
Pakkhusets kulturkafé 
 

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

• 31. mars: Underholdning v/ Tore Halvorsen, bespisning og stort påskelotteri 
• 07. april: Langfredag. Ingen kulturkafè 
• 14. april: Kjente viser og slagere v/ Kjersti Grov 
• 21. april: Om Nordahl Grieg v/ Hans Østeng 
• 28. april: Underholdning v/ Mr. Ray 

NB! Høvleri kafé holder åpnet alle røde dager i påsken kl. 12.00-14.00. 

Arrangement & utflukter 
 

Mandag 27. mars Oppstart! Nybegynnerkurs søm – flerkulturelle er spesielt invitert 
kl. 1300-1600, Frivillighetens hus  
Vi håper mange flerkulturelle i Ullensaker melder seg på kurset som er åpent 
for alle! På dette kurset syr du en enkel bukse. Vi har mønsteret som du skal 
bruke, og symaskiner som du kan låne. Gratis deltakelse. Kurset er støttet av 
midler fra IMDi. Påmelding til Ullensaker husflidslag  
https://ullensaker-husflidslag.no/kurspaamelding.aspx  
Arr: Ullensaker husflidslag, Ullensaker frivilligsentral  
 

Fredag 31. mars Kulturkafé med Påskehygge kl. 1030-1300, Frivillighetens hus 
Underholdning med Tore Halvorsen, bespisning og stort påskelotteri.  
Entré kr. 50.  
 
 

15. og 16. april Gratis malekurs for nybegynnere v/ kunstner Greta Bråthen 
Flerkulturelle er spesielt invitert! 
Vi håper mange flerkulturelle i Ullensaker melder seg på kurset som er åpent 
for alle. Kurset er gratis, og vi har alt du trenger for å delta. Plassbegrensning.  
Påmelding til: gretakarinebraa@gmail.com.  
Kurset er støttet av midler fra IMDi. 
 

Tirsdag 18. april  Kløfta kulturkafé: Underholdning v/ Trond Trudvang  
kl. 1100-1300, Kløfta kulturkafé 
Kaffe og vaffel kr. 80 inkl. en overraskelse for en besøkende. 
Arr: Kløfta vel, Frivilligsentralen 
 
 

25. – 26. april Vårtur med Det lille ekstra til Åsgårdstrand 
Vi skal bo på Grand hotell Åsgårdstrand. Elever er med som hjelpere, så 
trenger du litt hjelp kan du mer enn gjerne bli med. Pris inkl. buss, lunsj, 
middag, overnatting i dobbeltrom og frokost kr. 2.250/ enkelt rom kr. 2.700. 
Etter frokost kjører vi via Hadeland glassverk for en stopp og mulighet for å 
kjøpe seg lunsj. Fortløpende bindende påmelding, avslutter påmelding når 
det er fullt. 

https://ullensaker-husflidslag.no/kurspaamelding.aspx
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Onsdag 26. april Nytt tilbud! Ettermiddags Quiz kl. 1600-1800, Frivillighetens hus 
Lyst til å bli kjent med nye mennesker? Nylig flyttet til Ullensaker? Lite 
nettverk etter et langt arbeidsliv? Ønsker sosialt nettverk? Syntes ofte tiden 
blir lang? Du inviteres til ettermiddags quiz siste onsdag i måneden.  
Gratis deltakelse. Gevinst til vinnerbordet.  
Velkommen til en hyggelig møteplass med quiz, kaffe og kake! 
 

Kommer… 
Onsdag 3. mai Bedriftsbesøk – Kims og Toten løkpakkeri 

Pris kr. 600 inkl. lunsj. Betales til konto senest 1. mai.  
Vi har 40 plasser på turen. Informasjon om avreise kommer til de påmeldte.  
Fortløpende bindende påmelding. 
 

 
Søndag 7. mai  Bruktsalg kl. 1200-1600, uteområdet v/ Frivillighetens hus  

Gjør et kupp! – her kan du finne alt fra klær, sko, interiør m.m.  
Høvleri kafé er åpen kl. 1100-1400 
 

Tirsdag 9. mai  Kløfta kulturkafé: Underholdning v/ Jenny Jenssen  
kl. 1100-1300, Kløfta kulturkafé 
Kaffe og vaffel kr. 80 inkl. en overraskelse for en besøkende. 
Arr: Kløfta vel, Frivilligsentralen 
 

22. – 24. mai 

 

Sommertur 2023 
Lyst å oppleve en natt på Britannia hotell m/ frokost i Palmehaven, 
Nidarosdomen og 2 netter på Røros hotell og mange opplevelser?  
Da må du reservere noen dager fra 22. mai 2023. 
Detaljert program og pris kommer etter hvert til de som har meldt sin 
interesse. Min 30 påmeldte. 
Fortløpende bindende påmelding innen 1. april.  
 

Mandag 5. juni 

 

Guidet tur til Vigelandsparken og Frogner hovedgård 
Kr. 700 inkl. omvisning, lunsj og buss. Avreise kl. 0930 fra Jessheim stasjon,  
kl. 0940 fra Kløfta stasjon. Det må være minst 25 personer for å gjennomføre 
Oslo turen. Fortløpende bindende påmelding. 
 
 

Mandag 19. juni Besøk på Ramme gård i Hvitsten 
I år åpnes huset til Edvard Munch på Nedre Ramme med en utstilling der du 
vil lære mer om kunstnerens liv på Ramme og kunsten han laget der. 
Omvisningen starter utendørs i ulendt terreng og bratt helling. Turen 
avsluttes i billedgalleriet som viser originalmalerier av Edvard Munch, i 
vitalistisk stil, malt på Nedre Ramme. Buss, omvisning og lunsj kr. 900 
Fortløpende bindende påmelding innen 1. juni. 
 

Onsdag 9. august Per Gynt på Gålå! 
Peer Gynt på Gålå i Per-Olav Sørensens regi og med Aksel Hennie i tittelrollen 
er tilbake i 2023. Bli med Frivilligsentralen å se Per Gynt! 
Det blir en overnatting. Pris og mer info. kommer etter hvert. 
Fortløpende bindene påmelding, avslutter påmelding når det er fullt. 
 
 



Tirsdag 22. august Jazzcruise med rekebuffet i Oslofjorden 
Bli med Frivilligsentralen på jazzcruise med S/S Helena i Oslofjorden. Aspheim 
Old-timers vil spille kjente jazzlåter for publikum, og det serveres nydelig 
rekebuffet. Det vil også bli mulighet for allsang ombord. Cruiset varer i tre 
timer. Kr. 650 pr. person. Fortløpende bindende påmelding innen 20. juli. 
 

Onsdag 30. august Flor og Fjære – dagstur til Stavanger 
Et besøk til Flor & Fjære begynner med en behagelig båttur til øya. Ved 
ankomst på øya står våre guider klare til å vise deg hagenes skjønnhet og 
dele hemmeligheter og historier. Etter omvisning serveres det middag. Etter 
maten har dere ca. en time til å utforske hagene på egenhånd. Pris vil 
avhenge av flypriser. Fortløpende bindende påmelding 20. juli. 
 

Søndag 3. sept. "Miss Saigon" kl. 1430, Folketeateret i Oslo 
Miss Saigon er skrevet av skaperne bak Les Misérables, Claude-Michel 
Schönberg og Alain Boublil, og settes for første gang opp som en 
storskalaproduksjon i Norge. Miss Saigon er en gripende musikal med en 
sterk historie og vakker musikk. Musikalen tar oss med til Saigon under 
Vietnamkrigen på 1970-tallet. Pris pr. billett inkl. transport kr. 1.000. 
Fortløpende bindene påmelding innen 1. mai 2023. 
 

 11. – 13. sept.  

 

Høsttur 2023 - Haugseter fjellstue i Østre Slindre 
Høstturen 2023 går til Haugseter fjellstue i Østre Slindre. Vi blir der 2 netter 
fra 11. september og fyller dagene med opplevelser som vi kommer tilbake til 
litt nærmere.  Pris for turen inkl. buss, overnatting og full pensjon vil være ca. 
kr. 4.000. Fortløpende påmelding. 
 

2. – 3. nov. Julemarked på Mårbacka (Selma Lagerlöfs hjem) og Karlstad 
På Mårbacka Minnesgård, Selma Lagerlöfs hjem står ett av Sveriges fineste 
julemarkeder. Pris pr. Kr. 2.990 med buss, bompenger, 2 lunsjer, inngang 
Mårbacka m/guidet omvisning, overnatting Scandic Winn med halvpensjon. 
Tillegg enerom Kr. 600. Fortløpende påmelding innen 1. oktober. 
 

27. – 29. nov. Førjulstur til Oset     
På Oset høyfjellshotell vil det være mat og drikke, ut å gå tur, underholdning 
og ikke minst det sosiale samværet. Besøk i kirken og julemarked i kjeller´n på 
hotellet hører også med. Siste kvelden avsluttes med et gedigent julebord, 
med alt en kan tenke seg av julemat. Pris kr. 3.500 i dobbeltrom / kr. 4.000 i 
enkeltrom. Fortløpende påmelding. 
 

KorAll – Frivilligsentralens allsangkor 

Allsangkoret møtes torsdager kl.1100-1230.  
Musikalsk leder er Linn Asak Andersen.  

Enkel servering. Gratis deltakelse.   
     Kom å bli med de gangene du har mulighet! Alle er hjertelig velkomne! 

Arr: Frivilligsentralen i samarbeid med Ullensaker kommune 



 

TelefonVenn - ønsker du en å snakke med? 

TelefonVenn - for alle som trenger en å snakke med eller vil gi en annen en 
god samtale på telefon.   

Ønsker du en å snakke med? – eller ønsker du selv å være TelefonVenn? 
                      ring Frivilligsentralen på tlf. 902 96 332  

 

                                                Datakafé og Senior-data 
                      Tirsdager kl. 1330-1430, Frivillighetene hus 
Den 1. tirsdagen 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  

 

                                           Ukraina hjelp via Frivilligsentralen 
 

                                            Hygieneartikler, hele og rene klær og sko kan leveres i underetasje på 
                                            tidligere lensmannskontoret i Trondheimsvegen, inngang på nordsiden 
                                            av bygget. Vi har ikke kapasitet til å ta imot andre ting.  
 
                                             Vi tar imot samme tid som tidligere, mand, ons. og fredag kl. 11.00-14.00. 
                                             Det kan også leveres på Frivilligsentralen.  
 
                                             Tusen takk til dere alle som kommer med hele pene klær og sko, og som   
                                             på den måten kan bidra til en litt bedre hverdag for flykningene som bor  
                                             på Scandic. 

 

Sømkurs – flerkulturelle er spesielt invitert! 

Kurs 1: Bli kjent med symaskinen 
- Mandager kl. 1300-1600: 27.02, 06.03, 13.03 og 20.03. 
Dette er et nybegynnerkurs for deg som vil lære eller bli tryggere i å bruke symaskinen. I løpet av 
kurset blir du kjent med symaskinen og bruk av dens funksjoner og sømmer. Vi syr et bærenett og 
en toalettmappe. 

Kurs 2: Nybegynner søm; enkel bukse 
- Mandager kl. 1300-1600: 27.03, 17.04. 24.04 og 08.05. 
På dette kurset syr du en enkel bukse. Vi har mønsteret som du skal bruke. 

Vi håper mange flerkulturelle i Ullensaker melder seg på kurset som er åpent for alle.  
Vi har symaskiner som du kan låne. Gratis deltakelse. Kurset er støttet av midler fra IMDi. 
Påmelding til Ullensaker husflidslag via www.ullensaker-husflidslag.no 

http://www.facebook.com/SeniornettUllensaker
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                                Loppemarked til inntekt for Frivilligsentralens Ukrainahjelp 
 

                                                                Tirsdag, onsdag og torsdag 28. – 30. mars  
                                                          kl. 10.00-14.00 på Jessheim videregående skole (4. etg.) 
                                            
                                                     Inntektene av loppesalget går til Frivilligsentalens sin Ukrainahjelp.              
                                                            Enkel kafé med salg av kaffe, kaker og vafler. Loddsalg.  
 
                                                                       Arr: Jessheim videregående skole 

 

Faste tilbud  

 

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

(avvik kan forekomme) 
• Ettermiddags Quiz siste onsdag i måneden kl. 1600-1800, Frivillighetens hus 
• Matutdeling til de som trenger et supplement i egen husholdning i en begrenset 

periode torsdager kl. 1600-1700 
• Datakafé og Senior-data tirsdager kl. 1330-1430, Frivillighetens hus. 

Arr: Seniornett Ullensaker  
• Bingo mandag kl. 1100-1230, Frivillighetens hus 
• «Livsgnisten» gågruppe tirsdag kl. 1100. Gå kort eller langt, kl. 1200-1315 er det 

servering og sosialt samvær. Oppmøte: Frivillighetens hus 
• Strikkekafé/ symaskintrening onsdag kl. 1100-1300, Frivillighetens hus  

Arr: Ullensaker husflidslag, Frivilligsentralen 
• Strikkegruppe – for deg som kanskje trenger litt hjelp tirsdag kl. 1100-1300, 

Frivillighetens hus 
• Seniordans tirsdag kl. 1600-1800, Frivillighetens hus. Arr: Seniordans Jessheim 
• Vevklubb annenhver mandag (oddetallsuker) kl. 1300-1600, Frivillighetens hus 
• NA-Anonyme narkomane: torsdag kl. 1800-2100, 2. etg. Høvleri kafé 

Følg med på www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

 
Finner du ikke arrangementet eller turen du er påmeldt? 

Om du ikke finner arrangementet eller turen du er påmeldt er det fordi det pr i dag er fullt.  
Men ta kontakt så setter vi deg gjerne på venteliste.  

Praktisk informasjon om utflukter 
Når du skal betale er det fint med Vipps opp til beløp kr. 250.  

Beløp over bes om at betales på Frivilligsentralens konto 1606.23.59092. Husk å merke med ditt navn. 
Vi ber deg ta kontakt om du er usikker på avreise med mer på utflukter.  

Er du påmeldt så er det bindende og du må betale dersom du ikke møter. 

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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