
Frivilligsentralen starter med matutlevering 
Mange personer trenger en hjelpende hånd. Takket være giverglede fra både dagligvarebutikker 
og privatpersoner kan vi dele ut mat og hygieneprodukter til de som er i en vanskelig økonomisk 
situasjon. Vi kommer tilbake med mer info om hvilke dager og klokkeslett det blir åpent, følg med 

på www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen   

Forbehold om endringer som følge av Korona-viruset 
Frivilligsentralen forholder seg til folkehelseinstituttet sine retningslinjer for Korona-viruset.  

Så alle turer og arrangement er med forbehold om endringer av retningslinjene. 

JULI 
Onsdag 1. juli 

 

Hagevandring på Fredholm på Skreia 
Fortløpende påmelding 
Fredholm hageopplevelser er en cottage garden du kan besøke på Toten om 
sommeren. Pris kr. 100 + transport. Om det blir buss eller privat biler 
bestemmes senere. Utlodning.  

AUGUST 

Mandag 10. aug. Hemmelig tur Fortløpende påmelding (Avvent betaling til 1. august). 
Bli med på en ny spennende dag til et sted, vi ikke har besøkt før. Bill: 700. 
Avreise: Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 0900, Jessheim stasjon kl. 0905,  
Kløfta stasjon kl. 0915.  
 
 

Torsdag 27. aug.  

 

Dagstur langs Telemarkskanalen 
Fortløpende påmelding.  
Kanaltur fra Lunde til Skien inkl. lunsj.  Kaffestopp med vafler.  
Pris 1.350 pr. person. Betaling innen 20. august. 
Avreise kl. 0730 fra Gjestad, Jessheim stasjon 0735, Kløfta Stasjon ca. 0745 

Lørdag 29. aug.  

 

Med Bacchus fra Bandakkanalen til Blom kl. 1500, Ullensaker kulturhus 
Det handler om alkoholens gleder og forbannelser, «spritet opp» med 
muntre vers, fuktige anekdoter - og musikk. Med Øyvind Straume og Håvard 
Svendsrud. Bill: 250 inkl. avgift. Overskuddet går til Ullensaker frivilligsentral. 
 

SEPTEMBER 

Tirsdag 1. sept. 

 

 

 

Kløfta Kulturkafè: Melodier av Freddy Kristoffersen fremføres av Trygve 
Ingebrigtsen kl. 1100-1300, Kløfta velhus  
Freddy Kristoffersen var en av Norges mest populære artister innen 
sjangeren gammeldans. Bill: 80 inkl. kaffe og vafler. Utlodning.  
Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel 

Torsdag 3. sept. Hemmelig tur Fortløpende påmelding  
Bli med på en ny spennende dag til et sted, vi ikke har besøkt før. Bill: 700. 
Avreise: Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 0900, Jessheim stasjon kl. 0905,  
Kløfta stasjon kl. 0915.  
 
 
 

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


 Lørdag 5. sept. 

 

 

Kulturkafeen: Mellom bakker og berg - med belg og streng  
kl. 1100-1200, Frivillighetens hus 
Med Håvard Svendsrud på trekkspill og Svein Haugen på kontrabass. 
Publikum får bl.a. høre noen av de mest kjente trekkspillvalsene, argentinsk 
og europeisk tango, fransk musette og mye annet. 
Bill: 50 inkl. kaffe og vaffel.  Arrangementet er en del av Friluftslivets uke. 

 Mandag 7. sept. 

 

 

Oppstart møteplassen Kløfta velhus  
Vi starter opp igjen møteplassen på Kløfta.  

 1030-1130 Sterk og stødig. Påmelding via Frivilligsentralen  
                  - se info på siste side 

 1130-1330 Sosialt. Kaffespleis kr 30  
 1330-1415 Dametrim. Kr. 20 

 

 Mandag 7. sept. Korpskonsert med Ullensaker veterankorps 
kl. 1100, Sagaparken v/ Frivillighetens hus 
Enkel servering. Utlodning. Fri entré. 
Arrangementet er en del av Friluftslivets uke. 
 
 
 
 

 Onsdag 9. sept. 

 

Aktivitetsdag kl. 1100-1500, Eidsvoll bygdetun 
Aktiviteter, natursti, allsang og mye annen moro. Underholdning v/ Hans 
Arne Trøen og Odd Arne Sørensen. Seniordans og Turlaget blir også med fra 
Ullensaker. Utlodning. Bill: 50 inkl. servering av varm lunsj, kaffe og noe til 
kaffen, samt busstransport. Fortløpende påmelding. Arrangementet er en del 
av Friluftslivets uke. Arr: Frivilligsentralene på Øvre Romerike 
 

 Torsdag 10. sept. 

 

Dagstur til Frivillighytta i Hurdal Avreise kl. 1030 i egne biler 
Gode muligheter for å gå en skogstur. Utlodning. Sosialt samvær. 
Servering av kaffe og litt å spise. Gratis deltakelse. Arrangementet er en del 
av Friluftslivets uke i Ullensaker. 
 

 Fredag 11. sept. 

 

 

Allsang i Parken v/ Akke  
kl. 1100, Sagaparken v/ Frivillighetens hus 
Enkel servering. Utlodning. Fri entré.  

Arrangementet er en del av Friluftslivets uke. 
 
 

 Lørdag 12 . sept. Kulturkafeen: Visebølgen 60-70-tallet v/ Roger Kristiansen 
kl. 1100-1200, Frivillighetens hus 
Bill: 50 inkl. kaffe og vaffel. 
Arrangementet er en del av Friluftslivets uke. 
 
 
 
 

 Lørdag 19. sept. 

 

 

Kulturkafeen: Arnardo slik jeg kjente han v/ John Granly  
kl. 1100-1200, Frivillighetens hus 
Bill: 50 inkl. kaffe og vaffel. 
 
 
 
 

 Lørdag 26. sept. 

 

Kulturkafeen: Kjente og kjære melodier v/ Per Spillemann  
kl. 1100-1200, Frivillighetens hus 
Bill: 50 inkl. kaffe og vaffel. 
 
 
 
 
 



Kommer… 

Torsdag 1. oktober 

 

Markering av Den Internasjonal Eldredagen kl. 1800, Frivillighetens hus 
- 50 år i musikken v/ Anita Hegerland  
Servering av kaffe og bløtkake og utlodning. Fri entré. 
Hjertelig velkommen til seniorer i Ullensaker 
Arr: Frivilligsentralen. Ullensaker eldreråd 

 

Torsdag 1. oktober 

 

Om trygghet og mestring med velferd teknologi i Ullensaker  
kl. 1000-1400, Frivillighetens hus 
Seniornett Ullensaker inviterer til informasjon dag om trygghet og mestring 
med velferd teknologi i Ullensaker. Enkel servering. Fri entré. Ingen 
påmelding. 

 

Torsdag 8. oktober Markering av Verdensdagen for psykisk helse 2020 
- Foredrag v/ Petter Uteligger kl. 1800, Quality Hotell Gardermoen  
Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele 
verden den 10. oktober. Tema for 2020 er: Spør mer - vær nysgjerrig. Salg av 
kaffe m.m. Fri entré. Det er plass til 400 personer i salen, men vi tar forbehold 
om at det kan bli færre plasser som følge av smitteverntiltak grunnet Korona-
viruset. Arr: Ullensaker Frivilligsentral, Ullensaker Mental helse, Ullensaker 
Røde kors, Natteravner Jessheim, Jessheim vgs, Ullensaker kommune, Quality 
Hotell Gardermoen 

Lørdag 24. oktober 

 

Hellbillies kl. 1900, Oslo konserthus 
Hellbillies må kunne kalles en institusjon i norsk kulturliv, og i 2020 vil bandet 
markere sine første 30 år med en stor jubileumsturné.  
Pris kr. 600 pluss felles transport. Fortløpende påmelding  

Lørdag 7. november 

 

Rakfiskfestivalen 2020 på Fagernes 
Smaksprøver (mat og drikke), folkehav og stor stemning preger dagen. 
Avreise fra Gjestad kl. 07.30. Jessheim Stasjon kl. 07.35 Vi kjører Hønefoss, Nes 
i Ådal, Fagernes. Ved ankomst Rakfiskfestivalen er det fritt fram til hjemreise 
kl. 17.00 Pris pr. person kr. 500. Vi må være minst 25. stk. for å reise, så ta med 
familie, venner og kjente og å bli med. Bindene påmelding innen 24. oktober  

Lørdag 5. desember 

 

Dagstur til Julemarkedet på Røros 
Med sine fargerike trehus, hvit snø som legger seg oppetter veggene og en 
blåtime som fortryller både store og små, danner verdensarven Røros den 
perfekte rammen for et utendørs julemarked. Fortløpende påmelding 
 

 

 

 



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. 1130-1330, Kløfta velhus  
 Dametrim mandag kl. 1330-1415, Kløfta velhus 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, mangler og endringer som følge av Korona-viruset 

Sterk og Stødig – balansetrening for deg 65+ 

Hender det at du føler deg ustø? Er du 65+? Merker du at balansen ikke er like god som før? 

Sterk og stødig er gruppetrening for seniorer, med fokus på balanse og styrke i beina. Du trenger ikke 
ha noen erfaring med trening fra tidligere, men du må kunne gå innendørs uten hjelpemiddel. 

Treningen varer en time og gjennomføres en gang i uka, på dagtid. Tilbudet er gratis.  

Treningen forgår på følgende steder: 
Nore Velhus, Nordkisa 

Gystad Velhus, Ekornrud 
Lykkebo, Jessheim 

Gjestad Bo- og aktivitetssenter, Jessheim 
Kløfta Velhus, Kløfta 

For mer informasjon og påmelding - kontakt Frivilligsentralen 
Arr: Ullensaker kommune v/ fysioergo i samarbeid med frivillige instruktører. n. 
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