


Aktiv i Rælingen 

 Ungdomsklubber
Det finnes flere ungdomsklubber i Rælingen; Aamodt 

ungdomshus (www.aamodt.tk), Holt ungdomsseter, 

Klubben på Sandbekken skole og Ten-in på Grini 

bedehus. Disse klubbene har ulike aktivitetstilbud, som 

for eksempel internett, spill, minigolf, øvingslokaler, 

leksehjelp, filmutstyr, hobbyrom, biljard og bordtennis. 

Klubbene arrangerer også konserter, kurs og fester.

 Fjerdingby trivselssenter
Senteret er et treffsted for pensjonister og andre  

interesserte, og rommer aktivitetstilbud av sosial,  

kulturell, informativ og underholdningsmessig art. 

Frivilligsentralen har kontor her. Lokalene leies også  

ut på ledige kvelder og i helgene. 

 Rælingen bibliotek
Hovedfilialen ligger på rådhuset, og har åpent alle  

ukedager. Her arrangeres det jevnlig bokbad og andre 

sosiale aktiviteter. For informasjon om åpningstider, se 

kommunens hjemmesider.

 Rælingen bygdetun
Vi er stolte av å ha et levende bygdetun der det stadig 

arrangeres utstillinger, foredrag, markeder og mye mer. 

 Religiøse samlingssteder
I Rælingen finnes det to kirker; Rælingen og Øvre 

Rælingen kirke, samt Kirkestua i Blystadlia og flere 

bedehus. Aktiviteter av mange slag og for alle aldere 

finner sted her. Gudstjenester, samlinger, konserter, 

ungdomsklubb, speiderarbeid, sosiale treff  m.m.

 Kvinnegruppa
Kvinner med utenlandsk opprinnelse samles en kveld 

i uka til sosialt fellesskap, matlaging, språkkvelder og 

temakvelder.

 Marikollen kultursal
Profesjonelt utstyrt scene, og amfi med 247 sitteplasser. 

Her er det høyt aktivitetsnivå hele uka, med øvelser, 

undervisning og store og små arrangementer. Salen leies 

ut til konferanser og kulturarrangementer. For oversikt 

over hva som skjer i salen, se kommunens hjemmesider.

Rælingen kommune kan by på en rekke møteplasser hvor man kan treffe andre, 
dyrke sine interesser eller la seg underholde. 

Helse og friluftsliv er et satsingsområde i Rælingen. Kom-
munen har et variert tilbud av kultur- og fritidsaktiviteter. 
I denne brosjyren finner du en overordnet oversikt, og noen 
smakebiter på hva kommunen har å by på. For detaljer og 
en fullstendig oversikt over tilbudene, se vår internettside 
www.ralingen.kommune.no. Der finner du også omtaler av 
severdighetene i Rælingen, en oversikt over alle frivillige 
lag og foreninger, samt mye annen informasjon om kom-
munen. Du kan også kontakte vårt servicetorg for nærmere 
informasjon, på tlf  63 83 51 10 eller e-post postmottak@
ralingen.kommune.no. Servicetorget ligger på rådhuset, og 
her kan du få kjøpt kommunens friluftskart. 

Sosiale møteplasser

3



I Rælingen finnes det flotte idrettsanlegg, og et rikt og variert treningstilbud. 
Enten du foretrekker å trene alene, sammen med andre, ute eller inne så finnes 
det muligheter. Og finner du ikke det du leter etter, så kanskje du har lyst til å 
starte noe? Vi hjelper deg gjerne. 

Godt over halvparten av kommunens areal består av skog og kulturlandskap, og 
med vassdrag som Nitelva, Glomma og Øyeren gir dette store muligheter for 
naturopplevelser og friluftsliv i Rælingen.

Fysisk aktivitet Natur og friluftsliv

 Lag og foreninger
Det finnes mange aktive idrettslag og –foreninger i 

kommunen. Et utvalg av eksisterende aktiviteter er 

allidrett for barn, alpint, innebandy, riding, fotball, 

sportsdans, langrenn, håndball, skytterlag, svømming, 

turn, skihopping og flere speidergrupper.

 Idrettshallene
I kommunen har vi to store idrettshaller; Sandbekkhallen 

og Marikollhallen. Begge er flerbrukshaller med bane for 

håndball og innebandy, garderobeanlegg og sosiale rom. 

Marikollhallen har i tillegg styrketreningsrom, og en 10 

meter høy klatrevevgg. 

 Sandbekken skatepark
Skateanlegget ble åpnet i 2007. Det ligger ved Sand-

bekken ungdomsskole, og benyttes flittig til uorganisert 

aktivitet, arrangementer og konkurranser. I 2010 fikk 

anlegget også en sandvolleyballbane.

 Badene 
Kommunen har to svømmehaller; Marikollen bad og 

Sandbekken bad. Bassenget i Sandbekken bad er 25 m 

langt, mens Marikollen er 17,5 m. Begge anleggene har 

badstue og er tilrettelagt for rullestolbrukere. Badene 

benyttes som offentlige bad, samt til svømmegrupper og 

bassengtrening for ulike brukergrupper. Det er 

pensjonistsvømming i begge badene en gang i uka.

 Marikollen
Her finnes Marikollen skisenter, som består av barne-

bakke, hovedbakke, terrengpark med rails og hopp, 

samt skileik- og akeområde for de minste. For mer 

informasjon, se www.marikollen.no. I Marikollen finnes 

også lysløyper, en liten skøytebane, sandvolleyballbane, 

fotballbaner og utendørs bordtennis. Anlegget har gode 

parkeringsmuligheter, og er et gunstig utgangspunkt for 

turer innover marka.

 Naturen
I Nordre Øyeren naturreservat (våtmarksområde), 

Østmarka og Ramstadslottet naturreservat (barskogs-

vern) kan du søke stillhet og ro, eller høste av naturens 

spiskammer. Kommunen har laget et friluftskart med 

tekst og bilder, alternative turforslag, severdigheter og 

lignende.

 Friluftsliv
Barn og unge som liker friluftsliv, kan ta kontakt med 

speiderbevegelsen. Østmarka Orienteringsklubb setter 

ut turorienteringsposter i perioden mai - september. En 

aktivitet for hele familien og en fin måte å bli kjent i skog 

og mark. Vinterstid finnes det også kilometervis med 

preparerte skiløyper når forholdene ligger til rette.

 Badeplasser
Det finnes to opparbeidede badeplasser i bygda: 

Aamodtdammen ved Løvenstad/Blystadlia og 

Myrdammen ved Nordby i Ytre Rælingen.

 Nitelva og Øyeren
Vassdragene våre egner seg bra til kanoturer og båtliv. 

Her er det også muligheter for å komme seg videre på 

vannet til flere nabokommuner. Deler av Nordens største 

innlandsdelta, Nordre Øyeren naturreservat, kan opple-

ves med båt og kano, til fots eller med sykkel. 

 Jakt og fiske
Muligheter for jakt og fiske er gode. Rælingen jeger- og 

fiskerforening gir informasjon om jaktterreng og fiske-

kort. I Nitelva og Øyeren, landets mest artsrike elve- og 

innsjøområde, er det fritt fiske.
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 Sang og musikk 
For dem som ønsker å utfolde seg musikalsk, kan 

Rælingen by på skolekorps, trekkspillklubb, viseklubb og 

flere sangkor. Rælingen musikklag er et tilbud til voksne 

som fortsatt har en korpsmusikant i seg. På Aamodt 

ungdomshus er det det rockeverksted og øvingslokaler, 

mens det på Sandbekken finnes en fullt utstyrt øvings-

container. 

 Kunst
Rælingen har en svært aktiv kunstforening, som forøvrig 

ble kåret til ”Årets kunstforening 2004”. De holder til i  

Sandbekkstua, og her finner du både maleklubb, foto-

klubb og viseklubb. Det er et høyt aktivitetsnivå, med 

utstillinger, kåserier, foredrag og møter. 

 Teater 
Det finnes flere teatergrupper i Rælingen. Sceneskrekk 

ungdomsteater setter opp en stor forestilling hvert år. 

Kulturskolen har også to teatertilbud; Teater Ludens for 

barn og Teater Risus for ungdom. Rælingen Revysørvis er 

alternativet for voksne teaterinteresserte.

 Kulturskolen 
Den kommunale kulturskolen gir undervisning til barn 

og unge innen sang og musikk, teater, dans, tegning og 

maling. I kulturskolen er framføringer og formidlig en 

viktig del av undervisningen. Elevene gis mulighet til å 

utvikle ferdigheter, slik at de kan stå fram med sitt eget 

kunstneriske uttrykk. 

 Arrangementer
Første uka i september er det kulturuke i Rælingen, med 

særlig fokus på natur og friluftsliv. Kultur- og fritidsen-

heten i kommunen samarbeider med frivillige lag og 

foreninger om å skape et rikt og variert program for alle 

innbyggere. I februar arrangeres Rælingen kulturfestival. 

Dette er en uke med fokus på scenekunst, og hoved-

vekten av aktivitet ligger i Marikollen kultursal.

I skolens vinterferie blir også lag og foreninger engasjert 

for å være med og sette sammen Vinterferieprogrammet 

- et aktivitetstilbud til barn og unge som tilbringer ferien 

hjemme. 

Mange finner stor glede i å delta på kulturscenen. Rælingen har et rikt tilbud 
enten man ønsker å være aktiv utøver, eller å oppleve andre kunstnere i aksjon. 

Kulturell utfoldelse

 Tilrettelegging av ordinære tilbud
Det er kommunens mål at alle skal kunne delta i de 

ordinære kulturtilbudene dersom de ønsker det. Idretts-

lag kan få økonomisk støtte til innkjøp av spesialutstyr 

og skolering av instruktører. Hos Rælingen kulturskole får 

funksjonshemmede tilbud på lik linje med andre barn.

 Vårball
I samarbeid med Skedsmo og Lørenskog kommune, 

arrangerer vi hver vår ball for mennesker med nedsatt 

psykisk funksjonsevne. Det er en helaften med danse-

band, middag og mye moro.

  Aktivitetssenter i Dovrebygget
Dette er et tilbud på dagtid for voksne med psykiske 

lidelser. Her kan man delta på ulike aktiviteter og møte 

andre i samme situasjon. 

 Terapiridning
Stall Nordstjerna tilbyr terapiridning. De har rampe 

for dem som trenger litt hjelp til å komme seg opp på 

hesteryggen.

 Nedre Romerike Handikapidrettslag 
Laget arrangerer turer og ulike aktiviteter for funksjons-

hemmede, som svømming, boccia og orientering.

 Interesseorganisasjoner 
En rekke organisasjoner for funksjonshemmede har 

aktive lag i Rælingen og på Romerike, blant dem Mental 

Helse, LHL og Rælingen handikaplag.

 Kulturkafé 
En kveld i uka er det interkommunal kulturkafé for 

funksjonshemmede. Dette er et aktivitetstilbud der man 

enten gjør noe sosialt i kafeens lokaler på Kurland, eller 

drar ut og bowler, spiser pizza o.l. i nærområdet.

 Friluftsliv
Det er en rekke tilrettelagte turveier i Rælingens flotte 

natur. På Myrdammen er det tilrettelagt badeanlegg og 

badeplattform. På Aamodtdammen og på Torva er det 

også tilrettelagt fiskeplass.

I Rælingen kommune finnes det fritidstilbud som er spesielt tilrettelagt for 
funksjonshemmede. Nedenfor følger noen av våre tilbud.

Tilrettelagt fritid
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Friskliv i Rælingen
for deg som ønsker hjelp til et mer aktivt liv og/ eller livsstilsendring
i et støttende miljø og er hjemme på dagtid

FRISKLIVSRESEPT (fra fastlege):
• Helsesamtale/ motivasjonssamtale
• Enkel og lystbetont fysisk aktivitet
• Evt. kostholdsveiledning/røykesluttkurs

VIKTIGE ELEMENTER:
 
• Fysisk aktivitet
• Naturopplevelse
• Trivsel
• Nettverksbygging
• Sosialt miljø
• Bevegelsesglede
• Kultur
• Humør

DET VI IKKE GREIER ALENE GREIER VI KANSKJE SAMMEN?

For mer informasjon:
Rehabiliteringskoordinator tlf  64802429/ 48167656
Evt. din fastlege/fysioterapaut

FRISKLIV I RÆLINGEN 
Løvenstadtunet, 2006 Løvenstad
E-post: friskliv@ralingen.kommune.no

Henvendelse: Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby, Tlf: 63835110, Fax: 63835233, 
email: postmottak@ralingen.kommune.no. Brosjyren er utarbeidet av Kultur- og fritidsenheten.


