
Nydelige lange kvelder. Deilig temperatur. Pene blomster. Glede og hygge.Det er litt av det vi 
ønsker å oppleve og glede oss over i sommer månedene. Men det er et men, ikke alle har 

mulighet og helse til å ta inn disse gode opplevlsene. For de er sommeren lang, og vanskelig. 
Om vi alle bestemmer oss for å glede en person en gang i uka..ikke bare om sommeren, men 

hele året…tenk hvor mye livsglede hver og en  kunne bidra med. Alle har tid om en  vil, og har 
vi ikke et medmennskelig ansvar for de som har det vanskelig?   

Riktig  god sommer til hver og en ☺☺☺☺ Velkommen på faste arrangement som går jevnt og 
trutt på Frivilligsentralen hele sommeren igjennom. 

Tirsdag 5. juni  Kløfta Kulturkafè: Musikalske herrer med utlagt sjarm v/ Reidar Myhre 
og Philip Kruse kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
Med humor og sjarme forteller herrene historien om musikernes hverdag, 
krydret med muntre anekdoter og fremføringer av de vakre svingende 
melodier som utgjør lydsporet i vårt liv. Bill: 50 inkl. servering. Utlodning.  
Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  

Tirsdag 12. juni 

 

Vi besøker Frivillighytta i Hurdal 
Avreise fra Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 1030 med egne biler. Bilveg helt 
frem. Vi blir der noen timer. Mulighet for å gå seg en tur og nyte skogens fred 
og ro. Servering av mat og kaffe. Utlodning. Gratis deltakelse.  

Tirsdag 26. juni Fjordcruise i Oslofjorden m/ rekebuffet Bindende påmelding innen 15. juni 
Vi møtes på Rådhuskaia kl. 1830 etter å ha tatt tog til Oslo 
Pris kr. 400 pr. person for båtturer og rekebuffet. Togbillett kjøpes av hver 
enkelt 
 

Onsdag 22. aug. 

 

Dagstur til Flor og Fjære i Stavanger Bindende påmelding innen 10. juli  
Vi besøker Flor og Fjære i Stavanger, spiser lunsjbuffet, buss til og fra 
sentrum, og tar fly begge veier. Pris ca. kr. 2.500,- avhengig av flypris.  
Les mer: https://florogfjare.no  
 

27. – 29. aug. Tur til Skagen Fortløpende påmelding 
For mer info se www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen  

Faste tilbud i sommer 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Kulturkafeen: lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 

«Livsgnisten» gågruppe: 
- tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivilligsentralen 

Gutta på tur: onsdag kl. 1000, Oppmøte Frivilligsentralen NB! Ikke i juli 

Stikk innom: onsdag fra kl. 0900, Frivilligsentralen 

Nærmiljøtreff Jessheim: onsdag kl. 1000-1300, Frivilligsentralen 

Bingo: mandag kl. 1100, Frivilligsentralen 

 



Kulturkafeen 
Lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker kulturhus 

2. juni Duo  

9. juni Roger Kristiansen  

16. juni Ullensaker kulturskole med danseelever  

23. juni Foredrag v/ Hanne Kristine Rohde, tidligere leder for seksjon volds- og 
seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt  

30. juni Visesang v/ Petter Brannstorph 

7. juli Visemusikk v/ Anders Stävarby  

14. juli Om Sigrid Undseth v/ Tone Ringen 

21. juli Torkild Berulfsen – Et kulturhistorisk, innholdsrikt og humoristisk foredrag om edle 
dråper 

28. juli Visekåseri om Vidar Sandbeck v/ Ole Kristian Fredriksen og Hans Østeng 

4. aug. Victor L 

11. aug. Underholdning v/ jazzpianist David Skinner 

18. aug. Pong pensjonistene v/ Bjørn Klovland 

25. aug. Syn og briller v/ optiker Henriette Oord 

 

Kommer… 

18. - 20. sept. 

 

Tur til Dalarna i Sverige Fortløpende påmelding 
Vi besøker Rättvik, Mora, Siljansjøen, Carl Larsson-gården, Falun m.m. 
   
 
 

 

Torsdag 4. okt. Verdensdagen for psykisk helse – «Tankemester» foredrag v/ polfarer 
Steffen kl. 1800, Ullr, Ullensaker kulturhus 
Polfarer Steffen Dahl holder foredrag om sin tur til Nordpolen og Sørpolen. 
Etter denne turen opplevde han utfordringer med angst og depresjon. I 
foredraget "Tankemester" deler han oppskriften på hvordan han lærte seg å 
håndtere hverdagen med angst og depresjon. Fri entré. Enkel servering. 

Onsdag 17. okt. Bedriftsbesøk på Arcus Bindende påmelding innen 10. oktober 
Avreise fra Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 13.00/ Kløfta stasjon kl. 13.15 
Kr. 700 inkl. omvisning, smaksprøver, middag og buss 
 
 
 

 

Sommerhilsen 

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 


