
 

    
 

 
Program Rælingen kommune  
7. til 10. oktober 2019 
 

  
 
 
 
                 

 
Årets Tema: Gi tid 

Årets kampanje oppfordrer oss alle til å bruke tiden 
vår på å gjøre ting som er godt for den psykiske 
helsen. «Gi tid» er første tema ut under paraplyen 
«Oppmerksomhet og tilstedeværelse», som skal 
gjelde for 2019-2021. 

       



 

Markering av Verdensdagen 2019 
Rælingen VGS mandag 7. oktober kl. 18.00 

                                                

• Innledning v/ Hanne Fjerdingby Olsen, leder for 
sosialkomiteen. 

• Kulturelt Innslag v/ Rælingen kulturskole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Foredrag: Petter Nyquist (Petter uteligger) vil dele sine 
opplevelser fra «52 dager på gata», et utfordrende prosjekt 
som var med på å synligjøre og forstå mennesker i en 
vanskelig livssituasjon, samt bidro til å endre fordommer.  

• Stands med informasjon fra ulike avdelinger, og kafé med 
salg av kaffe og kaker etter arrangementet.  

  



 

Foredrag v/ Anne Gunn Halvorsen 
Rælingen Bibliotek, tirsdag 8. oktober 

Halvorsen snakker om stresshåndtering, og om å være 
tilstede i eget liv. Hun presenterer sin bok «Stress og 
korleis leve med det».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boligskolen 
Dovrebygget Ressurssenter 

Tirsdag 8. oktober kl. 13.00 – 15.00 

Boligskolen bo og leve godt vil denne dagen ha fokus 
på verdensdagen og tema gi tid 

 

Åpent hus på Dovrebygget 
Onsdag 9. oktober kl. 14.00-20.00 

For å markere verdensdagen holdes det åpent hus på 
Dovrebygget ressurssenter, Rælingen Aktivitetssenter 
og Aktivum Rælingen. Alle er hjertelig velkommen til å 
se og høre om hva vi holder på med, og hvilke tilbud vi 
kan gi innbyggerne i kommunen. Det blir gratis kaffe og 
kaker, åpen bruktbutikk og produktsalg i 
aktivitetssenterets egen butikk. Velkommen! 



 

 
 
 
 
 
 
 

Tur til Åmotdammen 
Onsdag 9. oktober kl. 11.00 

Rælingen røde kors og frivillighetssentralen inviterer til 
tur til Åmotdammen. Oppmøte ved Sandbekkstua kl. 
11.00. Det blir servert kaffe og noe å bite i. Hvis det 
er mulig å tenne bål griller vi pinnebrød og pølser, 
og koker ekte bålkaffe.  
 

Åpent hus på Aamodt 
Torsdag 10. oktober kl. 17.00 

Aamodt ungdomshus inviterer ungdom mellom 13 
og 20 år til å bli med på å lage god mat. I forbindelse 
med verdensdagen for psykisk helse vil det bli 
informasjon om tema psykisk helse. Det blir 
servering til alle og utdeling av effekter.  

 

Forebyggende helsetjenester 
Hele uka 

Vi markerer verdensdagen på alle skoler og 
helsestasjoner i løpet av uke 41 med ulike temaer.  

 

 
 

 


