
  

Frivilligsentralen har flyttet til Frivillighetens hus, Damsaga allé 36, Jessheim  
 

Lørdag 2. februar Kulturkafeen: Diktlesning v/ Marit H. Eidem  
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 

Tirsdag 5. februar Kløfta Kulturkafè: Underholdning v/ Rune Melby  
kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
Bill: 70 inkl. servering. Utlodning.  
Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  
 

Onsdag 6. februar Offisiell åpning av Frivillighetens hus kl. 1400-1600, Frivillighetens hus 
Snorklipping ved Ordfører Tom Staahle kl.1400   
Åpent hus med omvisning, kaffe og kake fra ca kl 1430 
 

Onsdag 6. februar 

 

Kjenner du få i Ullensaker? - og ønsker et større nettverk 
Møt opp! kl. 1800-2000, Frivillighetens hus  
Nye bekjentskaper, uformelt – kom som du er, felles fritids/hobby interesser? 
Sosialt treff med servering av frukt, kjeks og kaffe. For alle - med alle!  
 

Lørdag 9. februar Kulturkafeen: Med belg og streng v/ Håvard Svendsrud og Svein 
Haugen kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Musikk i ulike varianter med bl.a. kjente trekkspillvalser, argentinsk og 
europeisk tango, fransk musette.  I tillegg blir det underholdning v/ messing 
elever fra Ullensaker kulturskole.Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
 

Lørdag 16. februar Kulturkafeen: Rikets stillstand - Tor Arne Johnsen som den eksentriske 
dr. Gunnar Pensum kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Tor Arne Johnsen er kjent som en satiriker og underholder i toppklasse. Han 
har i en årrekke vært en sentral bidragsyter til en rekke store NRK- suksesser 
på radio bl.a «Hallo i uken». Tor Arne har skapt den elleville figuren  
Dr. Gunnar Pensum. Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 

Lørdag 23. februar 

 

Kulturkafeen: Kåseri v/ Hans Østeng om dikter og speleman från 
Dalarna kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
 
 
 
 

Hilsen 

Rita Fjeld Hovden, avdelingsleder Frivilligsentralen 
tlf: 66108438 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 
Adresse: Frivillighetens hus, Dampsaga allé 36, Jessheim 

For mer info se www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
NB! Med forbehold om feil og mangler 

 

mailto:frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen


Kommer… 

Onsdag 10. april 

 

 

Seniorkabaret i Nes kulturhus Bindende påmelding innen 24. februar 
Forestillingen har fått navnet «Jubalong – med noko attåt» som inneholder 
sang, musikk og masse humor og appellerer til et stort publikum – vesentlig 
for de som har «levd en stund».  
Kr. 500 inkl. kabaretbillett på gulvplan, lunsjtallerken og transport. 
 

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  

Torsdag 13. juni  Tur til Norsk vegmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum på Øyer 
Fortløpende påmelding 
Pris med lunsj og buss kr. 500 pr. pers 
 
 

29. – 31. juli 

 

Musikkspillet «Elden» på Røros Fortløpende påmelding 
Elden er et norsk, historisk musikkspill skrevet av Arnfinn Strømmevold og 
Bertil Reithaug som settes opp i spektakulære omgivelser midt i verdensarven 
Røros. 2 overnattinger på Bergstaden hotell m/ frokost 
Pris dobbeltrom kr. 4.800/ enkeltrom kr. 6.000 2 lunsjer og 2 middager 
Billetter til musikkspillet "Elden". 

Torsdag 15. aug.  Opplev Verdis Grand Opera «Aida» på Oscarsborg 
Mer info kommer. Fortløpende påmelding. 
 
 
 

8. – 13. september 

 

Edinburgh + Aidensfield + Beatlesmuseet! 
Bli med til England og 6 dager spekket med opplevelser 
Bindende påmelding innen 2. juli 2019. 

 

.Faste tilbud 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kulturkafeen: lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 

Kløfta Kulturkafé: 1. tirsdag i mnd. kl. 1100-1300, Kløfta velhus 

«Livsgnisten» gågruppe: 
- tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivillighetens hus 
- onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole 

Nærmiljøtreff Kløfta: mandag kl. 1130-1400, Kløfta velhus 

Nyhet! Dametrim: mandag kl. 1400-1500, Kløfta velhus 

Maleklubb: torsdag kl. 1000-1400, Frivillighetens hus 

Nyhet! Hobbygruppe: torsdag kl. 1000-1400, Frivillighetens hus 

Kreativt verksted for kvinner: onsdag  kl. 1000-1300, Frivillighetens hus 

 

http://www.gullverkstallen.no/
http://www.løntjernbråten.no/
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