
Mandag 6, 13, 20, 
27. nov. 

 

 

Vi treffes på Vellet kl. 1000-1400, Kløfta velhus 
Ulike aktiviteter i løpet av dagen; Dataklubb, Ut på tur, delta – treff med 
flerkulturelle, lesesirkel, kaffe og sosialt samvær.  
NB! Aktivitetene varierer noe fra gang til gang. Ta kontakt med Frivilligsentralen 
for mer info eller kom innom  

Lørdag 4. nov. 

 

Kulturkafeen: USA etter Trump v/ Bjørn Hansen, tidligere norsk journalist 
og utenriksreporter kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 

Mandag 6. nov. 

 

«Kom innom» for alle som er berørt av kreft kl. 1400-1600, Kløfta velhus 
Sosialt, informasjon, råd, samtale med andre som er berørt av kreft, samtale 
med kreftkoordinator. Gratis.Arr: Kreftkoordinator i Ullensaker, Frivilligsentralen 

Tirsdag 7. nov. Kulturkafeen på Kløfta: Fra lys og varme til lune skrøner  
v/ Raymond Løvhaugen kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
Bill: 50 inkl. servering. Utlodning. Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  

Lørdag 11. nov. 

 

Kulturkafeen: Allsang, viser og gamle slagere bundet sammen med muntre 
historier v/ Visevennene kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
 
 

Lørdag 18. nov.  

 

 

Kulturkafeen: Kåseri v/ Astrid Nøklebye Heiberg, norsk psykiater og Høyre 
politiker kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Underholdning v/ pianoelever fra Ullensaker kulturskole. 
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 

Torsdag 23. nov. 

 

Møte for deg som vil jobbe frivillig julekvelden 
kl. 1800, Frivilligsentralen  
Håper vi ser nettopp deg, og at du sender en mail til en av oss at du ønsker å 
komme. Har du spørsmål? - ta kontakt 
Arr: Ullensaker Røde Kors, Frivilligsentralen 

Lørdag 25. nov. 

 

Kulturkafeen: Nobels fredspris - over alle grenser v/ Geir Helljesen, 
journalist i NRK kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Underholdning v/ pinoelever fra Ullensaker kulturskole. 
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 

Onsdag 29. nov. 

 

Julekonserter med Kjell Elvis  
- Solvang «Røde Kors Huset» kl. 1030 
- Kløfta bo- og aktivitetssenter kl. 1200 
- Gystadmyr bo- og aktivitetssenter kl. 1400 
- Toppen, Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 1530 
- Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 1700 
Fri entré. Enkel servering. Arr: Ullensaker Røde Kors, Frivilligsentralen 



Kommer… 

Julebord på Oset 5.- 7. desember 
Førjulstur til fjells med julebord, julemarked, kanefart m.m. på Oset. 

Hotellet bugner av juletradisjoner. 
Pris inkl. buss, hotell m/fullpensjon kr. 3.400,- i dobbeltrom/ kr. 3.700,- i enkeltrom. 

Bindende påmelding innen 10. november 
 
 
 

 

Søndag 10. des. Julemarked kl. 1100-1700, Herredshuset 

For 7. gang arrangerer Frivilligsentralen julemarked på Herredshuset. 

Søndag kl. 1600 foretas utdeling av Frivillighetsprisen 2017.  
 

Julaften 24. des. 
 

Tradisjonell julaftenfeiring kl. 1700, Frivilligsentralen 
Alle som føler for det ønskes også i år velkommen til tradisjonell julaftenfeiring. 
Gratis deltakelse. Ingen påmelding. Vi trenger frivillige ☺   
Vi er takknemlig for ny innpakkede gaver eller et bidrag til julaftenkto: 
1503.23.41761. Ullensaker Røde Kors og Frivilligsentralen ønsker velkommen! 

Onsdag 10. jan. 

 

Hemmelig tur 
Bli med på en ny spennende dag til et sted, vi ikke har besøkt før. Bill: 600. 
Fortløpende påmelding. 

Faste arrangement 
 Kulturkafeen: lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 

 Bingo: mandag kl. 1100, Frivilligsentralen 

 
«Livsgnisten» gågruppe: 
- tirsdager kl. 1100. Oppmøte: Frivilligsentralen 
- onsdager kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole 

 Stikk innom: onsdag kl. 0900, Frivilligsentralen 

 Gutta på tur: onsdag kl. 1000, Oppmøte Frivilligsentralen 

 Hjemmeværende med små barn: treff onsdag kl. 1100-1300, Frivilligsentralen 

 Maleklubb: torsdag kl. 1000-1400, Frivilligsentralen 

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

 Leksehjelp: torsdag kl. 1530-1700, Frivilligsentralen 

 Vevklubb: annenhver torsdag, Frivilligsentralen 

 Mat & Prat med flerkulturell vri: annen hver fredag kl. 1100-1300, Frivilligsentralen 

Hilsen Frivilligsentralen i Ullensaker 

Rita Fjeld Hovden, daglig leder 

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 


