
Pakkhusets kulturkafé 
Kr. 50 inkl. kaffe og kake fra kl. 1030. Underholdning/foredrag starter kl. 1100. 

•    8. oktober: Musikalske favoritter v/ Kari Gjærum 
• 15. oktober: Evert Taubes eventyrlige viser v/ Lars Klevstrand  
• 22. oktober: Emil Solli Tangen 
• 29. oktober: To herrer med utlagt sjarm v/ Philip Kruse og Reidar Myhre 

Turer & Arrangement

Fredag 1. okt. 

 
 
 

Eldredagen! – Underholdningsvogna «Ticket to ride – en musikalsk 
reise fra New York til Paris» kl. 1100, Frivillighetens hus 
Underholdningsvogna bringer storbyen og verden litt nærmere med musikk 
som kan gi enhver lyst til å pakke kofferten. Vi nevner artister som Edit Piaf, 
Ella Fitzgerald, Django Reinhardt og The Beatles, og sanger som “Les 
Champs Elysées”, “That’s amore!” og “Manhattan”. 
Hilsen fra ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher. Gratis kake og kaffe. Fri 
entré. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset plass pga. korona-
restriksjoner. Arr: Frivilligsentralen, Ullensaker eldreråd  

Mandag 4. okt. 

 

Vi utforsker Hadeland! – besøk til bl.a. Søsterkirkene 
Vi reiser til Hadeland der vi bl.a. besøker Søsterkirkene med omvising. I 
tillegg spiser vi lunsj. Avreise kl. 0845 fra Kløfta stasjon, 09.00 fra Jessheim 
stasjon 
Pris kr. 250 pr. person. Fortløpende påmelding. 

Torsdag 7. okt. 

 

 

Kløfta kulturkafé: Guren Hagen kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
Guren Hagen er en av Norges fremste visekunstnere og en historieforteller 
av rang. Han har et trofast publikum både på konserter og ved 
radioapparatene. Underholdning, kaffe og vafler kr. 80 inkl. kaffe og vafler.  
Arr: Frivilligsentralen i samarbeid med Kløfta vel 

Torsdag 7. okt. Oppstart – nytt tilbud! Barnefamilier ønskes velkommen til middag!  
Torsdag 7. oktober starter Frivilligsentralen og Røde Kors opp med gratis 
middagstilbud til familier i Ullensaker som sliter med å få økonomien til å 
strekke til og har barn til og med barneskolealder. Torsdager kl.14.00 til 
kl.16.00 serveres det gratis middag i Frivillighetens hus. 
Arr: Ullensaker Frivilligsentral, Ullensaker Røde Kors 

8. - 10. oktober 
 

Malehelg med kunstner Greta Karine Braathen Fortløpende påmelding. 
Bli med på malehelg med kunstner Greta Karine Braathen. Greta Karine 
Braathen ble født på Grefsen i Oslo, men bor i dag på Jessheim. Hun har 
malt gjennom store deler av livet, både akryl på canvas og oljemaling.  

• Tid: 8. - 10. oktober 2021. Fredag ettermiddag, hele lørdag og søndag 
• Du må selv ta med: maling, pensler og duk til underlag 
• Pris kr. 2.000 



11.-12. okt. 

 

Overnattingstur til Sjusjøen - for deg som sliter psykisk 
Tilbudet går til deg som er knyttet opp til psykisk helsevern i Ullensaker. Vi 
inviterer deg til Sjusjøen med overnatting på Rustad hotell & fjellstue. 
Egenandel kr. 200 som dekker både overnatting og mat.  
Fortløpende påmelding til Østafor og Myrvegen. 
 

Torsdag 14 okt. 
 

Gjestfrihetens kraft – fellesskap og livet etter pandemien  
kl. 1830, Frivillighetens hus  
Forfatter og foredragsholder v/ Per Arne Dahl prater om sin bok. 
Enkel servering. Fri entré. 
  
 

Mandag 18. okt.  Nytt tilbud! Er livet i perioder vanskelig? – Vi ønsker deg velkommen til 
gratis middag med dessert kl. 1500, Frivillighetens hus 
Velkommen til et hyggelig måltid kl. 1500: 

- 18. oktober - 15. november - 13. desember 
De som kommer, vil og få tilbud om å få med seg litt ekstra mat hjem. 

Onsdag 20. okt. 
 

Rekefest kl. 1700, Frivillighetens hus 
Fortløpende påmelding.  

Torsdag 28. okt. 
 

Wallmans – bli med på show! kl. 1900 
Velkommen til et forrykende show med en miks av tidligere og nye 
shownummer og en deilig 4-retters meny med sesongens beste råvarer.  
Kr. 900 pr. person for show og transport. Støttes av Dam stiftelsen 
Bindende påmelding innen 26. september. 
 

Kommer… 

Mandag 1. nov. 
 
 

Verdensdagen for Psykisk helse 2021 - Adil Khan 
tidspunkt kommer, Ullensaker kulturhus 
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 anbefales for ungdom over 15 år. 
Arr: Ullensaker Frivilligsentral, Ullensaker kommune, Ullensaker Røde kors, 
Natteravner Jessheim, Lions Club Jessheim, Jessheim vgs., Ullensaker Mental 
helse 

Lørdag 6. nov. 
 

Rakfiskfestivalen 2021 - dagstur til Fagernes 
Er du glad i mat, mennesker og god stemning? Da er turen til Fagernes verdt 
å ta. Avreise fra Kløfta st. kl. 0645, Jessheim st. kl. 07.00. Buss kr. 250.  
Alle ordner seg selv på festivalen. Vi må være minst 25. stk. for å reise. 
Fortløpende påmelding. 

Mandag 8. nov. 
 

Roseslottet i Oslo - dagstur 
Roseslottet er en kunstinstallasjon og et pedagogisk prosjekt som har til 
formål å fortelle historien om okkupasjonen av Norge og om de 
grunnleggende prinsippene for demokrati, rettsstat og humanisme som da 
ble satt ut av kraft. Avreise kl. 1800 fra Jessheim stasjon, kl. 1815 fra Kløfta 
stasjon. Pris: 250 inkl. middag før besøk på Roseslottet.  
Fortløpende påmelding. 



Torsdag 11. nov. 

 

 

Kløfta kulturkafé: Stian Carstensen kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
Stian Carstensen er multi-instrumentalist og spiller bl.a. trekkspill, gitar, banjo, 
pedal steel-gitar, bulgarsk fløyte og sekkepipe. Repertoaret strekker seg fra 
folkemusikk til klassisk og improvisasjonsmusikk i forskjellige former. 
Underholdning, kaffe og vafler kr. 80 inkl. kaffe og vafler.  
Arr: Frivilligsentralen i samarbeid med Kløfta vel 

Onsdag 24. nov. 
 

Dagstur til Prøysenhuset – for beboere og de som bor i omsorgsboliger 
på Gystadmyr, Kløfta og Gjestad bo- og aktivitetssentre, samt andre 
eldre som trenger bistand NB! Vi forbeholder oss retten til å prioritere. 
Det blir sang, historier om Prøysen og ikke minst middag før turen går hjem. 
«Det lille ekstra Ullensaker», stiller elever fra helse og oppvekst på Jessheim 
vgs. som frivillige. Vi håper dette kan være aktuelt for mange av de som kan 
gjøre seg nytte av et slikt gratis tilbud. Detaljer om avreise m.m. kommer til de 
som er påmeldt. Påmelding innen 10. november til Signe Kristin Fretheim 
Rønning på Jessheim videregående skole: signef@viken.no / tlf. 40 40 29 41. 
Arr: «Det lille ekstra Ullensaker» 
 

Onsdag 24. nov. 
 

Lindmo – Bli med på innspilling 
Avreise: Jessheim stasjon kl. 1430, Kløfta stasjon kl. 1445 
Pris pr. person kr. 100. Frist for påmelding 1. november.  
Fortløpende påmelding. 
 

Søndag 28. nov. 

 

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

Mandag 29. nov. 
 

Førjulstur til Munthegaarden 
På Munthegaarden blir det både kåseri, sang og servering. Avreise kl. 0945 fra 
Kløfta stasjon, kl. 1000 fra Jessheim stasjon. Pris: 250. Turen støttes av midler 
fra Dam stiftelsen. Fortløpende påmelding. 
 

1.– 3. desember 
 
 
 

Førjulstur til Oset Høyfjellshotell  
Bli med på julebord på Oset høyfjellshotell 1. - 3. desember 2021. Hotellet 
bugner av juletradisjoner. Pris kr. 2.500 i dobbeltrom/ kr. 3.000 i enkeltrom 
inkl. 2 overnattinger, 2 frokoster, 3 lunsjer, 2 middager (hvor et er gedigent 
julekoldtbord) og buss. Fortløpende påmelding. 
 
 

Søndag 5. des. 

 

 

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, siste frist for påmelding er 
29. oktober 
 

24. januar 2022 

 

 

Svanesjøen – Oslo konserthus 
Den Russiske Nasjonalballetten fra Moskva presenterer den elskede 
ballettklassikeren «Svanesjøen» i en enestående oppførelse. Tsjajkovskijs 
nydelige musikk, medrivende dans, en eventyrlig handling samt fantastiske 
kostymer og scenografi venter tilskuerne og gjør denne oppførelse til en 
fasinerende opplevelse. Siste frist for bindende påmelding 24. november. 
 



 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 2022. Minimum 25 deltakere. 
 

Faste tilbud 

 

Jessheim 
• Pakkhusets kulturkafé fredag kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
• Høvleri kafé mand. - fred. kl. 1000-1400/lørd og sønd kl. 1100-1400  

(avvik kan forekomme) 
• Matutdeling til de som trenger et supplement i egen husholdning torsdager  

kl. 1300-1500 
• Datakafé 1. tirsdag i mnd. kl. 1300-1400, Frivillighetens hus. Arr: Seniornett Ullensaker 
• Bingo mandag kl. 1100-1230, Frivillighetens hus.  
• «Livsgnisten» gågruppe tirsdag kl. 1100. Servering kl. 1200 Oppmøte: 

Frivillighetens hus 
• Strikkekafé/ symaskintrening onsdag kl. 1100-1300, Frivillighetens hus.  

Arr: Ullensaker husflidslag 
• Maleklubb onsdag kl. 1000-1400, Frivillighetens hus. Oppstart 8. oktober 
• Seniordans torsdag kl. 1600-1800, Frivillighetens hus. Arr: Jessheim seniordans.  
• Vevklubb annenhver torsdag kl. 1300-1700, Frivillighetens hus.  

Kløfta 

• Kløfta kulturkafé En torsdag i måneden kl. 1100, Kløfta velhus  
Arr: Frivilligsentralen i samarbeid med Kløfta vel 

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

Mange av turene/arrangementene er støttet av tilskudd fra Dam stiftelsen. 
 

Hilsen Rita Fjeld Hovden, avdelingsleder Frivilligsentralen 
tlf: 902 96 332/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 

Adresse: Frivillighetens hus, Sveavegen 36, Jessheim  
www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

NB! Med forbehold om feil, mangler og endringer 

                            Nytt tilbud! "Leve hele livet" - det gode måltidet 
                 Føler du deg ensom og synes livet er vanskelig, og ønsker å treffe andre i samme                   
                                    situasjon? Er du hjemmeboende i Ullensaker og over 67 år, inviteres du til en  
                                     hyggelig middag sammen med andre. Trenger du transport kan det også  
                                     ordnes. Alt er gratis. Middag er kl. 14.00 alle datoer. Påmelding onsdagen før  
                                  middagen. Følgende datoer kan du melde deg på: 

 - 24. oktober - 31. oktober - 14. november - 21. november - 9. desember -  

Arr: Frivilligsentralen i Ullensaker, Røde Kors Ullensaker, Ullensaker kommune 
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