
Tirsdag 2. mai 

 

Nyhet! Kløfta vel`s Kulturkafé: Prøysen for to kl. 1100-1300, Kløfta vel 
Vi starter opp Kulturkafè på Kløfta. Underholdning v/ Elin Prøysen og Egil Johansson. Bill: 
50 inkl. kaffe og vaffel. Utlodning. 
 
 

Torsdag 4. mai 
Torsdag 11. mai 
Torsdag 18. mai 
 

 

Nyhet! Turvenner på tvers av generasjoner 
Hyggelig tur på tvers av generasjoner. Ta med egen mat og drikke. Gratis deltakelse. 
 

• Torsdag 4. mai - Oppmøte Hoppenspretthallen barnehage 
• Torsdag 11. mai - Oppmøte: Hoppensprett barnehage Skogmo 
• Torsdag 18. mai – Oppmøte: Hoppensprett barnehage Solbakken, Kløfta 

 

 Arr: Frivilligsentralen, Hoppenspretthallen barnehage 

Lørdag 6. mai 

 

Kulturkafeen: Klassiske toner v/ Germaine Bouts-Hexeberg og Morten 
Fagerli kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 

Lørdag 13. mai 

 

Kulturkafeen: Musical v/ Karin Fristad Jakobsen  
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 

Lørdag 20. mai 

 

Kulturkafeen: "Ærlig, nært og ekte" Visekonsert med Frode Johansen 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.  
 

Lørdag 27. mai Kulturkafeen: Kjente og kjære sanger v/ Christine og Rune 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
 

Kommer… 

Tirsdag 13. juni 

 

Byvandring i Oslo 
Byvandring på Kampen og Vålerenga med guide og lunsj. Bill kr. 300. Vi møtes på Oslo 
Sentralbanestasjon kl. 1100 v/ Møtepunktet.  
Påmeldingsfrist: 2. juni 

Torsdag 15. juni Hemmelig tur 
Bli med på en ny spennende dag til et sted, vi ikke har besøkt før. 
Pris kr. 600,- pr. pers. Forløpende påmelding 

Torsdag  13. juli 

 

Tur til Slottet 
Lyst til å bli med til Det Kongelige slott med omvisning. Billett kr. 100,-. Vi tar toget kl. 
0937 fra Jessheim. Tog, kaffe og evt. mat kjøpes av hver enkelt. 
Forløpende påmelding 

Onsdag 9. aug. Mesterverket Peer Gynt 150 år! Forløpende påmelding 
Peer Gynt blir regnet som et mesterverk i verdenslitteraturen, og i 2017 er det 150 år 
siden Henrik Ibsen skrev den berømte teksten. Du får se Nils Ole og Jakob Oftebro for 
første gang på teaterscenen sammen – og begge i rollen som Peer Gynt. Overnatting.  



3. - 5. sept. Høsttur - Til naturskjønne Gaustablikk Bindende påmelding innen 10. august 
Ved foten av Sør Norges høyeste fjell Gaustatoppen, ligger Gaustablikk idyllisk til i 
naturskjønne omgivelser. Buss, overnatting i dobbeltrom, 2 frokoster, 2 middager, 2 
lunsjer. Kr. 3.200,-, enkeltrom tillegg kr. 500,-.  

18. – 20. sept  Lyst til å oppleve høst på Svalbard? Bindende påmelding innen 6. mai 
Frivilligsentralen planlegger tur 18. til 20. i september 2017. Pris ca. kr. 9.000 inkl. fly, 
hotell 2 netter i dobbeltrom, mat omvisning og aktiviteter. 
(Turen forutsetter min 10 påmeldte) 

Onsdag 27. sept. 

 

Dagstur til Finnerud gård i Nordmarka Bindende påmelding innen 19. sept. 
Omvisning, fortelling om Finnerud, film, mulighet å kjøpe hjemmelaget syltetøy, gelé, 
sirup og eddik fra Markajentene på stedet. Pris kr. 600,- som betales på bussen. 
Servering av lapskaus m/tyttebær og flatbrød, kaffe og buss er inkl. i prisen. Avreise kl. 
10.00 fra Gjestad, Jessheim st. kl. 10.05. Kløfta kl. 10.15.. 

 

Faste arrangement 

 Nytt tilbud! Har du lyst er det lov mandag kl. 11.00 - 13.00, Kløfta velhus 
Vi møtes med åpent sinn og aktivitetene blir etter hva dere ønsker. 
Enkel servering og kaffespleis. Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel 

 Nytt tilbud! Leksehjelp torsdag kl. 1530-1700, Frivilligsentralen 
Åpent for barn fra 1. - 4. klasse. Gratis tilbud. Ingen påmelding. Tilbudet følger skoleruta. 

 Nytt tilbud! Hjemmeværende med små barn  
Onsdag kl. 1100-1300, Frivilligsentralen  

 
Kulturkafeen: lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 
Kulturkafeen arrangeres hver lørdag kl. 1100 i Ullensaker Kulturhus. Her er det alt fra interessante 
foredrag spesielt for seniorer, informasjon om aktuelle seniorsaker, samt underholdning med 
kulturelt innslag med musikk, dans eller sang. Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 

 «Livsgnisten» gågruppe: Uansett vær og føre 
- tirsdager kl. 1100. Oppmøte: Frivilligsentralen 
- onsdager kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gml. Skole! 

  
Bingo: mandag kl. 1100, Frivilligsentralen 

 Kreativt verksted for kvinner:  torsdag kl. 10-13, Frivilligsentralen 
Ønsker du et større nettverk? Trene på å snakke norsk? Ha det sosialt sammen med andre? 
Kvinner i alle aldre er velkommen. Enkel servering. Gratis deltakelse.  

  
Maleklubb: torsdag kl. 1000-1400, Frivilligsentralen 

  
Bridge: torsdag kl. 1800, Frivilligsentralen 

  

Hilsen Frivilligsentralen i Ullensaker 

Rita Fjeld Hovden, daglig leder 

tlf: 66108438 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 

www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
NB! Med forbehold om feil og mangler 


