
  

Frivilligsentralen har flyttet til Frivillighetens hus v/ Saga byen  
Januar vil gå med til å komme i orden i lokalene. Fra februar vil det være mulig for lag og 

foreninger i Ullensaker å låne lokalene. 

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  
 

Lørdag 12. januar Kulturkafeen: Ja vi elsker sønner av Norge – kjempers fødeland 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Kåseri v/ Øyvind Straume. 
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.  
 
 
 

Lørdag 19. januar Kulturkafeen: Visesang v/ Erik Lukashaugen 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Erik Lukashaugen er en norsk visesanger fra Elverum.   
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
 
 

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.  
 

Lørdag 26. januar 

 

Kulturkafeen: Forsvarets rolle på Øvre Romerike i 400 år 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Kåseri v/ John Granly. Dans. v/ Ullensaker kulturskole.  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
 
 

 
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 

 

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. 
 
 
 

 Redd for å skli på isen? - kjøp strøgrus 
Strøgrus i bøtter til kr. 100,-, kan kjøpes på bo- og aktivitetssentre og på 
Frivilligsentralen i Ullensaker.  
Selges av Det lille ekstra i Ullensaker i samarbeid med Ullensaker kommune 

.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: Frivilligsentralen 
- onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole 

Nærmiljøtreff Kløfta: mandag kl. 1130-1500, Kløfta velhus 

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

Maleklubb: torsdag kl. 1000-1400, Frivilligsentralen 

Kreativt verksted for kvinner: torsdag kl. 1000-1300, Frivilligsentralen 
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