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Årsmelding for 2016 
Brann i Sandbekkstua 
Natt til fredag 17. juni 2016 brant det i Sandbekkstua. Loftet er alvorlig skadet, og brannvesenet har blant annet skåret hull 
i ytterveggen og i taket over svalgangen. Hovedetasjen er mer eller mindre uberørt med unntak av litt fuktighet og sot.  

Utstillingen med Gunn Mari Grøttum fikk en brå avslutning en uke før tiden. Bildene i utstillingen og foreningens egne 
bilder som hang i lokalet ble sendt til Galleri Tonne i Oslo for rensing. Alle bildene er nå renset og returnert. 

Sandbekkstua hadde brannalarm koblet direkte til brannvesenet. Uten denne og deres raske utrykning, ville Sandbekkstua 
brent ned. Politiet har konkludert med at brannen var påsatt, men saken er nå henlagt fordi de ikke klarer å finne noen 
gjerningsperson. 

Sandbekkstua er eid og forsikret av Rælingen kommune. Det er nå i januar satt i gang arbeider for å reparere skadene. Vi 
har blitt lovet at arbeidene skal være ferdige til 2. juni 2017. Foreningen hadde forsikring som dekket kunsten vår og 
utstillingen som hang oppe, og vi har fått dekket alle utgifter knyttet til rensingen av bildene. Vi hadde også en 
inventarforsikring som vil bli brukt til å erstatte utstyr og inventar som var oppbevart på loftet. Denne saken er ikke 
avsluttet. 

De fleste utstillingene høsten 2016 ble gjennomført som planlagt, men i nye lokaler takket være Øvre Rælingen Kirke og 
Rælingen rådhus. I oktober kunne vi også, takket være Rælingen kommune, ta i bruk Mårbakken barnehage (nedlagt som 
barnehage sommeren 2016) som lokale for datterforeningene våre, møter og medlemsutstillinger. RKFs Åpen stue har 
holdt sine møter i Furukollhytta. Rælingen kommune kjøpte også inn utstillingsvegger til bruk i foajéen på Rælingen 
rådhus og ekstra bord og stoler til Mårbakken barnehage. 

Våren 2017 har alle kunstnerne trukket seg fra utstillingene på grunn av lokalene. Det er ikke det at lokalene på rådhuset er 
dårlige, men kunstnerne var blitt forespeilet å stille ut i Sandbekkstua med den stemningen som er der, og de vil vente på at 
det igjen blir mulig. Vi ser også at besøket er mye dårligere andre steder. 

Brannen medførte svært mye ekstraarbeid for styrets medlemmer, og mange har utmerket seg med en innsats langt ut over 
det man normalt regner med i et slikt verv. I tillegg har mange rundt foreningen hjulpet til, og vi vil spesielt nevne Øvre 
Rælingen Kirke, Kultur- og fritidsavdelingen og Teknisk avdeling i Rælingen kommune, Norges Varemesser og Lillestrøm 
Kultursenter. Uten velviljen fra de enkeltpersonene som vi møtte hos disse, så hadde dette blitt enda tøffere for oss. Men til 
tross for all innsats og hjelp, så ble perioden etter brannen preget av lite besøk på utstillingene, mye ekstra utgifter og 
vesentlig lavere inntekter fra formidlingen av kunst. Heldigvis har foreningen en solid økonomi som overlever 
underskuddet som følger av dette, men vi blir nødt til å følge økonomien nøye utover i 2017. 

Medlemmer 
Foreningen har 341 betalende medlemmer og ett æresmedlem ved årsskiftet, et mer enn i fjor.  I tillegg kommer 90 
familiemedlemmer slik at antall registrerte medlemmer er 431.  12 betalende medlemmer er innmeldt i løpet av 2016 mot 
13 i 2015 så tilgangen er stabil.  Det er fortsatt viktig å se på tiltak for å bevare, og om mulig, øke antall medlemmer.  

216 (50%) av medlemmene bor utenfor kommunen, og 199 (46%) av medlemmene er mer eller mindre aktive i 
datterforeningene.  277 (63%) av medlemmene og 245 (72%) av de betalende medlemmene har registrert e-postadresse. 
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Styret og tillitsvalgte 
Styret har i perioden 30.01. 2016 – 3.02. 2017 bestått av: 

Styremedlemmer Varamedlemmer 
Geir Hareide Andersen, leder * Harald Jørstad 

Ada Bakke, nestleder Eva Nigar 

Hanne Rognerud, kasserer Birthe Christensen 

Anny Aune, regnskapsfører Anne Berit Knudsen 

Annik Grue, sekretær  

Magne Versland, medlem  

Kari Sharma, medlem  

Oddny Hoff, medlem 

* Geir Hareide Andersen hadde permisjon fra styret fra februar til august 2016 for å jobbe med egen kunst, men avbrøt 
permisjonen etter brannen i juni 2016. Ada Bakke fungerte som leder i denne perioden. 

Husstyret Revisorer  
Kari Hareide Lønstad Terje Moberg 

Astrid M. Olsen Arild Rambøl 

Nero Sharma 

Anne Berit Knudsen  (styrets representant)  

Vaktledere Valgkomité 
Kari Sharma Frode Delbekk 

Inger Christensen Lene Haanshus 

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. 

Annik Grue, møtt for RKF i Rælingen kulturråd. 

Liv Hoel Sandstad, varamedlem i Norsk Viseforums Landsstyre til april 2016 og som Rælingen Viseklubbs representant i 
Rælingen kulturråd. 

Styremøter 

Det er avholdt 9 ordinære og 3 ekstraordinære styremøter med 70 behandlede saker i perioden, juleavslutning, samt en del 
arbeidsmøter i forbindelse med utstillingene og prosjekter. 

Utstillingskomiteen 
Komiteen har fulgt opp utstillingsprogrammet for 2016 og lagt frem forslag til utstillingsprogram for 2017 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 RKFs Maleklubb, RKFs Fotoklubb 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 frem for styret til endelig godkjenning. Utstillingskomiteen har ikke hatt noe ansvar for 
Sommerutstillingen, men tatt hensyn til den når vi har foreslått utstillere. 

Det ble gjort endringer i programmet etter brannen. Endelige program fremgår av utstillingsoversikten. Det er også gjort 
endringer for våren 2017 hvor de fleste av utstillingene flyttes til 2018. 
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Vaktkomiteen 
Det ble gjennomført 65 vakter; 35 vakter på våren i Sandbekkstua, og 30 vakter på høsten i Øvre Rælingen kirke og 
Rælingen rådhus. I tillegg sørget RKFs Maleklubb for vaktene under sin utstilling. En stor takk til Kari Sharma og Inger 
Christensen som organiserte vaktene. Vaktene gjør en uvurderlig innsats, og vi er dem stor takk skyldig. 

Utstillinger 
I 2016 viste kunstforeningen totalt 14 utstillinger i ulike teknikker, uttrykk og tematikk, inkludert sommerutstillingen. 

Sted Utstiller 
Formidling 
brutto 

Antall 
besøkende 

Sandbekkstua RKFs Maleklubb 10 250  202 

      --- '' --- Kristoffer F. Krogstad 0  166 

      --- '' --- Tom Solem 101 350  465 

      --- '' --- Nicolai Darre / Robin Haugaas 4 500  230 

      --- '' --- Grafikkutstilling 38 500  366 

      --- '' --- Sylvi Eriksen / Lars Erik Eibak Bru 10 550  280 

      --- '' --- Gunn Mari Grøttum 20 200  179 

Øvre Rælingen Kirke Sommerutstillingen 193 700  462 

      --- '' --- Ingebjørg Vatne 2 500  80 

 Rælingen rådhus Kjetil Skøien 0  82 

      --- '' --- Fra eget skattkammer 0   

      --- '' --- Rælingsutstillingen 1 000  93 

      --- '' --- Frode Delbekk / Anita Grenager 1 800  102 

      --- '' --- RKFs Fotoklubb 5 500  78 

 Total brutto omsetning 389 850  2 785 

Det har vært gjennomført minikonserter ved åpningene for å skape blest og hygge, med unntak av utstillingen med Kjetil 
Skøien hvor kunstneren fremførte deler av sin performance «Første og siste setning». 

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. 

I Rælingen rådhus har det i tillegg vært mange besøkende i rådhusets åpningstid som har sett utstillingene uten at de blir 
talt med i oversikten. 

Sommerutstilling 
Årets utstilling ble planlagt som tidligere år. I år bestemte vi oss også for å utvide utstillingen med en helg, slik at det ble 5 
helger mot tidligere års 4. I år hadde vi fått tak i vel så bra kunstnere som tidligere år. I år var det Kersti Hoberg og Eva 
Søstuen som var vakter i utstillingsperioden, de har vært med oss i flere år. Rælingen Kunstforening hadde en 
prosjektgruppe som var ansvarlig for utstillingen. 

Brannen i Sandbekkstua medførte at Sandbekkstua ikke kunne brukes som utstillingslokale. Alle krefter i kunstforeningens 
styre ble engasjert for likevel å få gjennomført vår nå tradisjonelle utstilling. På kort tid klarte vi å foreta åpning som 
planlagt den 25. juni, men med et annet utstillingslokale. Gode krefter og en utrolig velvilje fra menigheten gav oss tilgang 
til kirkesalen i Øvre Rælingen Kirke. 

Utstillingslokalet fikk vi leie uten kostnad. Dessverre for oss og kommunens sommertilbud ble ikke utstillingen så godt 
besøkt som tidligere år. Besøksantallet ble halvert, og summen formidlet kunst ble redusert med 36 %. Dette til tross for at 
vi satset mer på annonsering, 30 %. Av formidlet kunst ser vi at dette var riktig, 27 % av formidlingen skjedde til kjøpere 
utenfor vårt tradisjonelle område. 
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Innsatsen fra medlemmer i styret vårt og av våre vakter var i år mye større enn tidligere år. Likevel formidlet vi mindre 
kunst i år enn tidligere. En nedgang på kr 107 300,00. Kostnadene økte med kr 11 000,00. Dette skyldes hovedsakelig økte 
annonsekostnader, pluss frakt av kunst og ekstra forsikringer. Kostnader direkte knyttet til brannen er beregnet til 
ca kr 4 400,00. 

Det økonomiske resultatet av årets sommerutstilling ble kr 26 017 i underskudd. Hadde vi hatt et år med normal omsetning 
og ingen kostnader med brannen hadde vi sannsynligvis hatt et positivt resultat på ca kr 5 000. Sannsynligvis enda større, 
da antall besøkende helt sikkert hadde vært høyere. 

Vi er veldig takknemlige for at Rælingen kommune dekket kr 15 000,- av underskuddet vårt slik at underskuddet til 
regnskapet ble redusert til kr 11 017,-. 

I følge avtale med kommunen, skal overskudd bruktes til aktiviteter for barn og ungdom i kommunen. Vi hadde overskudd 
etter Sommerutstillingen i 2015, og som en del av den kulturelle skolesekken, fikk 7. klassingene i Rælingen tilbud om å 
besøke vår utstilling i september. I år var utstiller Kjetil Skøien, og ansvarlig fra RKF side var Liv Hoel Sandstad. Elevene 
søkte inspirasjon i bildene, og lagde så sine egne kunstverk. Kunstneren hadde ikke anledning til å være til stede sammen 
med elevene, men flere fra kunstforeningen stilte opp og var sammen med elevene. 

2 av barnehagene i kommunen, Løvenstad barnehage og Elgen Barnehage, hadde sagt seg interessert i å være med på 
prosjektet; ” Pynting av trær til sommerutstillingen 2016”, og det ble bevilget kr. 2000 til hver. Pynten er klar til å henges 
opp i trærne når Sandbekkstua igjen åpnes. 

Økonomi 
Omsetningen i år har vært kr 389 850 mot kr 704 496 i fjor. Årsresultat for foreningen viser et underskudd på kr 63 585.  
Tilsvarende tall i fjor var et underskudd på kr 23 096. Resultatet fremkommer som underskudd i RKFs totalregnskap på             
kr 66 047. Åpen stue har et overskudd på kr 271, Rælingen viseklubb har et overskudd på kr 2 181, og RKFs Maleklubb et 
overskudd på kr 20. 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. 
Årets resultat foreslås ført mot de enkelte enheters frie egenkapital. Verdien av varige driftsmidler etter avskriving og vår 
kunstsamling er kr 749 908, en økning på kr 19 908 fra i fjor. Omløpsmidler ved årsskiftet er kr 396 907, en nedgang på kr 
94 086 fra fjorårets beløp kr 490 994. Den totale balansen er dermed på kr 1 146 815. 

Andelen bunden egenkapital i moderklubben er kr 200 000. 

Rælingen 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 våre bilder henger på Løvenstadtunet. I tillegg har vi den store samlingen ”Ca 25 tegninger” av Olav 
Christoffer Jenssen som har 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.  

Samarbeid 
Rælingen kommune 

Vi har alltid hatt et godt samarbeid, men i år har vi virkelig fått merke hvor viktig det er at Rælingen kommune ser verdien 
av det arbeidet vi gjør. De har hjulpet oss på alle måter de har hatt anledning til, både med utstyr, plass til utstillinger og 
nye lokaler for datterforeningene våre. Spesielt vil vi nevne kultursjef Kirsten Hauso, leder av avdelingen for kultur og 
fritid, og driftsleder Stig-Erling Hansen som stod på for oss for at vi skulle kunne gjennomføre utstillingene våre. 

Stipendprosjekt 

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

Det har ikke vært noe aktivitet i 2016.  

Kunststipend 
Foreningen har ikke delt ut eget stipend i 2016. 
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Huskomitéen 
Huskomitèen har bestått av: Astrid Olsen, Anne Berit Knudsen, Kari Hareide Lønstad og Nero Sharma. 

Astrid, Kari og Anne Berit har vært ansvarlige for å kjøpe inn kaffe/te, kjeks og div. forbruksmateriell til Sandbekkstua.   
Nero har hatt ansvaret for at belysningen i Sandbekkstua har vært i orden, i tillegg til "vaktmester-oppgaver". 

Huskomitèen arrangerte den årlige vårdugnaden 2. mai. I tillegg til husvask både i selve stua og våthuset, ble det ryddet og 
rakt på uteområdet, og den lyse treskulpturen ble rengjort og oljet. Det ble leid inn et rengjøringsbyrå til å vaske vegger og 
tak fordi det var vanskelig å få tak i nok folk til dugnad på det tidspunktet dugnaden måtte gjennomføres på grunn av 
utstillingsperiodene. 

I tiden etter brannen i Sandbekkstua har vi sørget for innkjøp til utstillinger og møter i Mårbakken, Rådhuset og 
sommerutstillingen i Rælingen kirke, samt vask i Mårbakken. 

Vask 

Avtalen med Lions Petrine, Rælingen, om vask av stua fortsatte, men det har naturlig nok ikke vært vasket etter brannen. 

Skinnesystem i Sandbekkstua 
Det har i 2016 blitt montert skinner for oppheng av bilder i Sandbekkstua for å unngå å spikre i veggene. 

RKFs Maleklubb 
Vi treffes fortsatt hver mandag fra kl. 17.00 – 21.00 og de onsdager som var ledige.  

I juni brant loftet i Sandbekkstua og den ble da stengt. Dette skjedde like etter vi hadde tatt sommerferie og etter ferien var 
huset ikke satt i stand. Men vi fikk lov av Rælingen kommune å ta i bruk Nedre Mårbakken barnehage som er nedlagt som 
barnehage og sto tom. Barnehagen ligger på toppen av Blystadlia og lokalene passer perfekt for oss. Vi kom litt senere i 
gang enn planlagt. Vi startet opp 26. september 2016 med maling. 

Ved årets start hadde vi 21 medlemmer. Etter sommeren er det 3 medlemmer som har sluttet. Vi er blitt enige om ikke å ta 
inn nye medlemmer før høsten 2017 på grunn av at situasjonen bør bli mer avklart. 

Dette året har det vært Wenche Halvorsen og Anne Grøntvedt som har hatt ansvar for RKFs Maleklubb både når det 
gjelder informasjon og regnskap. Grethe Grønnestad har vært utstillingsansvarlig og Hildegunn Romstad reiseansvarlig. 
Anne Berit Knudsen har vært revisor. 

Aktiviteter 2016 
• Medlemsutstilling i januar 2016, solgte 8 bilder 
• Dagstur til Tønsberg, 5 medlemmer besøkte Haugar Vestfold Kunstmuseum 
• Korreksjon med Geir Yttervik en kveld 
• Fast utstilling i Rælingen Bibliotek 
• Rælingen Rådhus, 3 medlemmer stilte ut   
• Malekurs med kunstneren Andreas Refsum, 14 medlemmer deltok 
• Sommer og juleavslutning for RKFs Maleklubbs medlemmer 
• Flere medlemmer har deltatt på kurs i inn og utland 
• Noen medlemmer har deltatt på utstillinger utenom RKFs Maleklubb 
• Utstilling i Nedre Mårbakken Barnehage med kafe og kunstlotteri. Vi solgte 6 bilder og det var ca 60 besøkende. 
• Et medlem ble antatt på Romeriksutstillingen og 4 medlemmer ble antatt på Rælingsutstillingen 

RKFs Fotoklubb 
I styret er Hege Martinsen (styreleder) Anne Lillehaug Berg (Varamedlem) Kåre Lenvik (Varamedlem) 

Aktivitetene er holdt etter samme mønster som tidligere og bestått av bildevisningskvelder, klubbkvelder og utflukter. 

I tillegg har vi hatt noen workshop og samarbeidet med Gammelbanken Fotoklubb og Rælingen Kulturskole. 
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Gjennom året har vi hatt: 

 11 utflukter 

 10 bildevisningskvelder 

 9 klubbkvelder med foredrag og konkurransen "Kveldens Bilde" 

  Fotoutstilling "Stillhet" 

  Workshop 

  Fotostafett i Botanisk Hage 

  Sommeravslutning, middag i Lillestrøm 

  Juleavslutning, middag i Strømmen 

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. 

Vi har hatt et samarbeid med Rælingen Kulturskole. De jobbet med forestillingen HAIRSPRAY. Fotoklubben ble forespurt 
om vi ville ta bilder til Programbladet deres. Leif Egil Olsen, Jan Helge Johansen, Raffaele Ragazzon og Hege Martinsen 
stilte opp under en øvelse og fotograferte. De ble veldig fornøyde med bildene. 

Årets fotoutstilling med tema Stillhet var veldig flott. Utstillingene våre blir bedre og bedre for hvert år. Vi fikk mange 
gode tilbakemeldinger. Vi solgte også denne gangen 4 bilder. 

Vi har også i år hatt et samarbeid med Gammelbanken fotoklubb. Denne gangen vurderte de bildene våre og temaet vi 
hadde var kontrast. De rangerte bildene og vi fikk tilbakemelding på de 10 beste bildene. 

På grunn av Brannen i Sandbekkstua ble starten på høsten litt trøblete, men det ble løst ved at vi var så heldige og fikk 
bruke SFO på Kurland Skole i starten til Mårbakken barnehage ble klargjort. 

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

Alt i alt har vi hatt et variert og fint fotoår. 

Rælingen viseklubb 
Rælingen viseklubb er en selvstendig datterklubb innen Rælingen kunstforening. 

Klubben har hatt et aktivt år med mange arrangementer, flest i egen regi, men også ved deltakelse som inviterte aktører. 
Inntil sommeren 2016 disponerte klubben Sandbekkstua til både klubbkvelder, øving og arrangementer. Da det oppsto 
brann i Sandbekkstua sommeren 2016, måtte klubben se seg om etter andre lokaler. 

Årsmøtet ble arrangert torsdag 21. Januar 2016. 

Styret har bestått av: 
Leder: Liv Hoel Sandstad 1. varamedlem: Even Monsrud 
Sekretær: Kjersti Holmin 2. varamedlem: Ingelise Brynlund 
Kasserer: Oddrun Stoll 
Styremedlem: Ikke valgt 
Revisor: Liv Lønnkvist 
Materialforvalter: Liv Hoel Sandstad 

Det lyktes ikke å finne kandidat til verv som styremedlem, så klubben har vært drevet med mye fremmøte for 1. 
varamedlem Even Monsrud.              

Liv Hoel Sandstad satt som varamedlem i Norsk Viseforums Landsstyre til april 2016 (i 10 år). 

Kjell H og Liv deltok ved NVFs landsmøte i Oslo. 

Liv Hoel Sandstad har møtt som viseklubbens representant i Rælingen kulturråd og har vært et av rådets medlemmer i 
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komitéen for Rælingskvelden som arrangeres i Marikollen kultursal i oktober. Even Monsrud møter også i kulturrådet som 
leder i Rælingen trekkspillklubb. Begge har deltatt i møter i forbindelse med Fjerdingby sentrumsutvikling med nye 
kulturlokaler. 

Medlemmer 

Pr. 10.01.16: 59 medl.(inkl.16 familiemedlemmer) 

Ved årets slutt hadde vi 60 medl. (inkl. 17 fam.medl.)  1 er utmeldt f.o.m. 2017. 

Ca. 8 – 10 deltar aktivt på klubbkveldene. 2 nye innmeldinger. 

Styremøter 

I beretningsperioden 21.01.2016 – 19.01.2017, har det vært avholdt 8 styremøter og blitt behandlet 50 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, konserter i egen regi og deltakelse på 
eksterne arrangementer. Varamedlemmene innkalles til alle styremøtene. 

Klubbkvelder og øvingskvelder 

Det er avholdt 7 klubbkvelder, inkludert klubbkveld som ble arrangert etter formell avslutning av årsmøtet, og i forbindelse 
med øving til sommerkonsert Nr.7 er juleavslutning. 

Det har vært avholdt lydkurs under ledelse av Cato Ermesjø, med 6 deltakere. 

Til en del av kveldene har det vært oppgitt tema for valg av viser som skal fremføres. I tillegg til solo og/eller 
gruppeframføring synges det også allsanger. Deler av et par klubbkvelder har også vært satt av til innøving av sanger for 
visekor til sommerkonserten. 

Astrid Olsen har ledet visekoret. 

Etter generelt dårlig fremmøte av medlemmer på klubbkvelder og egne konserter, ble det etter brannen i Sandbekkstua, 
bestemt å legge klubbens aktiviteter på is høsten 2016. Høstens eneste klubbkveld var lagt til Mårbakken barnehage, hvor 
det var 8 fremmøtte inkl. styret. Vi leide trivelige Furukollhytta til årets juleavslutning med 22 deltakere. 

Konserter og visekvelder og opptredener for RKF og andre steder 

5. mars Medlemmer fra RVK deltok på veldedighetskonsert i Øvre Rælingen Kirke. Liv H S satt også i 
arrangementskomitéen initiert av kirka og flyktning- og inkluderingsenheten i Rælingen. (Dugnad: 
Sammen for flyktninger.) 

11. mars  Konsert med Viseklubben Børre i Sandbekkstua. 

17. mars Liv Hoel Sandstad og Kjell Hovde m/F.Finsen underholdt på AGA seniorklubb. 

27. mai Sommerkonsert i Sandbekkstua – utendørskonsert med Tema: Viser på tvers. Her hadde vi Little Big 
Band som unge gjesteartister med 4 gode nummer. 

5. juni: RVK deltok med noen medlemmer på Fjerdingbyfestivalen v/bygdetunåpning      

2. september Låtskriverkonsert med Liv Lønnkvist, Tom Bengtson, Cato Ermesjø og Kjell Hovde. Konserten ble holdt 
på Heimen i forbindelse med kulturuka. 

16. september RVK arrangerte i samarbeid med Astrid Olsen en gjenforeningskonsert med hennes kull som forlot 
musikklinja ved Bergen lærerskole i 1971. Den ble   holdt på Fjerdingby trivselssenter med tema: 
Sjangermix. 

Andre arrangementer og møter 

Flere av klubbens medlemmer har underholdt ved utstillingsåpninger hos RKF, og mange har på direkte forespørsel fartet 
rundt og underholdt i nærområdet og i Oslo/Akershus (i lag/ foreninger og institusjoner). 

Oddrun og Liv H S deltok som bøssebærere fra RVK under årets TV-aksjon. 
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ØNV-arrangement. Mattias DW, Oddrun S og Liv HS deltok ved Nordisk visefestival hjemme hos Kjell Hovde i Enebakk i 
juni.  Mattias  og Kjell deltok og opptrådte også på høsttreffet i okt. på Gavelstad gjestegård i Svarstad.                 

Krafttak for sang sin sangkulturkonferanse i Oslo i oktober hadde Liv HS som deltaker. Årets tema var «Sang som middel 
til inkludering av flyktninger og asylsøkere». 

Brannen på loftet i Sandbekkstua gjorde oss ikke bare husløse, men vi mistet også det vi hadde på loftet av verdifullt 
utstyr- musikkanlegg, roll-up, barkrakker, «kaféutstyr» mm. og dessverre en del av gavene fra R. Sandbrekke bl.a. gamle 
visebøker. Liv deltok i sommer i noen ekstraordinære styremøter i RKF med datterklubber. Det må nevnes stor velvillighet 
overfor oss fra kultursjef Kirsten Hauso og kulturkonsulent Ranveig Huse for å bidra med konsertlokaler i sept. 

En del ekstraarbeid har brannen ført til. Håper vi er «hjemme» igjen før neste årsmelding. 

Åpen stue 
Åpen stue, Rælingen kunstforenings yngste datterforening, ble startet våren 2009. Vi har åpent hver tredje onsdag, 
onsdagen etter utstillingsåpning, til sammen 11 ganger. På grunn av brannen i Sandbekkstua i juni, har vi fått leie 
Furukollhytta av Rælingen skiklubb i høstterminen. Stua 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 disse dagene.  Muligens hadde vi ny rekord 
med ca. 50 besøkende da Tom Bengtson kåserte om Fugle- og dyreliv i Rælingsmarka. 

Kåsørene får en” kotekopp” med inskripsjon som utføres av Kjell Halvorsen. 

Følgende kåserier er holdt 

13. januar Strikkekunst i Sandbekkstua ved Sissel Sjølli, Åse Barknes og Brit Westby 

3. februar Minner fra Ramstad gård og Huldreheim ved Egil Ramstad 

24. februar Rælingen skiklubb, litt historikk, nåtid og framtid? ved Kjell Kristoffersen 

16. mars Møte med medmennesker, om Visitortjenesten ved Ullersmo fengsel, ved Marit Pentzen 

13. april Fugle- og dyreliv i Rælingsmarka, ved Tom Bengtson   

11. mai  Hunden, i menneskets tjeneste, ved Kristin Prestrud  

7. september Løvenstad i 1970 åra, ved Turid Abelset og Jorunn Grøndalen 

28. september Landsforbundet mot stoffmisbruk, ved Bettina Blakstad  

19. oktober  I Karl XIIs fotspor for 300 år siden, ved Lene Skovholt  

9. november Til Topps! Til Galdhøpiggen med 1000 flyktninger, ved Einar Grøndalen 

30. november Sagn, fortellinger og eventyr fra Romerike, ved Astrid Skedsmo  Vi hadde også Julemøte med grøt, 
spekemat mm.  

Oddny Hoff, Hildegunn Romstad, Kjersti og Harald Jørstad og Jorunn Grøndalen har dannet «basisgruppa» for 
arrangementene. Hildegunn overtok ansvaret som kasserer fra 1. januar. Oddny ble «sykmeldt» 9. september og ut året. 
Kari Halvorsen og Turid Abelset har vært faste vikarer og mange hjelper til «underveis».   

Økonomi 

Enkelte eksterne foredragsholdere får honorar og eventuelt dekning av reiseutgifter. Loddsalget har gjort arrangementene 
selvfinansierende. 

Regnskap er levert Magne Versland for revisjon. 

Media 
Romerikes Blad har i løpet av året laget bare en sak fra utstillingsåpningene våre, en meget positiv kommentar om RKFs 
Maleklubbs utstilling og foreningen generelt. I tillegg laget de sak om brannen i Sandbekkstua og etterpå om at vi likevel 
ville gjennomføre Sommerutstillingen. RKF er spesielt skuffet over at Romerikes Blad ikke hadde journalist på åpningen 
av Kjetil Skøiens utstillingsåpning på Rælingen rådhus i september 2016. 
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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 2016 ikke gjennomført nye prosjekt.  

Internett 
Rælingen har hatt oppdaterte web-sider kontinuerlig siden 1996, og var første kunstforening med egne hjemmesider. 
Teknisk drift av sidene gjøres kostnadsfritt av Nettaktiv, som også dekker leie av web-hotell. Datterforeningene oppdaterer 
selv sine egne sider i løsningen. Det er nå behov for å oppdatere de tekniske løsningene, og det nye styret planlegger å ta 
tak i dette. 

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

Turer og andre aktiviteter 
Kunsttur til Wroclaw 

Det ble gjennomført en svært vellykket kunsttur til Wroclaw 23. – 26. september med 35 deltakere i regi av 
kunstforeningen. Magne Versland var ansvarlig for planlegging og gjennomføring. 

Turplaner for 2017 

Det planlegges i år tur til Århus i Danmark høsten 2017. Invitasjon vil bli presentert på årsmøtet. 

Rælingen Kommunes Kulturpris 2016 

Rælingen Kommunes Kulturpris 2016 ble tildelt Geir Hareide Andersen. I begrunnelsen nevnes spesielt hans innsats i 
Rælingen kunstforening siden han kom inn i styret i 1994. 

Kommunens kulturuke 

Låtskriverkonsert med Liv Lønnkvist, Tom Bengtson, Cato Ermesjø og Kjell Hovde. Konserten ble holdt på Heimen i 
forbindelse med kulturuka. RKF sin utstilling med Kjetil Skøien åpnet på Rælingen rådhus. 

Kunstrelatert workshop 

Styret i RKF inviterte til workshop med Line Marsdal for ungdommer 16-18 år 1. november, men denne måtte avlyses på 
grunn av manglende påmeldinger. 

Planer og oppgaver for 2017 
På grunn av brannen i Sandbekkstua har utstillingsplanene for våren 2017 blitt avlyst med unntak av den tradisjonelle 
utstillingen i RKFs Maleklubb. Alle kunstnerne har trukket seg fra utstillingene på grunn av lokalene. Det er ikke det at 
lokalene på rådhuset er katastrofalt dårlige, men Sandbekkstua er så mye bedre, og de vil vente til de kan stille ut der. 

Tema for Åpen Stue annonseres på http://ralingen.kunstforening.no, og de møtes foreløpig i Furukollhytta. 

RKFs Maleklubb møtes foreløpig i Mårbakken Barnehage i Blystadlia 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. 

 

For styret i Rælingen kunstforening, Rælingen 30.01.2017 

Geir Hareide Andersen (sign)      Ada Bakke (sign) 

Leder          Nestleder 
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