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Kultur- og fritidsenheten består av biblioteket, Aamodt ungdomshus, kultur- 
skolen og administrasjonen. Hovedoppgaven vår er å legge til rette for en  
meningsfylt og aktiv fritid for kommunens innbyggere. Det gjør vi blant  
annet ved å tilby ulike arrangementer og kulturopplevelser i nærmiljøet. I denne  
kalenderen ser du hva vi har planlagt våren 2020. I tillegg har vi også fått med 
noen av de mange arrangementene som bygdas foreninger tilbyr. For en mer 
komplett oversikt over alt som skjer kan du besøke nettsiden iRælingen.no,  
eller Facebook-siden med samme navn. Mer informasjon om oss på kulturenheten  
finner du på kommunens hjemmeside www.ralingen.kommune.no. 

Synne Ask
Kulturkonsulent

Ranveig Huse 
Kulturkonsulent

Ingun B. Elvhaug 
Rektor kulturskolen

Nadja Strand 
Fagleder kulturskolen

Øystein Molander 
Leder ungdomshuset

Pia Løfshus
Biblioteksjef

Rose Huong Diep 
Bibliotekassistent

Samira El Moussaoui 
Bibliotekar

Anders Aasheim 
Bibliotekar

Benedicte Hübenthal 
Bibliotekar

Rune Thieme 
Kultursjef



14/1 kl 18:00
Dugnadskonsertserien
Vinterfestkonsert med profesjonelle utøvere som bor 
i, eller har tilknytning til, Rælingen. På scenen: Helge  
Rønning, Tuva Weideborg Hongve, Rune Thieme,  
Ingrid Dominique, Christian Ihle Hadland og Lennart  
Wolfgramm. Alle inntekter går til orgelfondet i Øvre 
Rælingen kirke. Billettsalg i døra (Vipps/kontant). V200/
B100. Salg av kveldsmat.   

18/1 kl 12:00 og 14:00 
Ha det på badet! 
Grisene Grise & Flax må 
rømme når eieren bestem-
mer at de skal bade. Detek 
& Tiven blir hyret inn for å 
fange dem, og en ellevill 
jakt er i gang. Grisegøy i 
biblioteket! Fra 3 år.

18/1 kl 18:00
Rælingskvelden
Velkommen til festforestil-
ling i Marikollen kultursal. 
Variert musikalsk program 
med mange dyktige utø-
vere. Kveldens husorkes-
ter er Rælingen musikk-
lag. Kafé i pausen. V100/ 
B50.

28/1 kl 18:00 
StrikkeKafé
Ta med deg strikketøyet 
og bli med på en sosial 
kveld på biblioteket. Pas-
ser for deg som vil lære å 
strikke, kan strikke eller er 
superstrikker. 

31/1 kl 13:00 
BokKafé
Ta fredagskaffen på biblio-
teket, hvor bibliotekarene 
deler gode leseopplevel-
ser med deg og serverer 
kaffe og kake. 

21/1 kl 19:00  
I krigens kjølvann 
Dette er en ny rekke med 
bokbad på biblioteket 
der vi fokuserer på hvor-
dan krig blir omtalt i ny-
ere, norsk litteratur. Første 
gjest er Helga Flatland, for-
fatter av «Bli hvis du kan»-
trilogien. 

01/2 kl 13:00   
Musikkverksted 
Musikkstund i biblioteket 
for de mellom 3-5 år, der 
man gjerne kan ha med 
foreldrene sine. Vi synger 
gamle og nye sanger, leker 
og spiller på ulike instru-
menter.  

4/2 kl 19:00 
Vinterklang
Konsert i Øvre Rælingen 
kirke, der kulturskolens 
lærere presenterer seg 
gjennom solo- og ensem-
bleinnslag. Ungdommer 
fra kulturskolen medvirker 
også. Gratis inngang. 

9/2 kl 18:00 
Dugnadskonsertserien  
Rælingen konsertensem-
ble spiller klassisk musikk 
av bl.a. Mozart og Grieg. 
Dirigent og organist: Gjer-
mund Bjørklund. V200/
B100. Salg av kveldsmat.  

11/2 kl 19:00      
I krigens kjølvann 
Denne gang er det forfat-
ter Anne Hege Simonsen 
som besøker biblioteket 
for å snakke om sin Marie 
Hamsun-biografi, «Kjær-
lighet og mørke». 

15/2 kl 13:00      
Dårekisten teater 
Lille Blå er et knallblått skogtroll som bor i et værslitt 
eiketre. Han elsker bløtkake med blåbærsyltetøy. Han er 
invitert i Ulrik Mus sin bursdag, men hva tror du skjer 
når Lille Blå blir bedt om å passe på kaka, når den er en 
bløtkake med blåbærsyltetøy på seg? Velkommen til en 
artig familieforestilling på biblioteket.

Foto: Nils-Petter Aaland 



14.01 18:00 Dugnadskonsertserien: Vinterfestkonsert Øvre Rælingen kirke
18.01 12:00 og14:00 Barnerekka: Ha det på badet Biblioteket
18.01 18:00 Rælingskvelden Marikollen kultursal
21.01 19:00 I krigens kjølvann: Helga Flatland Biblioteket
28.01 18:00 StrikkeKafé Biblioteket
31.01 13:00 BokKafé Biblioteket
01.02 13:00 Barnerekka: Musikkverksted Biblioteket
04.02 19:00 Vinterklang Øvre Rælingen kirke
09.02 18:00 Dugnadskonsertserien: Rælingen konsertensemble Øvre Rælingen kirke
11.02 19:00 I krigens kjølvann: Anne Hege Simonsen Biblioteket
15.02 13:00 Barnerekka: Dårekisten teater Biblioteket
17.02 12:00 Fifa-turnering Biblioteket
18.02 10:00-12:00 Maskeverksted Biblioteket
19.02 10:00-12:00 Kahoot! Biblioteket
20.02 10:00-12:00 Skaperverksted Biblioteket
21.02 10:00-12:00 Bibliotekkino Biblioteket
25.02 18:00 StrikkeKafé Biblioteket
26.02 13:00 Aktive meg Biblioteket
28.02 13:00 BokKafé Biblioteket
29.02 12:00 Barnerekka: Danseworkshop Biblioteket
07.03 15:00 Vinn eller forsvinn Marikollen kultursal
11.03 13:00 Aktive meg Biblioteket
14.03 13:00 Barnerekka: Tambar og harepusene Biblioteket

Bibliotekets åpningstider
Mandag: 12:00-19:00
Tirsdag og onsdag: 10:00-19:00
Torsdag og fredag: 10:00-15:00
Biblioteket har lørdagsåpent 
kl. 11:00-15:00 følgende datoer 
våren 2020: 18/1, 1/2, 15/2, 29/2, 
14/3, 28/3, 25/4, 9/5, 23/5
Alle arrangementer hos oss er 
gratis og uten påmelding.

Bjørnholthagan 6, 2008 Rælingen 
biblioteket@ralingen.kommune.no
Tlf. 63 83 52 41 www.rælingenbibliotek.no
Vi er også på Facebook og Instragram.



17.03 18:30 Historien om Nordby Nordby skole
19.03 18:00 Trykk start Marikollen kultursal
24.03 19:00 I krigens kjølvann: Kim Søderstrøm og Liv G. Bryne Biblioteket
26.03 13:00 Aktive meg Biblioteket
27.03 13:00 BokKafé: Påskespesial Biblioteket
27.03 19:00 Action Teater: Live Marikollen kultursal
28.03 11:00-14:00 Påskeverksted Biblioteket
31.03 18:00 StrikkeKafé Biblioteket
15.04 13:00 Aktive meg Biblioteket
20-24.04 18:00 High School Musical Marikollen kultursal
24.04 13:00 BokKafé Biblioteket
25.04 12:00-14:00 Byttemarked Biblioteket
28.04 18:00 StrikkeKafé Biblioteket
29.04 13:00 Aktive meg Biblioteket
29.04 19:00 I krigens kjølvann: Demian Vitanza Biblioteket
09.05 12:00 Familiedag Myrdammen
09.05 13:00 Barnerekka: Teaterverksted Biblioteket
17.05 08:00-08:45 Morgensamling Øvre Rælingen kirke
23.05 12:00 og 13:00 Lesestunder Biblioteket
26.05 18:00 StrikkeKafé Biblioteket
29.05 13:00 BokKafé Biblioteket
05.06-07.06 Fjerdingbyfestivalen

Vi åpner kulturens dører!
Rælingen kulturskole har tilbud
innenfor musikk, teater, dans og
kunst. Vi underviser på alle nivåer,
fra nybegynner til opptaksprøver
for høyere utdannelse. Våre yngste
elever er i barnehagealder, mens
de eldste er pensjonister.

Postboks 100, 2025 Fjerdingby 
www.ralingenkulturskole.no 
kulturskolen@ralingen.kommune.no 
Telefon: 63 83 51 00 / 45 87 90 34
Vi er også på Facebook og Instagram.



17/2 kl 12:00 
Fifa-turnering
Kom til biblioteket og vis 
dine ferdigheter i spillet! 
Vi har flotte premier til vin-
nerne.

21/2 kl 10:00-12:00 
Bibliotekkino
Vi popper popcorn og viser 
film på storskjerm. Filmtit-
tel annonseres senere - 
følg med på Facebook eller 
bibliotekets hjemmeside!

25/2 kl 18:00 
StrikkeKafé
Ta med deg strikketøyet 
og bli med på en sosial 
kveld på biblioteket. Pas-
ser for deg som vil lære å 
strikke, kan strikke eller er 
superstrikker.

28/2 kl 13:00 
BokKafé
Ta fredagskaffen på biblio-
teket, hvor bibliotekarene 
deler gode leseopplevel-
ser med deg og serverer 
kaffe og kake.

18/2 kl 10:00-12:00
Maskeverksted
Liker du å kle deg ut? Spille 
teater? Eller bare lage kule 
ting? Kom på biblioteket 
og lær hvordan man lager 
masker!

19/2 kl 10:00-12:00
Kahoot!
Biblioteket inviterer til 
quiz. Premie til vinner- 
laget. Kom alene eller 
med en venn, vi setter 
sammen lag. Vi låner ut 
iPad, så du trenger ikke ha 
med telefon. 7-12 år.

29/2 kl 12:00
Danseworkshop
Gjennom lek får barna 
oppleve glede ved å be-
vege kroppen sin, og ha 
det gøy sammen med an-
dre barn. Timen ledes av 
danselærer ved Rælingen 
kulturskole. 

11/3 kl 13:00
Aktive meg
Dette er et tilbud i biblio-
teket til deg med barn i al-
deren 8 - 16 måneder, og 
som merker at barnet nå 
blir mer aktivt. 

17/2-21/2 
Vinterferieaktiviteter
I uke 8 er det vinterferie, 
men ingen grunn til å sitte 
hjemme! Biblioteket invi-
terer til morsomme aktivi-
teter og kos for alle barn.  

20/2 kl 10:00-12:00
Skaperverksted
Kult verksted på bibliote-
ket der du virkelig kan få 
utfolde dine kreative ev-
ner. 

26/2 kl 13:00
Aktive meg! 
Dette er et tilbud til deg med barn i alderen 8 - 16 må-
neder, og som merker at barnet nå blir mer aktivt. På 
biblioteket møter du fysioterapeuter, helsesykepleiere, 
kulturskolelærere og bibliotekarer som gir tips til hvordan 
du kan styrke ditt barns utvikling gjennom språk, musikk 
og bevegelse. 

7/3 kl 15:00 
Vinn eller forsvinn 
En musikal om en idolkonkurranse og vennskap satt på 
prøve. En lokal tv-kanal gjør alt for å vinne seere. Da er 
det kanskje ikke så viktig om det er de mest talentfulle 
som går videre? Hva gjør vennene når ei jente blir brukt 
som agn for å få flere seere? Skal de droppe hele kon-
kurransen selv om alt de vil er å bli stjerner? Marikollen 
kultursal. V120/B 60



14/3 kl 13:00 
Tambar og harepusene 
Hanne Dahle, kjent som 
Alfa fra Sesam stasjon, 
forteller og synger fra 
boka «Tambar og harepu-
sene». Velkommen til en 
spennende forestilling på 
biblioteket. Fra ca. 4 år.

19/3 kl 18:00
Trykk start 
Kulturskolens teatergruppe presenterer et moderne og originalt barneteater. Lotte er 8 
år og elsker å spille Playstation. Og mobilspill. Og på nettbrettet. En dag blir Lotte og 
lillebroren hennes dratt inn i spillverdenen! Der møter de mange kjente spill-figurer som 
fortviler over en vannlekkasje som har utsatt alle for fare! Figurene er forvridd og Lotte 
har mistet lillebror. Hvordan skal hun klare å finne ham og komme seg hjem igjen? Bare 
Buzz (the quizmaster) vet svaret. Eller gjør han det? Marikollen kultursal. V120/B 60 

17/3 kl 18:30
Historien om Nordby
Fra urtid til nåtid, og mest av alt om det midt imellom. 
Nordby var lenge sentrum i Rælingen, den gang fløting, 
tømmer og sagbruk var på sitt største. Denne kvelden er 
viet områdets slekter, industrihistorie, en riddergrav og 
mye, mye mer. Lene Skovholt gjenforteller og leder oss 
gjennom en fortid som vil vekke nysgjerrighet og minner 
hos tilhørerne. Velkommen til Nordby skole. 

24/3 kl 19:00      
I krigens kjølvann 
Bokbad med veteranene 
Kim Søderstrøm og Liv G. 
Bryne, som forteller om 
sine erfaringer som sol-
dater i utenlandstjeneste. 
Søderstrøm ga i 2018 ut 
boka «Veteran».

26/3 kl 13:00
Aktive meg
Dette er et tilbud i biblio-
teket til deg med barn i al-
deren 8 - 16 måneder, og 
som merker at barnet nå 
blir mer aktivt.

27/3 kl 13:00
BokKafé
Ta fredagskaffen på biblio-
teket, hvor bibliotekarene 
deler gode leseopplevel-
ser med deg og serverer 
kaffe og kake. I dag blir 
det påskespesial!  

27/3 kl 19:00 
Live
Action Teater presenterer et nyskrevet teaterstykke med 
et alvorlig tema pakket inn i vakre bilder og morsomme 
karakterer. 13 år gamle Live er en sprudlende jente med 
mange drømmer for fremtiden, men får livet snudd på 
hodet da hun får diagnosen leukemi. Spilles også 28/3 
kl 14:00 og 19:00, og 29/3 kl 14:00 i kultursalen. V250/
B150. 

28/3 kl 11:00-14:00
Påskeverksted
Vi lager påskepynt. Biblio-
teket stiller med materialer 
og utstyr, her er det bare å 
møte opp! Kreativt og gøy 
for store og små. 

31/3 kl 18:00
StrikkeKafé
Ta med deg strikketøyet 
og bli med på en sosial 
kveld på biblioteket. Pas-
ser for deg som vil lære å 
strikke, kan strikke eller er 
superstrikker.  

Foto: Kristian Rødvand/Rana blad



29/4 kl 19:00
I krigens kjølvann
Forfatter Demian Vitanza 
bokbades om boka «Dette  
livet eller det neste». Den 
handler om en norskpa-
kistaner som ble frem-
medkriger i Syria, og er 
basert på faktiske hendel-
ser.

9/5 kl 13:00
Teaterverksted
Denne dagen kan du teste 
dine skuespillerferdigheter 
på biblioteket. Timen ledes 
av Rælingen kulturskoles 
dramalærer. Come as you 
are, leave as a star! Fra 5 
år. 

17/5 kl 08:00-08:45
Morgensamling
Vi starter nasjonaldagen 
med et åpent arrange-
ment for alle våre innbyg-
gere ved Øvre Rælingen 
kirke. Det blir flaggheis, 
tale ved ordføreren og 
masse 17. mai-musikk! 

26/5 kl 12:00 og 13:00
Lesestunder
Bibliotekaren leser høyt 
fra en av sine favoritt- 
bøker på biblioteket.  

26/5 kl 18:00
StrikkeKafé
Ta med deg strikketøyet og 
bli med på en sosial kveld 
på biblioteket. Passer for 
deg som vil lære å strikke, 
kan strikke eller er super-
strikker.

29/5 kl 13:00
BokKafé
Ta fredagskaffen på biblio-
teket, hvor bibliotekarene 
deler gode leseopplevel-
ser med deg og serverer 
kaffe og kake.

5-7/6
Fjerdingbyfestivalen
Festival med hagefest, 
utekonserter, stand up-
show, sesongåpning av 
bygdetunet og mye mer! 
Følg med på www.iræ-
lingen.no eller festivalens 
FB-side for program!   

9/5 kl 12:00
Familiedag
Ta med hele familien og 
bli med på en flott utedag 
ved Myrdammen. Det blir 
aktiviteter for barna og 
lett servering. Alt er gratis. 

24/4 kl 13:00
BokKafé
Ta fredagskaffen på biblio-
teket, hvor bibliotekarene 
deler gode leseopplevelser 
med deg og serverer kaffe 
og kake.

25/4 kl 12:00-14:00
Byttemarked
Gjenbruk er økonomisk 
og miljøvennlig. Kom på 
biblioteket og bytt klær 
som barna dine har vokst 
ut av, til andre pent brukte 
klær. Denne gangen foku-
serer vi på sommertøy.  

28/4 kl 18:00
StrikkeKafé
Ta med deg strikketøyet og 
bli med på en sosial kveld 
på biblioteket. Passer for 
deg som vil lære å strikke, 
kan strikke eller er super-
strikker. 

29/4 kl 13:00
Aktive meg
Dette er et tilbud i biblio-
teket til deg med barn i al-
deren 8 - 16 måneder, og 
som merker at barnet nå 
blir mer aktivt. 

15/4 kl 13:00 
Aktive meg
Dette er et tilbud i biblio-
teket til deg med barn i al-
deren 8 - 16 måneder, og 
som merker at barnet nå 
blir mer aktivt.  

20/4-25/4 kl 18:00 
High School Musical
Kulturskolens musikalensemble presenterer en musikal 
om vennskap og kjærlighet, om å følge sine drømmer, 
og om å akseptere andre som de er. Møt Troy, Gabriella, 
Sharpay og alle de andre fra East High School. Musikalen 
er spekket med kule dansenummer og kjente sanger som 
«Bop to the top» og «We’re all in this together». Marikol-
len kultursal. V220/B 100. 


