
Lørdag 1. sept. 

 

 

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

Tirsdag 4. sept. 

 

Kløfta Kulturkafè: Underholdning v/ Odd Arne Sørensen & Hans Olav 
Trøen kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
Denne populære duoen spiller melodier som er kjente og kjære for de fleste. 
Odd Arne spiller trekkspill og Hans Olav spiller gitar. De synger begge to. Det 
som kjennetegner disse to er at de opptrer med godt humør og energi som 
er smittende på alle. Bill: 70 inkl. servering. Utlodning. 
Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  
 

Lørdag 8. sept.  

 

Kulturkafeen: Kulturformidler Odd Georg Murud om André Bjerke 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
André Bjerke, norsk forfatter og en av de mest folkekjære lyrikerne i norsk 
etterkrigstid. Han publiserte psykoanalytiske kriminalromaner under navnet 
Bernhard Borge, og ”De dødes tjern” er blitt stående som en av de store 
norske kriminalromanene.  

Lørdag 15. sept. 

 

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

Lørdag 22. sept.  

 

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

Onsdag 26. sept. 

 

Global bygdekveld for alle kvinner kl. 1700 Kløfta velhus 
«Sammen lager vi fest». Underholdning. Utstillinger. Stands. 
Servering av mat fra forskjellige land.  
Barn kan være med. Fri entré.  
 

Lørdag 29. sept. 

 

 

 

Kulturkafeen: Markering av Den Internasjonale Eldredagen  
Kåseri v/ Finn Schjøll kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 
Finn Viggo Schjøll, også kjent som Blomster-Finn, er en norsk blomster-
dekoratør og TV-personlighet. Schjøll eier 11 blomsterbutikker og har utgitt 
flere bøker om blomster og livskunst. Finn Schjøll er dessuten en etterspurt 
foredragsholder både i næringslivet og offentlig sektor. 
Gratis kaffe og bløtkake. 

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 



Kommer… 

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. 

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 
Kr. 700 inkl. omvisning, smaksprøver, middag og buss 
 

Søndag 25. nov. Julemarked 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. 

 Tur med Hurtigruten i 2019  
Begge turene går Kirkenes - Bergen.  
- 28. mai – 2. juni 2019.  Fra kr. 13.000 m/ utvendig dobbelt lugar med 

fullpensjon og reise. Påmelding 1. november 2018 
- 2. - 7. okt. 2019. Fra kr. 9.500 m/ utvendig dobbelt lugar med fullpensjon 

og reise. Påmelding 1. februar 2019 

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 

Tegne - lyst til å lære å tegne? fredag kl. 11-14, Frivilligsentralen 

Maleklubb: torsdag kl. 1000-1400, Frivilligsentralen 

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

Bingo: mandag kl. 1100, Frivilligsentralen 

 


