
  

Høvleri kafé åpen mandag til fredag kl. 1000-1400  

Lørdag 4. mai 

  

Kulturkafeen: Underholdning og allsang v/ Visevenner 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.  
 
 
 

Tirsdag 7. mai  Kløfta Kulturkafè: Musikalske herrer med utlagt sjarm  
kl. 1100-1300, Kløfta velhus  
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. Bill: 70 inkl. servering. Utlodning.  
Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  

Onsdag 8. mai 

 

Hemmelig tur Fortløpende bindende 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. Hjemkomst ca. kl. 1600. 
 

Fredag 10. mai 

 

Verdens aktivitetsdag – Bli med på markeringen! 
Her blir det underholdning med bl.a. seniordans og Leikaringen. Det blir 
muligheter for å prøve seg på golf og andre aktiviteter som f.eks. uteleker 
man gjorde før: kaste på stikka, hesteskokast, paradis m.m. Du vil også kunne 
møte foreninger som har aktiviteter for seniorer. Servering av mat, kaker og 
kaffe, samt utlodning. Gratis. Stor faktor med glede og sosialt samvær! 
 

Lørdag 11. mai  Kulturkafeen: Skibladners liv og farshistorie v/ John Granly 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Underholdning v/ sangelever fra Ullensaker kulturskole. 
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.  
 
 
 

Lørdag  18. mai 

 

Kulturkafeen: Edith Piaf og kjærligheten v/ Karin Destainville Dammen  
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Uforglemmelig formiddag med sjelfulle sanger av Edith Piaf sunget på 
flytende fransk. Karin forteller også om ildfulle historier fra Piaf sitt liv.  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré  

Onsdag 22. mai 

 

Økonomi for eldre v/ Carsten O. Five kl. 1900, Frivillighetens hus  
Servering av vafler og kaffe. Fri entré. 
Arr: Forsvarets seniorforbund avd. Gardermoen, Ullensaker Frivilligsentral 
 
 
 

Lørdag  25. mai Kulturkafeen: Avlyst pga. Borgerlig konfirmasjon på Kulturhuset  

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… 

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

Onsdag 19. juni 

 

Dagstur til Rena leir! 
Rena leir er Norges nyeste militærleir. Leiren er topp moderne og rommer 
flere av avdelingene til Hæren. Kostnaden blir spleis på transporten. 
Max 10 plasser. Fortløpende påmelding. 

21. – 22. august 

 

Tur til Rottneros og Selma Lagerløf sitt hjem i Sverige  
Vi besøker skulptur- og blomsterparken Rottneros og Selma Lagerløf sitt 
hjem. Fortløpende påmelding. 
Turen er i samarbeid med Foreningen Norden Ullensaker 

18. – 20. september 

 

Høsttur med bl.a. besøk til Langedrag naturpark  
Overnatting 2 netter Pers Hotell i Gol.. Fri inngang til Tropicana. 2 middager. 
Besøk til Langedrag naturpark. Pris dobbeltrom kr. 3.500/ enkeltrom kr. 3.900 
Fortløpende påmelding. 

Søndag 20. oktober 

 

The Sound of music – Folketeateret i Oslo 
I en overdådig versjon vil The Sound of Music endelig vise sin sanne magi i en 
storslått produksjon det norske publikummet aldri har sett maken til. 
Bill: 1.000 inkl. forestilling og transport til "døra". Fortløpende påmelding. 

22. februar 2020 

 

Chess - Folketeateret i Oslo  
ABBAs Benny Andersson og Björn Ulvaeus sin første musikal blir endelig satt 
opp i en fullskalaversjon på Folketeateret. Bill: 800 inkl. billett og transport. 
Bindende påmelding innen 1. juni 2019. 
 

Faste tilbud 

 

Jessheim 
 Nyhet! Høvleri kafé mandag-fredag kl. 1000-1400 (avvik kan forekomme) 
 Kulturkafeen lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
  «Livsgnisten» gågruppe tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivillighetens hus 
 Nyhet! Strikkekafé onsdag kl. 1100-1300, Frivillighetens hus  
 Maleklubb onsdag kl. 1000-1400, Frivillighetens hus  
 Hobbygruppe torsdag kl. 1000-1300, Frivillighetens hus  
 Kreativt verksted for kvinner  torsdag kl. 1000-1300, Frivillighetens hus 
 Vevklubb annenhver torsdag kl. 1300-1700, Frivillighetens hus 

Kløfta 
 Kløfta Kulturkafé 1. tirsdag i mnd. kl. 1100-1300, Kløfta velhus  
 Nærmiljøtreff Kløfta mandag kl. 1130-1500, Kløfta velhus  
 Dametrim mandag kl. 1400-1445, Kløfta velhus 

Nordkisa  
 «Livsgnisten» gågruppe onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole 
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