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Velkommen til hyggelige møter og spennende arrangementer!

Det skjer flere store ting i 2019, både lokalt og nasjonalt.
Det er 500 års jubileum for den trykte boka i Norge. Vi snakker derfor om  det 
nasjonale Bokåret 2019, og vil fokusere på forskjellige typer arrangementer, 
forfattere og verksteder i hele år. Vi er spesielt fornøyde med at Helene Uri 
starter ballet med et spennende foredrag om språket vårt i januar. 

Det er lokalvalgår og vi vil i år ha flere politiske arrangementer, vi starter  
denne våren med en politisk debatt om utbygging i kommunen og følger opp 
med flere spennende temaer til høsten.
 
Annenhver lørdag holder biblioteket åpent med Barnerekka-innslag. Få med 
deg fortellerstunder, teater, verksteder, byttemarked for leker og kjemishow. 
Det blir ikke gitt ut et eget Barnerekka program i år da alle arrangementene, 
bortsett fra åpen svømmehall, foregår på biblioteket. Barnerekka er et etablert 
og populært tilbud til barnefamilier i Rælingen, så her er det bare å holde av 
datoene! 

Alle arrangementer i biblioteket er gratis.
Vi gleder oss til en spennende vår og ønsker velkommen til alle! 
 
Hilsen Kultur- og fritidsenheten

 
Helene Uri: Hvem sa hva kl. 19.00
Helene Uri kommer til Rælingen bibliotek for å 
snakke om sin nyeste bok «Hvem sa hva:  
Kvinner, menn og språk». Boken ble svært godt 
mottatt av kritikerne, og den ble tildelt  
Brageprisen i klassen sakprosa. 
 
Gyldendal forlag skriver følgende om boken: ”I 
mange år har Helene Uri vært opptatt av språk  
og kjønn. Snakker kvinner og menn forskjellige 
språk? Er kvinner mer indirekte i sitt språk?  
Finnes det egne kvinneord og egne mannsord?  
Og hva skjer med språket når kvinner og menn  
blir omtalt?”

ONSDAG 09. JANUAR



LØRDAG 12. JANUAR

Barnekonsert: Snurr-Musikkeriet kl. 13.00 
Snurr-musikkeriet lager musikk for barn, og tekstene og musikken 
spinner på barns fantasi. 12. januar slipper Snurr-Musikkeriet ny plate og reiser ut 
i verden på plateslipp-turne. Første stopp er Rælingen bibliotek, og de tar med 
seg Robot-Franz, Klønehøner, Kennel-Turid og mange flere. Konserten passer for 
barn fra 3-8 år. 
 

FREDAG 25. JANUAR

Bokkafé kl. 13.00 

Ta fredagskaffen på biblioteket, hvor 
bibliotekarene deler gode  
leseopplevelser med deg og  
serverer kaffe og kake.

 



LØRDAG 26. JANUAR

Musikalsk eventyrstund kl. 12.00 og kl. 14.00 
Elever fra musikkskolen spiller og vår egen  
barnebibliotekar Helga leser det nydelige ukrainske 
eventyret Skinnvotten.

Byttemarked for leker kl. 11.30 - 14.30 
Vi markerer den landsomfattende klimafestivalen §112 med å invitere alle barn til 
byttemarked for leker!

Har barnet ditt/du fine leker hjemme som de/du har vokst fra? Ta lekene med til 
biblioteket på byttedagen og finn spennende leker som andre barn har gitt fra seg. 
Det deles ut en byttelapp for hver leke som leveres, og disse brukes for å bytte til 
seg nye. Vi oppfordrer til å levere leker på biblioteket 21. - 25 januar, eller fra kl. 11.00 
-11.30 på markedsdagen, men det er selvsagt mulig å levere lekene under selve  
byttemarkedet. Det er også mulig å levere uten å bytte til seg noe. Lekene som  
leveres må være rene og hele. Byttemarkedet foregår i foajeen utenfor biblioteket.

TIRSDAG 29. JANUAR

Strikkekafé kl. 18.00 - 19.30

Velkommen til husflidslagets strikkekafé! Her kan du få tips og hjelp av  
husflidslagets veiledere, eller bare hygge deg sammen med andre strikkere. Ta med 
garn og pinner eller eget strikkearbeid. Biblioteket byr på kaffe.

 



LØRDAG 9. FEBRUAR

Maskeverksted: dyrenes karneval kl. 12.00 - 15.00 
Kunstlærer Camilla fra kulturskolen viser deg hvordan du lager din egen superkule 
dyremaske til karneval! Verkstedet passer for alle barn, men de yngste bør ha følge 
av en voksen som kan hjelpe til med klipping og liming.

 

Mandag 18. februar kl. 12.00 Sing-along kino. 
Bli med å syng av full hals til en kjent film! Biblioteksjef Pia leder sangen, og vi 
lover at det ikke blir hysjing i biblioteket denne dagen. Filmen annonseres  
senere.

Tirsdag 19. februar kl. 12.00 Kahoot!-quiz.
Vi inviterer til quiz med premie til vinnerlaget! Kom med en venn, eller kom ale-
ne, vi setter sammen lag. Biblioteket har ipad med Kahoot til utlån, så du trenger 
ikke egen smartelefon for å delta. Arrangementet passer best for aldersgruppen 
7-12 år.

Onsdag 20. februar kl. 12.00-14.00 Verksted: Vi sår frø
Vi tjuvstarter våren på biblioteket, og sår frø som skal bli til planter med tomater 
og annet spennende. Det du har plantet får du ta med deg hjem.

VINTERFERIETILBUD FOR BARN I BIBLIOTEKET



FREDAG 22. FEBRUAR

Bokkafé kl. 13.00 

Ta fredagskaffen på biblioteket, 
hvor bibliotekarene deler gode 
leseopplevelser med deg og  
serverer kaffe og kake.

LØRDAG 23. FEBRUAR

Lesestund kl. 13.00 
Bibliotekar Birte leser høyt fra en  
av sine favorittbøker. Lesestunden  
passer best for barn mellom 3 og  
6 år.

 

TIRSDAG 26. FEBRUAR

Strikkekafé kl. 18.00 - 19.30

Velkommen til husflidslagets strikkekafé!  
Her kan du få tips og hjelp av husflidslagets  
veiledere, eller bare hygge deg sammen  
med andre strikkere. Ta med garn og pinner 
eller eget strikkearbeid. Biblioteket byr på 
kaffe.



ONSDAG 6. MARS

Hør ‘a!: Skrivekurs og lydopptak kl. 17.30 - 20.30

Vil du utvikle din stemme? Vil du bli hørt? 
 Bli med på skrivekurs med ungTEKSTakershus! 

Kurset er et lavterskelkurs for alle unge som vil  
komme i gang med å skrive. Det skal vekke  
inspirasjon, lyst og tro på egen evne med fokus på 
deltagerens egen stemme. De to første timene skriver vi korte tekster utfra  
forskjellige inspirerende skriveøvelser. Den siste timen spiller vi inn en kort tekst per 
deltager (som ønsker det), som blir en del av den voksende spillelisten ”Hør a.” 
Tekstene kan høres på lyttestasjon i biblioteket, sammen med tidligere tekster som 
er lest inn.  

Kurset retter seg i hovedsak mot aldersgruppen 15-25 år, men er åpent for alle 
unge. Påmelding til biblioteket@ralingen.kommune.no, eller kontakt oss i skranken.

 

LØRDAG 9. MARS

Barnedans kl. 12.00 - 12.45 
Gjennom lek beveger vi oss til variert musikk, 
og danser blant annet «popcorn-dans»,  
«jungeltur-dans», «hoppe-dans», og  
«pinocchio-dans»! Målet er å oppleve glede  
ved å bevege kroppen sin og ha det gøy 
sammen med andre barn. 

Timen ledes av Camilla Evensen, som er  
utdannet førskolelærer, danser og  
dansepedagog. Barnedansen passer best for 4-5 åringer, og foreldre er velkommen til 
å delta. Det er begrenset antall plasser, så det er lurt å møte opp i god tid for å sikre 
seg plass.



ONSDAG 13. MARS

Aktive meg kl. 13.00 - 14.00 
Dette er et tilbud til deg med barn i alderen 8 -16 måneder, og som merker at 
barnet nå blir mer aktivt. Fysioterapeuter, helsesykepleiere, kulturskolelærere og  
bibliotekarer gir tips til hvordan du kan styrke ditt barns utvikling gjennom språk, 
musikk og bevegelse. Etter aktivitetene er det tid til å drikke kaffe, spørre om det 
du lurer på og snakke med andre foreldre. Arrangør: Fysioterapi og kulturskole

LØRDAG 23. MARS

”Jeg er klovnen” : forfattermøte og klovnerier kl. 13.00 - 13.45 
Elisabeth Helland Larsen  jobber både som klovn og barnebokforfatter, og har 
blant annet skrevet billedboken ”Jeg er klovnen”. Den  
handler om å være seg selv med alt det man har inni seg, 
å tørre å gjøre feil, tørre å tulle og tørre å bli kjent med nye 
mennesker.  

Elisabeth gleder seg til å treffe nye venner på biblioteket 
den 23. mars! Da vil hun lese fra boken, vise bilder, fortelle 
om klovning på de underligste steder og leke litt sammen 

TIRSDAG 26. MARS

Strikkekafé kl. 18.00

Velkommen til husflidslagets strikkekafé! Her kan du få tips og hjelp av 
 husflidslagets veiledere, eller bare hygge deg sammen med andre strikkere. Ta med 
garn og pinner eller eget strikkearbeid. Biblioteket byr på kaffe.

 



ONSDAG 27. MARS

Aktive meg kl. 13.00 - 14.00 
Dette er et tilbud til deg med barn i al-
deren 8 -16 måneder, og som merker at 
barnet nå blir mer aktivt. Fysioterapeuter, 
helsesøstre, kulturskolelærere og bibliote-
karer gir tips til hvordan du kan styrke ditt 
barns utvikling gjennom språk, musikk og 
bevegelse.  
Arrangør: Bibliotek og kulturskole.

FREDAG 29. MARS

Bokkafé: Påskespesial kl. 13.00 
 Ta fredagskaffen på biblioteket, hvor bibliotekarene deler gode leseopplevelser 
med deg og serverer kaffe og kake. Denne gangen kommer biblioteksjef Pia 
med tips til perfekt påskelesning!

 

LØRDAG 6. APRIL

Påskeverksted kl. 11.00 - 15.00 
Velkommen til vårt populære påskeverksted hvor 
hele familien kan være med å lage morsom  
påskepynt!



ONSDAG 10. APRIL

Aktive meg kl. 13.00 - 14.00 
Dette er et tilbud til deg med barn i alderen 8 -16 måneder, og som merker at  
barnet nå blir mer aktivt. Fysioterapeuter, helsesykepleiere, kulturskolelærere og  
bibliotekarer gir tips til hvordan du kan styrke ditt barns utvikling gjennom språk, 
musikk og bevegelse. Etter aktivitetene er det tid til å drikke kaffe, spørre om det 
du lurer på og snakke med andre foreldre.  
Dagens arrangør: Bibliotek og fysioterapi.

ONSDAG 24. APRIL

Aktive meg kl. 13.00 - 14.00 
Dette er et tilbud til deg med barn i  
alderen 8 -16 måneder, og som merker 
at barnet nå blir mer aktivt  
Dagens arrangør: Helsestasjon 
Tema: Med barn på reise ved  
Helsesykepleier Anne Grete Bakken

FREDAG 26. APRIL

Bokkafé kl. 13.00

Ta fredagskaffen på biblioteket, hvor  
bibliotekarene deler gode  
leseopplevelser med deg og serverer 
kaffe og kake.



LØRDAG 27. APRIL

Kjemishow med Alexander Sandtorv kl. 13.00 - 14.00
Lær om den magiske kjemien som er i alt som er rundt oss! Har du lurt på hva en 
eksplosjon er? Eller hvorfor fyrverkeri har farger? Hva er egentlig promp og tiss, 
og hvorfor lukter egg ekkelt når det råtner?

 Alexander forteller hva kjemi er og viser morsomme triks og eksperimenter fra 
sin spennende bok God kjemi. Etterpå kan de som har lyst være med å eksperi-
mentere selv! Arrangementet passer for barn fra 5 år og oppover.

Alexander er kjemiprofessor ved universitetet i Oslo, forfatter av flere bøker, og 
lidenskapelig opptatt av å formidle naturfag til barn.

TIRSDAG 30. APRIL

Strikkekafé kl. 18.00 - 19.30 

Velkommen til husflidslagets strikkekafé! 
Her kan du få tips og hjelp av husflidslagets 
veiledere, eller bare hygge deg sammen 
med andre strikkere. Ta med garn og pinner 
eller eget strikkearbeid. Biblioteket byr på 
kaffe.



LØRDAG 11. MAI

Teaterforestilling: Heksagon og Padde-Boboz kl. 13.00 
Heksagon og Boboz er verdens beste venner, eller verdens verste uvenner. En dag 
får Boboz et brev fra sirkusdirektør Krake som vil at Boboz skal komme tilbake, 
men hvis Boboz drar, hvem skal være vennen til Heksagon da? Velkommen til en 
musikalsk forestilling om vennskap basert på boka Heksagon og Padde-Boboz. 
Passer for barn fra 3 år.

FREDAG 24. MAI

Bokkafé kl. 13.00

Ta fredagskaffen på biblioteket, 
hvor bibliotekarene deler gode 
leseopplevelser med deg og  
serverer kaffe og kake.



LØRDAG 25. MAI

Teaterverksted med Acton teater kl. 12 og kl 13 
Action teater inviterer nysgjerrige barn til en introduksjon til  
teater gjennom lek, samspill og moro. Barna får leke seg med 
rim, regler, sang, bevegelser og et spennende eventyr - kom og 
bli med til et magisk sted! 

Teaterverstedet er delt opp i to økter:  
Kl 12.00 for aldersgruppen 5-7 år.  
Kl 13.00 for aldersgruppen 8-10 år.

 

ONSDAG 5. JUNI

Debatt: utbygging i Rælingen kl. 18.00

I september 2019 er det lokalvalg, og du har igjen mulighet til velge de politikerne 
som skal være med å utvikle kommunen du bor i. Biblioteket ønsker derfor å sette 
fokus på hva de forskjellige partiene mener om hvilken retning Rælingen  
kommune skal ta. Alle aktive partier blir invitert til politisk debatt om  
utbyggingsprosjekter i Rælingen. Kom for å høre debatten og stille egne spørsmål.

 



ANDRE TILBUD FOR BARN

Lørdagsåpent familebad 
 
Marikollen bad kl. 12.00 - 15.00 
Følgende datoer: 19. januar, 16. februar, 16. mars og 27. april 
 
Dette er et lite og hyggelig badeanlegg som passer særlig fint for barnefamilier!  
Vi har masse badeleker til utlån, og badevaktenehjelper til hvis du vil prøve deg 
på et svømmemerke. Det er påbudt med badehette i våre bassenger – har du 
ikke, så får du kjøpt det i billettluka.  
Prisliste og annen informasjon finner du på kommunens hjemmeside. 

 



Det er trådløst nett på biblioteket?
Wi-Fi: OIKT-GJEST:  
Du får tilsendt passord på mobil.

 
Du kan låne e-Bøker gratis?
Last ned appen Bookbites bibliotek (gratis). 
Bruk bibliotekortet ditt og en epost for å registrere deg.

 
Du kan lese aviser og tidsskrifter gratis?
Last ned appen PressReader. (gratis) 
Vær tilkoblet vårt trådløse nett første gang du  
åpner appen.

 
Du kan se film gratis?
Last ned appen Filmbib. 
Logg inn med lånenummer + pinkode.

 
Du kan få Nasjonalt lånekort, gratis?
Fyll ut innmeldingsskjema hos oss.  
Vi skriver ut et nasjonalt kort.  
Gamle kort kan oppgraderes. 
Lånekortet gir tilgang til våre digitale tilbud, 
og kan benyttes i alle norske folkebibliotek.

VET DU AT....?



Dato Arrangement Tid
Onsdag 09.01 Forfatterbesøk: Helene Uri 19:00-20:00
Lørdag 12.01 Barnerekka: Konsert med Snurr-Musikkeriet 13:00-13:30
Lørdag 19.01 Barnerekka: Familiebad på Marikollen bad 12:00-15:00
Fredag 25.01 Bokkafé 13.00-14.00

Lørdag 26.01 Barnerekka: Musikalsk eventyrstund med kulturskolen 12:00 og 13:00
Barnerekka: Byttermarked for leker 11:30-14:30

Tirsdag  29.01 Strikkekafé 18:00-19:30
Lørdag 09.02 Barnerekka: Maskeverksted 12:00-15:00
Lørdag 16.02 Barnerekka: Familiebad på Marikollen bad 12:00-15:00
Mandag 18.02 Sing-along kino 12:00-13:30
Tirsdag 19.02 Kahoot!-quiz 12:00 - 13:00
Onsdag  20.02 Verksted: Vi sår frø 12:00-14:00
Fredag 22.02 Bokkafé 13:00-14:00
Lørdag 23.02 Lesestund 13:00-13:30
Tirsdag 26.02 Strikkekafé 18:00-19:30
Onsdag 06.03 Skrivekurs 17:30-20:30
Lørdag 09.03 Barnerekka: Barnedans 12:00-12.45
Onsdag 13.03 Aktive meg 13:00-14:00
Lørdag 16.03 Barnerekka: Familiebad på Marikollen bad 12:00-15:00
Lørdag 23.03 Barnerekka: Forestillingen ”Jeg er klovnen” 13:00-13:45
Tirsdag 26.03 Strikkekafé 18:00-19:30
Onsdag 27.03 Aktive meg 13:00-14:00
Fredag 29.03 Bokkafé 13:00-14:00
Lørdag 06.04 Barnerekka: Påskeverksted 11:00-15:00
Onsdag 10.04 Aktive meg 13:00-14:00
Onsdag 24.10 Aktive meg 13:00-14:00
Fredag 26.04 Bokkafé 13:00-14:00
Lørdag 27.04 Barnerekka: Kjemishow 13:00-14:00
Lørdag 27.04 Barnerekka: Familiebad på marikollen bad 12:00-15:00
Tirsdag 30.04 Strikkekafé 18:00-19:30
Lørdag 11.05 Barnerekka: Teaterforestillingen Heksagon og Padde-Boboz 13:00-13.45
Fredag 24.05 Bokkafé 13:00-14:00
Lørdag 25.05 Barnerekka: Teaterverksted med Action teater 12:00-14:00
Onsdag 05.06 Politisk debatt 18:00-20:00

Lørdagsåpent følgende 
datoer: 

12.01, 26.01, 09.02, 23.02, 
09.03, 23.03, 06.04, 27.04, 
11.05 og 25.05. 

Åpningstider

Mandag: 12:00 - 19:00 
Tirsdag:   10:00 - 19:00 
Onsdag:   10:00 - 19:00 
Torsdag:   Stengt 
Fredag:     10:00 - 15:00

Rælingen bibliotek  
Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby
Tlf.:  63 83 52 41 
biblioteket@ralingen.kommune.no
www.bibliotekrom.no 

www.facebook.com/kulturiralingen
www.facebook.com/ralingenbibliotek 
instagram


