
 

Høvleri kafé åpen mandag til fredag kl. 1000-1400  

Lørdag 2. nov Kulturkafeen: Avlyst pga. Den Store Kinodagen på Ullensaker kino  

Tirsdag 5. nov. 

 

 

Kløfta Kulturkafè: Per Anders Nordengen kl. 1100-1300, Kløfta velhus  
Bill: 70 inkl. kaffe og vafler. Utlodning.  
Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel 
 
 
 
 
 
 
 

Lørdag 9. nov. 

 

 

Kulturkafeen: Møt ”Penn & Poesi» kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Forfatterne og skuespillerne Marit Hjorthol Eidem og Magnus Nielsen byr på 
utdrag fra sine egne bøker. 
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.  
 
 

Onsdag 13. nov. 

 

 

Allsang med svingende tonefølge kl. 1800, Frivillighetens hus 
Solosang, piano og allsang i skjønn forening. Wollert Krohn-Hansen på 
piano. Forsangere; Anna Larsson, Nina Korslund, Trond-Mauritz Akre og Per 
Espen Jahren. Servering av kaffe og kaker. Gratis adgang. Utlodning 
Arr: Allsang i Ullensaker, Frivilligsentralen i Ullensaker 
 

Torsdag 14. nov. 

 

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 16. nov. 

 

Kulturkafeen: Ord til rett tid kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Kjente og kjære tekster med fokus på førjulstiden med ettertanke og 
forventninger. Tekstene er tonesatt, og formidlere er skuespiller og 
tekstforfatter Marianne Mørk og musiker og tekstforfatter Philip Kruse. I 
tillegg blir det underholdning v/ elever fra Ullensaker kulturskole.  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.  
 

Onsdag 20. nov. 

 

Publikum hos Lindmo? Påmelding innen 1. november 
I Lindmo-studioet sitter du tett på gjester og programleder og får se alt det 
som foregår i en tv-produksjon, men som ikke syns når du ser programmet 
fra sofaen. Publikum får også oppleve live musikk fra Norges mest kjente og 
kjære artister. Etter opptak er det anledning til å ta bilder både av og med 
gjester og programleder. Transport spleis. Gratis.  
 

Onsdag 20. nov. 

 

Allsang med Duomix kl. 1800-2000, Frivillighetens hus 
Enkel servering. Utlodning. Fri entré. 
 
 
 
 

Lørdag 23. nov. 

 

 

Kulturkafeen: Hans Østeng kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.  
 
 
 
 



27. & 28. nov. 

 

Førjulsglede for alle - konsert v/ Hans Arne  
Onsdag 27. november Torsdag 28. november 
kl. 1030 Røde Kors Huset "Solvang" kl. 1100 Gjestad avd. Toppen 
kl. 1145 Kløfta bo- og akt.senter kl. 1200 Gjestad bo- og akt.senter 
kl. 1300 Gystadmyr bo- og 
akt.senter 

kl. 1330 Østafor 

kl. 1430 Korttid LHL kl. 1600 Frivilligsentralen 
Enkel servering. Fri entré. 
Arr: Røde Kors Ullensaker, Frivilligsentralen, Ullensaker kommune 
 

Lørdag 30. nov. 

 

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

Lørdag 30. nov. 

 

«En jul i gamledager» - jubileumsforestilling på Nes kulturhus  
Bill: 400 for forestilling og buss. Bindende påmelding innen 1. november 
 
 

 

 

 

 

 

Kommer… 

Søndag 1. des. 

 

Julemarked kl. 1100-1700, Frivillighetens hus 
Frivilligsentralen arrangerer for 9. gang Julemarked.  
Vi har noen få plasser er igjen til selgere! – fortløpende påmelding for stands. 
Fri entré. Salg av kaffe og vafler  

Tirsdag 3. des. 

 

 

Kløfta Kulturkafè: Jenny Jenssen kl. 1100-1300, Kløfta velhus  
Bill: 70 inkl. kaffe og vafler. Utlodning.  
Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel 
 
 
 
 
 
 

9. - 11. des.  

 

Førjulstur til Spidsbergseter Bindende påmelding innen 30. november 
I år reiser vi til Venabygdsfjellet. Buss, overnatting, 2 lunsjer, 1 middag, 1 
enorm julebufeet med dessertbord i metervis, og 2 frokoster. Besøk i 
Akevittfjøset i Karlsvogna Fjellbad. Mulighet for kanefart/ hundekjøring. 
Levende musikk etter middag. Pris i dobbeltrom: kr.3290/ enkeltrom 3890. 
NB! Alle dobbeltrom har mulighet for enkeltsenger 
 

Frivillighetspris 2019 – forslag til kandidat? 
Ullensaker Frivilligsentral deler hvert år ut en Frivillighetspris. 

                    Forslag på kandidat/er, med en kort begrunnelse sendes Frivilligsentralen  
innen 1. november.  

frivillighetssentralen@ullensaker.kommune.no   
eller pr post: Sveavegen 36, 2053 Jessheim 

mailto:frivillighetssentralen@ullensaker.kommune.no


Torsdag 12. des. 

  

Dagstur til Charlottenberg Fortløpende påmelding  
Avreise: kl. 0900 Gjestad, kl. 0905 Jessheim stasjon, kl. 0915 Kløfta stasjon. 
Bill: 250 
 
  

Julaften 24. des. 
 

Julaftenfeiring kl. 1400-2000, Frivillighetens hus 
Alle som føler for det ønskes velkommen til tradisjonell julaftenfeiring.  
Gratis deltakelse. Ingen påmelding. Vi trenger frivillige    
Vi er takknemlig for nye innpakkede gaver eller et bidrag til julaftenkto: 
1503.23.41761. Røde Kors Ullensaker og Frivilligsentralen ønsker velkommen! 

Mandag 6. jan. Oppstart! Datakafè med Ullensaker Seniornett  
kl. 1000-1200, Frivillighetens hus 
Her vil du kunne få hjelp til data, nettbrett og telefon - helt gratis hver 
 1. mandag i måneden kl. 1000-1200 på Frivillighetens hus.  
Arr: Ullensaker Seniornett, Frivilligsentralen 
 

Torsdag 23. jan. 

 

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.  
 

Onsdag 5. feb.  Nobels Fredssenter med omvisning kl. 1100  
Rekesmørbrød/ evt. annet smørbrød og kaffe på Theatercafeen etterpå.  
Vi tar toget t/r Oslo. Pris kr. 550,- pr. person.  
Bindene påmelding innen 15. januar 
 
 

Fredag 14. feb. 

 

Valentines day kl. 1700-2100, Frivillighetens hus 
Underholdning. Servering av mat og kaffe. Utlodning. Fri entré.  

 

Lørdag 22. feb. 

 

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 10. november 2019  
 

Lørdag 11. april 

 

Påskeaften arrangement kl. 1400-1700, Frivillighetens hus 
John Granly kommer med en unik bildeserie av en polsk kunstner med store 
malerier til illustrasjon av pater noster (fadervår, katolsk bønnekrans). 
Utlodning. Fri entré. 
Arr: Røde kors Ullensaker, Frivilligsentralen 

Onsdag 22. april  

 

Norsk Militær Tattoo 2020 - Offisiell åpningskonsert i Oslo konserthus 
Her får publikum en forsmak på tattoostemningen. Dette er en helt unik 
anledning til å oppleve flere av de beste militærkorpsene i verden på samme 
konsertscene. Fortløpende påmelding  

25. april -2. mai 

 

Tur til Mallorca – med Det lille ekstra 
Kanskje ikke helsa er som den var, og at du trenger litt hjelp for å kunne reise 
på tur? Nå har du igjen mulighet til sol og varme!  25. april går turen til Viva 
Sunrise, Alcudia www.ving.no/spania/alcudia/viva-sunrise                         
Helsefagarbeiderelever fra Jessheim videregående skole fra «Det lille ekstra», 
bistår med hjelp for de som har behov for det. Ta kontakt! 
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Torsdag 28. mai 

 

Dagstur langs Telemarkskanalen Fortløpende påmelding 
Kanaltur fra Lunde til Skien inkl.lunsj buffet. Kaffestopp med vafler.   
Avreise kl, 0800 fra Gjestad bo- og aktivitetssenter.  
Pris 1.350 pr. person. 

 

Juni  

 

Seniorferie i Ullensaker på Romerike folkehøgskole 
En kort uke i juni blir det mulighet for eldre som er ensomme å få gode dager 
med god mat, innholdsrike dager og sosialt samvær. Mer info kommer etter 
hvert, men mener du at du er i målgruppe så ta gjerne kontakt med: 
- Røde Kors v/ Mette leder.omsorg@ullensakerrodekors.no, tlf 91108685 
- Frivilligsentralen v/ Rita frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
tlf. 66108438 
Vi forbeholder oss retten til å prioritere deltakere.  
Vi gjør gode opplevelse mulig! 
Arr: Ullensaker Røde Kors, Ullensaker Frivilligsentral Ullensaker kommune 

Faste tilbud 

 

Jessheim 
 Kulturkafeen lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
 Høvleri kafé mandag-fredag kl. 1000-1400 (avvik kan forekomme) 
 «Livsgnisten» gågruppe tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivillighetens hus 
 Nyhet! Dugurd - formiddagsmat onsdag kl. 1100-1400, Frivillighetens hus  
 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 mandag kl. 1000-1300, Kløfta velhus  
 Dametrim mandag kl. 1400-1445, Kløfta velhus 

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

       

Hilsen 
Rita Fjeld Hovden, avdelingsleder Frivilligsentralen 

tlf: 66108438/ 90296332/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 
Adresse: Frivillighetens hus, Sveavegen 36, Jessheim 

For mer info se www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
NB! Med forbehold om feil og mangler 
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