
  

Frivilligsentralen flytter til Frivillighetens hus  
Frivilligsentralen beregner å flytte det meste av sine aktiviteter til Frivillighetens hus i løpet av 

desember. Det blir klargjøring i januar, så lokalene vil være klare for utlån fra februar. 

Arrangementene julaften og i romjulen blir på Frivillighetens hus. 

Lørdag 1. desember Kulturkafeen: Danseband & 50- og 60 talls musikk v/ Lavvogutta  
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
 
 

3. - 5. desember 

 

Førjulstur til Oset Få plasser igjen! - Fortløpende påmelding  
Førjulstur til fjells med julebord, julemarked, kanefart m.m. på Oset. 
Hotellet bugner av juletradisjoner. Pris inkl. buss, hotell m/fullpensjon  
kr. 3.000,- i dobbeltrom/ kr. 3.500,- i enkeltrom. Kanefart er ikke inkl. i prisen. 
 

Tirsdag 4. desember Kløfta Kulturkafè: Danseband & 50- og 60 talls musikk v/ Lavvogutta 
kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
Bill: 70 inkl. servering. Utlodning.  
Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  
 

5. & 6. desember 

 

Julekonserter med Jenny Jenssen  
Onsdag 5. desember 
- Solvang «Røde Kors Huset» kl. 1030  
- Østafor mestringssenter kl. 1200 
- Gystadmyr bo- og aktivitetssenter kl. 1400 
- Toppen, Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 1800 
Torsdag 6. desember 
- Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 1100 
- Kløfta bo- og aktivitetssenter kl. 1230 
 

Fri entré. Enkel servering.   
Arr: Ullensaker Røde Kors, Frivilligsentralen, Ullensaker kommune 

Lørdag 8. desember Kulturkafeen: Vi feirer den folkekjære forfatteren Hans Børli 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Kåseri om Hans Børli v/ Hans Østeng.  
8. desember 2018 er det 100 år siden Hans Børli ble født.  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.  
 

Lørdag 15. desember 

 

 

Kulturkafeen: Nå tennes tusen julelys v/ Kristin Theisen og pianist Orlin 
Kantardijev kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Kristin Theisen inntar scenen med pianist Orlin Kantardijev. Sammen byr de 
på temperamentsfulle operetter. I tillegg blir det underholdning v/ 
Ullensaker kulturskole. Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
 

Lørdag 22. desember Kulturkafeen: Underholdning v/ Ullensaker veterankorps 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Juleevangeliet med Weider.  
Utlodning. Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 



Julaften 24. des. 
 

Julaftenfeiring kl. 1400-2000, Frivilligsentralen, Frivillighetens hus 
Alle som føler for det ønskes velkommen til tradisjonell julaftenfeiring.  
Gratis deltakelse. Ingen påmelding. Vi trenger frivillige ☺   
Vi er takknemlig for nye innpakkede gaver eller et bidrag til julaftenkto: 
1503.23.41761. Ullensaker Røde Kors og Frivilligsentralen ønsker velkommen! 

Fredag 28. desember 

 

Romjulshygge kl. 1600-1900, Frivilligsentralen, Frivillighetens hus 
Underholdning med allsang. Servering av mat, kaffe og kaker. Utlodning.  
Ingen påmelding. Fri entré. 
 
 

Lørdag 29. desember Kulturkafeen: Romjulsstengt 

Kommer… 

Lørdag 5. januar  Kulturkafeen: Musikalske herrer med utlagt sjarm  
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 
Reidar Myhre og Philip Kruse har sett og hørt det meste i en bransje de har 
vært en del av i siden begynnelsen av '60-tallet. Det finnes knapt den 
etablerte musiker eller arrangør som de ikke har samarbeidet med gjennom 
et langt yrkesliv. Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 

Tirsdag 8. januar Kløfta Kulturkafè: Varig vind- Erik Byes diktning v/ Lars Klevstrand 
kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
Bill: 70 inkl. servering. Utlodning.  
Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  
 

Torsdag 24. januar 

 

Hemmelig tur Fortløpende påmelding 
Bli med på en ny spennende dag til et sted, vi ikke har besøkt før. Bill: 650. 
Avreise: Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 0900, Jessheim stasjon kl. 0905,  
Kløfta stasjon kl. 0915.  

Onsdag 15. mai Lyst på skogstur til Farmengården? Fortløpende påmelding 
Bli med på skogstur til Løntjernbråten (Farmengården) med hest og vogn.  
Rullestol eller dårlig til beins er ingen hindring, da de har egne 
spesialtilpassede vogner. Pris kr. 500,-. 
Les mer på www.gullverkstallen.no og www.løntjernbråten.no  

 

Julehilsen 

Så er det desember og julehøytiden ligger nær oss. En fin måned med mye 

glede for mange, og en måned med store utfordringer for andre. 

Frivilligsentralen sammen med Røde kors Ullensaker vil også i år lage 

arrangement på julekvelden og i romjula. Dere er alle hjertelig velkommen. 

De beste ønsker til deg og dine om en fredfull og rolig jule- og nyttårshelg. 

Hilsen 

Rita Fjeld Hovden, avdelingsleder 

tlf: 66108438 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 

For faste arrangement og mer info se www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

NB! Med forbehold om feil og mangler 


