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Åpen ungdomsklubb • Utstilling: Magne Rygh  • Iskremfest • Flaggermustur 
Klarinettkonsert •  Pølsefest • Syng med oss! • Åpen korøvelse

Nærtur til Aamotdammen  • Konsert med Frode Johansen  • Bokkafé • RØX-tur til Huldreheim

FOREDRAG MED SISSEL GRAN • ÅPEN DANSEKAFé  
DE TRE SMÅ GRISER • HAGEVANDRING  

AUDITION: HIGH SCHOOL MUSICAL • KATTESHOW



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.

Åpen ungdomsklubb 
Tid: Kl. 19:00 Sted: Fjellet Bedehus Pris: Gratis
Ungdommene i Fjellet bedehus inviterer til åpen ungdomsklubb.  
Det blir taco, andakt, leker og biljard-turnering. Velkommen!
Arr.: Ungdomsarbeidet i Fjellet Bedehus

Flaggermustur 
Tid: Kl. 20:30 Sted: Parkeringsplassen ved  
Myrdammen Pris: Gratis
Det fortelles litt om flaggermus først. Deretter skal 
vi lytte til jaktende flaggermus ved hjelp av 
ultralyddetektorer. Alle er velkommen! Det tas 
forbehold mot regn. Her trengs ingen støvler. 
Spørsmål? Kontakt oss på tlf. 40228817 
eller romerike@flaggermus.org. 
Arr.: Romerike Flaggermusgruppe (NIFF) 

Museums- og markedsdag 
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Rælingen bygdetun  
Pris: Gratis, salg av diverse varer
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 bygdekvinnelag, Rælingen husflidslag 

Utstilling: Magne Rygh 
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Sandbekkstua  
Pris: Gratis
Magne Rygh er utdannet ved Statens Håndverks- og 
Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Han 
arbeider som maler og grafiker.
Magne Rygh har hatt en rekke separat- og gruppeut-
stillinger, og har stilt ut blant annet på Lillehammer 
Kunstmuseum, Kunstverket galleri, Norske grafikere og 
galleri Henrik gerner. Han er representert i samlingen 
til Museet for Samtidskunst, Nasjonalgalleriet, Norsk 
Kulturråd, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Oslo Kommu-
nes Kunstsamlinger, Fredric Weismann Collection i USA 
og det Moderne Museum i Israel. 
Arr.: Rælingen kunstforening

FREDAg 30.08. 2019

LøRDAg 31.08. 2019

Bokkafé 
Tid: Kl. 13:00 Sted: Rælingen bibliotek Pris: Gratis
Ta fredagskaffen på biblioteket, hvor bibliotekarene deler gode leseopplevelser med deg og 
serverer kaffe og kake. 
Arr.: Kultur- og fritidsenheten



Iskremfest 
Tid: Kl. 12:30-14:30 Sted: Rælingen bibliotek Pris: Gratis
Velkommen til iskremfest i biblioteket! Vi markerer avslutningen på vår årlige lesekampanje 
Sommerles med is og moro! Vi begynner med premietrekning kl. 12:30. Alle barn som kom-
mer til biblioteket får utdelt lodd og er med i trekningen av fine bokpremier. Kl. 13:30 blir det 
teaterforestilling med Adele Lærum Duus. Hun spiller en forestilling basert på en bildebok hun 
har skrevet, «Oldefars ulveskinnspels», som er en spennende historie om livet i gamle dager. 
Til sist blir det naturligvis utdeling av gratis is til alle barn!
Biblioteket er åpent fra kl. 11:00 – 15:00.
Arr.: Kultur- og fritidsenheten 

Flaggermustur 
Tid: Kl. 20:30 Sted: Parkeringsplassen ved Myrdammen Pris: Gratis
Det fortelles litt om flaggermus først. Deretter skal vi lytte til jaktende flaggermus ved hjelp av 
ultralyddetektorer. Alle er velkommen! Det tas forbehold mot regn. Her trengs ingen støvler. 
Spørsmål? Kontakt oss på tlf. 402 28 817 eller romerike@flaggermus.org.
Arr.: Romerike Flaggermusgruppe (NIFF) 

Åpen dag på Stall Nordstjerna 
Tid: Kl. 11:00-14:00  
Sted: Stall Nordstjerna,  
Burvegen 89, Fjerdingby  
Pris: Gratis
Velkommen til sommerfest! Det blir mulighet til 
runderiding, hilse på hestene og andre aktiviteter med 
hest (gratis). Kiosk med god mat. Vi tar både Vipps og 
kontanter. Eventuelle spørsmål: tlf. 926 34 735 eller 
e-post vigdis@stallnordstjerna.com. 
Arr.: Stall Nordstjerna 

«De tre små griser» 
Tid: Kl. 16:00  
Sted: Marikollen kultursal  
Pris: Barn kr 80,- voksne kr 120,-. Familie kr 250,- (2 voksne + 2 barn)
De tre små grisene lover en forestilling proppet med fartsfylt humor og en smittsom 
lekenhet for både barn og voksne. 
La det trekke på smilebåndene og rykke i grise-
labben! Historien om de tre grisene holder seg 
tro til eventyret, men i vår oppsetning har den 
fått en helt ny og moderne drakt med egenkom-
ponert musikk. Vi får møte de tre små grisene, 
Sparegrisen, Heldiggrisen og Slaktegrisen, og blir 
med på deres reise når de skal ta fatt på voksenli-
vet. Hvordan er det egentlig å plutselig stå på egne 
ben? Hvordan skal man skape sitt eget hjem? 
Finnes det snarveier i livet som er godt for noe, eller 
er det hardt arbeid som gir lønn for strevet? 
Bli med på denne herlig reisen når grisene vinker 
farvel til mor og starter byggingen av sine egne hus. 
Hvem vet? Kanskje møter vi flere dyr på reisen?
Her blir det syngende og dansende griser i 
skjønn forening. Rett og slett en fest i bingen, 
det blir svinaktig moro!  
Forestillingen passer for de mellom 3-100 år.

SøNDAg 01.09. 2019



Hagevandring 
Tid: Kl. 12:00-15:00  
Sted: Oppmøte innfartsparkeringen ved 
rundkjøringen på Fjerdingby  
Pris: Gratis
Hagevandring for hele familien. Ta barna med på tur. 
Vi besøker to hager og nyter kaffe/saft og kake i en 
av hagene. Her kan du finne ideer til egen hage eller 
bare se og nyte hva andre har gjort. Det kan være 
mange tips å få.  Bruk muligheten til å bli kjent med 
Rælingen hagelag. Til sammen er det mye kompe-
tanse i hagelaget på hva som trives i vårt distrikt. 
I år ble vi kåret til årets hagelag i Akershus. Vi selger 
stauder til rabatterte priser. grip sjansen til å gjøre et 
godt kjøp. 
Arr.: Rælingen Hagelag 

Museum- og markedsdag 
Tid: Kl. 12:00-16:00  
Sted: Rælingen bygdetun  
Pris: Gratis, salg av diverse varer
Tradisjonelt høstmarked med salg av husflid i Svin-
gen, åpent landhandleri med grønnsaker, hjembakst 
m.m., og kafé. Du kan også besøke bygdetunets 
utstillinger.  
Arr.: Rælingen historielag,  
Rælingen bygdekvinnelag, Rælingen husflidslag 

Innebandy – åpen hall! 
Tid: Kl. 17:00-20:00  
Sted: Marikollhallen  
Pris: Gratis
Fjerdingby innebandyklubb inviterer til Åpen hall i 
Marikollhallen. Her kan barn, ungdom og voksne i alle 
aldre prøve innebandy. Her blir det konkurranser, fritt 
spill og miniturnering der man enten setter opp egne 
lag eller spiller med andre som er i hallen. 
Utstyr lånes ut og kiosken vil være åpen.
Arr.: Fjerdingby Innebandyklubb

Pølsefest! 
Tid: Kl. 17:00-21:00  
Sted: Sandbekken ungdomsklubb  
Pris: Gratis
Sandbekken ungdomsklubb inviterer til gratis pølsefest for alle, og shuffleboard med premi-
er. Det er også mulig å spille playstation, biljard, bordtennis og air hockey. Alle er velkomne.
Arr.: Sandbekken ungdomsklubb

Utstilling: Magne Rygh 
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Sandbekkstua Pris: Gratis
Se omtale lørdag 31. august for mer informasjon. 
Arr.: Rælingen kunstforening

MANDAg 02.09. 2019



Syng med oss!
Tid: Kl. 17:30-18:30 Sted: Øvre Rælingen kirke Pris: Gratis
Velkommen til allsangstund med koret «Syng med oss». Det blir variert program som spen-
ner fra Jahn Teigen til salmer. Kl. 18:00 serveres det kveldsmat. «Syng med oss» er et kor 
som er tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. Noen i koret liker å synge, andre 
synger ikke, men liker å høre på musikk og sang. Velkommen alle sammen!
Arr.: Rælingen og Øvre Rælingen menigheter

Kulturlivet møter politikken
Tid: Kl. 18:00-20:00 Sted: Rælingen bibliotek Pris: Gratis
Rælingen kulturråd inviterer de politiske partiene til dialog og debatt om hva partiene 
ønsker å gjøre på kulturfeltet dersom deres parti kommer i posisjon. Hva er kulturvisjonen til 
partiene?  Hvilke ambisjoner har partiene for kulturlivet i kommunen? Hvilke ambisjoner har 
de for det nye bygget Ravinen, kultur - og familiesenter? 
Arr.: Rælingen kulturråd

Åpen korøvelse
Tid: Kl. 19:00-21:30 Sted: Blystadlia skole, amfiet Pris: Gratis
Kor-i-Lia med dirigent Anne Marte Slinning er et blandakor med rundt 40 medlemmer
som øver i Amfiet på Blystadlia skole tirsdager. Vi synger alt fra norsk folkemusikk og viser 
til pop, rock og jazz. Nå kan du komme og prøve hvordan det er å synge i kor. Vi håper å se 
mange nye fjes denne kvelden! Vi vil spesielt invitere flere sangglade herrer i koret. Synger 
du i dusjen, i bilen, på fotballkamp og for barna? Da er det også på tide å synge i kor. 
Velkommen til åpne øvelse! 
Arr.: Kor-i-lia

Foredrag med Sissel Gran: Inni er vi alltid unge
Tid: Kl. 19:00-20:00  
Sted: Rælingen bibliotek  
Pris: Gratis
Sissel gran er psykolog, terapeut, samlivsekspert og 
forfatter. Hun er fast skribent for Vg og Morgenbla-
det, driver podkasten «Kjærlighetspodden», og har 
gitt ut flere bestselgende bøker om parforhold. Hun 
kommer til biblioteket for å holde foredrag basert 
på sin siste bok Inni er vi alltid unge. Boken har fått 
rosende omtale for å gi en usminket, men likevel 
håpefull fortelling om det å bli eldre. Sissel er opptatt 
av at gode, lange liv blir gode først når vi blant annet 
kan fjerne usynlighetskappen som kastes over eldre 
og gamle, og når det blir slutt på statustap for eldre 
og gamle. 
Arr.: Kultur- og fritidsenheten

Åpent speidermøte
Tid: Kl. 18:00-20:00 Sted: Myrdammen  
Pris: Gratis
Rælingen speidergruppe NSF har åpent speidermøte 
med kano som tema denne kvelden. Vi stiller med 8 
kanoer, vester og padleårer, så alle kan få komme og 
prøve. Det blir demonstrasjon av redning ved rundvelt 
i kano. Vi vil også ha diverse andre speideraktiviteter. 
Hvis været tillater blir det bål og bålkaffe fra kaffe-
ekspertene våre.  
Arr.: NSF

TIRSDAg 03.09. 2019



Nærtur til Aamotdammen
Tid: Kl. 11:00-14:00 Sted: Oppmøte på  
p-plassen ved Løvenstad klubbhus  
Pris: Gratis
Aktiv i 100 er et gratis tilbud til alle som vil være 
sosiale og komme seg litt ut i naturen. Bli med oss 
på nærtur til Aamotdammen! Underveis blir det quiz 
med trekning av små premier blant deltakerne. Vel 
framme ved vannet setter vi oss og griller pinnebrød 
over bål – Aktiv i 100 står for deigen. Ta med sit-
teunderlag, kaffe/te og niste (eller pølser til å grille 
over bålet).
Arr.: Rælingen Røde kors, Rælingen Frivillighets-
sentral og Rælingen Frisklivssentral (Aktiv i 100)

Audition hos Action Teater
Tid: Kl. 19:00-20:00  
Sted: Marikollen kultursal  
Pris: Gratis
Er du mellom 10 og 30 år og liker å stå på en scene? Da må du ta turen hit så vi kan bli 
kjent med deg! Vi er nemlig på utkikk etter skuespillere til vår nye oppsetning med premi-
ere i mars 2020. Stykket handler om kreft, et alvorlig tema, men sett fra et barns øyne, med 
humor og fokus på hva som skjer inni kroppen. 
Hovedrollen er en ung jente, men vi er på utkikk etter både barn, ungdommer og voksne til 
denne teaterforestillingen. Velkommen! 
Arr.: Action Teater

Konsert med Frode Johansen 
Tid: Kl. 19:00 Sted: Sandbekkstua  
Pris: kr. 150,-. Forhåndssalg i Sandbekkstua  
lørdag 31. august og søndag 1. september  
kl. 13-16. Det blir også billettsalg i døra.
Frode Johansen har blitt kalt mange ting: «Den nor-
ske visesangens arveprins», «En blanding av øystein 
Sunde og Jo Nesbø» og «Norges beste låtskriver». 
Frodes konserter kjennetegnes av en mann og hans 
gitar. Med vekslinger mellom god humor, og ektefølte 
og nære sanger. I den nye forestillingen blandes 
gamle slagere med helt nye sanger i ekte Frode-
stil. Det blir salg av øl, vin, mineralvann og snacks. 
Velkommen! 
Arr.: Rælingen Viseklubb

ONSDAg 04.09. 2019

TORSDAg 05.09. 2019

Hagefest på Aamodt 
Tid: Kl. 16:00-20:00  
Sted: Aamodt ungdomshus  
Pris: Gratis
Alle ungdommer i Rælingen ønskes velkommen til hagefest med masse god grillmat og 
aktiviteter, blant annet med utstyr fra BUA! Åpent for alle som går på ungdomsskolen og 
videregående. gratis servering. Mer info om kvelden kommer. gjennomføres uansett vær! 
Arr.: Aamodt ungdomshus

FREDAg 06.09. 2019



Klarinettkonsert:  
Concerto Mozzafiato 
Tid: Kl. 18:00 Sted: Rælingen kirke  
Pris: Gratis inngang, frivillig utgangspris 
til støtte for nytt orgel i  
Øvre Rælingen kirke
Klarinettkvartetten Quartetto Mozzafiato inviterer til 
en kveld med variert musikk. Kom og få en unik kon-
sertopplevelse med elever fra Rælingen Kulturskole.  
Arr.: Rælingen kulturskole og  
Rælingen menighet

Workshop med KazokuCon 
Tid: Kl. 16:30-18:30 Sted: Løvenstad skole, 
klasserom Pris: Gratis
KazokuCon er for alle som er interessert i film, serier, 
spill, bøker, tegneserier, anime, manga, cosplay 
eller bare liker å kunne lage kule ting. I Kulturuka 
inviteres du til workshop der du selv kan få prøve å 
lage kule ting! Vi får besøk av Christina Erring, som 
har mye erfaring som cosplayer i og utenfor Norge, 
og har representert Norge i Nordic Cosplay Cham-
pionship. Hun skal vise hvordan man kan lage nye 
ting ut i fra ting man har liggende hjemme, og andre 
spennende ting cosplay har å by på. Så bli med til 
Løvenstad du også, da vel! 
Arr.: KazokuCon

Jentefestivalen 2019 
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

Lørdagsåpent på Aktivum og BUA 
Tid: Kl. 10:00-15:00 Sted: Aktivum Rælingen, Øvre Rælingsveg 176  
Pris: Gratis
Velkommen til lørdagsåpent hos østlandets største gjenbruksbutikk på Aktivum! Butikken 
bugner som alltid av små og store skatter, kanskje du finner noe du liker? BUA er også 
åpent, og har som alltid gratis utlån av sport- og fritidsutstyr. Velkommen! 
Arr.: Aktivum Rælingen kommune

Katteshow 
Tid: Kl. 10:00-16:00 Sted: Marikollhallen 
Pris: Barn kr. 30,- Voksen kr. 70,-  
Familie kr. 150,-
I anledning Lillestrøm Rasekattklubb sitt 40 årsjubi-
leum, arrangeres det denne helgen katteshow. Kom 
og møt vakre katter fra over 20 forskjellige raser 
og slå av en hyggelig katteprat. Det vil også være 
stands med gode tilbud på katteutstyr. Velkommen! 
Arr.: Lillestrøm Rasekattklubb

LøRDAg 07.09. 2019



Jentefestivalen 2019 
Tid: Kl. 08:00-18:00 Sted: Marikollen idrettspark Pris: Gratis for publikum
Se lørdag 7. september for omtale!
Arr.: Rælingen Fotballklubb

Åpen dansekafé 
Tid: Kl. 10:00-12:00 og 13:00-15:00  
Sted: NeRo Sportsdanseres lokaler i Sandbekkhallen Pris: Gratis
Fra kl. 10-12 inviteres barn i alle aldre i følge med en voksen. Det blir åpent dansegulv, 
diskolys, sambarytmer og konkurranser for de som ønsker. 
Kl. 13-15 inviterer vi danseglade voksne i alle aldre. Man kan komme alene eller som par. 
Her vil det bli åpent dansegulv, samt litt undervisning av våre dyktige instruktører. 
Under hele arrangementet vil det bli salg av kaker, kaffe, pølser og vafler. I tillegg vil vi pre-
sentere korte show av våre flinke dansere. Ta med hele familien, og kom og dans med oss!
Arr.: NeRo Sportsdansere

Utstilling: Magne Rygh 
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Sandbekkstua Pris: Gratis
Se omtale lørdag 31. august for mer informasjon. Arr.: Rælingen kunstforening

Vanndisco: 6-14 år 
Tid: Kl. 16:00-18:00 Sted: Marikollen bad Pris: kr. 50,-
Svømmedyktige barn og ungdom i alderen 6-14 år er hjertelig velkommen til vanndisco 
med lek, læring, kul musikk og aktiviteter i vann. Det blir gøy!
Arr.: Lørenskog-Rælingen kappsvømmingsklubb

BarneDisco: 6-10 år  
Tid: Kl. 18:00-20:00 Sted: Marikollen klubbhus Pris: Gratis
Jentefestivalen inviterer spillere og alle andre fra 6-10 år til disco. Masse bra musikk, og 
kiosk både inne og ute. Husk klær etter vær: varmt inne – kaldt ute. Telt med stoler og liten 
kiosk med kaffe for foreldre som ønsker å vente. Arr.: Rælingen Fotballklubb

UngdomsDisco: 11-15 år  
Tid: Kl. 20:30-23:00 Sted: Marikollen klubbhus Pris: Gratis
Jentefestivalens UngdomsDisco er åpent for både spillere og andre ungdommer mellom 
11 og 15 år. Ellers gjelder samme praktisk info som for Barnedisco.
Arr.: Rælingen Fotballklubb

Bryggedans  
Tid: Kl. 18:00-23:00 Sted: Nordhaga Kafe Pris: Gratis
Kom og opplev gammeldags bryggedans med en moderne vri. Salg av grillmat og drikke. 
Bordreservasjon eller spørsmål: vigdis@stallnordstjerna.com. Arr.: Nordhaga Kafe

RØX-tur til Huldreheim 
Tid: Kl. 11:00-15:00 Sted: Oppmøte Best/Joker på Hektnersletta.  
De med gangproblemer kan kjøre til velteplassen og parkere der  
Pris: Gratis
RøX ønsker velkommen til en hyggelig tur til den nye DNT-hytta på Huldreheim ved
Ramstadsjøen. Mye spennende historie som fortelles underveis, og vel framme blir det 
urfremføring av bestillingsverket «Huldreheim» av Rælingen musikklag. 
Servering av pølser m/tilbehør, vaffel m/tilbehør, kaffe og saft.
Samarbeidspartnere: RØX, Rælingen historielag ved Lene Skovholt som forteller, 
og Rælingen musikklag

SøNDAg 08.09 2019



Billettsalg 
i Kulturuka: 

Marikollen kultursal: kort/kontant. 
Forhåndssalg av billetter 
kan gjøres på ebillett.no

Følg kulturuka 
på Facebook 

og få de aller siste nyhetene først. 
 www.facebook.com/iralingen

Rælingen kommune, kultur- og fritidsenheten, 
PB 100, 2025 Fjerdingby Tlf.: 63 83 50 00 
www.ralingen.kommune.no 

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 hjem-
bakst, utstilling og kafé med mye godt. Det blir 
aktiviteter og et rikholdig underholdningsprogram. 
Tøffetoget frakter deg fra rådhuset til bygdetunet 
(kr. 10,- pr. pers.). For fullstendig program, følg med 
på kommunens hjemmeside eller Facebook. 
Arr.: Rælingen kulturråd/ 
Kultur- og fritidsenheten

Utstilling: Magne Rygh 
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Sandbekkstua Pris: Gratis
Se omtale lørdag 31. august for mer informasjon.
Arr.: Rælingen kunstforening

Audition: High School Musical 
Tid: Kl. 14:00-17:00  
Sted: Marikollen kultursal  
Pris: Gratis auditions
Kulturskolen setter opp musikalen 
“High School Musical” i april 2020. 
Vi inviterer barn, ungdommer og voksne fra 
6.trinn og eldre til audition. Alle som kommer 
får være med i ensemblet, mens noen blir 
plukket ut til små og store roller. 
Mer info på www.ralingenkulturskole.no og 
«Rælingen kulturskole» på Facebook. 
Arr.: Rælingen kulturskole

Er du nysgjerrig på hvordan det er å gå på kulturskolen? 
Har du lyst til å prøve et instrument, lære å danse, tegne 
eller gå på teater? Under kulturuka inviterer kultursko-
len til gratis, åpne timer i alle gruppetilbud som dans, 
kor, kunst og rockeverksted.  
Ta med en venn-kampanje! Vil du vite hvordan det er å 
gå i enkeltundervisning på et instrument? I kulturuka 
kan du bli med til undervisningstimer med venner som 
går i kulturskolen, gratis og uforpliktende. 
For mer info, sjekk www.ralingenkulturskole.no

HVA SKJER I RÆLINGEN?
Få med deg arrangementer og nyheter på www.irælingen.no

RÆLINGEN KULTURSKOLE- ÅPEN UKE
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Åpen ungdomsklubb • Utstilling: Magne Rygh  • Iskremfest • Flaggermustur 
Klarinettkonsert •  Pølsefest • Syng med oss! • Åpen korøvelse

Nærtur til Aamotdammen  • Konsert med Frode Johansen  • Bokkafé • RØX-tur til Huldreheim

Dato Tid Arrangement Sted

Fredag 30.08

13:00 Bokkafé Rælingen bibliotek

19:00 Åpen ungdomsklubb Fjellet Bedehus

20:30 Flaggermustur Myrdammen

Lørdag 31.08

12:00-16:00 Utstilling: Magne Rygh Sandbekkstua

12:00-16:00 Museums- og markedsdag Rælingen bygdetun

12:30-14:30 Iskremfest Rælingen bibliotek

16:00 De tre små griser Marikollen kultursal

20:30 Flaggermustur Myrdammen

Søndag 01.09

11:00-14:00 Åpen dag på Stall Nordstjerna Stall Nordstjerna

12:00-16:00 Utstilling: Magne Rygh Sandbekkstua

12:00-16:00 Museum- og markedsdag Rælingen bygdetun

12:00-15:00 Hagevandring Fjerdingby

17:00-20:00 Innebandy – åpen hall Marikollhallen

17:00-21:00 Pølsefest Sandbekken u.klubb

17:30-18:30 Syng med oss! øvre Rælingen kirke

18:00-20:00 Kulturlivet møter politikken Rælingen bibliotek

Tirsdag 03.09

18:00-20:00 Åpent speidermøte Myrdammen

19:00-21:30 Åpen korøvelse Blystadlia skole, amfiet

19:00-20:00 Foredrag med Sissel gran Rælingen bibliotek

Onsdag 04.09
11:00-14:00 Nærtur til Aamotdammen Løvenstad klubbhus

19:00-20:00 Audition hos Action Teater Marikollen kultursal

Torsdag 05.09 19:00 Konsert med Frode Johansen Sandbekkstua

Fredag 06.09

16:00-20:00 Hagefest på Aamodt Aamodt ungdomshus

16:30-18:30 Workshop med KazokuCon Løvenstad skole

18:00 Klarinettkonsert Rælingen kirke

Lørdag 07.09

08:00-18:00 Jentefestivalen 2019 Marikollen idrettspark

10:00-15:00 Lørdagsåpent Aktivum og BUA Aktivum Rælingen

10:00-16:00 Katteshow Marikollhallen 

11:00-15:00 RøX-tur til Huldreheim Hektnersletta

12:00-16:00 Utstilling: Magne Rygh Sandbekkstua

16:00-18:00 Vanndisco: 6-14 år Marikollen bad

18:00-20:00 BarneDisco: 6-10 år Marikollen klubbhus

20:30-23:00 UngdomsDisco: 11-15 år Marikollen klubbhus

18:00-23:00 Bryggedans Nordhaga Kafe

Søndag 08.09

08:00-18:00 Jentefestivalen 2019 Marikollen idrettspark

10:00-12:00 
13:00-15:00

Åpen dansekafé Sandbekkhallen

12:30-16:00 Den kulturelle markedsdagen Rælingen bygdetun

12:00-16:00 Utstilling: Magne Rygh Sandbekkstua

14:00-17:00 Audition: High School Musical Marikollen kultursal


