
                                                 
 

Aktiviteter i regi av Eidsvoll Frivilligsentral og Gladbakk Aktivitetssenter 2022. Mai og Juni. 
 

Fredag 6.mai – Den Norske kikre ved Råholt sogn 
 
Andakt på Gladbakk Aktivitetssenter kl. 12.15 
Med Vegar Bertnsen 
 

Fredag 6. mai 2022   Aktivitetskveld 18.00 til 21.00 med  
 

avd.Eidsvoll 
Åpent for alle som har lyst. 
Velkommen. 
 

 
Fredag 13.5 2022 Kulturkafe med Geirr Lystrup kl.14.00 
 
Geirr Lystup er en norsk visesanger og forfatter. Han er en allsidig trubadur 
som har medvirka til å fornye den norske vise tradisjonen. Lystrup synger på 
dialekt og nynorsk. Han er kjent for sine nære, varme, humoristiske og ofte 
samfunnskritiske tekster. 
 
 
  Torsdag 19. mai   Kulturkafe med Gærne Jinter kl. 13.00 
 
Denne gangen er det vår og sommer som står på programmet, så jinten 
kjæm med sønnavind. 
 
 

Fredag 20.mai.2022   Aktivitetskveld 18.00 til 21.00 med  
 

avd.Eidsvoll 
Åpent for alle som har lyst. 
Velkommen. 
 



                                                 
 

Aktiviteter i regi av Eidsvoll Frivilligsentral og Gladbakk Aktivitetssenter 2022. Mai og Juni. 
 

VÅR DAG 21.mai kl.12.00 til 16.00 
 
Alle sentraler i Norge har «Vår dag» og vi markerer 
sammen med mange flotte frivillige fra flere 
foreninger.  
Frivilligheten trår til med Gatefest mellom Gladbakk  
Aktivitetssenter og Amfi Råholt. 
Eidsvoll Sykkelklubb lager sykkelløp for barna. 
BliMed setter opp Aktivitetshengeren og lager masse 
aktivitet foran Gladbakk mot Amfi.  Amfi ordner med       
underholdning for barna. 

Eidsvoll Frivilligsentral har fått med seg Feiring Jubel & Vassarv 
avslutningskonsert   fra 15.15 til 16.00 utenfor Gladbakk. 
Vi deler ut gratis pølse og saft til barna og kaffe med litt attåt til de voksne. 
Bli med på en spennende dag for å feire Frivilligheten i Frivillighetsåret 2022.  
All aktivitet og servering blir ute. 
 

Søndag 22.mai kl.15.00 
 
Bingo med Gladbakks venner 
 

Onsdag 25.5 Kulturkafe kl. 13.00  
 
med Akke Stand Johansen 
 
 
 

  Torsdag 2. Juni - Den kulturelle spaserstokken i Eidsvoll kommune 
 
   Kulturkafe 13.00 – 14.00 
 
  Eivind Båserud og Hilde Melum kommer med kjente og kjære sanger.  
 
 

Fredag 3.juni.2022   Aktivitetskveld 18.00 til 21.00 med  
 

avd.Eidsvoll 
Åpent for alle som har lyst. 
Velkommen. 
 



                                                 
 

Aktiviteter i regi av Eidsvoll Frivilligsentral og Gladbakk Aktivitetssenter 2022. Mai og Juni. 
 

Tirsdag 7.juni kulturkveld kl. 19.00  
 
Eidsvoll Soul Children og en jente stunt gruppe fra Feiring. 
Aktiviteten ledes av Karin Melby. 
 
Vi holder åpen kafe med kaffe og vaffler. 

Torsdag 9. juni Kulturkafe med Jan Hovde – kl.13.00 
 
Jan kommer med gitaren og synger og spiller det beste fra Jan Teigen. 
 
 
 
Fredag 10.juni – Den Norske kikre ved Råholt sogn 
 
Andakt på Gladbakk Aktivitetssenter kl. 12.15 
Allsang og sommeravslutning med Vegar Bertnsen 
 

 
Søndag 12. juni kl.15.00 
 
Bingo med Gladbakks venner  
 
 

Torsdag 16. juni Sommer fest på Gladbakk Aktivitetssenter kl. 12.30 
 
Vi serverer sommermiddag med dessert. 
 
Det blir underholdning med Småtroll ved Tommy Johansen. 
 
Kr. 300,- inkl. drikke. Påmelding til kjøkkenet 66107633 

 Fredag 17. juni.2022   Aktivitetskveld 18.00 til 21.00 med  
 

avd.Eidsvoll 
Åpent for alle som har lyst. 
Velkommen. 
 
 

 
 
 
 



                                                 
 

Aktiviteter i regi av Eidsvoll Frivilligsentral og Gladbakk Aktivitetssenter 2022. Mai og Juni. 
 

 
Ukentlige Aktiviteter: 
Mandager: Dataklubb 10.00-13.00.  
Strikkekafe 10.00 – 14.00   
Frokost og lett sittende trim 09.00 – 11.30 
Onsdager: Lesegruppe 11.00-12.00 
Torsdager: lett sittende trim 10.00 -11.00 
 
Frivilligsentralen har gågruppe på Minnesund, Eidsvoll, Råholt og Feiring. 
Gladbakk har seniordans, herretrim og dametrim. 
 
 
Gladbakks venner stiller opp med Boccia gruppe lørdag 30.4 
Søndag 15.4 og  Søndag 29.5. Plakater blir hengt opp i kafeen, forbehold om edringer. 
Her spiller vi ute hvis været tillater det, ellers inn i kafeen. Åpent for alle som har lyst. 
Alle som ønsker er velkommen. 
 
Ønsker du å vite mer om våre tilbud, stikk innom å ta en prat. 
 
Gladbakk Aktivitetssenter – 66107633 
Eidsvoll Frivilligsentral 66107639 - 95223180 
 
I juli blir det ikke laget noe program, men vi prøver å få til litt aktivitet innimellom. Det vil bli stengt 
noen fredager i forbindelse med ferie avvikling fra slutten av Juni til litt ut i august. 
Plakat med datoer vil bli hengt opp. 
 
19. Juli kommer Norges Frivilligsentraler sin sykkeltur fra fra Nordkapp til Arendalsuka innom 
oss. Det blir sykkeltur fra Pålsejordet med start kl.13.00, ruta går via KIWI Dal, Amfi Eidsvoll og 
til Eidsvollsbygningen hvor vi samarbeider med Eidsvoll 1814 om picnic og Blues konsert i 
parken. Konserten blir på sena mot Andelva (Odden) 
Dette arrangementet er i samarbeid med Amfi Eidsvoll og Eidsvoll Sykkelklubb og er et ledd i 
feiringen av Frivillighetsåret 2022. 
 
 
Vi tar forbehold om endringer i programmet 
 

 

Riktig god sommer.  
 
 
 
 

 


