
Pakkhusets kulturkafé 
 

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

Mai 

• 20. mai: Musikalsk tidsreise v/ Ingrid Elin Williams 
• 27. mai: Lykken er musikk og glede v/ Kjersti Grov 

Juni 

• 3. juni: På verdens vakreste sjøreise v/ Hanne Hansen 
• 10. juni: Allsang i parken med Odd Arne Sørensen & Hans Olav Trøen 
• 17. juni: Underholdning og allsang v/ Rune Melby 
• 24. juni: Guren Hagen 

Juli 

• 1. juli: Øyvind Straume med Roald Dahl: «Jeg lyver ikke. Jeg gjør bare sannheten mer 
interessant» 

• 8. juli: Hyggelig formiddag med Mr. Ray 
• 15. juli: Kjent og kjært med Liv og Bjørn Grytøyr 
• 22. juli: Underholdning v/ Roger Kristiansen 
• 29. juli: Lasse og Tobbe spiller kjent og "sært" - fra den norske og svenske sangskattekista 

August 

• 5. aug: 3grepspoet Vidar Pettersen leser hverdag-poesi fra «Et levd liv» 
• 12. aug: Oppbyggelige sanger og gode råd! v/ Per Vollestad 
• 19. aug: Hyggelig formiddag med Mr. Ray 
• 26: aug: Underholdning v/ Raymond Løvhaugen 

MAI… ikke glem disse turene & arrangementene 
Onsdag 18. mai Vårglede v/ Elisabeth Andreassen kl. 1800, Frivillighetens hus 

Utlodning, ettermiddagskaffe og kake. Fri entré.  
 
 
 
 



Lørdag 21. mai 

 

 

«Vår dag» - Frivilligsentralens dag kl. 1200-1500, Frivillighetens hus  
Frivilligsentralen markerer "Vår dag" i forbindelse med Frivillighetens år. 
Servering av mat, is, bløtkake og kaffe.  
Underholdning v/ Papa Pauls band. 
 

Mandag 23. mai 

 

Vi besøker «Snø» og Akershus festning 
Bli med på besøk til "Snø" i Lørenskog - verdens råeste helårsarena for 
snøopplevelser og Akershus festning. Avreise fra Jessheim stasjon kl. 09.00 
Kløfta Stasjon kl. 09.15. Pris pr. person kr. 600 inkl. omvisning og lunsj. 
Fortløpende påmelding.  
 
 

30. mai – 2. juni 

 

 

Sommer opplevelsestur til Sør-Vestlandet 
Vi besøker bl.a. Lindesnes, Lista Fyr, Jæren, Flekkefjord, Egersund, Hardanger 
m/epleblomstring, Ullensvang, Eidfjord, Måbødalen, Hardangervidda og Geilo. 
4 dager med buss, 3 hotellovernattinger med frokost, 3 middager, 4 lunsj, 
omvisning i Lista fyr. Pris kr. 7.000 i dobbeltrom / kr. 8.500 i enkeltrom. 
Fortløpende påmelding.  
 

JUNI 
Fredag 10. juni 

 

Byjubileum! Allsang i parken med Odd Arne Sørensen & Hans Olav 
Trøen kl. 1100, Sagaparken evt. Frivillighetens hus 
Jessheim feirer 10 år som by! -  og i den forbindelse inviterer Frivilligsentralen 
til allsang i parken med Odd Arne Sørensen & Hans Olav Trøen.  
Servering. Utlodning. Fri entré. 
 
NB! Ved dårlig vær blir arrangementet inne på Frivillighetens hus. 

Lørdag  11. juni Byjubileum! Kåseri v/ John Granly kl. 1100, Frivillighetens hus 
Jessheim feirer 10 år som by! Frivilligsentralen er med på feiringen og 
inviterer til kåseri om Jessheim by v/ John Granly, tidligere journalist i Eub. 
Enkel servering. Utlodning. Fri entré. 

Tirsdag 14. juni  

 

 

Gjøvik gård og Mjøsmuseet på Kapp– dagstur  
Bli med på tur til Gjøvik gård og Mjøsmuseet på Kapp! 
Avreise fra Kløfta stasjon kl. 09.00, Jessheim stasjon kl. 09.15 
Kr. 300 inkl. buss, omvisning og lunsj. Fortløpende påmelding. 

Torsdag 16. juni 

 

Kløfta kulturkafé: Underholdning og allsang v/ Mn M  
kl. 1600-1900, Kløfta velhus 
Det blir også servert gratis middag og kaffe. Påmelding senest innen 8. juni til 
Marit Lunder på Kulturkafé 12. mai eller tlf. 940 53 425/ mlunder3@online.no.  
Arrangementet er støttet av statsforvalter i Viken. 
Arr: Frivilligsentralen i samarbeid med Kløfta vel 
 
 

Torsdag 23. juni 

 

Midtsommer markering kl. 1700, Frivillighetens hus 
Servering av grillmat, kaffe og kake.  
Utlodning og underholdning. 
Ingen påmelding. Kr. 50 pr. person. 
 
 



JULI 
Mandag 4. juli 

 

Bli med til Gravberget på Finnskogen 
Omvising i Gravberget kirke. Servering av Motti med flesk. Avreise Kløfta 
stasjon kl. 0900, Jessheim stasjon kl. 0915. Pris pr. person kr. 500. Betales til 
konto 1606.23.59092 før avreise. Merkes med navn. Fortløpende påmelding. 
 
 

Onsdag 20. juli 

 

Frivillighetens år - Sykkelturen 2022! 
2022 er Frivillighetens år. Norges Frivilligsentraler inviterer i samarbeid med 
en rekke andre organisasjoner til en sykkeltur gjennom hele landet! 20. juli 
går sykkelturen gjennom Ullensaker. 

Torsdag 21. juli 

 

Jordbærfest kl. 1100-1300, Frivillighetens hus 
Underholdning v/ Ove Røsbak. Utlodning. Fri entré. Ingen påmelding. 
"Finn et strå å træ dom på".  
  
 

AUGUST  
3. – 4. august Elden 2022 - et historisk musikkteater på Røros 

Friluftsteateret på Røros for å se det historiske musikkteateret "Elden". 
Overnatting på Røros hotell. Pris med et lite forbehold: kr. 3.900 i dobbeltrom 
og kr. 4.600 i enkeltrom, samt buss, middag, nattmat, frokost, lunsj og billett 
til "Elden". Bindende, fortløpende påmelding. 
 

17. august Bli med å se operaen «Otello» på Oscarsborg! 
Opera i 4 akter av Giuseppe Verdi. Flotte plasser, medbrakt mat og transport 
koster kr. 1.000 pr. person. Bindene fortløpende påmelding. 
 
 
 

22. – 23. august Tur til Strømstad, Laholmen og Kosterøyene 
Tur til Strømstad med overnatting på Laholmen og båttur til Kosterøyene. 
Buss, middag, overnatting, frokost, ferjetur til Koststerøyene. 
Pris kr. 2.400 i dobbeltrom/ kr. 2.800 i enkeltrom. 
Fortløpende påmelding.  
 

Søndag 28. august 

 

Skibladner  
4-timers båttur med rekebufeet. Underholdning av Gla jazz bandet Glosen.  
Pris kr. 1.000 inkl. buss t/r fra Atlungstad.  
Bindende påmelding innen 15. juni. 
 

 

Kommer… 
 Arne Brimi – vi prøver å få til en tur i 2022.  

Mer info kommer da vi vet mer  

Mandag 12. sept. 

 

Trenger jeg fremtidsfullmakt? v/ Carsten O. Five  
kl. 1800, Frivillighetens hus 
Carsten O. Five kommer for å snakke om fremtidsfullmakten, men også om 
arveavgiften, testament og skattefelle ved arv av bolig. Kr. 50 inkl. enkel 
servering. Ingen påmelding. 
 



Lørdag 17. sept. Norsk Militær tattoo i Oslo spektrum 
Norsk militær tattoo i Oslo Spektrum er landets største innendørsshow! Her 
får du militærmusikk og spektakulære drilloppvisninger i verdensklasse.  
Avreise Jessheim stasjon kl. 1120, Kløfta stasjon kl. 11.35.  
Billett og transport kr. 750. Fortløpende påmelding. 
 

Oktober 

 

Hurtigruten fra Kirkenes til Bergen 
Tilbudet gjelder MS Trollfjord. Utvendig lugarer i to priskategorier. Pris inkl. 
flyreise til Kirkenes fra OSL, utvendig lugar fra Kirkenes til Bergen med full 
pensjon på båten, fly fra Bergen til OSL.  
Interessert i datoer og priser? - ta nærmere kontakt 
 

Mandag 14. nov. Førjulstur til Simenstad gård på Hedemarken 
Juletradisjoner og julemat.  
Avreise kl. 09. 45 fra Kløfta stasjon og kl. 10.00 Jessheim stasjon 
Kr 900 inkl. mat, buss og opplevelser. Betales til konto 1606.23.59092. 
NB! ikke vipps på beløp over kr 250 
 

 

TelefonVenn - ønsker du noen å snakke med? 

Fra 25. april starter Frivilligsentralen opp ett nytt tilbud -TelefonVenn - for 
alle som trenger en å snakke med eller vil gi en annen en god samtale på 

telefon. Les mer på TelefonVenn.no 

Ønsker du å være telefonvenn? - ring Frivilligsentralen på tlf. 902 96 332. 
Ønsker du deg en telefonvenn? Vi har mange frivillige som står klar for å   

                                       snakke med deg! Ring 941 90 497 mandager mellom kl. 11 og 13. 

 

                                                Datakafé og Senior-data 
                      Mandager kl. 1300-1400, Frivillighetene hus 

Den 1. mandagen i måneden er det datakafé. Det er et uformelt treff der du 
kan ta med PC, nettbrett eller mobil og få hjelp til det du lurer på. De øvrige 
tirsdagene arrangeres det kurs eller foredrag med data-relatert innhold.  

                                      Følg med på www.facebook.com/SeniornettUllensaker 
                                      Spørsmål? - kontakt Seniornett Ullensaker på epost: ullensaker@seniornett.no  

 

Hva er Frivillighetens år? 

                             Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! 
                                          Ullensaker skal også bli med på denne feiringen! – har du eller din                          

                                    forening noen idéer eller planlegger dere et arrangement  
                                  – ta kontakt med Frivilligsentralen! 

Les mer https://frivillighetensar.no 

 

http://www.telefonvenn.no/
http://www.facebook.com/SeniornettUllensaker
mailto:ullensaker@seniornett.no
https://frivillighetensar.no/


Faste tilbud  

 

Jessheim 
• Pakkhusets kulturkafé fredag kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
• Høvleri kafé mandag - fredag kl. 1000-1400/lørdag og søndag kl. 1100-1400  

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

kl. 1600-1700 
• Middag for familier med barn torsdag kl. 1600-1700, Frivillighetens hus 
• Datakafé og Senior-data mandager kl. 1300-1400, Frivillighetens hus. 

Arr: Seniornett Ullensaker  
• Bingo mandag kl. 1100-1230, Frivillighetens hus 
• «Livsgnisten» gågruppe tirsdag kl. 1100. Servering kl. 1200-1330. 

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

Arr: Ullensaker husflidslag 
• Maleklubb onsdag kl. 1000-1400, Frivillighetens hus 
• 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 

NB! Vær oppmerksom på at noen av tilbudene kan være sommerstengt.  
Følg med på www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

 

Mulig du ikke finner arrangementet eller turen du er påmeldt på. Det er fordi det pr i dag er fullt. 
Men ta kontakt så setter vi deg gjerne på venteliste. Når du skal betale er det fint med Vipps opp 

til beløp kr. 250. Beløp over bes om at betales på konto 1606.23.59092. Dette for å hjelpe med 
regnskapsoversikt. 

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 
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