
Mandag 2, 9, 16, 
23 og 30. okt. 

 

 

Vi treffes på Vellet kl. 1000-1400, Kløfta velhus 
Ulike aktiviteter i løpet av dagen; Dataklubb, grunnleggende kurs i Spansk,  
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  

Tirsdag 3. okt. 

 

Kløfta vel`s Kulturkafé: Syng og le v/ Underholdningsvogna   
kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
"Syng og le" med Underholdningsvogna er en annerledes sangstund med Fru 
Barra og Fru Kroken, der publikum inviteres til å stemme i. Fruene byr på lystige 
melodier og slagere som vekker gamle minner.  
Bill: 50 inkl. servering. Utlodning. Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  

Torsdag 5. okt. 

 

 

Oppstart – Kurs i 6-takts swing kl. 1800, Frivilligsentralen 
6 kvelder med grunnleggende/ nybegynner kurs v/ instruktør Wenche Jallen.  
Pris kr. 500. Påmelding innen 1. oktober. 

Lørdag 7. okt. Kulturkafeen: Kåseri v/ Einar Lunde, tidl. Dagsrevyen anker  
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
 
 

Mandag 9. okt. 

 

 

Verdensdagen for psykisk helse 2017 – Livsglede i livsalvoret 
kl. 1800, Ullr, Ullensaker kulturhus 
Foredrag v/ Per Anders Nordengen. Med årets tema «Noe å glede seg over» 
oppfordres folk til å finne de små og store tingene rundt seg som gir glede for 
deg selv og andre. Det kan gi bedre psykisk helse i hverdagen. 
Arr: Frivilligsentralen, Ullensaker Kommune, Mental helse Ullensaker 

12.-22. okt.  Livsglededager 2017 i Ullensaker 
Livsglededagene fylles med aktiviteter og arrangement som gir mennesker 
glede, begeistring og lykke. Ja - rett og slett Livsglede! Livsglededagene er for 
alle aldersgrupper, men med hovedvekt på «den gode gamle» årgang. Følg 
med i postkasse for brosjyre. Arr: Ullensaker kommune v/Kultur,Frivilligsentralen 

Torsdag 12. okt. 

 

For deg som er frivillig – og for deg som ønsker å bli det 
kl. 1830, Frivilligsentralen 
Vi mimrer og legger nye planer. Servering av kaffe og bløtkake. Utlodning. Fri 
entré.  

Torsdag 12. okt. 

 

 

Lensmannsmordene på Vågard kl. 1100, Frivilligsentralen 
Kåseri v/ Hans Østeng. 22. august i 1926 ble to lensmenn myrdet i den lille 
grenda Vågård. Den ene av de to morderne hadde en viss tilknytning til 
Jessheim… Lensmannsmordene i 1926 og Nittedalsmordet i 1920 er i ettertid 
blitt stående som to av de største kriminalsakene i Norge før 2. verdenskrig. 
Servering av kaffe og kaker. Utlodning. Fri entré 



Lørdag 14. okt. 

 

 

Offisiell åpning av Livsglededagene 2017  
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
v/ Tone Trøen, Stortingsrepresentant for Høyre i helse- og omsorgskomiteen 
 

Av glede bygges det musikk – fra Prøysen til Benny Andersson 
 v/ Cesilie og Kjetil Skaslien  
Underholdning v/ sangelever fra Ullensaker kulturskole 
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
 

Mandag 16. okt. 

 

Oppstart – Kurs: Livets Livshjul kl. 1800, Frivilligsentralen 
Er du bevist på balansen i tilværelsen din? Ønsker du å gjøre noe med 
livskvaliteten din? Bli bedre kjent med deg selv. Kurset ledes av Wenche Jallen, 
NLP master coach/metal trener. 6 kurskvelder med enkel servering kr. 500. 
Påmelding innen 16. oktober. 

Tirsdag 17. okt. 

 

 

S x 3 = Stivandring – Spørsmål – Servering 
Kl. 1100 Oppmøte Bahus v/ Gjestad bo- og aktivitetssenter.  
Stivanding til Raknehaugen med artige spørsmål. Servering av suppe m/ brød 
på Raknehaugen. Utlodning. Mulighet for transport tilbake til Bahus. Gratis 
deltakelse. Arr: Raknehaugens venner, Frivilligsentralen 
 

Tirsdag 17. okt. 

 

Omvising – Nye Jessheim videregående skole  
Kl. 1700 Oppmøte v/ hovedinngang Jessheim videregående skole.  
Max 25 pers. Gratis deltakelse. Påmelding innen 16. oktober.  
 
 

Tirsdag 17. okt. 

 

Livsglede allsang med musikalsk tonefølge kl. 1800, Frivilligsentralen 
Musikk v/ Ullensaker spelemannslag. Servering av kaffe og kake. Utlodning. Fri 
entré. Arr: Frivilligsentralen, Ullensaker spelemannslag 

Torsdag 19. okt. 

 

 

 

Omvising - Den Norske Opera & Ballett + NRK Marienlyst 
Avreise kl. 0900 fra Gjestad. Buss, lunsj og omvisning begge steder kr. 700 pr. 
pers. Påmelding innen 10. oktober.  

Torsdag 19. okt. 

 

 

Geocaching – Lyst til å vite mer? kl. 1830, Ullr, Ullensaker kulturhus 
Lyst til å vite mer om hva geocaching er og hvordan det brukes? – Kom og lær 
fra erfarne catchere. Enkel servering. Fri entré. 

Lørdag 21. okt. 

 

Utvandringen til Amerika kl. 1200, Frivilligsentralen 
Kåseri v/ John Granly fra Sons of Norway. Allsang v/ Visevenner fra Rælingen. 
Servering av kaffe og kake. Utlodning. Fri entré.  
 
 

Lørdag 28. okt. 

 

Kulturkafeen: Om Stortingsvalget v/ valganalytiker Svein Tore Marthinsen 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 

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 


