
 

Høvleri kafé åpen mandag til fredag kl. 1000-1400  

Mandag 2. sept.  «Mjøstråkk» – Bli med på spasertur! Fortløpende påmelding 
Lyst til å bli med til Morskogen og spasere en tur på "Mjøstråkk" 
Avreise kl. 1100 med buss fra Jessheim stasjon. Ta med mat og drikke. 
Utlodning. Gratis deltakelse. Arrangementet en del av Friluftslivets uke. 
Arr: Frivilligsentralen i samarbeid med Ullensaker turlag 
 

Tirsdag 3. sept.  

 

Kløfta Kulturkafè: «Fly me too the moon» - Frikk Heidi-Steen synger 
Frank Sinatra låter kl. 1100-1300, Kløfta velhus  
Bill: 70 inkl. servering. Utlodning.  
Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel 
  
 

Onsdag 4. sept.  

 

Nyhet! «Strandfest» for seniorer!  
kl. 1100-1400, uteområde på Romerike folkehøgskole 
Underholdning v/ Underholdningsvogna. Muligheter for å delta på 
”strandaktiviteter”. Servering av ”paraply drinker”, grillpølser, kaker, frukt & 
kaffe Gratis. Ingen påmelding. 
Arr: Ullensaker kommune, Frivilligsentralen 
 

Onsdag 4. sept. 

 

Trenger du en rast på sykkelturen? kl 1100-1300 og kl. 1700-1900, 
Rasteplassen mellom Kløfta og Jessheim 
Er du på gå eller sykkeltur på sykkelveien, langs Trondheimsvegen, RV 454, 
mellom Kløfta og Jessheim. Frivilligsentralen er på plass ved rasteplassen for 
å møte deg. Du vil få kaffe og litt å bite i.  
 

Torsdag 5. sept. 

 

Offisiell åpning av Sagaparken v/ Frivillighetens hus kl 1800-2000 
Offisiell åpning v/ ordfører Tom Staahle. Kulturelle og historiske innslag fra 
Ullensakers foreningsliv. Underholdning. Enkel servering.  
Arr Jessheim Byutvikling, Ullensaker historielag, Frivilligsentralen 
 
 

Lørdag 7. sept. 

 

 

Nyhet! Matfestival – «MAT - Tradisjon i Sentrum»  
kl. 1100-1500, Frivillighetens hus 
Matfestivalen "MAT - Tradisjon i Sentrum" arrangeres for første gang og vil 
sette fokus på tradisjoner knyttet til mat og drikke - både gamle og nye 
tradisjoner. Arr: Ullensaker kommune v/ kultur, Ullensaker Frivilligsentral 

Lørdag 7. sept. 

 

 

Kulturkafeen: Visebølgen 60-70 tallet v/ Roger Kristiansen 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Alle oppfordres til å synge og tralle med.  
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.  

Lørdag 14. sept.  Kulturkafeen: Kommunevalget v/ Svein Tore Martinsen 
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
Underholdning v/ elever fra Ullensaker kulturskole. 
Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.  
 
 



16. sep. – 28. okt. 
  

 

Nyhet! Fargeklatten – tegne og fargeglede for hjemmeboende seniorer 
Mandager kl. 1200-1400, Frivillighetens hus 
Du trenger ikke å kunne tegne/male fra før. Ullensaker kunstforening vil 
veilede. Det viktigste er å møtes og ha det hyggelig. Du får låne 
tegne/malerutstyr. Enkel servering. Gratis. Spørsmål eller hjelp til transport – 
kontakt Frivilligsentralen. Ingen påmelding. Vi håper du kommer   
Arr: Ullensaker kunstforening, Ullensaker kommune, Frivilligsentralen 
 
 

Mandag 16. sept. 

 

 

Åpent møte om brannforebygging kl. 1800-2000, Frivillighetens hus  
Vi får besøk av representanter fra Øvre Romerike brann og redning som vil 
fortelle og kunne svar på spørsmål. Enkel servering. Fri entré.  
Arr: Frivilligsentralen, Mental Helse Ullensaker. 

18. – 20. september 

 

Høsttur med bl.a. besøk til Langedrag naturpark  
Overnatting 2 netter Pers Hotell i Gol.. Fri inngang til Tropicana. 2 middager. 
Besøk til Langedrag naturpark. Pris dobbeltrom kr. 3.500/ enkeltrom kr. 3.900 
Fortløpende påmelding. 

Lørdag  21. sept. Kulturkafeen: Avlyst pga. Barnas kulturdag på Kulturhuset  

Lørdag 21. sept. 

 

Markering av Verdens Alzheimer-dag  
Åpen gratis kafé kl. 1200-1400, Frivillighetens hus 
Ullensaker kommune og Ullensaker Demensforening inviterer alle 
interesserte til åpen gratis kafé. Det blir musikk, allsang, kaffe, kaker, 
utlodning. Du vil treffe de som jobber på Hjerterommet dagsenter, 
Demenskoordinator og representanter fra Demensforeningen. 
 

Torsdag 26. sept. Fårikålens dag – markering kl. 1200, Frivillighetens hus 
Liker du fårikål? Lenge siden du har laget og spist det? Vi markerer Fårikålens 
dag med fårikål, god prat og kaffe. Utlodning. Påmelding.  
 
 
 

Lørdag  28. sept. 

 

 

Kulturkafeen: Markering av Den Internasjonale Eldredagen  
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
 Velkommen v/ leder Ullensaker Eldreråd Jan Bye Iversen 
 Hilsen til Ullensakers seniorer v/ ordfører Tom Staahle 
 Jubileumsjazz - 50 år med Melby, Svendsen, Henriksen & Bakke 

Servering av kaffe og kake. Fri entré  

 

 
Hilsen 

Rita Fjeld Hovden, avdelingsleder Frivilligsentralen 
tlf: 66108438 / 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 

 

mailto:frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen


Kommer… 

Mandag 7. oktober 

 

Verdensdagen for psykisk helse - Marco Elsafadi  
kl. 1800, Quality Airport Hotel Gardermoen 
En prisvinnende foredragsholder og ildsjel som alltid treffer publikum. Han er 
opptatt av viktigheten av gode relasjoner - både på jobb og ellers i livet.. 
Ingen påmelding. Fri entré.  
Arr: Natteravnene Jessheim, Ullensaker frivilligsentral, Røde Kors Ullensaker, 
Ullensaker kommune, Mental Helse Ullensaker, Mental helse ungdom, Quality 
Airport Hotel Gardermoen 

Tirsdag 8. oktober 

 

Bedriftsbesøk: Diplom-Is  
Kr. 500 inkl. middag.  
Kl. 09.00 avreise Gjestad. Jessheim st. kl. 0905. Kløfta st. kl. 0915. 
Fortløpende påmelding. 

 

Torsdag 10. oktober 

 

Verdensdagen for psykisk helse – Solveig Kloppen  
kl. 1800, Frivillighetens hus  
En sofadialog om vanskelige temaer med Solveig Kloppen.  
Enkel servering. Ingen påmelding. Fri entré.  
Arr: Ullensaker frivilligsentral, Mental Helse Ullensaker, Røde Kors Ullensaker, 
Ullensaker kommune v/ psykisk helsevern 

Torsdag 10. oktober Verdensdagen for psykisk helse - «Livet som senior. Ny livsfase - nye 
vaner?» kl. 0900-1500, sal Vesong, Ullensaker kulturhus  
Program 
- Eldre, alkohol og ensomhet v/ Helga Bognø, prosjektleder DNT- Edru Livsstil  
- Erfaringer fra praksisfeltet v/ Else Karin Kogstad, Ahus fagleder avd.  
   samhandling og helsefremming 
- Rusteamets funksjon og tilbud v/ Rusteamet i Ullensaker 
- Eldre med avhengighetsproblematikk v/ Hiep Tran overlege, psykiater og  
   spesialist i rus og avhengighetsmedisin Trassoppklinikken 
- Min livserfaring og vegen videre v/ AA medlem Torfinn. Sofadialog. 
- Hva med de pårørende? v/ Bjørn Ole Helliksen og Kirsti Henriksen, 
   NKS veiledningssenter for pårørende 
Påmelding innen 7. oktober. Servering av kaffe, te frukt. Fri entré.  
Arr: Ullensaker frivilligsentral, Ahus avdeling for samhandling og 
helsefremming, DNT-Edru Livsstil, Ullensaker kommune 

Søndag 13. oktober 

 

Høstfest kl. 1400, Frivillighetens hus 
Servering av høstsuppe med flatbrød/ brød, kaffe og kake.  
Underholdning. «Suppespleis». Utlodning. 

Søndag 20. oktober 

 

The Sound of music – Folketeateret i Oslo 
I en overdådig versjon vil The Sound of Music endelig vise sin sanne magi i en 
storslått produksjon det norske publikummet aldri har sett maken til. 
Bill: 1.000 inkl. forestilling og transport til "døra". Fortløpende påmelding. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir-J3Nu5DiAhVjpIsKHfzZBLwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.laksovprisen.no/menneskerettighetspris/new-page-ved-marco-elsafadi&psig=AOvVaw0brPfVpTvvzZDEh7GRyHQ8&ust=1557560499266674


Torsdag 14. nov. 

 

Hemmelig tur Fortløpende bindende 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. Hjemkomst ca. kl. 1600. 
 

Lørdag 30. nov. 

 

 

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

2. - 4. desember 

 

Førjulstur til Oset Fortløpende bindende påmelding  
Førjulstur til fjells med julebord, julemarked, kanefart m.m. på Oset. 
Hotellet bugner av juletradisjoner. Pris inkl. buss, hotell m/fullpensjon  
kr. 3.400 i dobbeltrom/ kr. 3.700 i enkeltrom. Kanefart er ikke inkl. i prisen. 

22. februar 2020 

 

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 1. oktober 2019. 
 

 

Faste tilbud 

 

Jessheim 
 Nyhet! Høvleri kafé mandag-fredag kl. 1000-1400 (avvik kan forekomme) 
 Kulturkafeen lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
  «Livsgnisten» gågruppe tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivillighetens hus 
 Nyhet! 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 Kløfta mandag kl. 1130-1500, Kløfta velhus  
 Dametrim mandag kl. 1400-1445, Kløfta velhus 

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

 

 

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

                    Forslag på kandidat/er, med en kort begrunnelse sendes Frivilligsentralen før 01.11.  
frivillighetssentralen@ullensaker.kommune.no   

eller pr post: Sveavegen 36, 2053 Jessheim 
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