
Fredag 1. sept. 

 

 

Rullatorfestivalen 2017 kl. 1100-1300, Romsaasparken, Jessheim  

Tre ulike løyper: el-stol, rullator/rullestol og gåtur. Underholdning v/ Kampen 

veteranorkester, samt barnehagebarn. Offisiell åpning v/ Solveig Kloppen. 

Servering av frukt, kaffe og kaker. Folkehelsestand. Fri deltakelse og entré. 

Påmelding v/oppmøte for deltakelse.  

Arr: Frivilligsentralen, Ullensaker kommune v/ fysio-/ergo og kultur 

Lørdag 2. sept. 

 

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

Mandag 4, 11, 18, 
og 25. sept. 

 

 

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 møte opp 

Mandag 4. sept. 

 

«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 5. sept. 

 

Kløfta vel`s Kulturkafé: Kjell Elvis kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
Underholdning v/ Kjell Elvis. Bill: 50 inkl. servering. Utlodning. 
Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel 
 
 

Lørdag 9. sept. 

 

Kulturkafeen: Sterk og stødig v/ fysioterapeut Espen Granlund 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Dans v/ Kløfta og Jessheim seniordans. Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri 
entré. 

Onsdag 13. sept. 

 

 

Temakafé for kreftpasienter og pårørende kl. 1200-1400, Frivilligsentralen  
Temakaféen er et møtested for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi tar 
opp ulike kreftrelaterte temaer og byr på ulike kulturelle innslag. Kom innom for 
en kaffe, en matbit og en hyggelig samtale med andre som har erfaringer med 
kreft. Ingen påmelding. Gratis. Annen hver onsdag. Arr: Kreftforeningen 

Lørdag 16. sept. 

 

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

Onsdag 20. sept. 

 

Global bygdekveld for alle kvinner kl. 1700 Kløfta velhus 
«Sammen lager vi fest». Underholdning. Servering av mat fra forskjellige land. 
Utstillinger. Stands. Barn kan være med. Fri entré.  
Arr: Frivilligsentralen, Foreningen Norden Ullensaker, Ullensaker 
bygdekvinnelag, Ullensaker husflidslag, Ullensaker Røde Kors, Ullensaker 
revmatikerforening, Ullensaker museum, Voksenopplæringen, Stiftelsen 
Amathea, NAV, Flyktningetjenesten 



Torsdag 21. sept. 

 

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

Lørdag 23. sept. Kulturkafeen: Livet til Mozart – kåseri v/ Sabine 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 

 
Lørdag 23. sept. Dagstur til Strikkefestivalen 2017 i Gamlebyen Fredrikstad  

Fortløpende påmelding. Les mer www.strikkefestivalen.no 
Arr: Frivilligsentralen, Ullensaker husflidslag 
 

24. - 26. sept. Høsttur - Til naturskjønne Gaustablikk Bindende påmelding innen 10. august 
Ved foten av Sør Norges høyeste fjell Gaustatoppen, ligger Gaustablikk idyllisk 
til i naturskjønne omgivelser. Buss, overnatting i dobbeltrom, 2 frokoster, 2 
middager, 2 lunsjer. Kr. 3.200,-, enkeltrom tillegg kr. 500,-.  

Onsdag 27. sept. 

 

 

Dagstur til Finnerud gård i Nordmarka Bindende påmelding innen 19. sept. 
Omvisning, fortelling om Finnerud, film, mulighet å kjøpe hjemmelaget syltetøy, 
gelé, sirup og eddik fra Markajentene på stedet. Pris kr. 600,- som betales på 
bussen. Servering av lapskaus m/tyttebær og flatbrød, kaffe og buss er inkl. i 
prisen. Avreise kl. 10.00 fra Gjestad, Jessheim st. kl. 10.05. Kløfta kl. 10.15.  

Lørdag 30. sept. 

 

Markering av Den Internasjonale Eldredagen  
Mitt herskapelig liv v/ Toppen Beck 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Kulturkafeen. Servering av bløtkake og kaffe. Fri entré. 
 

Kommer… 
Torsdag 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 

13.-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. 
Arr: Ullensaker kommune v/Kultur, Frivilligsentralen 

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

For 7. gang arrangerer Frivilligsentralen julemarked på Herredshuset. 

Søndag kl. 1600 foretas utdeling av Frivillighetsprisen 2017.  
 

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 


