
   

 

TTrriivvsseellsssseenntteerreett  
PPrrooggrraamm  vvåårreenn  22002200  

 

 

 

 

 

       

 

Trivselssenteret ønsker velkommen til ett nytt år… ett nytt ti-år! Vi fortsetter med et høyt 

aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Vi kan også ønske 

Sanitetskvinnene velkommen til Trivselssenteret. De har startet sin aktivitet hos oss. Se 

info i programmet. Ellers blir det både musikk, sang og nyttig informasjon å få for dem 

som ønsker å besøke oss utover i 2020. 

 

Alle de faste aktivitetene gir mulighet for mye hygge og sosialt samvær. Det skulle med 

andre ord ikke være noen grunn til å sitte hjemme når det skjer noe på Trivselssenteret. 

 

Vi er mange frivillige som tar en tørn på Trivselssenteret, og vi vil gjerne bli flere! Det er 

en hyggelig, givende og sosial jobb. Ta kontakt om du har lyst til å bli med og gjøre en 

innsats for felles trivsel! 

 

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! 
 

Det er de eldre selv som driver Trivselssenteret ved et styre bestående av representanter fra eldrerådet, 

Rælingen pensjonistforening og Frivilligsentralen. I tillegg er komité for kultur og nærmiljø representert i 

styret.  

Adkomst: Adressen er Kirkebyvegen 2, like ved Fjerdingby bussholdeplass. Hvis du kommer med bil, er 

det en stor parkeringsplass utenfor huset, samt en på andre siden av RV 120. Det er forbudt å parkere i selve 

Kirkebyvegen. 

  



FFaassttee  aakkttiivviitteetteerr    
De faste arrangementene som er nevnt nedenfor utgår på offentlige fridager og 

helligdager. Det tas forbehold om avlysning av arrangementer pga. sykdom. 

Følg med på ”Det skjer” i Romerikes Blad. 

 

MIDDAGSSERVERING 

Hver tirsdag og torsdag kl. 13.30 – 14.30 selges det middag fra kaféen. Det 

er ingen forhåndsbestilling; det selges så lenge det er mat i ovnen! Middag med 

dessert og kaffe koster kr 80,-. Oppstart er 7. januar. 

 

ÅPENT HUS MED SENIORDANS OG ÅPEN KAFÉ 

Hver onsdag er det åpent hus med seniordans og salg av kaffe og vafler. Her 

gis det god mulighet for både trim og sosialt samvær, og det er like aktuelt for 

enslige som for par.   

Rælingen og Petrinehøy seniordans: Kl. 11.30 – 14.00.  

Oppstart 8. januar. 

 

ELDRETREFFEN 

Hver torsdag kl. 11.00 – 14.00. Har du lyst til bare å komme for en prat, 

bingo og sosialt samvær, er dette tingen for deg. Eldretreffen ledes av Sverre 

Kartomten. Det selges smørbrød og kaffe. Oppstart 9. januar. 

 

STRIKKEKAFÉ 

Mandag i oddetallsuker kl. 11.00 – 13.30 er det strikkekafé på senteret. Her 

møtes strikkeinteresserte i hyggelig lag med strikketøy og en kopp kaffe og 

vafler. Oppstart 13. januar. 

 

HERRENE MØTES 

Mandag i partallsuker kl. 11.00 – 13.00 er det Herrene som møtes på 

senteret. Her møtes menn til sosiale samtaler, utveksling av interesser og 

hobbyer. Enkel servering. Første møte blir 6. januar. 

 

 

LIONS CLUB RÆLINGEN PETRINE 

Hver 3. tirsdag i måneden kl. 19.00-21.00 har Lions-damene medlemsmøte. 

Første møte 21. januar. 

 

 

 

 

 

 



«TJUKKASGJENGEN» 

Hver mandag og torsdag kl. 17.45 møtes vi på rådhuset for å gå tur kl. 18.00. 

Andre mandagen i måneden møtes vi på Frivilligsentralen for en sosial time 

etter turen. Der er det enkel servering og mye prat og moro. Alle er 

velkommen til å bli med i «Tjukkasgjengen». Refleksvest til alle ☺  

  

KAFFESTOVA 

Hver fredag kl. 11.00 – 13.00 innbyr Frivilligsentralen til et par timer med 

kaffe, vafler og hygge.  

 

«AKTIV I 100» NÆRTUR-GRUPPE 

Hver onsdag kl. 11.00. Bli med på nærtur for alle fra Sandbekken. Vi går 

korte og fine turer sammen med Røde Kors, Frivilligsentralen og 

Frisklivsentralen. Turene ledes av hyggelige turledere fra Rælingen Røde Kors. 

Ta med mat og drikke. Turene er gratis og er en del av prosjektet «Aktiv i 

100». 

 

SENIORKOR 

Hver mandag kl. 12.00 – 14.00 er det øvelse for Seniorkoret. Koret er en del 

av Rælingen kulturskole, og øvelsene følger skoleåret og skolenes ferier. 

Inspirerende og dyktig dirigent er Ingrid Dominique. Koret tar gjerne imot nye 

medlemmer!  

 

SENIORTRENING 

Hver torsdag, og tirsdager det ikke skjer noe annet på senteret, kl. 14.00 – 

15.00. Kom og få tøyd og strukket på stive muskler og ledd samtidig som du 

får strammet opp der det trengs. Vedlikehold av balanse og tilskudd av styrke 

kan fås helt gratis. Oppstart 2. januar. 

 

TREKKSPILLKLUBB 

Hver mandag kl. 18.00 – 21.00 øver Trekkspillklubben. Er du en «stue-

trekkspiller» er det på tide at du slår deg sammen med andre trekkspillere i 

Rælingen Trekkspillklubb. Hver 1. onsdag i måneden kl. 19.00 – 22.00 

arrangerer Trekkspillklubben også ONSDAGSDANS.  

Den første er 5. februar. 

 

RÆLINGEN PENSJONISTFORENING 

Hver siste onsdag i måneden holder Pensjonistforeningen sine medlemsmøter 

kl. 18.00 – 21.30. Første møte er onsdag 29. januar. 

 

 

 

 



 

RÆLINGEN BRIDGEKLUBB 

Hver torsdag kl. 17.30 – 23.00. Er du ny eller erfaren bridgespiller? Nye 

medlemmer er velkommen! Det er hyggelig å treffes rundt bridgebordet.  

Vi starter opp 2. januar. 

 

RÆLINGEN HAGELAG 

Hver 2. onsdag i måneden kl. 19.00 har Rælingen Hagelag medlemsmøte. 

For mer info: Astri Dybvik Halvorsen 90771586. Første møte er 8. januar. 

 

RÆLINGEN SANITETSFORENING 

Hver 3. onsdag i måneden kl. 18.00 til 21.00 har Rælingen Sanitetsforening 

medlemsmøte. Aller er hjertelig velkommen! Første møte en 15. januar. 

Hver tirsdag kl. 17.30 til 19.00 går de sin «Kløvertur», én times tur… kort 

eller lang, fort eller sakte? Alt er lov og ingen går alene. Tilbake på 

Trivselssenteret blir det kaffe og en hyggelig prat. Passer for alle. Velkommen! 

Første «Kløvertur» er 7. januar. 

 

FOTTERAPI OG FRISØR tilbys i Trivselssenterets lokaler – se egne annonser 

  
Foredrag, underholdning og annet 
Arrangør: Trivselssenterets styre der intet annet er nevnt. 

 

 

Tirsdag 7. januar kl. 12.00 

Variert og vakkert med Hanne-Mary Stuwe - vokal 

og Palle Wagnberg - Piano. 

Entré kr 100,- 

Salg av vafler og kaffe fra kl. 11.30 

Middag fra kl. 13.30 

 

Tirsdag 21. januar kl. 12.00  

«Portrett av Vidar Sandbeck»  

Hans Østeng og Ole Fredriksen  

Gratis adgang! 

Salg av vafler og kaffe fra kl. 11.30 

Middag fra kl. 13.30 

 

Tirsdag 4. februar kl. 12.00 

WWB trio Werner, Winther og Beranek 

Gjenhør med blant andre Einar Rose og Frank Sinatra, Kurt Foss/Reidar 

Bø og The Mills Brothers. 

Entré kr 100,- 

Salg av vafler og kaffe fra kl. 11.30 

Middag fra kl. 13.30 

 

 



 

Tirsdag 25. februar kl. 12.00  

Konsert-kåseri med Jon Faukstad. 

«Mitt liv med trekkspillet» 

Entré kr 50,-  

Salg av vafler og kaffe fra kl. 11.30 

Middag fra kl. 13.30 

 

 

Tirsdag 10. mars kl. 12.00 

Konsert med Ole K. Ruud 

«Musikalsk tidsmaskin» 

Gratis adgang! 

Salg av vafler og kaffe fra kl. 11.30 

Middag fra kl. 13.30 

 

 

Tirsdag 24. mars kl. 12.00 

Hanne Kristin Rohde 

kåserer «fra Politi til krim» 

Entré kr 100,- 

Salg av vafler og kaffe fra kl. 11.30 

Middag fra kl. 13.30 

 

 

Tirsdag 31. mars kl. 12.00 

SeniorShop Visning og salg av dame- og herreklær. 

Gratis adgang! 

Salg av vafler og kaffe fra kl. 11.30 

Middag fra kl. 13.30 

 

 

Tirsdag 21. april kl. 12.00 

Konserten «Viser & Ved» med Kjell C. Hovde  

Gratis adgang! 

Salg av vafler og kaffe fra kl. 11.30 

Middag fra kl. 13.30 

 

 

Tirsdag 5. mai kl. 12.00 

Silje Ulvevadet Dæhli og Arild Berge 

med «60 og 70-tallet for swingende» 

Entré kr 50,- 

Salg av vafler og kaffe fra kl. 11.30 

Middag fra kl. 13.30 

 

 

Tirsdag 19. mai kl. 12.00 

Konsert med Arve Johansen og Åsmund Huser 

Viser av Vidar Sandbeck. 

Gratis adgang! 

Salg av vafler og kaffe fra kl. 11.30 

Middag fra kl. 13.30 



 

 

Tirsdag 2. juni kl. 12.00 

Konsert med Philip Kruse og Reidar Myhre  

De musikalske herrer med utlagt sjarm. 

Entré kr 50,- 

Salg av vafler og kaffe fra kl. 11.30 

Middag fra kl. 13.30 

 

Tirsdag 16. juni kl. 12.00 

Trivselssenteret inviterer til sommerlunsj med underholdning. 

Entré kr. 150,- inkludert drikke. 

Påmelding til Frivilligsentralen v/ Unni tlf 47693433 eller Sissel Sjølli tlf 98657990 mellom 19. mai og 

2. juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi takker for alle små og store pengegaver senteret har mottatt! 

Det er en verdifull støtte til driften. 
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Hanh’s Frisør   

Trivselssenteret – Velkommen! 

Her tilbys alt av hårpleie, inkludert Dame- og herreklipp 

Ring for videre spørsmål og timebestilling:  998 95 383 

 

Velkommen til  
Autorisert fotterapeut Rælingen/Fjerdingby 

Autorisert fotterapeut Siv Frønsdal-Haga 
Mob:-90731002 el-post: sivfh71@gmail.com 

 

Fotbad, negleklipp og fil, fjerning av hard hud, innsmøring av krem med lett 
massasje, veiledning om hjemmepleie og råd.  

 
Utfører også fjerning av vorter, torn, neglekorrigering ved tapt negl eller 

inngrodd negl, ganganalyse, skoanalyse og hjelper ved en rekke 
fotproblemer. Selger også sokker, kremer og andre fotprodukter. 
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Viktige telefonnummer 
 
BRANN……………øyeblikkelig hjelp…………110 

POLITI……………øyeblikkelig hjelp………… 112 

AMBULANSE……øyeblikkelig hjelp………… 113 

 

RÆLINGEN KOMMUNE sentralbord……………………    63 83 50 00 

• servicetorget…………………………………………  63 83 50 00 

• e-post: postmottak@ralingen.kommune.no eller 

servicetorget@ralingen.kommune.no  

•   

• hjemmeside: www.ralingen.kommune.no 

  

NAV RÆLINGEN…………………………………………    55 55 33 33 

 

ROAS………………………………………………………  481 67 646 

 

FRIVILLIGSENTRALEN       476 93 433 

unni.aker.nylend@ralingen.kommune.no  

   

HJELPEMIDDELTJENESTEN……………………………     481 67 643 

 

FJERDINGBY LEGESENTER……………………………  64 80 29 10 

• øyeblikkelig hjelp……………………………………    64 80 27 57 

 

LØVENSTADTUNET LEGESENTER……………………  64 80 28 70 

• øyeblikkelig hjelp……………………………………   64 80 28 76 

 

STALLBAKKEN LEGESENTER…………………………   64 80 29 29 

 

TAXI NEDRE ROMERIKE………………………………..     09080 

 

mailto:postmottak@ralingen.kommune.no
mailto:postmottak@ralingen.kommune.no
mailto:servicetorget@ralingen.kommune.no
mailto:servicetorget@ralingen.kommune.no
http://www.ralingen.kommune.no/
http://www.ralingen.kommune.no/
mailto:unni.aker.nylend@ralingen.kommune.no
mailto:unni.aker.nylend@ralingen.kommune.no

