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Årsmelding for 2015 

Medlemmer 
Foreningen har 340 betalende medlemmer og ett æresmedlem ved årsskiftet, en nedgang på 14 etter at medlemmer er blitt 
slettet som de to siste år ikke har betalt kontingent. I tillegg til betalende medlemmer kommer 95 familiemedlemmer. 
Registrerte medlemmer er ved årsskiftet 435. 13 betalende medlemmer er innmeldt i løpet av 2015 mot 17 i 2014.  Det er 
en reell nedgang både i medlemstall og i innmeldinger, og det er viktig å se på tiltak for å bevare, og om mulig, øke antall 
medlemmer.  

222 (51%) av medlemmene bor utenfor kommunen, og 213 (49%) av medlemmene er mer eller mindre aktive i 
datterforeningene.  302 (69%) av medlemmene og 267 (79%) av de betalende medlemmene har registrert e-postadresse. 

Styret og tillitsvalgte 
Styret har i perioden 30.01. 2015 – 29.01. 2016 bestått av: 

Styremedlemmer     Varamedlemmer 
Geir Hareide Andersen, leder  Annik Grue, sekretær 

Hanne Rognerud, kasserer  Harald Jørstad 

Anny Aune, regnskapsfører  Birthe Christensen 

Magne Versland, medlem  Eva Nigar 

Kari Sharma, medlem   Halvor Nerheim  (delvis permisjon) 

Ada Bakke, medlem   

Oddny Hoff, medlem   

Husstyret      Revisorer  
Kari Sharma (styrets representant)   Terje Moberg  

Nero Sharma (innkjøp og drift)  Arild Rambø  

Astrid M. Olsen (innkjøp og drift)   

Kari Hareide Lønstad (innkjøp og drift) 

Vaktledere      Valgkomité 
Wenche Halvorsen  Kari Sharma 

Kjersti Jørstad  Reidun Ramstrøm 

Frode Delbekk 

Verv i råd, fylkes- og landsforeninger 

Geir Hareide Andersen, styremedlem i Akershus Kunstforeningers Fylkeslags styre.  

Hildegunn Romstad, varamedlem i Akershus Kunstforeningers Fylkeslags styre. 

Terje Moberg, revisor for Akershus Kunstforeningers Fylkeslag. 

Liv Hoel Sandstad, varamedlem i Norsk Viseforums Landsstyre. 

Kjell Hovde sitter i kulturpolitisk utvalg i Norsk Viseforums Landsstyre og vikarierte noen måneder i 2015 som daglig 
leder i landsstyret. 

Liv H.Sandstad fra Rælingen Viseklubb har møtt i Rælingen kulturråd. 

Styremøter 

Det er avholdt 12 styremøter med 112 behandlede saker i perioden, juleavslutning, samt en del arbeidsmøter i forbindelse 
med utstillingene og prosjekter. Strategiprosess som ble påbegynt i 2014, vil bli tatt opp igjen i 2016. 
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Utstillingskomiteen 
Komiteen har lagt frem forslag til utstillingsprogram for 2016 for styret. I likhet med tidligere, har vi tatt utgangspunkt i at 
RKF skal ha utstillinger hvor våre medlemmer kan vise sine arbeider.  Dette fører til at Malerklubben, Fotoklubben og den 
juryerte Rælingsutstillingen dekker 3 utstillingsperioder.  Utstillingsprogrammet skal i tillegg dekke både anerkjente og 
profesjonelle kunstnere og mer lokale dyktige kunstnere. 

Alle komiteens forslag er langt frem for styret til endelig godkjenning. Utstillingskomiteen har ikke hatt noe ansvar for 
Sommerutstillingen, men tatt hensyn til den når vi har foreslått utstillere. 

Vaktkomiteen 
Det ble gjennomført 71 vakter i Sandbekkstua fordelt på 35 personer. I tillegg sørget maleklubben for vaktene under sin 
utstilling. En stor takk til Wenche Halvorsen og Kjersti Jørstad som organiserte vaktene. Vaktene gjør en uvurderlig 
innsats, og vi er dem stor takk skyldig. 

Utstillinger 
I 2015 viste kunstforeningen totalt 14 utstillinger i Sandbekkstua i ulike teknikker, uttrykk og tematikk, inkludert 
sommerutstillingen. 

Periode Utstiller Salg Brutto 
Antall 
besøkende  

10.01.-25.01.15 Maleklubben          8 400             275   

31.01.-15.02.15 Torbjørn Morvik          1 400             183   

21.02.-08.03.15 Tone Dietrichson        22 680             134   

14.03.-29.03.15 Geir Hareide Andersen        29 400             266   

04.04.-26.04.15 Åke Berg        22 365             309   

02.05.-24.05.15 Turid Evang          5 900             210   

30.05.-14.06.15 Ellen Eikenes        22 700             303   

28.06.-26.07.15 Sommerutstillingen      300 820             985   

15.08.-30.08.15 Torhild Rødland          1 900             259   

05.09.-20.09.15 Cathrine Knudsen        11 720             327   

26.09.-11.10.15 Klaus Clausen        71 970             532   

17.10.-01.11.15 Rælingsutstillingen        24 235             469   

07.11.-22.11.15 Evelyn Refsahl        14 420             427   

28.11.-13.12.15 Rælingen Kunstforenings Fotoklubb          4 200             237   

 Total brutto omsetning      542 110          4 916   

 

Det har alltid vært gjennomført minikonserter ved åpningene for å skape blest og hygge. I tillegg til besøkende i 
åpningstidene, kommer besøk fra skoler og barnehager, samt alle de som deltar i våre andre aktiviteter og ser utstillingene 
som en del av sitt besøk. 

Sommerutstilling 
Kunstforeningen arrangerte også i 2015 sommerutstilling i Sandbekkstua. Robin Hareide Andersen og Eva Søstuen var leid 
inn som vakter, og sørget for en god gjennomføring sammen med medlemmer fra styret. 

Kommunen garanterte for en andel av et eventuelt underskudd, samtidig som kunstforeningen forpliktet seg til å bruke et 
eventuelt overskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge. 

Sommerutstillingen er svært viktig for både å tilby kunst og opplevelser, og for å markedsføre Sandbekkstua og en viktig 
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del av kulturlivet i kommunen vår. Det ble solgt kunst for kr 300 820, overskuddet var på 19 587 i 2015. I 2014 ble det 
solgt for 310 200, med et overskudd på 22 830.  

I følge avtale med kommunen, skal overskudd bruktes til aktiviteter for barn og ungdom i kommunen. Som en del av den 
kulturelle skolesekken, fikk 7. klassingene i Rælingen tilbud om å besøke vår utstilling i september. I år var utstiller 
Cathrine Knudsen, og ansvarlig fra RKF side var Bee Ellingsen. Elevene søkte inspirasjon i bildene, og lagde sine egne 
tegninger. Kunstneren hadde ikke anledning til å være til stede sammen med elevene, men flere fra kunstforeningen stilte 
opp og var sammen med elevene, foruten Bee Ellingsen. Følgende delte på oppgaven; Oddny Hoff, Harald Jørstad, Turid 
og Bjørn Abelset.  

Økonomi 
Omsetningen i år har vært kr 704 496,10 mot kr 903 916,09 i fjor. Årsresultat for foreningen viser et underskudd på kr 23 
095,60.  Tilsvarende tall i fjor var et overskudd på kr 55 823,03. Resultatet fremkommer som underskudd i RKF s 
totalregnskap på             kr 28 382,95. Åpen stue har et underskudd på kr 1 675,00. og viseklubben har et overskudd i på kr 
2 710,04. Maleklubben har et overskudd på kr 4 252,31. Årets underskudd foreslås ført mot den frie egenkapitalen. 
Verdien av varige driftsmidler etter avskriving og vår kunstsamling er kr 729 988,50, en nedgang på kr 6 750 fra i fjor. 
Omløpsmidler ved årsskiftet er kr 490 993,94, en nedgang på kr 15 518,60 fra fjorårets beløp kr 506 512,54. Den totale 
balansen er dermed på kr 1 220 982,44. 

Andelen bunden egenkapital i moderklubben er kr 200 000,00. 

RKFs Viseklubb, RKFs Åpen stue og RKFs Maleklubb fører egne regnskap, resultat og balanse er tatt med i RKFs 
regnskap.  RKFs Fotoklubb fører ikke regnskap 

Vår kunstsamling 
Mesteparten av antall bilder henger på Løvenstadtunet. I tillegg har vi den store samlingen ”Ca 25 tegninger” av Olav 
Christoffer Jenssen for har fått en sentral plass på Rælingen Rådhus. Vi har et bilde av Bjørn Ransve på Smestad skole og 
et bilde av Pushwagner på den nye rehabiliterte skolen i Blystadlia. Våre fem utendørsskulpturer er plassert i området rundt 
Sandbekkstua.  

Registrering av vår kunst 

I løpet av 2015 har vi gjenfunnet tre kunstverk som i den gjeldende oppgave over vår kunst var oppført som savnet. I 2016 
vil det bli laget utleieavtaler med Løvenstadtunet, Smestad skole og Blystadlia skole om kunsten som er utlånt til disse. Vi 
har også en del kunstverk som i dag er i Sandbekkstua. For at disse skal komme til sin rett, vil vi i 2016 finne måter å gjøre 
kunsten mer synlig på.  

Samarbeid 
Rælingen kommune 

Vi har hatt et godt samarbeid med kommunen. I år har fokus vært på vedlikehold av stua og området rundt, vi har opprettet 
bra dialog, og samarbeidet vil fortsette i 2016.  

Stipendprosjekt 

RKF deltar i et stipendprosjekt sammen med maleren Tore Hogstvedt og Rælingen kommune.  

Det har ikke vært noe aktivitet i 2015.  

Kunststipend 
Foreningen har ikke delt ut eget stipend i 2015. 

Dugnad og Sandbekkstua 
Komiteen har i 2015 bestått av Astrid M. Olsen, Kari Hareide Lønstad, Nero Sharma og Kari Sharma. 

Aktiviteter: 
• Organisert utleie. Hytta har ikke vært leid ut til private. Kommunens ulike etater benytter selv hytta enkelte ganger. 

Kulturskolen og kommunens syvende- klassinger har brukt hytta som ”kulturverksted”, i samarbeid med RKF. 
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• Organisert dugnad (renhold og rydding) inne og utenfor hytta i mai. 
• Komitèen har engasjert seg i arbeidet med brannsikkerhet – fjernet alle stearinlys og kjøpt inn led-lys til bruk i 

lysestaker 
• Komitèen sørger for innkjøp av kjeks, kaffe, kopper etc. 
• Plassert musefeller i stua. Antall fangede mus er ukjent 
• Luket og fjernet brunsnegler fra blomsterbedene 

Vask 

Avtalen med Lions Petrine, Rælingen, om regelmessig renhold av stua fortsetter. Anny Aune organiserer. 

Maleklubben 
Vi treffes regelmessig i Sandbekkstua mandager kl. 17.00 – kl. 21.00. Vi har også hatt maledager på onsdager når det har 
vært ledig på Sandbekkstua fra kl. 10.00 – kl. 14.00. Maleklubben har fortsatt 21 medlemmer og medlemsmassen er stabil. 
Det har ikke vært noen utskiftninger. Vi har stor glede av å komme sammen for å gi hverandre inspirasjon og veiledning. 

Vi har utarbeidet vedtekter og retningslinjer som ble tatt i bruk dette året. Det medførte at Wenche Halvorsen og Anne 
Grøntvedt har fått et mer formelt ansvar både når det gjelder informasjon og regnskap i en 2 årsperiode. Anny Aune påtok 
seg ansvaret for arrangering av utstillinger. Jorun Krag Dahle skal være revisor. 

Aktiviteter i 2015 
• Medlemsutstilling i januar med eventyr som tema 
• Korrigering av bildene våre med kunstneren Jon Olav Helle 
• Minikurs med dyr som motiv, med veiledning av vår egen Kristin M. Halvorsrud 
• Tur til Barcelona i mai 
• Vi deltok på Mylderfestivalen med maleraktivitetet på Metrosenteret 20. mai 
• Sommerutstilling på Aur prestegård hvor 6 av medlemmene stilte ut 
• Månedens bilde i Rælingen Bibliotek. 
• Utstilling på Trivselsenteret. Siste gang var august 2015 
• Vi hjalp til med maleaktiviteter for barn på Metrosenteret 21.november 
• Vi har hatt 2 sosiale arrangementer, sommer- og juleavslutning 
• Flere av medlemmene har deltatt på kurs i inn- og utland 
• Noen medlemmer har deltatt på utstillinger utenom maleklubben 

Et medlem fikk 2 bilder antatt på Romeriksutstillingen og 6 medlemmer fikk bilder antatt på Rælingenutstllingen. 

Fotoklubben 
Styret i 2015 har bestått av Hege Martinsen (styreformann), Jan Helge Johansen (styremedlem) og Peer Winsnes 
(Styremedlem) 

Aktivitetene har vært holdt etter samme mønster som tidligere og primært bestått av bildevisningskvelder, klubbkvelder og 
utflukter.   

Gjennom året har det vært avholdt: 
• 10 bildevisninger 
• 9 klubbkvelder med foredrag og konkurransen “Kveldens Bilde” 
• 9 utflukter 
• Fotostafett 
• Fotoutstilling Fargerikt 
• 2 Workshop  
• Sommeravslutning, middag i Lillestrøm og juleavslutning. 

Vi har stadig tilsig av nye, dyktige medlemmer.  
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Vi har hatt et bra fremmøte gjennom hele året, noe som tyder på at vi har funnet frem til gode temaer og foredragsholdere 
dette året. 

Begge Workshopene hadde godt fremmøte. Vi hadde først male med lys, hvor vi fikk god hjelp av Bjørn Kristiansen før vi 
startet. Den andre var portrettfotografering. Workshop er godt likt.   

Årets fotoutstilling i desember var veldig flott, Utstillingene våre blir bedre og bedre for hvert år. Vi fikk svært mange gode 
tilbakemeldinger.  Denne gangen solgte vi 4 bilder.  

Den ene turen vår gikk til Fredrikstad, hvor vi besøkte en gård med alpakkaer og lamaer. Det ble tatt mange bilder. 

Vi har hatt et samarbeid med Gammelbanken fotoklubb. Vi vurderte bildene deres og temaet de hadde var kontrast. Vi 
rangerte bildene og de fikk tilbakemelding på de 10 beste bildene.  

Vi har hatt et aktivt og spennende år.  Programmet har vært variert, og vi har hatt temaer og utflukter som burde gi alle 
muligheter til å gå inn på sjangere de ellers ikke ville ha forsøkt seg på. 

Viseklubben 
Rælingen viseklubb er en datterforening under Rælingen kunstforening. Klubben har i 2015 hatt et aktivt år med mange 
arrangement, flest i egen regi, men også ved deltakelse som inviterte aktører. Klubben disponerer Sandbekkstua både til 
klubbkvelder, øvinger og arrangementer. RVK leide Marikollen kultursal til konserten i kulturuka.  

Årsmøtet ble arrangert torsdag 22. januar 2015. 

Styret har bestått av: 
Leder:    Liv Hoel Sandstad  
Sekretær:   Kjersti Holmin 
Styremedlem:  Jan Eigil Bakke 
Styremedlem:  Kristoffer Ellingsen 

Varamedlemmer: 
1. varamedlem:  Oddrun Stoll 
2. varamedlem:  Even Monsrud 
Revisor:   Liv Lønnkvist 
Materialforvalter:  Liv Hoel Sandstad 

Det lyktes ikke å finne kandidat til kasserer. Derfor har leder Liv H. Sandstad også hatt ansvar for kassereroppgavene. 
RVK kunne få ført regnskapet av RKF sin kasserer, men leder og sekretær valgte av praktiske grunner å gjøre dette i 
samarbeid. 

Liv Hoel Sandstad sitter som varamedlem i Norsk Viseforums Landsstyre. 
Kjell Hovde sitter i kulturpolitisk utvalg i Norsk Viseforum. 

Liv Hoel Sandstad har møtt som viseklubbens representant i Rælingen kulturråd .  

Kjell Hovde vikarierte i vår noen måneder som daglig leder i Norsk viseforum i forbindelse med daglig leder sin 
omsorgspermisjon. Det var ingen deltakere fra RVK på Norsk Viseforum sitt landsmøte i Narvik i år. 

Medlemmer 

Pr. 31.12.14: 60 medlemmer.(inkl.18 familiemedlemmer.) Pr. 1.12.15: 64 medlemmer.(inkl.16 familiemedlemmer). 
Pr.10.01.2016: 59 medlemmer.(ink.16 fm).  4 ikke aktive medlemmer har meldt seg ut, og 2 medlemmer døde i løpet av 
året. 4 nye medlemmer (inkl. 1 familiemedlem.) Ca. 20 deltar aktivt ved klubbkvelder og arrangement. 

Styremøter 

Det vil i beretningsperioden, 22. jan. 2015 til 21. januar 2016, ha vært avholdt 8 styremøter og behandlet 55 saker. Noen 
saker har vært behandlet flere ganger, men kan ha fått nytt saksnummer. Av saker som har vært behandlet, er først og 
fremst planlegging av klubbkvelder og konserter og arrangementer i egen regi og deltakelse på eksterne arrangementer. 

Vara medlemmene innkalles til alle styremøter, og har for det meste vært representert, også når styret har vært fulltallig. 
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Kjersti Holmin og Liv Hoel Sandstad har hatt 3 dugnadsdager hvor de har registrert og merket bokgaven fra Ragnar 
Sandbrekke, og ført regnskapet for vår - og høstperioden. 

Klubbkvelder og øvingskvelder        

Det er avholdt 10 klubbkvelder, inkludert klubbkveld som ble arrangert etter formell avslutning av årsmøtet, og i 
forbindelse med juleavslutningen i desember.  Oppgaven som ”visevert” på klubbkveldene har gått på omgang mellom 
medlemmene.  Til en del av klubbkveldene er det oppgitt et tema for valg av viser som skal framføres. I tillegg til solo- 
og/eller gruppeframføringer synges også allsanger. 3 ekstra kvelder er benyttet til øvingskvelder for innøving av sanger 
som ble framført av et visekor ved konserten i mars og ved sommerkonserten. Astrid Olsen har ledet visekoret. 

Konserter og visekvelder 

Klubben har arrangert 4 konserter. 

20. mars   Sandbekkstua,konsert med egne medlemmer. (Erstattet avlyst konsert nov. 2014.) Tema Viser i vinden 

29. mai     Sandbekkstua, Sommerkonsert med egne medlemmer og unge gjesteartister. 

        Tema Viser i det fri  (i anledning Friluftslivets år 2015). Innekonsert pga. været. 

4. september   Marikollen kultursal, Konsert med Åse Kleveland. 

                     En musikalsk reise med utg.pkt i 60-/70-årene og en bue spent fram til i dag. 

20. november  Sandbekkstua, konsert med egne medlemmer. 

        Tema På vandring  ( med utgangspunkt i situasjonen i Europa/verden) 

Det kan nevnes at vi fikk satt Rælingen på det nordiske kartet med en artikkel om Åse Kleveland sin konsert hos oss i det 
nordiske visetidsskriftet VISER nr. 6. Tekst Liv HS – foto Geir Hareide Andersen. Tittel: En visesanger vender tilbake- til 
scena og til hjembygda. Ved noen av våre arrangement har vi markert at Norsk Viseforum hadde 40-årsjubileum i 2015. 

Andre arrangementer og møter 

RVK arrangerte tur til Evert Taube konsert i Engelsviken lørdag 27. juni. 8 medlemmer deltok. Medlemmer av viseklubben 
har opptrådt ved utstillingsåpninger i Sandbekkstua. Flere medlemmer har opptrådt på mange arrangement  i institusjoner, 
lag og foreninger. Kjell Hovde og Mattias Damsgaard Woodson deltok og opptrådte på Østnorsk viseforum sitt høsttreff i 
oktober. Liv Hoel Sandstad satt som medlem i komitéen for Rælingskvelden som ble arrangert i forbindelse med årets TV-
innsamling for Regnskogfondet. Det er kulturrådet som sammen med kultur- og fritidsetaten arrangerer denne. 5 
medlemmer deltok som bøssebærere under TV-aksjonen. Liv H. Sandstad deltok 3.12 i et møte arrangert av Flyktning- og 
inkluderingstjenesten og diakonen i Den Norske Kirke i Rælingen i anledning dugnadsaksjon for flyktninger. Hun vil følge 
opp dette fram mot veldedighetskonserten som vil bli arrangert i Øvre Rælingen kirke lørdag 5. mars 2016. 

Liv H Sandstad deltok 19.11 på en sangkulturkonferanse i forbindelse med det nasjonale prosjektet Krafttak for sang. Hun 
deltok her som representant for styret i Norsk viseforum. 

Åpen stue 
Rælingen kunstforenings yngste datterforening arrangerer møte onsdagen etter hver utstillingsåpning. I 2015 hadde vi til 
sammen 11 møter hvor Sandbekkstua har vært åpen fra kl 1100 til ca. kl 1330. Det blir servert kaffe og vafler. Aktuelle 
kåsører har vært invitert og har holdt foredrag kl 11:30, Det er også tid til prat og hygge.  

Vanligvis kommer mellom 20 og 30 besøkende til Sandbekkstua disse dagene.  Muligens hadde vi ny rekord med ca. 50 
besøkende da Jonny Johansen kåserte om Rælingen før og nå. 

Følgende kåserier er holdt 
14. januar I serien Kunstforeningen presenterer seg, var turen kommet til Maleklubben.  Kontaktpersonen, Wenche 
Halvorsen kåserte. 

4. februar Armfeldts arme: Historien om en katastrofe. Forfatteren Geir Pollen kåserte. 

25. februar Daniela fra Eritrea fortalte om landet sitt, om levesettet og kulturen. 

18. mars Katters adferd og forhold til mennesket. Bjarne Bråstad kåserte. 

15. april Bokdag i Åpen stue.  Mange av de frammøtte fortalte om En bok som har gjort inntrykk 
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 6. mai   Filosofisk samtale.  Filosof Eilin Høgmann Dehli ledet oss gjennom den filosofiske samtalen og dialogen. 

16. september Reisekåseri fra Sør Afrika. Martha Silsand og Turid Hea-Svebakken viste bilder og fortalte. 

30. september Reisekåseri fra Indokina. Anne Marie Madssveen viste bilder og fortalte. 

21. oktober  Rælingen før og nå. Jonny Johansen kåserte. 

11. november Nytt Nasjonalmuseum.   Per Odd Bakke kåserte. 

2. desember  Julemøte og besøk av Pia Syversen, som fortalte om bibliotektjenesten i Rælingen.  

Oddny Hoff, Hildegunn Romstad, Kjersti Jørstad, Harald Jørstad og Jorunn Grøndalen har vært ansvarlige for 
arrangementene, godt hjulpet av andre frivillige, spesielt Kari Halvorsen. Dette har vært spesielt aktuelt ved forfall for den 
faste gruppa og når tilstrømmingen av besøkende har vært ekstra stor. 

Økonomi 

Kåsørene får en ”kotekopp” med inskripsjon som utføres av Kjell Halvorsen. Eksterne foredragsholdere får honorar. 
Loddsalget har gjort arrangementene selvfinansierende. 

Regnskap vil bli levert Magne Versland for revisjon. 

Media 
Romerikes Blad har laget reportasjer og skapt blest om flere av utstillingene våre. I desember 2014 ble fotoklubben 
presentert i forbindelse med sin utstilling. 

Barnekunst 
Foreningen arbeider for å gi barn en opplevelse og forståelse av ekte kunst gjennom ”Barnas kunstklubb”. I 2013 fikk vi en 
avtale om halv pris på litografiet "Håpløs" av Ronny Bank. Vi selger dette til våre medlemmer uten provisjon med 
forutsetning om at det blir hengt på et barnerom. Det er i 2015 ikke gjennomført nye prosjekt.  

Internett 
Rælingen har hatt oppdaterte web-sider kontinuerlig siden 1996, og var første kunstforening med egne hjemmesider. 
Utvikling og teknisk drift av sidene gjøres kostnadsfritt av Nettaktiv, som også dekker leie av web-hotell. 
Datterforeningene oppdaterer selv sine egne sider i løsningen. 

RKF har egen facebook side. Ada Bakke er ansvarlig for oppdateringer. Det sendes også jevnlig ut nyhetsbrev.   

Turer og andre aktiviteter 
Utstillingsbesøk 

Vi videreførte invitasjon fra Akfo til Kunstmaraton i Sandvika med besøk i sommerutstillingen til Bærum kunstforening og 
med omvisning i diverse atelier på Fornebu. Likeledes Akfo sin invitasjon til foredrag og omvisning på Munchmuseet i 
forbindelse med utstillingen Van Gogh + Munch.  

Kunsttur til Barcelona 

Det ble gjennomført en svært vellykket kunsttur til Barcelona 24. – 28. september med 41 deltakere i regi av 
kunstforeningen. Magne Versland var ansvarlig for planlegging og gjennomføring. 

Turplaner for 2016 

Det planlegges i år tur til Wroclaw i Polen høsten 2016. Invitasjon vil bli presentert på årsmøtet. Det vil i tillegg bli 
arrangert utstillingsbesøk i mer eller mindre organiserte former gjennom året. 

Kommunens kulturuke 

Rælingen viseklubb arrangerte konsert med Åse Kleveland i Marikollen kultursal og RKF sin utstilling med Cathrine 
Knudsen åpnet i Sandbekkstua. 
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Kunstrelatert workshop 

Styret i RKF arrangerte i juni workshop to kvelder, en kveld med monoprint og en kveld med fotooverføring. Line Marsdal 
var kursholder og tiltaket ble godt mottatt.  

Haloween familiefest 

Haloween fest ble arrangert for første gang 2015. Det ble laget løype i skogen utenfor Sandbekkstua, synlig i mørket ved 
hjelp av fakler og reflekser. Det var her poster med oppgaver og spørsmål. Etterpå ble det servert gratis pølser og brus, 
boller og kaffe. Barna produserte fine tegninger med skumle motiver. Oppmøtet kunne vært bedre.  

Planer og oppgaver for 2016 
09.01 – 24.01.16 Utstilling: RKFs Malerklubb 

13.01.16 kl.11:00 Åpen Stue: Sissel Sjølli, Åse Barknes og Brit Westby 

30.01 – 14.02.16 Utstilling: Kristoffer Kråkstad 

03.02.16 kl.11:00 Åpen Stue: Egil Ramstad 

20.02 – 06.03.16 Utstilling: Tom Solem 

24.02.16 kl.11:00 Åpen Stue 

11.03.16 kl. 19:00 Konsert: Irsk konsert med Viseklubben Børre 

12.03 – 03.04.16 Utstilling: Nicolai Darre og Robin Haugaas 

16.03.16 kl.11:00 Åpen Stue: Marit Pentzen 

09.04 – 30.04.16 Utstilling: Grafikkutstilling 

13.04.16 kl.11:00 Åpen Stue: Tom Bengtson 

07.05 – 29.05.16 Utstilling: Lars Bru/Sylvia Eriksen 

11.05.16 kl.11:00 Åpen Stue 

04.06 – 19.06.16 Utstilling: Gunn Mari Grøttum 

27.05.16 kl. 19:00 Konsert: Rælingen Viseklubb, sommerkonsert 

25.06 – 31.07.16 Utstilling: RKFs Sommerutstilling 

Vanlige utstillinger er åpne lørdager og søndager kl 12:00 – 16:00 i utstillingsperioden. 

Tema for Åpen Stue annonseres på http://ralingen.kunstforening.no/. 

RKFs maleklubb møtes i Sandbekkstua mandager kl. 18.00 – 21.00 i sesongen. 

Klubbkvelder for RKFs fotoklubb og Rælingen Viseklubb og flere arrangementer: 
Følg med på http://ralingen.kunstforening.no, der du også kan melde deg på vårt nyhetsbrev. 

Høstprogrammet kommer senere.  

 

 

For styret i Rælingen kunstforening, Rælingen 27.01.2016 

Geir Hareide Andersen (sign)      Ada Bakke (sign) 

leder          styremedlem 
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