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Syklubben trår til! 

Velforeningens egen syklubb er god å ha.  Nå har de spandert nye gardiner både her og 
der på Grendehuset.  I tillegg holder de litt orden og oversikt i sysakene på huset, er det 
noe som bør kjøpes inn så gjør de fort det.  Damene pleier å være rause med gevinster 
til basaren også.  Tusen takk til dere fra alle oss andre!   

Syklubben møtes en gang i måneden på dagtid og er et hyggelig treffsted.  De sju-åtte 
damene møtes som oftest på Grendehuset til kaffe, litt å bite i og en hyggelig prat.  Det 
er plass til flere og alle er velkomne!  Ring til enten Ragnhild Kjustad eller Sissel Borud 
for å få vite mer. 
_____________________________________________________________________ 

Fortsatt søppel og skrot. 

På parkeringsplassen Tyrigrava tvers overfor innkjøring til Brattåsen skytebane kastes 
det mye søppel.  Det står en stor søppeldunk der, den er til de hyttene som er innover 
Svartjennveien.  Den dunken fylles stadig opp av andre, som også setter og kaster 
søppel utafor dunken når den er full.  Eller folk dumper lass med klær der.  Klær har vært 
et problem nå i høst.  Rovenpostens skriver har i løpet av de siste ukene sendt tre 
meldinger til kommunen om lass med klær som ligger der.  Kommunen er heldigvis flink 
til å fjerne det.  

I forrige Rovenposten blei det nevnt en campingvogn som i heile sommer har stått på 
den første parkeringsplassen ved Skauen og Hvaltjenn.  Nå ser den forlatt ut og det er 
masse skrot rundt der.  Beskjed blei sendt til kommunen om den bebodde vogna, og de 
svarte dette: «Fet kommunalteknikk har mottatt flere henvendelser vedr. campingvogn 
ved Hvalstjern. Beboerne i disse vognene vil bli kontaktet, og henstilt om å fjerne 
campingvognene snarest.   Kommunen vil vurdere å skilte plassen for å unngå slike 
tilfeller i framtiden.»   Vi får håpe at det blir rydda opp også!  
______________________________________________________________________ 

Høstfest på Grendehuset i Gamle Roven veg 141.   
 
Lørdag 1. november kl. 19.00 inviterer velforeningen til fest på Grendehuset.  Det koster 
kr 200,- per person som inkluderer mat og velkomstdrikke.  Påmelding må skje til Kristin 
Lundby, tlf. 412 19 177, eventuelt e-post k.lundby@hotmail.com.   
 
Det må betales til 1275.60.32664 og innen 26. oktober.  Alle er velkomne, - meld dere på 
til en hyggelig kveld!   
______________________________________________________________________ 
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Andre aktiviteter i høst.   
 
I år blir det ikke en tradisjonell åpning av vellets høstbasar.  Men det blir likevel basar, og 
loddselgere vil tråle Roven på jakt etter loddkjøpere i løpet av november!  Vi håper de blir 
tatt vel i mot og pass på så du har litt småpenger liggende.  Har du bidrag til gevinster, så 
ta kontakt med noen i styret innen 25. november.  Alle bidrag mottas med takk.  Det er jo 
det som er det morsomme med basaren, du kan vinne alt mulig, fra en liten lommelykt til 
fire vinterdekk som vi hadde for et par år sia.  Det blir som vanlig egne loddbøker for de 
minste.   
 
Søndag 30. november blir det juletretenning ved Grendehuset kl. 17.00.  Fra kl. 16.00 blir 
det kaffe, kaker, hyggelig prat og det siste loddsalget.  I tillegg blir det aftentrekning med 
egne loddbøker og egne bøker.  Så ta med deg litt penger og kom!  Etter juletretenninga 
blir det trekning av basaren. 
 
På Dulpmyra vil det også i år bli laga skøyteis så snart det er kaldt nok.  Er det noen som 
har lyst til å bistå med vanning og skraping, så sende en sms til Hege Nicolaysen på tlf. 
466 68 077.  Det er ingenting som gjør seg sjøl, så jo flere som trår til desto bedre.  Det 
er ikke mulig å leie Dulpmyra verken om sommeren eller vinteren.  Den er åpen for alle, 
både til fotball, leik og eventuelt skøyter.  Det er gratis å bruke banen.  Folk kan gjerne 
arrangere både barnebursdager og andre aktiviteter der.  Men det er ikke lov å stenge 
eller sperre av områder.  Det må alltid være plass til flere rundt bålet som kan lages når 
det ikke er brannfare.  Er det noen som har sitt eget arrangement på banen, så må de ta 
hyggelig i mot andre som vil bruke banen.  Dulpmyra er for alle! 
 
Rovenpostens skriver er turleder for Fet historielags tur søndag 2. november.  Det er 
start kl. 12.30 fra Skauen og turen går til de gamle husmannsplassene Brattåsen og 
Korsvika. Det blir informasjon om disse plassene og ellers om Varsjøen og Krogstad.  
Turen går i lett terreng på vei og sti og vil vare i to til tre timer. Støttegruppa for Skauen 
har servering på Skauen fra kl. 12.00 og noen timer framover.  Ta med småpenger.  
______________________________________________________________________ 

Lokal værrapport finner du på kyrre.no/weather  
 
Snart jul… Basaravslutning og julegrantenning søndag 30.november på Grendehuset.    

Lørdag 29. og søndag 30. november er det julemarked på Fetsund lenser.   

Grendehuset Adressen er Gamle Roven veg 141.   

Grendetreff 23/10, 20/11 og 11/12, 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. 908 95 428.   

Linedans Hver mandag kl. 18.00 til 20.00, 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. 

Sykehjems-
bussen 

Trenger du skyss til Fetsund sentrum?  Sykehjemsbussen går hver onsdag 
formiddag over Roven, starter kl. 9.00 fra Fetsund, så Roven og til Fetsund.  Ring 
Oddvar tlf. 906 56 777 eller Rolf tlf. 958 01 829 om du vil sitte på.  Du må ringe 
seineste dagen før og det koster kr 80 for tur-retur.    

  

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. 
november.  Det kommer kun et nummer til av Rovenposten i år.   
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