RÆLINGEN KOMMUNE

Out
of Space

Astroshow
med Anne Mette Sannes og
Knut Jørgen Røed Ødegaard

Folkehelsedagen - Leeland
Musikk for gata - Paintballfun
Den kulturelle markedsdagen
Familiedag på Myrdammen • KulturCafé • Låtskrivernes kveld • Teaterlørdag
Fuglecruise • Tur til Skovholtseter • Hagevandring • Toppdag på Bjønnåsen
Vanntrening • Fra svisker til pling - plong • Åpen skytebane • Fiskesommer
Kultur- og fritidsenheten i Rælingen

www.facebook.com/kulturiralingen

Kjære innbyggere
Det er igjen duket for Kulturuka i Rælingen. Første uka i september stiller kommunens
lag og foreninger opp for å vise frem hva de driver med, og samtidig gi dere flotte og
varierte kulturopplevelser. Det ligger mye arbeid og frivillig innsats bak disse arrangementene, men også mye glede og forventninger. Jeg håper alle finner noe som frister!
Kirsten Hauso, kultursjef.

Lørdag 27.08
Familiedag på Myrdammen
Tid: Kl. 12:00-15:00 Sted: Myrdammen
Store og små ønskes velkommen til en hyggelig familiedag ved Myrdammen. Det blir
aktiviteter som kanopadling, rideturer, paintball, kasting på blink m.m. Vi fyrer opp
grillen, så ta med grillmat. Kl. 13:00 er det offisiell åpning av nye Splinteråsen turvei fra
Fjellstadfeltet til Myrdammen. Arr.: Ytre Rælingen vel m.fl.

Fredag 02.09
KulturCafé: Rælingen
Tid: Kl. 13:00-14:30 Sted: Rælingen bibliotek
Velkommen til KulturCafe med tema Rælingen. Biblioteket setter fokus på litteratur, dikt
og viser fra Rælingen. Det vil bli lest lokale tekster, kreative sjeler er invitert til å dele sine
verker og Tom Bengtson kommer og spiller viser. Det blir god stemning, kaker og kaffe.
Arr.: Kultur- og fritidsenheten

Sensommerfest
Tid: Kl. 18:00 Sted: Hektnersletta, ridehallen
Pris: Kr. 100,En festkveld for ungdommer på en annerledes
arena! Ridehallen rigges for sensommerfest. Det
verdenskjente bandet LEELAND fra Texas turnerer i
Norge, og vi er så heldige å få besøk av dem og et
team fra Filadelfia Kristiansand. Dj Vidales fra JLE vil
sette stemningen, grillene vil levere BBQ, lyslenkene
tennes og festen holder på utover natten! Billetter
blir lagt ut for salg på www.checkin.no. Se lenke og
info på www.facebook.com/kulturiralingen for mer
info. Arr. er selvfølgelig rusfritt. Arr.: Ungdomsklubber og forsamlinger i Rælingen

Jentefestivalen
Tid: Kl. 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 på stemningen - det blir masse liv
med kamper, stands, servering og underholdning! Arr.: Rælingen fotballklubb

Låtskrivernes kveld
Tid: Kl. 19:30 Sted: Heimen grendehus Pris: Kr. 100,Rælingen viseklubbs egne låtskrivere Liv, Cato, Tom og Kjell synger viser de har laget
tekst og/eller melodi til opp igjennom årene. Det blir allsang og åpen scene etter konserten. Salg av øl, vin, mineralvann, kaffe/te, kaker og snacks. Lotteri. Billetter selges ved
inngangen fra kl. 19:00. Arr.: Rælingen viseklubb

Lørdag 03.09
Fuglecruise med MS Øyeren
Tid: Kl. 09:00-12:00 Sted: Oppmøte Lillestrøm brygge
Pris: Kr. 300,- (250,- for medlemmer NOFOA)
NOFOAs dyktige turledere guider deg gjennom innlandsdeltaet Nordre Øyeren. Fra båten
kan man nyte både det rike fuglelivet og det unike landskapet. Ta med kikkert, matpakke
og termos. Snacks og kald drikke selges om bord.
Arr.: Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo Akershus

Iskremfest
Tid: Kl. 11:00-13:00 Sted: Rælingen bibliotek
Velkommen til vår populære iskremfest! Det blir underholdning ved Klovnen Knut,
avslutning av Sommerles, og selvfølgelig: IS! Arrangementet er gratis. Biblioteket holder
åpent til kl. 15:00 denne dagen. Arr.: Kultur- og fritidsenheten

Guidet tur til Skovholtseter
Tid: Kl. 12:00
Sted: Oppmøte Marikollen klubbhus
Bli med gutta i RØX på tur til Skovholtseter. Det
er oppmøte ved Marikollen klubbhus, og derfra er
turen ca. 3 km. Godt fottøy anbefales. Lene Skovholt
fra Rælingen historielag er med som forteller, og vel
fremme på setra blir det servering av kaffe, saft og
vafler. Arr.: RØX

Fiskesommer
Tid: Kl. 12:00-15:00 Sted: Myrdammen
Pris: Gratis for barn, fiskekort voksne kr. 50,Velkommen til en familiedag med fisking og moro! Barna kan lære å fiske med sluk eller
mark og dupp, veie og rense fisk. RJFF låner ut fiskeutstyr, men ta gjerne med egen stang
om du har. Vi fyrer opp grillen, ta med grillmat! Barn skal være i følge med en voksen.
Arr.: Rælingen jeger- og fiskerforening

Utstillingsåpning: Kjetil Skøien
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Annonseres senere
Kunstneren Kjetil Skøien jobber med maleri, tegning, video, foto, performance, teaterregi,
og som kurator, kritiker og forfatter. Han har bl.a. stilt ut i Tokyo, London og Reykjavik, og
sitter i år i juryen til Høstutstillingen. Utstillingslokalet annonseres på Facebook og kommunens hjemmeside. Arr.: Rælingen kunstforening

Høstmarked
Tid: Kl. 12:00-16:00
Sted: Rælingen bygdetun
Tradisjonelt høstmarked med salg av husflid i
Svingen, åpent landhandleri med grønnsaker, hjembakst m.m., og kafé. Du kan også besøke bygdetunets utstillinger. Husfliden stiller ut den nye Rælingsgenseren, og det blir salg av mønsterhefter.
Arr.: Rælingen historielag,
Rælingen bygdekvinnelag,
Rælingen husflidslag

Fargerik sommerfest
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Aamodt ungdomshus Pris: Gratis inngang
Kom og smak på nydelig mat og godteri fra forskjellige asiatiske og afrikanske land.
Vanitas juveler opptrer med sigøynerdans og marokkansk dans. Instruktører fra Kom og
dans lærer deg swing. Hennamaling og fletting av hår på afrikansk vis. Velkommen til
flerkulturell fest! Arr.: Den Glade Kropp

Teaterlørdag: LARVE
Tid: Kl. 14:00 Sted: Marikollen kultursal
Pris: Kr. 70,- for store og små
Danseteater for barn fra tre år. Forestillingen
LARVE tar barna med på en magisk reise fra sommerfugl til egg, til larve, til puppe, til sommerfugl.
Av og med: Michael Sharman og Torgunn Wold.
Noe begrenset antall plasser.
Arr.: Kultur- og fritidsenheten

Søndag 04.09
Åpen dag på Stall Nordstjerna
Tid: Kl. 11:00-16:00 Sted: Stall Nordstjerna, Burvegen 89, Fjerdingby
Velkommen til sommerfest! Det blir mulighet til runderiding, hilse på hestene og flere
aktiviteter med/uten hest (gratis). Kiosk med god mat på menyen. Båttur for kr. 20/person. Alle inntekter (vipps/kontant) går til Nordstjerna Undervisningssenter sitt barne- og
ungdomsarbeid. Kontaktinfo: tlf. 926 34 735 eller e-post vigdis@stallnordstjerna.com
Arr.: Stall Nordstjerna

Utstilling: Kjetil Skøien

Høstmarked

Tid: Kl. 12:00-16:00
Sted: Annonseres senere
Se lørdag 3/9 for omtale.

Tid: Kl. 12:00-16:00
Sted: Rælingen bygdetun
Se lørdag 3/9 for omtale.

Audition: Sound of Music
Tid: Kl. 14:00 Sted: Marikollen kultursal Pris: Gratis audition
For kandidater født 2006 og tidligere. Både barn, ungdommer og voksne oppfordres
til å stille. Ta med en selvvalgt sang og vær klar for å lære noen dansetrinn, så er det
kanskje du som får en stor rolle i årets musikal. Spilles våren 2017. For kurspriser og
mer info se www.ralingenkulturskole.no Arr.: Rælingen kulturskole

Hagevandring
Tid: Kl. 12:00 Sted: Oppmøte innfartsparkeringen i Fjerdingbykrysset
Vi følger opp suksessen fra i fjor og åpner for visning i tre private hager. Turen varer ca.
4 timer og egner seg for hele familien. Møt andre hageinteresserte og få tips og inspirasjon! Vi serverer kaffe og kaker etc. i en av hagene, og håper solen skinner fra skyfri
himmel. Det vil også bli salg av planter. Arr.: Rælingen hagelag

Toppdag på Bjønnåsen
Tid: Kl. 12:00-14:00 Sted: Bjønnåsen
Legger du søndagsturen til Bjønnåsen denne dagen får du litt ekstra på toppen. Det blir
høytlesing fra Alf Prøysens «Lørdagsstubber», og salg av kaffe, saft og noe å bite i (kun
kontant betaling). Arr.: Blystadlia miljøforum

Frispill hos Paintballfun
Tid: Fra Kl. 16:00 Sted: Paintballfun, Ramstad gård Pris: Se tekst
Kom og lek med oss i skogen! Gratis splatmaster for barn under 8 år. Alle andre: kr. 50,for 100 kuler. Utlån av alt nødvendig utstyr. Vi fyrer opp grillen og serverer pølser. Dette
er gøy for både store og små! Arr.: Paintballfun Rælingen

Mandag 05.09
Nyåpning Fjerdingby Trivselssenter
Tid: Kl. 12:00-14:00 Sted: Kirkebyvegen 2
Velkommen til offisiell nyåpning etter sommerens ombygging. Det blir åpent hus med
kafé og mulighet for å se de nyoppussede lokalene. Snorklipping ved ordfører kl. 13:00.
Arr.: Rælingen kommune, Styret ved trivselssenteret og Rælingen frivilligsentral

Audition: Sound of Music
Tid: Kl. 16:30 Sted: Marikollen kultursal Pris: Gratis audition
Oppsamlingsheat for dem som ikke har mulighet dagen før. Se søndag 4/9 for omtale.
Arr.: Rælingen kulturskole

Utstillingsåpning:
Hyllest til Østmarka
Tid: Kl. 19:00 Sted: Rælingen bibliotek
Østmarkas venner feirer 50 år med vandreutstillingen «Hyllest til Østmarka». Ved åpningen holder
styreleder i Østmarkas venner, Johan Ellingsen,
foredraget «Østmarkas Venner 50 år – hva har vi
oppnådd og hva har vi lært?». Utstillingen består
av 26 bilder og henger i Rælingen bibliotek i hele
september. Arr.: Kultur- og fritidsenheten

Prøvetime vanntrening
Tid: Kl. 20:00 Sted: Marikollen bad
Sanitetsforeningen tilbyr vanntrening med instruktør for voksne hver mandag. I Kulturuka inviterer vi til gratis prøvetime for nye deltakere. Kom og sjekk om dette er noe for
deg! Arr.: Rælingen sanitetsforening

Tirsdag 06.09
Nærtur
Tid: Kl. 17:30 Sted: Oppmøte ved Musikkhytta på Smestad
Sanitetsforeningen arrangerer gåturer som passer for alle, uansett form og alder. Vi går i
forskjellig tempo i ca. 1 time. Etterpå er det kaffekos for dem som ønsker det (kr. 10,- pr.
pers.), og i anledning Kulturuka blir det litt ekstra å bite i.
Arr.: Rælingen sanitetsforening

Åpen skytebane
Tid: Kl. 18:00-21:00 Sted: Annekloppa Pris: Se tekst
Har du lyst til å prøve skyting? Velkommen til Annekloppa (skilting fra Hektnersletta,
Best bensinstasjon). Det blir skyting med luftgevær (barn), hagle og rifle (voksen). Våre
instruktører gir veiledning, og vi fyrer opp kaffebålet. Barn u/16 år: gratis. Voksen: Hagle
kr. 75,- pr. serie à 25 skudd. Rifle kr. 100,- pr. serie à 10 skudd.
Arr.: Rælingen jeger- og fiskerforening

Onsdag 07.09
Marka-tur med guide
Tid: Kl. 11:00 Sted: Oppmøte frivilligsentralen
Bli med på en guidet tur langs gamle seterveg til Fjerdingbysetra. Hjemturen vil gå via
Åmodtsetra. Det kan være bløtt noen steder hvis det har vært regn. Ta med mat og
drikke, samt sitteunderlag. John Sundhagen er guide. Turen tar 3-4 timer.
Arr.: Rælingen frivilligsentral

Fra svisker til pling-plong
Tid: Kl. 19:00 Sted: Marikollen kultursal Pris: kr. 200,-(v)/kr. 100,-(b)
Konsert med trioen Ingrid Dominique (sang), Lennart Wolfgramm (piano) og Rune Thieme
(trombone). De vil fremføre et variert, klassisk repertoar som inneholder alt fra kjente
svisker med høy allsang-faktor, til ny pling-plong-musikk. Velkommen til en kveld der du
får oppleve tre profesjonelle musikere i fri dressur. Arr.: Utøverne

Torsdag 08.09
Astroshowet Out of Space
Tid: Kl. 18:00 Sted: Marikollen kultursal
Pris: kr. 175,-(v)/kr. 100,-(b)
Sci-fi-forfatter og vitenformidler Anne Mette
Sannes og astrofysiker Knut Jørgen Røed
Ødegaard presenterer siste utforskning av
Pluto og andre mystiske objekter ytterst i
Solsystemet, exoplaneter, sorte hull, kolonisering av Solsystemet, romheiser og ikke
minst Solsystemets og Galaksens dramatiske
fremtid. Opplev Universet med spektakulære
bilder, filmer, animasjoner og musikkvideoer!
Anbefalt alder: fra ca. 12 år.
Arr.: Kultur- og fritidsenheten

Kvinnefest
Tid: Kl. 18:00 Sted: Menighetshuset Pris: Gratis inngang
Vi hyller innvandrerkvinners kultur gjennom mat og dans. Denne kvelden blir det herrefri sone, og alle jenter og kvinner er velkommen til å slå ut håret, danse, skravle og bare
være seg selv. Ta med litt mat til felles matbord, ev kake til kaffen. Velkommen!
Arr.: Den Glade Kropp

Åpen skytebane
Tid: Kl. 18:00-21:00 Sted: Annekloppa Pris: Gratis inngang
Se tirsdag 6/9 for omtale.

Fredag 09.09
Hagefest
Tid: Kl. 16:00-20:00 Sted: Aamodt ungdomshus
Alle ungdommer i Rælingen er velkommen til Hagefest på Aamodt ungdomshus. Det blir
servering av grillet mat til alle, leker og underholdning. Følg med på ungdomshusets FBside for mer detaljert program. Arr.: Kultur- og fritidsenheten

Lørdag 10.09
Dagstur til Barlindåsen
Tid: Kl. 10:30 Sted: Oppmøte i Marikollen (bunnen av hoppbakken)
Dagstur som tar oss inn i Ramstadslottet naturreservat og opp på Østmarkas høyeste
topp. Her spiser vi lunsj og hører Anne Kristin Aasmundtveits historie om de store grantrærne i skogen vår. Turen tilbake går via Blåtjernsgrana. Ta med matpakke, termos/drikke
og godt fottøy. Varighet: ca. 4 timer. Arr.: Natur og kultur Rælingen

Folkehelsedagen
Tid: Kl. 12:00-15:00 Sted: Marikollen
Bli med på en morsom aktivitetsdag med lavterskeltilbud som passer for alle: klatretårn, fotballmål
med fartsradar, stavgang, rulleski, nærturer med og
uten barnevogn og mye mer. Kåseri v/Kjell Kristofersen kl. 14:00: «Historien om Rælingen skiklubb
– fortid, nåtid og fremtid». Kafé i klubbhuset, og
mulighet for å grille medbrakt mat. Følg med på
vår Facebook-side for fullstendig program!
Arr.: Rælingen kommune i samarbeid med lag
og foreninger

Utstilling: Kjetil Skøien

Høstmarked

Tid: Kl. 12:00-16:00
Sted: Annonseres senere
Se lørdag 3/9 for omtale.

Tid: Kl. 12:00-16:00
Sted: Rælingen bygdetun
Se lørdag 3/9 for omtale.

Musikk for gata!
Tid: Kl. 19:00-01:00 Sted: Marikollen kultursal Pris: Kr. 200,Veldedighetskonsert til inntekt for Kirkens Bymisjon i Lillestrøm og deres matprogram.
Flere band står på scenen, blant annet Monica Ifejilika og Thomas Gregersen. Larsen
Spesial avslutter kvelden med en hit-parade fra 70-tallet og frem til i dag som vi regner
med vil fylle dansegulvet. Det blir salg av øl, vin, mineralvann, småretter, kaker og snacks.
Arr.: Renny Hagelin

Søndag 11.09
Den kulturelle markedsdagen
Tid: Kl. 12:00-16:00
Sted: Rælingen bygdetun
Velkommen til markedsdag i storformat! Vi kan
by på åpent landhandleri, salg av torgvarer og
hjembakst, 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 www.facebook.com/kulturiralingen
Arr.: Rælingen kulturråd/Kultur- og fritidsenheten

Utstilling: Kjetil Skøien

Frispill hos Paintballfun

Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Annonseres Tid: Fra kl. 16:00 Sted: Ramstad gård
Se lørdag 3/9 for omtale.
Se søndag 4/9 for omtale

Tid

Arrangement

Sted

12:00-15:00
13:00-14:30
18:00
18:00
19:30
09:00-12:00

Familiedag på Myrdammen
KulturCafé: Rælingen
Sensommerfest
Jentefestivalen
Låtskrivernes kveld
Fuglecruise med MS Øyeren

Myrdammen
Rælingen bibliotek
Hektnersletta, ridehallen
Marikollen idrettspark
Heimen grendehus
Lillestrøm brygge

Hele dagen

Jentefestivalen

Marikollen idrettspark

11:00-13:00
12:00
12:00-15:00
12:00-16:00
12:00-16:00
12:00-16:00
14:00
Hele dagen
11:00-16:00
12:00-16:00

Iskremfest
Guidet tur til Skovholtseter
Fiskesommer
Utstillingsåpning: Kjetil Skøien
Høstmarked
Fargerik sommerfest
Teaterlørdag: LARVE
Jentefestivalen
Åpen dag på Stall Nordstjerna
Utstilling: Kjetil Skøien

Rælingen bibliotek
Marikollen klubbhus
Myrdammen
Annonseres senere
Rælingen bygdetun
Aamodt ungdomshus
Marikollen kultursal
Marikollen idrettspark
Stall Nordstjerna
Annonseres senere

12:00-16:00

Høstmarked

Rælingen bygdetun

14:00
12:00
12:00-14:00
16:00
12:00-14:00
16:30
19:00
20:00
17:30
18:00-21:00
11:00
19:00
18:00
18:00
18:00-21:00
16:00-20:00
10:30
12:00-15:00
12:00-16:00
12:00-16:00
19:00-00:10
12:00-16:00
12:00-16:00

Audition: Sound of Music
Hagevandring
Toppdag på Bjønnåsen
Frispill hos Paintballfun
Nyåpning Fjerdingby Trivselssenter
Audition: Sound of Music
Hyllest til Østmarka
Prøvetime vanntrening
Nærtur
Åpen skytebane
Marka-tur med guide
Fra svisker til pling-plong
Astroshowet Out of Space
Kvinnefest
Åpen skytebane
Hagefest
Dagstur til Barlindåsen
Folkehelsedagen
Utstilling: Kjetil Skøien
Høstmarked
Musikk for gata!
Den kulturelle markedsdagen
Utstilling: Kjetil Skøien

Marikollen kultursal
Fjerdingbykrysset
Bjønnåsen
Ramstad gård
Kirkebyvegen 2
Marikollen kultursal
Rælingen bibliotek
Marikollen bad
Musikkhytta
Annekloppa
Frivilligsentralen
Marikollen kultursal
Marikollen kultursal
Menighetshuset
Annekloppa
Aamodt ungdomshus
Oppmøte i Marikollen
Marikollen
Annonseres senere
Rælingen bygdetun
Marikollen kultursal
Rælingen bygdetun
Annonseres senere

16:00

Frispill hos Paintballfun

Ramstad gård

Fredag 02.09

Lørdag 03.09

Søndag 04.09

Mandag 05.09

Tirsdag 06:09
Onsdag 07:09

Torsdag 08.09
Fredag 09.09

Lørdag 10.09

Søndag 11.09

Dersom ikke annet er angitt,
er arrangementet gratis

Følg kulturuka
på Facebook
og få de aller siste nyhetene først.
www.facebook.com/kulturiralingen
Rælingen kommune, kultur- og fritidsenheten,
PB 100, 2025 Fjerdingby Tlf.: 63 83 50 00
www.ralingen.kommune.no

Billettsalg til
Marikollen kultursal:
Servicetorget på rådhuset
billettservice.no tlf. 815 33 133
Narvesen, 7-Eleven
Eventuelle restbilletter selges i døra.
(kun kontant betaling på Fuglecruise)

Utgitt av: Kultur- og fritidsenheten i Rælingen. Design: PANORAMA GRAFISK DESIGN

Dato
Lørdag 27.08

