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Årsmelding for 2013
Medlemmer
Foreningen har 400 betalende medlemmer og ett æresmedlem ved årsskiftet, en økning på 7. Men det er heller
ikke i 2013 utmeldt noen medlemmer på grunn av manglende kontingent, så det reelle tallet medlemmer er
lavere. (Basert på regnskapet er det registrert innbetaling av 338 kontingenter og ett gavekort. Sammen med 14
innmeldinger høsten 2013, tyder dette på totalt 353 medlemmer ved årsskiftet. I tillegg kommer 114 registrerte
familiemedlemmer, slik at antallet registrerte medlemmer er 514. 26 betalende medlemmer er innmeldt i løpet
av 2013. 250 (49 %) av medlemmene bor utenfor kommunen, og 236 (46 %) av medlemmene er mer eller
mindre aktive i en av datterforeningene. 337 (66 %) av medlemmene, og 310 (78%) av de betalende
medlemmene, har registrert e-postadresse.

Styret og tillitsvalgte
Styret har i perioden 26.01.2013 – 24.01.2014 bestått av:
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Geir Hareide Andersen, leder
Magne Versland, kasserer
Anny Aune, regnskapsfører
Harald Jørstad, sekretær
Oddny Hoff
Maria Søylen Jahr
Jahn Haldorsen

Bee Ellingsen
Eva Nigar
Frode Georg Strindin
Kari Sharma
Truls Krogh

Husstyret

Revisorer

Jorunn Grøndalen, utleie +++
Kari Hareide Lønstad
Hege Martinsen
Jahn Haldorsen (styrets representant)

Terje Moberg
Arild Rambøl

Vaktledere

Valgkomité

Jorunn Grøndalen
Hege Martinsen

Jorunn Grøndalen

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.
Medlemmer fra styret i Rælingen Viseklubb har møtt i Rælingen kulturråd.
Styremøter

Det er avholdt 10 styremøter med 115 behandlede saker i perioden, samt en del arbeidsmøter i forbindelse med
utstillingene og prosjekter.

Utstillingskomitéen
Komiteen har i 2013 hatt 3 møter og drøftet forslag til utstillingsprogram for 2013 og 2014.
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I likhet med tidligere, har en tatt utgangspunkt i at RKF skal ha utstillinger hvor våre egne 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 lagt fram for styret til endelig godkjenning. Utstillingskomiteen har ikke hatt noe
ansvar for ”Sommerutstillingen”, men tatt hensyn til den når vi har foreslått utstillere.

Vaktkomitéen
Det ble gjennomført 72 vakter i Sandbekkstua fordelt på 36 på våren og 36 på høsten (doble vakter på åpningen
av Pushwagner-utstillingen). Maleklubben sørget selv for vaktene under sin utstilling i tillegg. En stor takk til
Jorunn Grøndalen og Hege Martinsen som organiserte vaktene. Vaktene gjør en uvurderlig innsats og vi er dem
stor takk skyldig.

Utstillinger
I 2013 viste kunstforeningen totalt 13 utstillinger i Sandbekkstua i ulike teknikker, uttrykk og tematikk,
inkludert sommerutstillingen.
Periode

Salg (brutto)

Besøkende

05.01 - 20.01

Maleklubben

13 750

211

26.01 - 10.02

Frode Strindin

5 450

255

16.02 - 03.03

Sigmund Olsvik

18 320

191

09.03 - 24.03

Anne Lise Gjøstøl

0

336

06.04 - 21.04

Lene Akopian

7 195

214

28.04 - 12.05

Jan Baker

27 200

266

25.05 - 09.06

Pippip Ferner (Apalnes)

9 250

225

30.06 - 29.07

Sommerutstillingen

190 270

778

24.08 - 22.09

Pushwagner
+ Bøker

392 000
24 816

1 254

28.09 - 13.10

Tove Jensen / Michael Hillkirk

13 970

368

19.10 - 03.11

Rælingsutstillingen

8 495

352

09.11 - 24.11

Ronny Bank

18 875

396

01.12 - 16.12

Fotoklubben

2 500

208

732 066

5 054

Sum brutto omsetning

Det har stort sett 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.

Pushwagner
24. august 2013 tok flere hundre mennesker imot kunstneren Hariton Pushwagner a.k.a. Terje Brofos da han
ankom Rælingen kunstforening og Sandbekkstua på standsmessig vis i kunstforeningslederens 1961 Chrysler
Newport Convertible. Det ble en fantastisk opplevelse for alle. Pushwagner-biograf Petter Mejlænder holdt et
glimrende innlegg, og Arild Stav og Svein Skulstad spilte jazz så Pushwagner fikk tårer i øynene. Inne i stua
hang utstillingen klar for publikum, og en stund var det nesten kaos med journalister, fotografering,
autografjakt, boksigneringer og hektisk salg av bilder. Midt oppe i det hele kunne man tidvis se Pushwagner i
storform. Han tegnet i bøker, på bordplater og t-skjorter, og laget masse ablegøyer. Da han dro etter 2 1/2 time
sa han at han ikke hadde hatt det så moro på 73 år, og det tror vi ham på.
Og som journalist Øyvind Mo Larsen avsluttet sin lovprising av utstillingen i Romerikes Blad: "Men det er litt
deilig å tenke på at det ligger ekstremt god kunst i bånn her. Da spiller det ingen rolle at hypen er som den er.
For Pushwagner leverer både på lerret og "in person"!"
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Sommerutstilling
Kunstforeningen arrangerte også i 2013 sommerutstilling i Sandbekkstua. Robin Hareide Andersen og Eva
Søstuen var leid inn som vakter, og sørget for en god gjennomføring sammen med medlemmer i 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 del av kulturlivet i kommunen vår. Det ble solgt kunst for kr 181 400-, som var en vesentlig nedgang
fra kr 276 500,- året før, og utstillingen fikk et underskudd på kr 4 067,-. Det er vanskelig å si noe om hvorfor
salget ble dårligere enn året før. Sommerutstillingen ble i 2013 markedsført på samme nivå som i 2012.
Annonse i Aftenposten kulturmagasin K bidro til besøk fra store deler av Oslo-området.
Overskuddet fra 2012 på kr 30 200,- ble, ifølge avtale med kommunen, brukt til aktiviteter for barn/ungdom.
RKF hadde satt ned en arbeidsgruppe bestående av Maria Søilen Jahr, Harald Jørstad, Oddny Hoff og Turid
Abelseth. Arbeidsgruppen samarbeidet med leder av kulturskolen og kulturavdelingen i kommunen, Rune
Thieme.
Arbeidsgruppen satte opp et svært vellykket prosjekt under Pushwagner-.utstillingen 24.08 - 22.09: Alle 6.klassingene i Rælingen besøkte utstillingen og fikk forsøke å tegne som Pushwagner med kyndig veiledning av
kunstnerne Gunhild Vegge og Lasse Kolsrud.

Økonomi
Omsetningen i år har vært kr 898 208,85 mot kr 652 968,22 i fjor. Årsresultatet viser et overskudd på
kr 15 935,44. Tilsvarende tall i fjor var et overskudd på kr 44 239,72. Overskuddet er fordelt mellom
moderklubben kr 8 030,91 og Viseklubben kr 9 948,53 med fratrekk av Åpen stue sitt underskudd på kr 2 044,-.
Resultatene er foreslått disponert til fri egenkapital. Verdien på inventar og vår kunstsamling er i regnskapet
kr 738 123,50, en økning på kr 20 531,- fra i fjor. Omløpsmidler ved årsskiftet var kr 480 103,01, en økning på
kr 26 796,60 fra fjorårets kr 453 306,41. Den totale balansen er dermed på kr 1 218 226,51, opp kr 47 327,60.
Se for øvrig regnskapet og revisors beretning.
Andelen bunden egenkapital i moderklubben er kr 200 000,00. Den frie egenkapital i moderklubben er kr 912
807, for Viseklubben er den kr 63 596,00 og for Åpen stue kr 1 259,00.
Rælingen Viseklubb (RVK) og RKFs Åpen stue fører egne regnskap, og resultat og balanse er tatt med i RKFs
regnskap.

Vår kunstsamling
En stor del av våre bilder henger fortsatt på Løvenstadtunet, på Rådhuset og på Smedstad skole. Våre fem
utendørsskulpturer er plassert i området rundt Sandbekkstua. Kunsten er i våre regnskap bokført med en verdi
på kr 325 667,50 og forsikret for totalt kr 325.000,- , og omfatter egen og andres kunst på utstilling og lagring
før og etter utstilling. Egenandelen er kr 500,- for malerier og kr 5 000,- for skulpturer, dog ikke for
Millenniumsskulpturen hvor egenandelen er kr 6 000,-. I tillegg kommer samlingen ”Ca 25 tegninger” på
30 kunstverk gitt i gave av Olav Christopher Jenssen, og som kommunen etter avtale har tatt på seg ansvaret for
å forsikre. Samlingen er plassert i foajéen i Rælingen rådhus hvor den er montert på en egen vegg som er
spesiallaget for samlingen. Verdien på denne er satt til kr 375.000 basert på en tidligere verdivurdering gitt av
Blomqvist på ca kr 13.000,- pr stk.
Registrering av vår kunst
Styret besluttet høsten 2010 å gå gjennom hele kunstsamlingen på nytt for å kontrollere at samlingen er inntakt.
Arbeidet startet i 2011, og en foreløpig rapport er fremlagt for styret. Det er tatt hensyn til de foreløpige
verdivurderinger i regnskapet og i forsikringer. Arbeidet ble fortsatt i 2013, og arbeidsgruppen bestående av
styrets sekretær og kasserer vil legge frem en rapport på årsmøtet.

Samarbeid
Rælingen kommune

Vi har hatt et godt samarbeid med kommunen. Vi har deltatt på møter/konferanser som kommunen har invitert
til og vært med på arrangementer i regi av kommunen.
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Stipendprosjekt
RKF deltar i et stipendprosjektet sammen med maleren Tore Hogstvedt og Rælingen kommune. Stipendet ble i
2013 tildelt Maria Søylen Jahr i en seremoni under Rælingskvelden 2013. Stipendet ble delt ut av Tore
Hogstvedt og RKFs leder.

Kunststipend
Foreningen har ikke delt ut eget stipend i 2013.

Dugnad og Sandbekkstua
Huskomitéen har i 2013 bestått av Jorunn Grøndalen, Hege Martinsen, Kari Hareide Lønstad og Jahn
Haldorsen. Jorunn har vært ansvarlig for utleie av stua.
Hege og Kari har tatt seg av nødvendige innkjøp av forbruksvarer som kaffe/te, kjeks, lys etc.
Aktiviteter i 2013

• Huskomitéen har hatt et møte i begynnelsen av 2013, øvrig kontakt har skjedd via telefon og e-post.
• Arrangerte dugnad 21. mai. Det var mange fremmøtte som vasket hytta og våthuset.
Oppslagstavle og skilting

Det er behov for en oppslagstavle for kunstforeningen utenfor Sandbekkstua. Det ble lenge forsøkt å få en
avklaring på å sette opp en felles tavle sammen med kommunen, men de har nå satt opp en egen tavle hvor det
ikke er plass til kunstforeningens oppslag. Arbeidet med en egen tavle vil fortsette i 2014, og den vil
sannsynligvis bli plassert på samme side av Kongeveien som Sandbekkstua ligger.
Det arbeides også med å få en bedre løsning på utstillingsskiltet ved hovedveien slik at det skal bli enklere for
vaktene. Området det gjelder ligger under Lørenskog kommune, og representanter fra styret har hatt møte med
en representant fra teknisk avdeling derfra. Så langt har Lørenskog kommune flyttet skiltstolpen og senket
skiltet slik at det er lettere tilgjengelig. Vi har presentert skisser for en løsning på skiltingen for Lørenskog
kommune, og arbeidet vil fortsette i 2014.
Vask

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

Maleklubben
Vi treffes regelmessig i Sandbekkstua for å male og utveksle meninger om maling og kunst i sin alminnelighet.
Vi treffes mandager kl 18-21, samt onsdag formiddag kl 10-14 når det er mulighet for det i
utstillingsperiodene. Formiddagsmaling er en populær mulighet hos flere av medlemmene. Det å være i
Sandbekkstua med kunst med ulikt uttrykk gir oss inspirasjon til egne malerier. For at dette skal fungere
optimalt har vi utarbeidet egne retningslinjer.
Vi har hatt følgende aktiviteter i 2013: Medlemsutstilling i Sandbekkstua, månedens bilde i Rælingen bibliotek
og utstilling på Trivselsenteret, Fjerdingby. Flere medlemmer har deltatt på juryerte utstillinger. Tre stykker
fikk antatt bilder på Romeriksutstillingen. 13 stykker fikk antatt bilder på Rælingsutstillingen. I tillegg har flere
av medlemmene deltatt på eller hatt egne utstillinger. Studietur til Munch museet "Det moderne øye". Spesielt i
2013, var en lenge planlagt tur til Paris. Her fikk vi god hjelp av Magne Versland i kunstforeningen til
bestilling av hotell og transport. 10 av maleklubbens ca 20 medlemmer deltok på turen. Vi dro for å se på kunst
og ha det hyggelig sosialt. To sosiale kvelder; sommer- og juleavslutning.

Fotoklubben
I styret: Hanne Rognerud (styreformann), Anne Lillehaug Berg (styremedlem) , Petter Gundhus (styremedlem)
og Sølvi Åsvik (Styremedlem)
2013 var jubileumsår for fotoklubben som hadde sitt første møte i september 2003. Styret ble utvidet med en
person for å få flere ressurser til 10års-markeringen. Aktivitetene har vært holdt etter samme mønster som
tidligere og primært bestått av bildevisningskvelder, klubbkvelder og utflukter.

Side 5 av 8
Gjennom året har det vært avholdt:
• 9 bildevisninger
• 8 klubbkvelder med foredrag og konkurransen “Kveldens Bilde”
• 9 utflukter
• Fotostafett
• Fotoutstilling
• Workshop
• 4 sosiale kvelder, sommeravslutning, middag og juleavslutning i tillegg til Jubileumsmiddag.
• Jubileums/-helgetur
En av klubbkveldene ble erstattet av åpent møte om utstillingsteknikk.
Vi har fått nye, dyktige medlemmer gjennom året, og den aktive ”kjernen” har økt.
Vårsemesteret hadde i perioder få frammøtte, mens høsten var veldig bra. Flere har tatt aktivt del i
bildevurderingene og nye innspill har kommet fram og gitt inspirasjon.
Workshop med makrofotografering av insekter var populært, og vi fikk mange positive tilbakemeldinger.
Aktiviteten på Facebook-siden vår har stagnert, men mange bruker fortsatt siden både til å kommentere og å
legge inn egne bilder. Vi kan bli flinkere til å kommentere innlegg for å gjøre siden mer attraktiv slik at den
fortsatt kan være en viktig kommunikasjonskanal for fotoklubbens medlemmer.
Årets fotoutstilling, “Trio” var veldig bra, kanskje den beste noen sinne, og den fikk svært mange gode
tilbakemeldinger. Utstillingen ble åpnet av Tom Bengtson som var den som holdt det aller første foredraget på
fotoklubbens aller første møte for 10 år siden. Vi solgte to bilder under utstillingen, det er vi fornøyd med.
Vi har også noen utfordringer. Det tekniske utstyret er noe foreldet, og bildekvaliteten på veggen er ikke bra,
kontrastene blir dårlige og bildene kuttes. I tillegg har det vært problemer med at gjester har med laptop med
nyere programvare som ikke kommuniserer særlig godt med den gamle prosjektoren. Ettersom det stort sett er
bilder kveldene våre dreier seg om, er vi spesielt opptatt av at utstyret gjengir bildene så riktig som mulig. Vi
har dermed et ønske om at det kjøpes inn en ny prosjektor for å øke bildekvaliteten.
Totalt sett har det vært et aktivt og spennende år. Programmet har vært variert og har hatt temaer og utflukter
som burde gi alle mulighet til å finne noe de liker i løpet av året samtidig som noen av temaene har utfordret
medlemmene til å gå inn på sjangere de ellers ikke ville ha forsøkt seg på.
For oss i styret har det vært nok morsomt og lærerikt år.

Viseklubben
Klubben har også i 2013 hatt et aktivt år med mange arrangementer, flest i egen regi, men også som inviterte
aktører. Klubben disponerer Sandbekkstua til alle arrangementer.
Årsmøtet ble arrangert 17. januar 2013.
Styret har bestått av

Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:

Astrid Margrete Olsen
Jorunn Grøndalen
Ragnhild Storlid
Jan Eigil Bakke

1. varamedlem:
2. varamedlem:

Per Øby
Even Monsrud

Revisor:

Liv Lønnkvist

Materialforvalter:

Liv Hoel Sandstad

Liv Sandstad har vært vararepresentant i landsstyret for Norsk viseforum (NVF). Kjell Hovde sitter i
kulturpolitisk utvalg i NVF. Astrid Olsen, Liv Sandstad og Kjell Hovde var på årsmøtet i Østnorsk Viseforum
(ØNV) og Liv ble en av delegatene fra ØNV til NVF's landsmøte. Liv Sandstad og Kjell Hovde har, gjennom
NVF, sagt ja til å være med i et utvalg som i samarbeid med Musikk i skolen, skal jobbe for å styrke sangen i
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skolen. Dette arbeidet er et tiltak under Krafttak for sang, 2012-16. Ragnhild Storlid møtte som klubbens
representant på møte i Rælingen kulturråd januar 2013. Astrid Olsen møtte i kulturrådet 2. april og 18.
september. Astrid Olsen og Jorunn Grøndalen møtte i Kulturrådets kulturforum 14. mars. Tema: markedsføring.
Medlemmer

Per 31.12.2013 har RVK 56 medlemmer hvorav 13 er familiemedlemmer. Dette er en økning på 5 fra
foregående år.
Styremøter

Det har vært avholdt 6 styremøter og behandlet 33 saker. Varamedlemmene er bedt om å møte på styremøtene
så ofte som mulig. Av saker som er behandlet er først og fremst planlegging av klubbkvelder og konserter og
deltakelse på eksterne arrangementer.
Klubbkvelder og øvelseskvelder

Det er avholdt ni klubbkvelder, inkludert klubbkveld som ble arrangert etter formell avslutning av årsmøtet og i
forbindelse med juleavslutningen i desember. Oppgave som ”visevert” går på omgang mellom medlemmene.
Til de fleste klubbkveldene oppgis et tema for valg av viser som skal framføres. I tillegg til solo- eller
gruppeframføringer synges også allsanger. Cirka halvparten av klubbens medlemmer er aktive.
Fire kvelder er benyttet til øvelseskvelder, innøving av sanger som fremføres av et visekor ved konserter i
klubbens egen regi.
Konserter

Klubben har arrangert fire konserter i og ved Sandbekkstua:
23. mai: artist Geirr Lystrup
31. mai Sommerkonsert. Klubbens egne medlemmer opptrer
6. september: Ola Bremnes og Terje Nohr Olsen, Konsert i forbindelse med kommunens kulturuke.
24 oktober. Konsert. Klubbens egne medlemmer opptrådde.
Alle konsertene har vært meget vellykkede og godt besøkt.
Etter konsertene har vi hatt ”Åpen scene”
Andre arrangementer

Medlemmer av viseklubben har deltatt med to opptredener på Rælingen kommunes ”markedsdager” den
8. september.
På møtet i Østnorsk viseforum i oktober opptrådde Liv Lønnkvist, Kjell Hovde og Ingelise Brynlund.
Flere medlemmer, blant annet en gruppe som har anledning til å øve på dagtid, har opptrådt på ulike
arrangement i institusjoner, lag og foreninger.
Annet

Vi er stolte av at en av viseklubbens stiftere, Liv Lønnkvist, har fått antatt en av sine selvdiktede viser som
bidrag til Østnorsk visebok, utgitt av Østnorsk viseforum, utgitt i høst. En annen sentral person i klubben, Tom
Bengtson, har satt melodier til dikt av Asbjørn Dørumsgard. Tom har i høst, i samarbeid med Rælingen
historielag og Kulturskolen, utgitt en CD hvor han synger disse visene.

Åpen stue
Åpen stue, Rælingen kunstforenings yngste datterforening, har vært arrangert hver tredje onsdag, onsdagen
etter utstillingsåpning, til sammen 11 ganger. Sandbekkstua har vært åpen fra kl 11.00 til ca kl 13.30. Det blir
servert kaffe og vafler. Turgåere og andre som disponerer tiden sin på dagen prater og hygger seg. Aktuelle
kåsører har vært invitert og har holdt foredrag ca kl 11.30.
Vanligvis kommer mellom 20 og 30 besøkende til Sandbekkstua disse dagene. Rekorden i år var 13. november
da Tom Bengtson fortalte om turstier i Rælingen og i tillegg fremførte dikt av Asbjørn Dørumsgard som han
har komponert musikk til. Mer enn 50 tilhørere møtte opp denne dagen.
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Følgende kåserier er holdt

9. januar

Et dikt jeg er glad i. Deltakerne ble invitert til å fremføre et dikt de var glad i og hvorfor.

30. januar

Fjell-landet Nepal – en vandring mellom 10 av verdens 16 høyeste fjell. Finn Giæver fortalte og
viste lysbilder.

20. februar

Nyord i Norsk. Språkforsker Boye Wangensten kåserte.

13. mars

Herr Kunstmaleren Bendik Riis. Finn Jacob Jacobsen presenterte biografien og fortalte om livet
og kunsten til Bendik Riis.

10. april

Stemmerett i 100. Turid Abelset ga oss et tilbakeblikk på kampen for kvinners stemmerett.

8. mai

Dyre- og fugleliv i Rælingsmarka. Bjørn Ivar Ringdal kåserte og viste bilder.

4. september Tema: Sopp. Bjørn Abelset hadde plukket sopp og viste og fortalte oss om de soppartene som det
er lettest å plukke. (På grunn av kollisjon ved bruk av Sandbekkstua, var vi utenfor stua denne
onsdagen og hadde heldigvis værgudene på vår side).
2. oktober

Tema: Nyttevekster. Nina Berge kåserte og viste bilder av noen av våre nyttevekster.

23. oktober

Skogfinnene i Norge. Ann Merete Furuberg kåserte.

13. november Turstier i Rælingsmarka. Tom Bengtson kåserte og viste bilder. Han sang også viser, dikt av
Asbjørn Dørumsgard som han hadde satt musikk til og gitt ut CD fra.
4. desember

Julemøte med grøt med mer. Bjørn Birch leste julehistorier og fortalte om og spilte musikk fra
oppsetningen av Scrooge

Organisasjonsform

Oddny Hoff, Hildegunn Romstad, Harald og Kjersti Jørstad og Jorunn Grøndalen har dannet ”basisgruppa” for
arrangementet, godt hjulpet av Kari Halvorsen og andre frivillige ved eventuelt forfall fra 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 revideres av RKFs kasserer Magne Versland.

Media
Romerikes Blad har laget reportasjer og skapt blest om flere av utstillingene våre. Spesielt bra dekning fikk vår
utstillingsåpning med Pushwagner i august.
7. desember 2013 ble RKFs styreleder presentert i Romerikes Blad som del av artikkelserien Kulturens ildsjeler
med god reklame for kunstforeningen.

Kunstorientering
Vi er en av deltakerforeningene i ”Kunstorientering i Akershus” hvor deltakerne kan vinne flotte premier ved å
besøke minst fire av kunstforeningene i Akershus. Flere av foreningens medlemmer er med i jakten på
premiene.

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. Tilbudet vil vare utover våren 2014.

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. Datterforeninger kan selv oppdatere sine egne sider i løsningen.
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Turer og andre aktiviteter
Kommunens kulturuke

Viseklubben arrangerte konsert med "Ola Bremnes", utstillingen med Pushwagner hang oppe, og Åpen stue
hadde foredrag om sopp ved Bjørn Abelset under kulturuken.
Utstillingsbesøk

Det ble gjennomført et besøk på Olav Christopher Jenssens utstilling på Henie Onstad Kunstsenter på
Høvikodden torsdag 14. mars 2013.
Kunsttur til Bilbao

Det ble 05. – 08. oktober 2013 gjennomført en svært vellykket kunsttur til Bilbao med 45 deltakere i regi av
kunstforeningen. Magne Versland var ansvarlig for planlegging og gjennomføring.
Turplaner for 2014

Etter tidligere års vellykkede kunstturer, er det stor interesse for ny tur, og det er planlagt tur til Nice høsten
2014.
Det vil i tillegg bli arrangert utstillingsbesøk i mer eller mindre organiserte former gjennom året.

Planer og oppgaver
Våren 2014
04/01 - 19/01
25/01 - 09/02
15/02 - 02/03
08/03 - 23/03
28/03
29/03 - 13/04
26/04 - 11/05
18/05 - 08/06
31/05
28/06 - 27/07

Utstilling: RKFs Maleklubbs egen utstilling
Utstilling: Inger Skybak Eggesvik, tegninger
Utstilling: Petter Nøstdal, malerier
Utstilling: Rolf H. Gulbrandsen, akvareller
Konsert: Tabita and the Bluegras Reunion
Utstilling: Peer Winsnes, fotografi
Utstilling: Wanda Hareim, malerier
Utstilling: Grethe Lillian Wold, malerier
Konsert: Rælingen Viseklubbs sommerkonsert
Utstilling: RKFs Sommerutstilling

Høsten 2014
16/8 - 30/8
06/9 - 21/9
27/9 – 12/10
18/10 - 02/11
08/11 - 23/11
29/11 - 14/12

Utstilling: Margret Reykdal, malerier
Utstilling: Karl-Erik Harr, billedkunst
Utstilling: Christer Karlstad, malerier
Utstilling: Rælingsutstillingen, juryert
Utstilling: Rino Larsen, billedkunst
Utstilling: RKFs Fotoklubben, fotografier

Åpen Stue arrangeres onsdager etter utstillingsåpninger kl. 11.00 – 13.30.
RKFs maleklubb møtes i Sandbekkstua mandager kl. 18.00 – 21.00 i sesongen. Programmet for RKFs
Fotoklubb og Rælingen Viseklubb er tilgjengelig på ralingen.kunstforening.no.

For styret i Rælingen kunstforening, Rælingen 26.01.14

Geir Hareide Andersen (sign.)
Leder

