
VINTERFERIE 

i Rælingen 
15.-23. FEBRUAR 2020 



Kahoot 
Biblioteket inviterer deg mellom 7 og 12 år til quiz. 
Premie til vinnerlaget. Kom alene, eller sammen med en 
venn. Vi setter sammen lag. Vi låner ut iPad, så det går 
fint uten egen telefon dersom du ikke har tilgang på det.  

Fifa-turnering 
Test dine ferdigheter i Fifa 20! Vi har flotte 
premier til vinnerne.  

Dårekisten teater 
Lille Blå er et knallblått skogtroll som bor i et værslitt 
eiketre og elsker bløtkake med blåbærsyltetøy. Han er 
invitert i Ulrik Mus sin bursdag, men hva tror du skjer når 
han blir bedt om å passe på kaka? Som er en bløtkake 
med blåbærsyltetøy på! Velkommen til en artig 
familieforestilling. Passer for barn i alderen 3 -7 år.  

Maskeverksted 
Velkommen til kreativt verksted. Vi lærer å lage kule 
masker!  

Lørdag 15/2 kl. 1300 

Mandag 17/2 kl. 1200 

Tirsdag 18/2 kl. 1000-1200 

Onsdag 18/2 kl. 1000-1200 

Skaperverksted 
Kult verksted der du kan bruke dine kreative evner!  

Torsdag 20/2 kl 1000-1200 

Fredag 21/2 kl 1000-1200 

Kino 
Bibliotekarene popper popcorn og viser film på 
storskjerm. Filmtittel annonseres senere, følg med på 
Facebook eller bibliotekets hjemmeside!  

Alle våre aktiviteter er gratis å være med på! 



Aamodt ungdomshus 
Huset holder åpent i ferien for 
ungdom som går på ungdomsskole 
og videregående skole. Her kan 
du spille biljard, bordtennis, drive 
med gaming, se film, spille 
brettspill m.m. Spiller du et 
instrument eller er i et band, har 
du mulighet til å bruke bandrom 
og  studio. For mer info om hva 
som skjer på ungdomshuset, følg 
oss på Facebook! 

Åpningstider: mandag-torsdag kl. 
17-21. Matlaging torsdag for alle 
som vil være med. Gratis 
inngang.  

Klubben på Sandbekken 
Klubben er åpen i ferien for 
ungdom fra 13 år! Her kan du 
spille biljard, air hockey, 
bordfotball, Playstation og X-box 
med spill eller teste VR-briller. 
Spiller du et instrument eller er i et 
band, kan du bruke rockedusjen 
og musikkcontaineren. Vi holder til 
i kjelleren på Sandbekken skole. 
For mer info om program, se 
hjemmesiden til Sandbekken 
ungdomsskole, eller følg oss på 
Facebook.  

Åpningstider: mandag- onsdag kl. 
1700 - 2100. Gratis inngang.   

Rælingen kommune tilbyr åpen svømmehall i vinterferien!   Rælingen 
kommune stiller med badevakter, men voksen må være med hvis barna 
ikke kan svømme. Barn under 10 år må uansett ha følge av voksen. 
Puljevis innslipp hver time; 45 min. Det er maksgrense for antall i 
bassenget, så du kan bli bedt om å vente til neste innslipp dersom det er 
fullt. Det er påbudt med badehette. Ingen påmelding.   
 

Sandbekken bad:  

Onsdag 19/2 kl. 1100-1400 (innslipp 1100, 1200 og 1300)    

Torsdag 20/2 kl. 1100-1500 (innslipp 1100, 1200, 1300 og 1400)   

Gratis bading på Sandbekken 

Åpne fritidsklubber 



Rælingen kommune, kultur– og fritidsenheten 

PB 100, 2025 Fjerdingby 

Tlf: 63 83 50 00, kultur@ralingen.kommune.no 

Fotokurs 
Mandag 17/2 og tirsdag 18/2 kl. 1000-1500 

Marikollen ungdomsskole 
Bli med på morsomme fotodager og lær å ta de gode bildene! 
Sammen med fotograf Ronny Østnes vil du bli inspirert til hvordan du 
kan bruke kamera til å lage historier. Vi benytter storskjerm og er 
innom temaer som musikkvideoer, filmer, reklame, og selvfølgelig 
masse fotografi. Gruppen vil være utendørs og fotografere deler av 
dagen. Kurset har ingen krav til spesielt fotoutstyr og du kan gjerne 
fotografere med mobiltelefon. Passer for ungdom i alderen 10 -16 år. 
De som ønsker, kan vise bildene sine som en del av kunstutstillingen 
på UKM 29.februar.  

Arrangør: Rælingen kommune, kultur– og fritidsenheten.  

 

Påmelding innen 15/2 til kultur@ralingen.kommune.no  

BUA i Rælingen 
BUA holder til i lokalene til Aktivum Rælingen AS i Øvre Rælingsvei 176, og er 

en gratis utlånsordning av sport og fritidsutstyr for Rælingen kommune sine inn-

byggere.  Du kan låne splitter nytt utstyr som ski, skøyter og mye mer i inntil en 

uke - helt gratis. Alle er velkommen!   

Åpningstider: mandag, tirsdag og torsdag kl 10-1430. Onsdager 10-20.   


