
Kulturkafeen flytter til Frivillighetens hus fra og med lørdag 11. april 
Ullensaker kommune vokser i stor fart, og aktivitet i kulturhuset det samme. Etter å ha drøftet med 
Enhet kultur har Frivilligsentralen og vertskapet som hver uke holder i Kulturkafeen, bestemt at vi 

fra påske flytter Kulturkafeen til Frivillighetens hus. Kulturkafeen blir som tidligere fra kl. 11-12.  
For kr 50 vil du få underholdning/ foredrag/ kåseri og kaffe og vafler til selvbetjening.  

 Lørdag 1. feb. 

 

Kulturkafeen: Rune Melby  
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.  
 
 
 

Tirsdag 4. feb. 

 

 

Kløfta Kulturkafè: Gamle slagere varer evig v/ Hans Arne 
kl. 1100-1300, Kløfta velhus  
Bill: 70 inkl. kaffe og vafler. Utlodning.  
Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel 

 Lørdag 8. feb. 

 

 

Kulturkafeen: Gamle slagere varer evig v/ Hans Arne 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.  
 
 
 

Fredag 14. feb. 
 

Valentine`s day kl. 1100-1400, Frivillighetens hus 
Underholdning v/ Akke. Servering av mat og kaffe. Utlodning. Fri entré. 
Arr: Det lille ekstra, Frivilligsentralen 

 

 Lørdag 15. feb. Kulturkafeen: Musikalske perler v/ Frikk Heide Steen 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.  
 
 
 
 

 Lørdag 22. feb. 

 

Kulturkafeen: Taffelpikene  
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
 
 
 

 Lørdag 29. feb. 

 

Kulturkafeen: Konsert med Stig Ulv kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Det sies at Stig Ulv representerer noe helt unikt på den norske 
musikkhimmelen i dag. Han er noe så sjeldent som et friminutt fra stress og 
mas. Det handler om han og gitaren. Og sjelefred, intet mindre. 
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.  
 

Hilsen Rita Fjeld Hovden, avdelingsleder Frivilligsentralen 
tlf: 66108438/ 90296332/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 

Adresse: Frivillighetens hus, Sveavegen 36, Jessheim 
For mer info se www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

NB! Med forbehold om feil og mangler 

mailto:frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen


Kommer… 

Søndag 15. mars 

 

Nasjonalteateret – En samtale med Liv Ullmann kl. 1500 
Bindende påmelding innen 19. februar. 
Forestillingen Liv er et nært møte med Liv Ullmann, der hun som en ekte 
historieforteller bretter ut sitt eventyrlige liv i en åpenhjertig samtale med 
Riksteatrets teatersjef Tom Remlov. Bill: 450. Togbill kjøpes av hver enkelt.  

Torsdag 2. april 

 

Hemmelig tur Fortløpende påmelding 
Bli med på en ny spennende dag til et sted, vi ikke har besøkt før. Bill: 650. 
Avreise: Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 0900, Jessheim stasjon kl. 0905,  
Kløfta stasjon kl. 0915.  
 
 

Fredag 3. april Seniorkabaret «Saftig og begeistret» på Nes kulturhus 
En variert forestilling som inneholder humor og alvor, galskap og 
ettertenksomhet, sketsjer og sang, ro, tempo, energi og har et folkelig preg. 
Bill: 650 inkl. buss og lunsj. Bindene påmelding innen 1. mars 

Onsdag 22. april  

 

Norsk Militær Tattoo 2020 - Offisiell åpningskonsert i Oslo konserthus 
Her får publikum en forsmak på tattoostemningen. Dette er en helt unik 
anledning til å oppleve flere av de beste militærkorpsene i verden på samme 
konsertscene. Fortløpende påmelding  

Juni  

 

Seniorferie i Ullensaker på Romerike folkehøgskole 
En kort uke i juni blir det mulighet for eldre som er ensomme å få gode dager 
med god mat, innholdsrike dager og sosialt samvær. Spørsmål - kontakt: 
- Røde Kors v/ Mette leder.omsorg@ullensakerrodekors.no, tlf 91108685 
- Frivilligsentralen v/ Rita frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
tlf. 66108438. Vi forbeholder oss retten til å prioritere deltakere.  
Arr: Ullensaker Røde Kors, Ullensaker Frivilligsentral Ullensaker kommune 

Faste tilbud 

 

Jessheim 
 Kulturkafeen lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
 Høvleri kafé mandag-fredag kl. 1000-1400 (avvik kan forekomme) 
 Datakafè 1. mandag i måneden kl. 1000-1200, Frivillighetens hus.  

Arr: Seniornett Ullensaker 
 «Livsgnisten» gågruppe tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivillighetens hus 
 Strikkekafé onsdag kl. 1100-1300, Frivillighetens hus. Arr: Ullensaker husflidslag 
 Maleklubb onsdag kl. 1000-1400, Frivillighetens hus  
 Hobbygruppe torsdag kl. 1000-1300, Frivillighetens hus  
 Seniordans torsdag kl. 1500-1730, Frivillighetens hus. Arr: Jessheim seniordans 
 Vevklubb annenhver torsdag kl. 1300-1700, Frivillighetens hus 

Kløfta 
 Kløfta Kulturkafé 1. tirsdag i mnd. kl. 1100-1300, Kløfta velhus  
 Nærmiljøtreff mandag kl. 1000-1300, Kløfta velhus  
 Dametrim mandag kl. 1400-1445, Kløfta velhus 

Nordkisa  
 «Livsgnisten» gågruppe onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole 
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