
Tirsdag 2. okt. Kløfta Kulturkafè: Underholdning v/ Anita Hegerland  
kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
Anita Hegerland var en barnestjerne i Norge, Sverige og Tyskland på 1960-
tallet og 1970-tallet.  Anita Hegerland´s karriere er både historisk og unik. 
Hun har solgt over syv millioner musikkalbum, og deltatt på flere 
internasjonale samlealbum. Bill: 70 inkl. servering. Utlodning. Arr: 
Frivilligsentralen, Kløfta vel  

Torsdag 4. okt. Verdensdagen for psykisk helse – «Tankemester» foredrag v/ polfarer 
Steffen kl. 1800, Ullr, Ullensaker kulturhus 
Polfarer Steffen Dahl holder foredrag om sin tur til Nordpolen og Sørpolen. 
Etter denne turen opplevde han utfordringer med angst og depresjon. I 
foredraget "Tankemester" deler han oppskriften på hvordan han lærte seg å 
håndtere hverdagen med angst og depresjon. Fri entré. Enkel servering. 

Lørdag 6. okt. 

 

 

Kulturkafeen: Rune Melby spiller og synger 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
 
 
 

       Livsglededager 2018 i Ullensaker 11. – 21. oktober 
       Dager fylt med aktiviteter og arrangement som gir mennesker glede,     
       begeistring og lykke. Livsglededagene er for alle aldersgrupper men med   
       hovedvekt på seniorer. Program kommer hjem i din postkasse i uke 40.  
       For hele programmet se www.ullensaker.kommune.no  
       Arr: Ullensaker kommune v/ Kultur, Frivilligsentralen 

 

Sjekk ut Frivilligsentralens program i Livsglededagene – se nedenfor: 

Torsdag 11. okt. 

 

Bli Frivilligsentralens Quiz mester kl. 1200, Frivilligsentralen 
Premiering. Servering av varmmat. Gratis deltakelse. 

Fredag 12. okt. 

 

 

Livsgledeallsang med Hans Arne kl. 1100, Frivilligsentralen 
Kom å bli med på allsang. Servering. Utlodning. Fri entré. 

Fredag 12. okt. 

 

Offisiell åpning av Livsglededagene 2018 &  
show «Reklameslagere fra 1844-1940» kl. 1800, Lykkebo 
Offisiell åpning av Livsglededagene 2018 v/ Ståle Lien Hansen, leder 
hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. 
 
Bli med på show med Per Vollestad «Reklameslagere fra 1844-1940». 
Oppbyggelige sanger er blott til lyst, med rare reklamefilmer og dikt/sanger 
om alt fra sjokolade og tobakk til lange underbukser og ullbadedrakter.  
Servering av kake og kaffe. Utlodning. Fri entré.  
 
Arr: Frivilligsentralen, Ullensaker kommune v/ Kultur 



Lørdag 13. okt.  

 

Kulturkafeen: Kautokeino – et møte med vår samiske kultur 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Lysbildekåseri v/ Kjell Bjørka. En fortelling i bilder, film og musikk fra et 
intenst og varmhjertet møte med samisk kultur. Bjørka var fungerende 
sokneprest i Kautokeino og deler glade møter med folk, kultur og natur fra et 
av sitt lokalsamfunn som er klarest preget av det samiske. Underholdning v/ 
Ullensaker kulturskole. Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 

Mandag 15. okt. 

 

 

Eight Amcars Club – Bli med!  
Avreise kl. 1100 fra Gjestad bo- og aktivitetssenter v/ trafo i egne biler.  
Eight Amcars Club har samlet på alle etterkrigsmodellene som gikk konkurs 
utenom GM og Ford. Det vil si Studebaker, Hudson, Packard, Frazer, Kaiser, 
Henry J, Willys Aero, Nash og De Soto. Enkel servering.  Ingen påmelding. 
Gratis deltakelse. 

15. og 18. okt. 

 

 

2-dagers oppfriskningskurs for bilfører 65+ 
kl. 1200-1600, Ullr, Ullensaker kulturhus 
Statens vegvesen inviterer alle bilførere over 65 år til et oppfriskningskurs 
over to dager; mandag 15. og torsdag 18. oktober. Gratis deltakelse.  
Min 10 deltakere. Bindene påmelding innen 5. oktober.  

Mandag 15. okt. 

 

 

Reiseskildringer ved Rita kl. 1700, Frivilligsentralen 
Rita Fjeld Hovden, avdelingsleder Frivilligsentralen, forteller om opplevelser 
og turer i 2018. Servering av bløtkake og kaffe. Gratis deltakelse. 

Tirsdag 16. okt. 

 

En reise med ord og bilder i kystnorsk natur kl. 1300, Frivilligsentralen 
Gode opplevelser bidrar til økt livsglede. Bli med på en reise med ord og 
bilder i kystnorsk natur v/ Hanne Hansen fra Hurtigruten. Kanskje du vil bli 
med på tur til sommeren? Fri entré. 

Tirsdag 16. okt. 

 

Hildringstimen kl. 1700-1830, Kulturbanken Kreti & Pleti 
Underholdningsvogna presenterer en konsertforestilling med friske låter fra 
revyens glansdager og vakre viser både for eldre og yngre årgang. Fri entré.  
Arr: Frivilligsentralen, Kulturbanken Kreti & Pleti 

Onsdag 17. okt. 

 

Tur til Frivillighytta i Hurdal  
Oppmøte Frivilligsentralen kl. 1030. Bli med på tur til Frivillighytta i Hurdal i 
egne biler. Enkel servering. Gratis deltakelse.  

Onsdag 17. okt. Bedriftsbesøk på Arcus Bindende påmelding innen 10. oktober 
Avreise fra Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 13.00/ Kløfta stasjon kl. 13.15 
Vi besøker Arcus tidligere Vinmonopolet på Gjelleråsen.  
Kr. 700 inkl. omvisning, smaksprøver, middag og buss 
 

Onsdag 17. okt. 

 

Bli med på digital sykkeltur med MOTiview  
kl. 1300, Ullr, Ullensaker kulturhus 
For første gang i Ullensaker introduserer vi vår nyinnkjøpte MOTiview. Ved 
hjelp av levende bilder og lyd kan brukeren dra på sykkeltur i kjente 
omgivelser og barndomsminner. Vi viser MOTiview på storskjerm. Enkel 
servering med frukt og farris. Arr: Frivilligsentralen, Ullensaker kommune 

Torsdag 18. okt. 

 

Grøftelangs med klassisk tonefølge  
kl. 1100, Gystadmyr bo- og aktivitetssenter 
Blomster i bilder og musikk v/kulturformidler Bjørn Erik Nyberg.  
Enkel servering. Fri entré. 
 



Torsdag 18. okt. Allsang og høstkonsert med Veterankorpset  
kl. 1800, Frivilligsentralen 
Bli med å syng på kjente sanger. Servering av kake og kaffe. Fri entré. 
Arr: Ullensaker veterankorps, Frivilligsentralen 
 

Torsdag 18. okt. 

 

Grøftelangs med klassisk tonefølge  
kl. 1100, Gjestad bo- og aktivitetssenter 
Blomster i bilder og musikk v/kulturformidler Bjørn Erik Nyberg.  
Enkel servering. Fri entré. 

Fredag 19. okt. 

 

Seniorfest med Tore Halvorsen fra Ole Ivars kl. 1600, Herredshuset 
Pensjonistforeningene i Ullensaker er invitert til å ha stand fra kl. 1600, i 
tillegg kommer Pensjonistforbundet Akershus.  
Konsert kl. 1730 v/ Tore Halvorsen fra dansebandet Ole Ivars.  
Salg av mat og drikke. Fri entré.  
Arr: Frivilligsentralen, Ullensaker kommune v/ kultur 

Lørdag 20. okt. 

 

Livsglede allsang med musikalsk tonefølge på Kløfta 
kl. 1400, Kløfta gamle skole 
Musikk v/ Ullensaker spelemannslag, allsang og litt annen underholdning. 
Servering av kaker og kaffe. Fri entré. Arr: Venneforeningen Kløfta gamle 
skole, Ullensaker spelemannslag, Frivilligsentralen 

Lørdag 20. okt.  Kulturkafeen kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 
Utgår pga. Barnas kulturdag 

Selv om Livsglededagene er over fortsetter livsglede å blomstre gjennom hele året… 
Lørdag 27. okt. 

 

 

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

Tirsdag 30. okt.  Hemmelig tur Fortløpende påmelding 
Bli med på en ny spennende dag til et sted, vi ikke har besøkt før. Bill: 650. 
 
  

 

Faste tilbud 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Kulturkafeen: lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 

Kløfta Kulturkafé: 1. tirsdag i mnd. kl. 1100-1300, Kløfta velhus 

«Livsgnisten» gågruppe: 
- tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivilligsentralen 
- onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole 

Frivillighytta i Hurdal: onsdag kl. 1030, Oppmøte Frivilligsentralen. Egne biler 

Nærmiljøtreff Kløfta: mandag kl. 1000-1300, Kløfta velhus 

Maleklubb: torsdag kl. 1000-1400, Frivilligsentralen 

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

Bingo: mandag kl. 1100, Frivilligsentralen 



Kommer… 

Tirsdag 6. nov. Kløfta Kulturkafè: Franske stemninger v/ Håvard Svensrud og bassist Kay 
Hartvigsen kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
Repertoaret spenner fra velkjente Edith Piaff-melodier som "La vie en Rose" 
og "Hymne a l´amour" til typiske franske trekkspillvalser.  
Bill: 70 inkl. servering. Utlodning. Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  

Onsdag 21. nov. 

 

Tur til Munthegaarden Bindene påmelding innen 5. november 
Bli med på besøk til en julepyntet Munthegaard med julemiddag, besøk av 
nissen, kåseri og sang fra Margrethe Munthe sine sangbøker. Vi kjører også 
innom Løiten lys. 
 

Søndag 25. nov. Julemarked & Utdeling av Frivillighetsprisen 2018  
kl. 1100-1700, Herredshuset 
For 8. gang arrangerer Frivilligsentralen julemarked på Herredshuset. 
Kl. 1500 foretas utdeling av Frivillighetsprisen 2018.  
 

3. - 5. desember 

 

Førjulstur til Oset Bindende påmelding innen 10. november 
Førjulstur til fjells med julebord, julemarked, kanefart m.m. på Oset. 
Hotellet bugner av juletradisjoner. Pris inkl. buss, hotell m/fullpensjon  
kr. 3.000,- i dobbeltrom/ kr. 3.500,- i enkeltrom. Kanefart er ikke inkl. i prisen. 

5. & 6. des. 

 

Julekonserter med Jenny Jenssen  
Onsdag 5. desember 
- Solvang «Røde Kors Huset» kl. 1030 
- Østafor mestringssenter kl. 1200 
- Gystadmyr bo- og aktivitetssenter kl. 1400 
- Toppen, Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 1800 
Torsdag 6. desember 
- Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 1100 
- Kløfta bo- og aktivitetssenter kl. 1230 
 

Fri entré. Enkel servering.   
Arr: Ullensaker Røde Kors, Frivilligsentralen, Ullensaker kommune 

28. mai–2. juni 2019  Tur med Hurtigruten i 2019; Kirkenes - Bergen 
Fra kr. 13.000 m/ utvendig dobbelt lugar med fullpensjon og reise.  
Bindende påmelding 1. november 2018 

 

   

Så er høsten kommet også i år. Vi må godta at en nydelig sommer er på hell, men kan glede oss stort over 

høsten med klar luft, nydelige farger og hyggelige høstkvelder inne med lys og varme.  

Det handler om å gjøre det beste ut av en hver situasjon.  

Håper du finner livsglede i å delta på tilbud som Frivilligsentralen har, eller at du ønsker å bli frivillig 

på dine premisser på det det du interesserer deg for.  

 

Hilsen 

Rita Fjeld Hovden, avdelingsleder 

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 


