en tur enten nedover langs Glomma eller oppover til Rånåsfoss.  Går du nedover kan du 
faktisk gå helt til Fetsund (dog på feil side av Glomma i forhold til Roven).  Det kan være 
litt vanskelig å finne overgangen til Taterstigen ved Hammeren som er de siste husa i 
Sørum.  Ta med deg kartet så finner du nok fram.   
 
En annen fin tur er å starte fra Riddersand skole og gå eller sykle ned i Vatland.  Følg 
Vatlandsveien og den eldgamle Kongeveien til Monsrudvika og videre til Råsok-gårda.  
Her i fra sykler du enten opp til Råmyra ved riksvei 22 eller fortsetter til fots på 
Kongeveien til Gansdalen.  På traktorveien fra Monsrudvika og opp mot Råsok ligger 
Brudeberget på høyre hånd.  Det har nok navnet sitt etter at et brudefølge blei bergtatt 
der, vi får tru de slapp ut igjen og kunne leve lykkelig alle sine dager.  
 

Grendetreff 27/9, 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. 19 – 21.00, kontaktperson er Jorunn Emmaus tlf. 63 88 42 33. 

Høsten 
aktiviteter i 
vellet og ellers 

Basaråpning og julemarked på Grendehuset søndag 28. oktober. 
Kulturuka i kommunen i uke 44 (månedsskiftet oktober – november)  
Julemarkedet på Fetsund lenser er 24. og 25. november. 
Juletretenning på Grendehuset er 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 Britemesse som er 7. oktober.  Dagen har navn etter den hellige Birgitta fra Vadstena 
i Sverige, ho grunnla Birgittiner-ordenen.  Ho døde i år 1373 og blei kanonisert år 1391.  Dagen kan 
innlede en godværsperiode med varmt vær, og det er kjent at bjønn snart går i hi.  Derfor samler den 
lyng og måsa til det.  Dagen blei også kalt kåldagen, og det er fordi en skulle høsten kålen rundt denne 
tida.  Det er et Birgitta-kloster på Tiller i Trondheim, og de som lurer på noe mer om det kan lese på 
hjemmesidene til klosteret, se www.birgitta.katolsk.no.  Det er utrolig hva som finnes på den store 

verdensveven!   
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