
 
 

Pakkhusets kulturkafé 
Kr. 50 inkl. kaffe og kake. Underholdning/foredrag starter kl. 1100. 

• 28. juni: Folkelig musikk i mange fasonger" v/ Håvard Svendsrud og Svein  
• 2. juli: Sanger for oss som har levd en stund v/ Raymond Løvhaugen 
• 9. juli: Hurra for Lalla v/ Ingvild Storhaug 
• 16. juli: Sommer med Per Spillemann v/ Per Andersen 
• 23. juli: MnM - musikk i mange valører 
• 30. juli: Med kjente toner på gjengrodde stier. Trekkspill og sang dedikert Freddy Kristoffersen 

v/ Trygve Ingebretsen 
• 6. august: Historien om Ludvik Karlsen v/ John Granly 
• 13. august: Åsmund O Vinjes siste ferd v/ Hans Østeng 
• 20. august: Vår felles fortid v/ Per Huseby 
• 27. august: Trond Granlund trio 

 

Turer & Arrangement

Onsdag 23. juni 

 

St. Hans feiring kl. 1500-1800, Frivillighetens hus 
Frivilligsentralen inviterer til St.Hans feiring. Det blir underholdning og 
servering av rømmegrøt og spekemat Kr. 50,- pr. person / utlodning. 
Arrangementer er delvis finansiert av DAM stiftelsen. 
Maks 50 personer. Påmelding innen 20. juni. 

Mandag 28. juni 

 

Fredholm hageopplevelser - dagstur 
Bli med på en hyggelig rolig tur til Fredholm hageopplevelser på Skreia 
Turen passer for alle! - Rullator eller staver er ingen utfordring for å bli med. 
Vi tar med noen hjelpere som bidrar om det trengs. Turen koster kr. 100 pr. 
person. Maks 30 plasser. Avreise kl. 10.30 fra Jessheim stasjon. 
Arrangementer er delvis finansiert av DAM stiftelsen. Fortløpende påmelding. 

Mandag 12. juli 

 

 

Hadeland glassverk – dagstur 
Frivilligsentralen reiser på dagstur til Hadeland glassverk. Maks 30 plasser. 
Avreise fra Jessheim Stasjon kl. 09.00. Hjemreise kl. 14.00. Buss kr 100. Hver 
enkelt betaler selv det de vil spise. Ønsker man billett til den flotte 
kunstutstillingen med Monet kjøpes den av hver enkelt og koster kr 179,- 
(honnør). Arrangementer er delvis finansiert av DAM Stiftelsen.  
Fortløpende påmelding 



Torsdag 15. juli 

 

Grillfest kl. 1100-1300, Frivillighetens hus 
Grillmat. Underholdning. Utlodning.  
Kr. 50. Påmelding. 
 

 

Mandag 19. juli 

 

Blaafarveværket – dagstur 
Avreise fra Coop Obs kl. 0900. Jessheim stasjon 0905, Kløfta stasjon 0920 

Skulle du trenge parkering av egen bil, gi beskjed til Frivilligsentralen i god 
tid. Pris pr. person kr 100. Kunstbillett, mat og drikke kjøpes av hver enkelt. 
Turen dekkes delvis av midler fra Dam stiftelsen Fortløpende påmelding 

 

Onsdag 21. juli 

 

Jordbærfest kl. 1100-1300, Frivillighetens hus 
Velkommen til jordbærfest med underholdning og utlodning.   
"Finn et strå å træ dom på" Fri entré. Påmelding. 

 

Mandag 2. aug. 

 

 

Døkkjemo`n - dagstur 
Lyst til å få bli med en tur til Døkkjemo`n og få oppleve "Mo`n" sammen med 
stikjente, og ikke minst få historiene av forfatteren av bokserien "Lassejenta" 
og andre som vokste opp i trange kår ved Vorma`s bred, ved Butrappa?  

Avreise fra Frivillighetens hus kl. 1030 i egne biler. Flott om alle kan notere 
om de har plass til flere i bilen så alle de som ønsker kan bli med. 
Fortløpende påmelding. 

Mandag 23. aug. 

 

 

Domkirkeodden på Hamar – dagstur 
Avreise fra Coop Obs kl. 0900. Jessheim stasjon 0905, Kløfta stasjon 0920 

Skulle du trenge parkering av egen bil, gi beskjed til Frivilligsentralen i god 
tid.  
 
Pris pr. person kr 200, som dekker buss, inngang og lunsj. Turen dekkes 
delvis av midler fra Dam stiftelsen Fortløpende påmelding 

29. aug. - 1. sept. 

 

 

Høsttur 2021 
Bli med på tur til Geiranger, Ålesund og Molde. Kun 30 plasser pga. 
koronarestriksjoner. Kr 6.000 i dobbelt rom / kr 6.500 i enkeltrom. Turen 
dekkes delvis av midler fra DAM stiftelsen. Fortløpende påmelding. 

 
 

 

 

 

 



Kommer… 

Tirsdag 7. sept. 
 

Turkonsert med Frikk Heide-Steen 
Konserten er ved Andelva bak Eidsvoll bygningen 
Frikk Heide-Steen kommer med sine musikere, og vil ta oss med inn i 
musikkens pæler, i nydelige omgivelser. To turmuligheter: De som ønsker blir 
med på en times gåtur, er klare til å gå kl. 1645 fra parkeringen v/ Eidsvoll 
bygningen De øvrige går fra den samme parkeringen kl. 1730. 
Ingen påmelding.  
Arrangementet støttes av midler fra Viken fylkeskommune og er gratis. 
Arrangementet er en del av Friluftslivets uke i Ullensaker. 
Arr: Frivilligsentralene på Øvre Romerike 
 

Mandag 1. nov. 
 
 

Verdensdagen for Psykisk helse 2021 - Adil Khan 
Tema 2021: Livet under og etter en pandemi. Vær oppmerksom. Vær til stede. 
Følg opp. I år får vi besøk av Adil Kahn som forteller om motgang, 
utenforskap, inkludering, mestring, selvdisiplin, viktigheten av å ta vare på 
egen psykisk helse, empati og kjærlighet.  
 
Arrangementet blir dagtid, men vi kommer tilbake til eksakt klokkeslett og 
sted tidlig september.  
Arr: Ullensaker Frivilligsentral, Ullensaker kommune, Ullensaker Røde kors, 
Natteravner Jessheim, Lions Club Jessheim, Jessheim vgs., Ullensaker Mental 
helse 
 

21. november 

 

Hellbillies «30-år på vegen» 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. 700 inkl. konsertbillett og buss, med støtte fra Dam stiftelsen 
Fortløpende påmelding  

Søndag 28. nov. 

 

Julemarked kl. 1100-1700, Frivillighetens hus 
Fortløpende påmelding for stands. 
 
 
 

5. desember 

 

 

Adam Douglas kl. 1500, Oslo konserthus 
An American Holiday kommer tilbake! Turneene i 2018 og 2019 var begge 
utsolgt, så Adam Douglas inviterer derfor også i 2021 til en storslått 
julekonsert med et amerikansk fokus. Bill: 700 inkl. konsertbillett og buss, med 
støtte fra Dam stiftelsen. Fortløpende påmelding. 
 
 

 September 2022 

 

 

Sør-England med besøk på bl.a. Downtown Abby  
Sør-England er et skattehus med halmtak, vakre hager, mange slott og 
storslåtte katedraler. Her står kulturskattene i utgangspunktet side om side. I 
turen vår mangler vi ikke noe av dette, vi besøker og fornemmer romertiden 
frem til dagens populære TV serie! 
Bindende påmelding innen 1. mai 2021. Minimum 25 deltakere. 
 

 



Faste tilbud 

 

Jessheim 
• Pakkhusets kulturkafé fredag kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
• Høvleri kafé mand.- fred. kl. 10-14/lørd og sønd kl. 11-14 (avvik kan 

forekomme) 
• Datakafé Hver tirsdag kl. 1300-1400, Frivillighetens hus. Arr: Seniornett 

Ullensaker 
• Bingo mandag kl. 1100-1230, Frivillighetens hus. Oppstart 12. juli 
• «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. Oppstart 25. august 
• Seniordans torsdag kl. 1500-1730, Frivillighetens hus. Arr: Jessheim 

seniordans. Oppstart 26. august 
• Vevklubb annenhver torsdag kl. 1300-1700, Frivillighetens hus. Oppstart 26. 

august 

 

 

Frivilligsentralen forholder seg til folkehelseinstituttets retningslinjer for Korona-viruset.  
Så alle turer og arrangement er med forbehold om endringer av retningslinjene. 

Hilsen Rita Fjeld Hovden, avdelingsleder Frivilligsentralen 
tlf: 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 
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