
RÆLINGEN KOMMUNE

Kultur- og fritidsenheten i Rælingen www.facebook.com/kulturiralingen

Flaggermussafari  Vanndisco  Jentefestivalen  Utstilling: Janne Robberstad
Høstmarked  MiniDisco  Den kulturelle markedsdagen  Svømmekurs barn

Strikkekafé med veiledning  Folkehelsedagen  Fin gammel årgang  KulturCafé

ISKREMFEST  AUDITION: WEST SIDE STORy  
FISKING OG SKyTING  KONSERT: ERIK LUKASHAUGEN 

BEvERSAFARI  HAGEvANDRING



Kjære innbyggere
Det er en glede å presentere årets kulturukeprogram. Kulturuka er til for å gi innbyggerne 
i Rælingen gode kulturopplevelser i eget nærmiljø, men også for å løfte frem alle de frivil-
lige foreningene som står på året rundt for å skape aktivitet. Jeg ønsker både arrangører og 
publikum en innholdsrik og flott kulturuke! Rune Thieme, kultursjef.

FREDAG 01.09

LøRDAG 02.09

vanndisco
Tid: Kl. 19:00-22:00 Sted: Sandbekken bad 
Pris: kr. 50,-
LRK inviterer til vanndisco for ungdom i alderen 
11-15 år! En kveld hvor vanngleden er i fokus! 
Det blir mulighet for å prøve svømmeopplæring, vann-
polo, stafetter, konkurranser og mye annet. 
Og selvsagt spiller vi masse kul musikk!
Arr.: Lørenskog-Rælingen kappsvømmingsklubb

Jentefestivalen
Tid: Kl. 08:00-18:00 Sted: Marikollen idrettspark Pris: Gratis for publikum
Velkommen til Norges største og beste fotballcup for jenter! Vi holder på hele helgen, og 
avslutter ca. kl. 18:00 søndag kveld. Kom og kjenn på stemningen - det blir masse liv med 
kamper, stands, servering og underholdning!  Arr.: Rælingen fotballklubb

Utstilling: Janne Robberstad
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Sandbekkstua Pris: Gratis
Janne Robberstad har arbeidet med kunst og kunsthåndverk siden 1993. Hun er utdannet 
formingslærer, og har spesialisert seg i tekstil. Robberstad lager bilder med flere ulike teknik-
ker. Hun blander fotografier, gamle brev, tapet, maling og dekorative elementer.  
Arr.: Rælingen kunstforening

Høstmarked
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Rælingen  
bygdetun Pris: Gratis
Tradisjonelt høstmarked med salg av husflid i Svingen, 
åpent landhandleri med grønnsaker, hjembakst m.m., 
og kafé. Du kan også besøke bygdetunets utstillinger. 
Arr.: Rælingen historielag, Rælingen bygde- 
kvinnelag, Rælingen husflidslag

Iskremfest
Tid: Kl. 12:30-14:00 Sted: Biblioteket Pris: Gratis
Velkommen til iskremfest i biblioteket! I år får vi besøk av forfatterne og illustratørene Svein 
og Egil Nyhus. De opptrer med sin morsomme tegneforestilling To menn og en tavle. I tillegg 
blir det premietrekning blant alle som har vært med på Sommerles, og selvsagt iskrem til alle 
barna! Arr.: Kultur- og fritidsenheten

Flaggermussafari
Tid: Kl. 20:30 Sted: Oppmøte parkeringsplassen Myrdammen Pris: Gratis
Opplev flaggermus på nært hold i ditt nærmiljø! Vi ser og hører flaggermus ved hjelp av ultra-
lyddetektor. Du får innføring i hva flaggermus er, hvordan de lever og hvilken betydning de har 
for oss mennesker. Turen er familievennlig, og passer for barn i alle aldre.  
Arr.: Romerike flaggermusgruppe



SøNDAG 03.09
Jentefestivalen
Tid: Kl. 08:00-18:00 Sted: Marikollen idrettspark Pris: Gratis for publikum
Se lørdag 2/9 for omtale.

Hagevandring
Tid: Kl. 11:00 
Sted: Oppmøte innfartsparkeringen 
Fjerdingby Pris: Gratis
Hagevandring for hele familien. Vi besøker 2-3 hager 
og nyter kaffe/saft og kake i en av hagene. 
Her kan du finne ideer til egen hage eller bare se hva 
andre har gjort. Mange tips å få. Varighet: 4-5 timer. 
Arr.: Rælingen hagelag

Høstmarked
Tid: Kl. 12:00-16:00 
Sted: Rælingen bygdetun 
Se lørdag 2/9 for omtale.

Åpen dag på Stall Nordstjerna
Tid: Kl. 11:00-16:00 Sted: Stall Nordstjerna, Burvegen 89, Fjerdingby 
Velkommen til sommerfest! Det blir mulighet til runderiding, hilse på hestene og andre 
aktiviteter med hest (gratis). Kiosk med god mat. Båttur for kr 20/person. Vi tar både Vipps og 
kontanter. Eventuelle spørsmål: tlf. 926 34 735 eller e-post vigdis@stallnordstjerna.com.  
Arr.: Stall Nordstjerna

Utstilling: Janne Robberstad
Tid: Kl. 12:00-16:00 
Sted: Sandbekkstua 
Se lørdag 2/9 for omtale.

vanndisco
Tid: Kl. 17:00-20:00 Sted: Sandbekken bad Pris: kr. 50,-
LRK inviterer til vanndisco for barn i alderen 6-10 år. En kveld hvor vanngleden er i fokus! Det 
blir mulighet for å prøve svømmeopplæring, vannpolo, stafetter, konkurranser og mye annet. 
Og selvsagt spiller vi masse kul musikk!  
Arr.: Lørenskog-Rælingen kappsvømmingsklubb

MiniDisco
Tid: Kl. 18:30-20:30 Sted: Marikollen klubbhus Pris: Gratis
Jentefestivalen inviterer spillere og alle andre fra 6-12 år til diskotek. Egen «kiss’n fly»-sone 
ved diskoen, med p-vakt. Telt med stoler og liten kiosk med kaffe for foreldre som ønsker å 
vente.  Kiosk både inne og ute. Alle må tenke klær etter vær; varmt inne – kaldt ute.  
Arr.: Rælingen fotballklubb

UngdomsDisco
Tid: Kl. 21:00-23:30 Sted: Marikollen klubbhus Pris: Gratis
Jentefestivalens UngdomsDisco er åpent for både spillere og andre ungdommer mellom 
13 og 17 år. Ellers gjelder samme praktisk info som for MiniDisco.  
Arr.: Rælingen fotballklubb

Flaggermussafari
Tid: Kl. 20:30 
Sted: Oppmøte parkeringsplassen  
Myrdammen  
Pris: Gratis
Se fredag 1/9 for omtale. 



MANDAG 04.09

TIRSDAG 05.09

Svømmekurs barn
Tid: Kl. 17:00 og 18:00 Sted: Sandbekken bad Pris: Gratis
Vi inviterer barn fra 6 år og oppover til svømmekurs mandag og/eller onsdag i Kulturuka. LRK 
stiller med instruktører som alle er utdannet til å lære barn på alle nivåer å svømme og bli 
trygge i vann. Påmelding på LRK sin hjemmeside www.lrk.no. Begrenset antall plasser, første-
mann til mølla! Arr.: Lørenskog-Rælingen kappsvømmingsklubb

Strikkekafé med veiledning
Tid: Kl. 18:00-19:30 Sted: Biblioteket  
Pris: Gratis
Vil du lære å strikke, få hjelp med et arbeid du holder 
på med eller bare strikke sammen med andre? En 
tirsdag i måneden stiller husflidslaget med flere strik-
keveiledere. Jobb med egne prosjekter eller bli med 
på dagens tema: 5/9: Lær å strikke. 3/10: Ta ut, ta inn, 
hull og flette, følge et mønster. 14/11: Strikke sokker. 
5/12: Montering av et strikkearbeid. Arr.: Rælingen 
husflidslag/kultur- og fritidsenheten

Åpen korøvelse
Tid: Kl. 19:00-21:30 Sted: Blystadlia skole, amfiet Pris: Gratis
Kor-i-Lia er et blandakor med rundt 40 medlemmer. I Kulturuka inviterer vi til ”åpen øvelse” 
– da kan du komme og prøve hvordan det er å synge i kor. Det blir særlig fokus på nybe-
gynnere, og vi har som mål å øve inn en sang som alle skal kunne på slutten av øvelsen. 
Velkommen – vi håper å se mange nye fjes denne kvelden. Arr.: Kor-i-lia

Svømming for ungdom og voksne
Tid: Kl. 20:00 og 21:30 Sted: Sandbekken bad Pris: Gratis
Et tilbud for deg over 13 år som ikke er helt trygg i vann, men ønsker å bli det, og til deg 
som er trygg, men ønsker å bli bedre. Lørenskog-Rælingen kappsvømmingsklubb stiller med 
instruktører og ønsker voksne og ungdom velkommen i bassenget.   
Arr.: Lørenskog-Rælingen kappsvømmingsklubb

Audition: West Side Story
Tid: Kl. 16:00-19:00 Sted: Marikollen kultursal Pris: Gratis audition
Se søndag 3/9 for omtale.  

Toppvandring: Blystadlia til Marikollen
Tid: Kl. 13:00 Sted: Oppmøte Marikollen klubbhus Pris: Gratis
Lurer du på hva som skjer i Marikollen? Vi inviterer til informasjonsmøte. Etterpå blir det 
guidet tur langs den nye veien fra Blystadlia til Marikollen, og ev videre til Bjønnåsen og 
Marikollslottet. Hvis du bare vil være med på selve turen kan du møte opp i Blystadlia kl. 
14:15 ved bommen der den nye (anleggs)veien tar av fra Blystadringen/kongeveien. 
Arr.: Rælingen skiklubb, Blystadlia Miljøforum

Audition: West Side Story
Tid: Kl. 14:00-19:00 Sted: Marikollen kultursal Pris: Gratis audition
Kulturskolen setter opp Leonard Bernsteins legendariske musikal “West Side Story” i april 
2018. Vi inviterer barn, ungdommer og voksne fra 6.trinn og eldre til audition. Alle som kom-
mer får være med i ensemblet, mens noen blir plukket ut til små og store roller. Mer info på 
ralingenkulturskole.no eller “West side story i Rælingen kulturskole” på FB. 
Arr.: Kultur- og fritidsenheten



ONSDAG 06.09
Nærtur til Aamodtdammen
Tid: Kl. 11:00 Sted: Oppmøte ved  
Sandbekkstua Pris: Gratis
Aktiv i 100 er et tilbud til alle som vil være sosiale 
og komme seg ut i naturen. Bli med oss til Åmot-
dammen! Underveis blir det quiz med trekning av 
premier. Ved vannet setter vi oss og griller pinnebrød 
over bål. Vi har med deig, du tar med sitteunderlag, 
kaffe/te og niste eller grillpølser. 
Arr.: Aktiv i 100

Skrivekurs: minner
Tid: Kl. 17:30-20:00 Sted: Biblioteket  
Pris: Gratis
Kristi Kinsarvik har skrevet boken Barndom mellom 
øst og vest om sin egen oppvekst. Hun vil fortelle fra 
boken og holde et mini-skrivekurs. Hvordan huske 
mer enn vi tror, og hvordan kontrollere at det du 
skriver er riktig? Tilpassede skriveøvelser som gir deg 
det du trenger for å starte ditt eget arbeid. Dette pas-
ser for alle som ønsker å skrive ned sin egen historie. 
Arr.: Kultur- og fritidsenheten

Svømmekurs barn
Tid: Kl. 17:300-18:00 Sted: Sandbekken bad Pris: Gratis
Se mandag 4/9 for omtale.

Fiskesensommer
Tid: Kl. 18:00-20:00 Sted: Åmotdammen Pris: Gratis
Velkommen til en familiedag med fisking og moro! Barna kan lære å fiske med sluk eller 
mark og dupp, veie og rense fisk, og det blir en uhøytidelig fiskekonkurranse for de yngste.. 
RJFF låner ut fiskeutstyr, men ta gjerne med egen stang om du har. Vi fyrer opp grillen, ta 
med grillmat! Barn skal være i følge med en voksen. Fisking er gratis for alle under 18 år, 
voksne må kjøpe fiskekort. 
Arr.: Rælingen jeger- og fiskerforening

Fin gammel årgang
Tid: Kl. 18:00 Sted: Marikollen kultursal Pris: Gratis
Rælingen seniorkor markerer sitt 10-årsjubileum med festkonsert. Det blir både et tilbake-
blikk på årene som har gått og et glimt av fremtiden med nytt og sprekt repertoar. 
Gjester: kulturskolens junior- og mellomkor.  Arr.: Kultur- og fritidsenheten

Svømming ungdom og voksne
Tid: Kl. 20:00-21:30 Sted: Sandbekken bad Pris: Gratis
Se mandag 4/9 for omtale.  

TORSDAG 07.09
Bryggedans
Tid: Kl. 17:00-22:00 Sted: Nordhaga Kafe Pris: Gratis
Kom og opplev gammeldags bryggedans med en moderne vri. DJen spiller dansemusikk, 
og det blir instruksjon og oppvisning i Line Dance. Salg av grillmat og drikke. Mulighet for 
påstigning til beversafari med MS øyeren ca. kl. 18.30 (NB: lurt å forhåndskjøpe billetter). 
Bordreservasjon eller spørsmål: vigdis@stallnordstjerna.com. 
Arr.: Nordhaga Kafe



FREDAG 08.09

LøRDAG 09.09

KulturCafé
Tid: Kl. 13:00 Sted: Biblioteket Pris: Gratis
Til årets KulturCafe kommer Britt Karin Larsen, som 
har skrevet dikt, barnebøker, dokumentarbøker og 
romaner. Hun er mest kjent for bøkene om livet 
på Finnskogen, som har fått strålende kritikker. På 
KulturCafeen forteller hun om sin siste bok Av lys er 
du kommet og om forfatterskapet sitt. 
Arr.: Kultur- og fritidsenheten

Folkehelsedagen
Tid: Kl. 12:00-15:00 Sted: Marikollen idrettspark Pris: Gratis
Bli med på en morsom aktivitetsdag med lavterskeltilbud som passer for alle: klatretårn, 
boccia, rulleski, laserskyting , nærturer og mye mer. Kafé i klubbhuset, og mulighet for å 
grille medbrakt mat. Følg med på vår Facebook-side for fullstendig program!  
Arr.: Rælingen kommune i samarbeid med lag og foreninger

Utstillingsåpning: Svein Tore Gjermstad
Tid: Kl. 12:00 Sted: Sandbekkstua Pris: Gratis
Svein Tore Gjermstad, Rælingen kunstforenings første leder, kommer tilbake til Rælingen. 
Han er en allsidig kunstner som nå har fordypet seg i en kombinasjon av foto, tegning og 
akvarell. Bildene hans rommer natur, forgjengelighet, skjønnhet, samspill og religiøsitet. 
Arr.: Rælingen kunstforening

Hagefest
Tid: Kl. 16:00-20:00 Sted: Aamodt ungdomshus Pris: Gratis
Alle ungdommer i Rælingen er velkommen til hagefest med masse god grillmat med brus 
og dessert. Åpent for alle som går på ungdomsskolen eller videregående skole. Gratis serve-
ring. Nærmere program annonseres senere. Gjennomføres uansett vær.
 Arr.: Kultur- og fritidsenheten

Konsert: Erik Lukashaugen
Tid: Kl. 19:00 Sted: Sandbekkstua  
Pris: Kr. 150,-
Erik Lukashaugens debutalbum «Av en sliters me-
moarer» (2013) med tekster av Hans Børli ble svært 
godt mottatt, og han er i dag en av Norges travleste 
visesangere. Han byr på musikk med elementer av 
både vise, jazz og roots. Salg av vin, øl, snacks m.m. 
Allsang og åpen scene etter konserten. Billetter 
selges i døra som åpnes kl. 18.30. 
Arr.: Rælingen viseklubb

Beversafari med MS Øyeren
Tid: Kl. 18:00/18:30 Sted: Avgang fra Lillestrøm brygge/Nordhagan  
Pris: Kr. 200,- (v)/100,- (b)
Dette er en tur som passer for både liten og stor! Bli med på en spennende tur på øyeren og 
i naturreservatet, med god mulighet for å se bever. Kapteinen forteller om stedene vi seiler 
forbi og hvordan elvedeltaet er blitt slik det er. Ta gjerne med noe å bite i, drikke får du kjøpt 
på båten.  Arr.: Kultur- og fritidsenheten



SøNDAG 10.09
Flerkulturell svømming
Tid: Kl. 11:00, 12:00 og 13:00  
Sted: Sandbekken bad Pris: Gratis
I dag bruker vi vannet som et flerkulturelt møtested. 
LRK stiller med instruktører som gir undervisning til 
de som ønsker det, og lager morsomme konkurranser. 
Vi har delt inn badingen slik at menn og kvinner kan 
velge å bade sammen eller hver for seg. Kl. 11:00 
menn. Kl. 12:00 felles. Kl. 13:00 kvinner. Arr.: LRK

Den kulturelle markedsdagen
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Rælingen bygdetun Pris: Gratis
Velkommen til markedsdag i storformat! Vi kan by på åpent landhandleri, salg av torgvarer 
og hjembakst, utstilling og kafé med mye godt. Det blir aktiviteter og et rikholdig under-
holdningsprogram. Tøffetoget frakter deg fra rådhuset til bygdetunet (kr 10.- pr. pers.). For 
fullstendig program, følg med på kommunens hjemmeside eller Facebook.  
Rælingen kulturråd/Kultur- og fritidsenheten

Utstilling: Svein Tore Gjermstad
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Sandbekkstua Pris: Gratis
Se lørdag 9/9 for omtale.

Åpen dag på skytebanen
Tid: Kl. 12:00-15:00 Sted: Annekloppa  
Pris: Se omtalen
Har du lyst til å prøve skyting? Velkommen til oss! 
Følg skilting fra Hektnersletta/Best bensinstasjon. Du 
kan skyte med salongrifle og luftbørse (gratis), rifle 
(fra kr. 50), og hagle (10 skudd kr. 35). Våre instruktø-
rer er på plass for introduksjon og instruksjon. Vi fyrer 
opp kaffebålet med en tilhørende enkel servering til 
store og små.  
Arr.: Rælingen jeger- og fiskerforening

Høstmarked
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Rælingen bygdetun Pris: Gratis
Se lørdag 2/9 for omtale. 

Fargerik sommerfest
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Aamot ungdomshusn Pris: Gratis inngang
Kom og smak på nydelig mat og godteri fra forskjellige asiatiske og afrikanske land. Vår 
spellemann spiller opp til dans, og en kyndig gjeng fra Kom og dans leder an på gulvet! 
Velkommen til flerkulturell fest! Arr.: Den Glade Kropp 

Topptur: Marikollslottet
Tid: Kl. 11:00 Sted: Oppmøte ved bommen Marikollen klubbhus 
Rælingen har fått ny 1000 års-sti til Bjønnåsen. Vi følger den til Marikollslottet, som har 
en fantastisk utsikt. Den nye stien er ikke like bratt som den gamle, men det er fortsatt 
mye stigning. Turen tar ca. 40 minutter med rolig gange, og det blir pause underveis. 
Servering av kaffe, saft og vaffel på toppen. Husk vannflaske, og ta gjerne med mat-
pakke. Arr.: RØX 



Billettsalg Marikollen 
kultursal og beversafari: 

ebillett.no, FB og kommunens servicetorg
Eventuelle restbilletter selges ved 

inngangen.

Betaling: kontant/Vipps 
(Marikollen kultursal også kort)

Følg kulturuka 
på Facebook 

og få de aller siste nyhetene først. 
www.facebook.com/kulturiralingen
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Rælingen kommune, kultur- og fritidsenheten, 
PB 100, 2025 Fjerdingby Tlf.: 63 83 50 00 
www.ralingen.kommune.no 

Dato Tid Arrangement Sted

Fredag 01.09
19:00-22:00 Vanndisco Sandbekken bad
20:30 Flaggermussafari Myrdammen

Lørdag 02.09

08:00-18:00 Jentefestivalen Marikollen idrettspark
12:00-16:00 Utstilling: Janne Robberstad Sandbekkstua
12:00-16:00 Høstmarked Rælingen bygdetun
12:30-14:00 Iskremfest Biblioteket
17:00-20:00 Vanndisco Sandbekken bad
18:30-20:30 MiniDisco Marikollen klubbhus
20:30 Flaggermussafari Myrdammen
21:00-21:30 UngdomsDisco Marikollen klubbhus

Søndag 03.09

08:00-18:00 Jentefestivalen Marikollen idrettspark

11:00 Hagevandring Fjerdingby

11:00-16:00 Åpen dag på Stall Nordstjerna Stall Nordstjerna
12:00-16:00 Utstilling: Janne Robberstad Sandbekkstua
12:00-16:00 Høstmarked Rælingen bygdetun
13:00 Toppvandring Marikollen klubbhus
14:00-19:00 Audition: West Side Story Marikollen kultursal

Mandag 04.09
17 og 18:00 Svømmekurs barn Sandbekken bad
20:00-21:30 Svømming for ungdom og voksne Sandbekken bad
16:00-19:00 Audition: West Side Story Marikollen kultursal

Tirsdag 05.09
18:00-19:30 Strikkekafé med veiledning Biblioteket
19:00-21:30 Åpen korøvelse Blystadlia skole, amfiet

Onsdag 06:09

11:00 Nærtur til Aamodtdammen Sandbekkstua
17:30-20:00 Skrivekurs: minner Biblioteket
17 og 18:00 Svømmekurs barn Sandbekken bad
18:00-20:00 Fiskesensommer Åmotdammen
18:00 Fin gammel årgang Marikollen kultursal
20:00-21:30 Svømming ungdom og voksne Sandbekken bad

Torsdag 07.09
17:00 Bryggedans Nordhaga Kafe
18:00/18:30 Beversafari med MS øyeren Lillestrøm/Nordhagan 

Fredag 08.09
13:00 KulturCafé Biblioteket
16:00-20:00 Hagefest Aamodt ungdomshus
19:00 Konsert: Erik Lukashaugen Sandbekkstua

Lørdag 09.09

12:00-15:00 Folkehelsedagen Marikollen
12:00 Utstilling: Svein Tore Gjermstad Sandbekkstua
12:00-15:000 Åpen dag på skytebanen Annekloppa
12:00-16:00 Høstmarked Rælingen bygdetun
12:00-16:00 Fargerik sommerfest Aamot ungdomshus
11:00 Topptur: Marikollslottet Marikollen klubbhus

Søndag 10.09

11:00-13:00 Flerkulturell svømming Sandbekken bad
12:00-16:00 Den kulturelle markedsdagen Rælingen bygdetun

12:00-16:00 Utstilling: Svein Tore Gjermstad Sandbekkstua


