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KULTUR I 
NANNESTAD
Kulturenheten i Nannestad kommune har 
satt sammen en oversikt som viser flere 
tilbud fra ulike aktører og arrangement. 

Med denne informasjonen håper vi at alle 
får mulighet til å ta del av det som skjer 
i kommunen og i andre kommuner der 
vi fra Nannestad er med og arrangerer. 
Vi lager en slik brosjyre to ganger i året  
– så ta kontakt dersom du har aktiviteter 
på gang.

Vi ønsker alle i Nannestad kommune  
og besøkende en hendelserik høst 
med mange flotte kulturelle tillbud.

Kulturenheten
Ronny Nilsen Kultursjef
Lisa Maria Rohrhirsch Rådgiver idrett og friluftsliv
Hallgeir Garmo Kulturkonsulent 
Kari Holst-Larsen Biblioteksjef
Morten Østli Grønvold Fagleder barn og unge
Ellinor Edlersdotter Rektor ved kulturskolen  
 og ansvarlig for utgivelse

www.nannestad.kommune.no

Skolekorpset i Nannestad får besøk av Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps, søndag 25. august.  
Vi er stolte av å fortelle at to av korpsets tidligere medlemmer er en del av troppen. Sammen med tre andre 
korps fra Romerike vil vi lage en festdag hvor musikk og moro står i fokus. Ta med deg venner og familie for  
en opplevelse du sent vil glemme. 

Salg av pølser, kaker, kaffe og brus.

Søndag 25. august kl 11 - oppmarsj med 4 skolekorps fra Kommunehuset kl 1030
Nannestadhallen - Gratis inngang - Parkering ved Nannestadhallen og Nannestad VGS, kr 50,- pr. bil hele dagen

HMK Garden til Nannestad
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ROMERIKES 
RÅESTE 
Den største kappestriden i Nannestad 
siden slaget på Låke i 1240

Bli med på Romerikes Råeste hinderløype med 
utfordringer for alle! Løpet tar deg fra asfalterte 
gater ned i det bratte ravinelandskapet. Ingen 
kommer rene ut av ravinene.

Løpet finner sted i og rundt Nannestad sentrum, 
og tar deg gjennom et variert landskap. 
Hovedløype på 10 km med 100 hinder. Det blir tre 
løyper, med Råtassen på 1 km og 20 hinder for de 
yngste, mellomdistansen på 6 km og 50 hinder, 
og den krevende langløypen på 10 km med hele 
100 hinder. Her finnes det utfordringer som passer 
for de fleste, med gode mestringsmuligheter 
underveis. Dersom man opplever et hinder som for 
vanskelig, vil du alltid finne alternativer for å jobbe 
deg videre i løypen. Alle som fullfører løypene vil 
bli premiert!

Påmelding individuelt eller som lag
Utforde deg selv og test egne grenser individuelt, 
eller som et lag hvor målet er å hjelpe hverandre 
gjennom løypen.

Gå, jogg eller løp Du bestemmer selv om du 
ønsker å delta med tidtaking, eller deltar uten 
tidtaking med mål om å gjennomføre.

Lørdag 14. september 2019
Se romerikesråeste.no for mer informasjon!
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Denne kvelden vil vi hylle Unni B. Vinge for hennes 
nesten 30 års innsats i Nannestad bibliotek.
Unni vil bokbade en av sine favorittforfattere,  
Jan Borris Stene fra Trondheim.
Arrangementet er åpnet for alle. Servering.

Tirsdag 17. september kl 19
Nannestad bibliotek - Gratis inngang

Krimaften med 
Jan Borris Stene  
- Avskjedsfest for «Unni på biblioteket»

Kristina Fagervold og Kyrre Mosleth reiser rundt og 
gjør det litt hyggelig for folk. De synger og spiller 
kjente skandinaviske sanger sammen med noen av 
sine egne.

Lørdag 7. september kl 11
Nannestad bibliotek - Kaffespleis 50,-

Åpen kafé med  
Kristina og Kyrre

http://romerikesråeste.no
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Konsert i forbindelse med Klimapilegrimsvandring fra Holter prestegård til Nannestad kirke,  
og Borg bipedømmes 50-årsjubileum. Det blir et rent middelalderprogram på konserten.

Medvirkende: Guro Lødemel, Janne Berglund,  
MartinTornqvist, Bård Bratlie, Julie Prestmo, Polina Pedersen og sangelever fra Nannestad kulturskole.

Søndag 22. september kl 16
Nannestad kirke - Inngang: 200,-/100,-

Messe de Nostre Dame - Pilgrimskonsert
Musikk fra Håkon Hauer - en munter og artig kar som synger og spiller viser med alvor og skjemt.

I regi av Frivilligsentralen.

Lørdag 5. oktober kl 11
Nannestad bibliotek - Kaffespleis 50,-

Åpen kafé med Håkon Hauer

Språkkafé I NANNESTAD BIBLIOTEK 

VELKOMMEN TIL  

Ny i Norge? 
Vi møtes annenhver torsdag kl.17.30 – 19.00 til en hyggelig prat  

Dato: 17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03,  

    28.03, 11.04, 25.04, 09.05 

 

TRENGER DU SPRÅKTRENING? 
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Løst og fast om vær og klima på Øvre Romerike.
John Smits er statsmeteorolog og værmelder på NRK. 

I samarbeid med Nannestad Turlag

Torsdag 10. oktober kl 19
Nannestad bibliotek - Gratis inngang

Meteorolog John Smits
Per Anders Nordengen er en av landets mest etterspurte foredragsholdere. Han er kjent for sin muntlige 
fortellerform og sin evne til å formidle alvor med humor og glimt i øyet. Både i næringslivet, i foreninger og 
organisasjoner har han underholdt, berørt og engasjert tusenvis av tilhørere.

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse kommer Per Anders Nordengen til Fredagstreffet,  
for å kåsere over temaet GI TID. Dette er et kåseri med humor og alvor om livsglede, god hverdagshelse, 
sutring og begeistring.

Fredagstreffet samarbeider denne gangen med kirkene i Nannestad

Fredag 11. oktober kl 11
Nannestad bibliotek - Gratis inngang

Fredagstreff – Per Anders Nordengen

Foto: Calle Huth / Studio Illegal
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KåL står for Knutsen og Ludvigsen og er et tributeband som har børstet støv av Knutsen og Ludvigsen sine 
mange spennende og flotte sanger - laget til glede for både voksne barn og barn. 
KåL vil gjerne spre deres herlige, uhøytidelige og morsomme musikk til barn i alle aldre. Her blir det gjenhør 
med grevlinger, kuer, konger, syltetøy, matpakker, prinsesser og litt juba-juba. 

Det legges vekt på allsang og aktiviteter for publikum. Her kan nostalgiske voksne også hygge seg med 
«Grevling i taket», «Kanskje kommer kongen», «Hallo hallo» «Dum og deilig» og mange flere klassiske sanger.

KåL består av: Egil Hjorteset, Stein Kulseth, Svein Johnsen og Rune Sigvartsen. 

Lørdag 12. oktober kl 14
Nannestad bibliotek - Gratis inngang

KåL spiller Knutsen og Ludvigsen
Marianne Storberg (f. 1974) er vokst opp i Asker. Hun har doktorgrad i historie og er en erfaren foredragsholder. 
I 2012 debuterte hun med romanen Brevet fra Betsy. Romanen fikk gode kritikker og er oversatt til tysk.  
I 2016 kom den historiske romanen Eplehagen som også fikk strålende anmeldelser.

I september kommer hun med en ny historisk roman. Bli hos meg er en fortelling om kjærlighet, plikt og skam  
- om de skjøre båndene som binder familier sammen over generasjoner.

Arrangementet er en del av Litteraturfestivalen i Akershus

Fredag 25. oktober kl 11
Nannestad bibliotek - Gratis inngang

Fredagstreff – Forfattertreff - Marianne Storberg

Foto: Aschehoug
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Ungdomsbokforfatter Mari Moen Holsve presentasjoner bøker for ungdom.

Servering av pølser etter presentasjonen.

Torsdag 31. oktober på ettermiddagen
Nannestad bibliotek - Gratis inngang

Bok og pølse
Benny Borg er en mangesidig artist som startet sin karriere på 60-tallet, og er fortsatt svært aktiv. Han har hatt 
en lang rekke salgssuksesser opp gjennom årene. Balladen om Morgan Kane, En spennende dag for Josefine, 
Elvis Presley-imitasjoner, medvirkning i Dizzie Tunes, programleder er noen av hans tidligere arbeid.

I 2016 gjorde han et spektakulært comeback med Den største reisen, til høye salgstall og massiv hyllest fra 
kritikerne. I 2018 kom oppfølgeren til Den største reisen med En dag på jorden.

Velkommen til en hyggelig formiddagsstund.
I regi av Frivilligsentralen.

Lørdag 2. november kl 11
Nannestad bibliotek - Kaffespleis 50,-

Åpen café med Benny Borg

Språkkafé I NANNESTAD BIBLIOTEK 

VELKOMMEN TIL  

Ny i Norge? 
Vi møtes annenhver torsdag kl.17.30 – 19.00 til en hyggelig prat  

Dato: 17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03,  

    28.03, 11.04, 25.04, 09.05 

 

TRENGER DU SPRÅKTRENING? 
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Sigbjørn Johnsen (født 1. oktober 1950 på Lillehammer) har bakgrunn fra en arbeiderfamilie i Hedmark.   
Han gjorde karrière i AUF og AOF, og har et bredt politisk engasjement. Han var stortingsrepresentant for 
Hedmark 1977–1997 og finansminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering. 

Johnsen har også vært fylkesmann i Hedmark fra 1997 – 2018, avbrutt av fire år som finansminister i 
Jens Stoltenbergs andre regjering. Han er bemerket for sin jordnære stil og for å holde dialekten sin i hevd.

Fredag 29. november kl 11
Nannestad bibliotek - Gratis inngang

Sigbjørn Johnsen: Fra Stavsjø til Løvebakken

Foto: Eirik HaugenFoto: Eirik Haugen

Piletreet er en familiemusikal, laget av kulturskolen selv, i forbindelse med vårt 50 års jubileum.  
Over 100 elever fra kulturskolen deltar i stykket, gjennom skuespill, dans, sang og musikk. 

Piletreet er et magisk tre, som tar deg med på en spennende reise gjennom tid og sted.  
Vi møter blant annet en ettergivende Trollfar, en sårbar sheriff, en hevngjerrig heks, og den vakre 
kjærlighetsgudinnen Afrodite. Piletreet er en historie om å ta vare på hverandre, hjelpe de som trenger det,  
og godta hverandre som vi er.

Fredag 8. november kl 19, lørdag 9. november kl 14 og 18, søndag 10. november kl 14 og 18
Nannestad kommunehus  Billett kr 200,- kjøpes på Nannestad servicekontor og kulturskolen, samt ebillett.no

Piletreet

Nannestad kulturskole 
Kunst · Musikk · Dans · Drama · Musikk scene teknologi

Foto: Espen Solli

Nannestad kulturskole 
Kunst · Musikk · Dans · Drama · Musikk scene teknologi

https://pay.ebillett.no/purchase.php?partner_id=1305&show_id=5864569
https://pay.ebillett.no/purchase.php?partner_id=1305&show_id=5864726
https://pay.ebillett.no/purchase.php?partner_id=1305&show_id=5864789
https://pay.ebillett.no/purchase.php?partner_id=1305&show_id=5864803
https://pay.ebillett.no/purchase.php?partner_id=1305&show_id=5864806
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Janne Berglund og Eivind Baaserud tar publikum  
med på en reise mot jul med de vakreste julesangene fra fjern og nær. 

Etter julekonserten blir det servert julegrøt for de som ønsker.

Fredag 6. desember kl 11
Nannestad bibliotek - Gratis inngang - Julegrøt 50,-

Fredagstreff – Julekonsert: Lys i mørketida

Foto: Janne Berglund

Juleforestilling med Liberman produksjoner.  
Forestillingen tar for seg litt av Alf Prøysens magiske  
sang og tekstmaterialet som er skrevet rundt  
jul og juletradisjoner.

Åpen kafé. Nannestad kulturskole holder 
stemningsfull julekonsert og byr på flott sang og 
musikk i adventstiden. Her blir det kjente julesanger 
og kanskje mulighet for allsang.

I regi av Frivilligsentralen.

Lørdag 30. november kl 14
Nannestad bibliotek - Gratis inngang

Lørdag 7. desember kl 11
Nannestad bibliotek - Kaffespleis 50,-

Jul med Prøysen Kulturskolens Julekonsert

Foto: Anna-Julia Granberg
BLUNDERBUSS

Språkkafé I NANNESTAD BIBLIOTEK 

VELKOMMEN TIL  

Ny i Norge? 
Vi møtes annenhver torsdag kl.17.30 – 19.00 til en hyggelig prat  

Dato: 17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03,  

    28.03, 11.04, 25.04, 09.05 

 

TRENGER DU SPRÅKTRENING? 
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Ellinor Edlersdotter har denne gang tatt med seg venner til Døli Gård i Økrigrenda Maura for å gi dere en 
kveld fylt med klassiske juleperler med ny vri. På gårdstunet vil dere oppleve gammeldags julemarked før 
dere blir ledet inn i den gamle låven. Her blir det alt fra gospel til country. Denne kvelden vil garantert gi deg 
julestemning.

Medvirkende: Creme Fraiche, Ullensaker korforening, NoName, Stråberries, Diozas, Geir Ove Bredesen, 
Sangere fra Nannestad kulturskole, Dansere fra Bårdar Oslo m.fl. 
Marcus Lewin 11 manns orkester.
OBS! Nummererte plasser, kun forhåndssalg.

Lørdag 14. desember kl 16 og 19.30
Døli gård, Økrivegen i Maura - Billett 370 (inkl parkering) Servicekontoret Nannestad kommune tlf. 66 10 50 00

Ellinors jul 3: Jul på låven
Tradisjonen tro holder Nannestad kammerkor, med sin dirigent Michel Zelissen, julekonserter i to av kirkene i 
kommunen i desember. I år blir konsertene i Bjerke og Holter henholdsvis 12. og 19. desember.

Publikum vil få høre en lang rekke kjente og kjære julesanger – og vil også i år få anledning til å synge med på 
utvalgte sanger. Ta en pause i førjulsstria og la kammerkoret bidra til avkobling og harmoni.

Koret blir akkompagnert av Janne Berglund på piano og orgel.

Torsdag 12. desember kl 19
Stensgård kirke

Torsdag 19. desember kl 19
Holter kirke

Førjulsstemning med Nannestad kammerkor

Jul på 
  låven
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NANNESTAD BIBLIOTEK

Krimklubben
Her diskuteres gamle og nye bøker innen 
krimsjangeren. Tirsdager 20. august,  
15. oktober og 19. november kl 18

Lesesirkel
Lesesirkelen samles siste tirsdag hver måned for 
å diskutere eldre og nyere litteratur.
Tirsdager 27. august, 24. september,  
29. oktober og 26. november kl 18.30

Digitalhjelpen
Elever fra IT-linja på Nannestad videregående 
skole hjelper deg med digitale utfordringer med 
telefon og data. Torsdager 5. september,  
10. oktober og 7. november kl 10-12  

Språkkafé
Ny i Norge? Vi møtes til en hyggelig prat.
Annenhver torsdag 12. og 26. september,  
10. og 24. oktober, 7. og 21. november, og  
5. desember kl 17.30-19

Fredagstreffet
i Nannestad bibliotek med et variert program. 
Dette er et etablert samarbeid mellom 
Sanitetsforeningen, Pensjonistforeningen, 
Frivilligsentralen og biblioteket.
Hver fredag kl 11

Boccia
23. august, 6. og 20. september, 4. og  
18. oktober,  1., 8. og 22. november kl 11

Isfest: Adele Lærum Duus
Farmors Kongehus
Lørdag 24. august kl 14

Fredagstreff: 
Anne Marit Strand
Leser Prøysenstubber.  
Kulturskolen deltar.
Fredag 30. august kl 11

Fredagstreff: Kjell Gundersen
Humoristiske dikt og fortellinger: Som jeg ser det. 
Allsang ved Hans-Arne.
Fredag 13. september kl 11 

Avskjedsfest for 
«Unni på biblioteket»
Krimaften med Jan Borris Stene
Tirsdag 17. september kl 19

Fredagstreff:  
Arvid “Akke” Strand
Konsert med Jim Revees og  
Johnny Cash med mer. 
Fredag 27. september kl 11

Fredagstreff: Per Anders Nordengen
GI TID: Et kåseri med humor og alvor om livsglede, 
god hverdagshelse, sutring og begeistring.
Fredag 11. oktober kl 11

Kulturnatt på Øvre Romerike
Hobbyverksted (kl 11) og konsert (kl 14) 
KåL spiller Knutsen og Ludvigsen.
Lørdag 12. oktober fra kl 11

Statsmeterolog John Smits
Løst og fast om vær og klima på Romerike.  
Nannestad turlag i samarbeid med Nannestad 
bibliotek
Torsdag 17. oktober kl 19

Fredagstreff: Marianne Storberg
Forfattertreff
Fredag 25. oktober kl 11

Bok og Pølse
Mari Moen Holsve presenterer ungdomsbøker
Torsdag 31. oktober på ettermiddagen

Nordisk bibliotekuke: 
Fest i Norden
Presentasjon av Nordisk lyrikk ved Berit Nafstad 
Lyftingsmo. Dette er et samarbeid mellom Nanne- 
stad bibliotek og Foreningen Norden Nannestad
Lørdag 16. november kl 11

Fredagstreff: 
Sverre Kragseth
To Østerdøler - Aukrust 
og Sandbeck
Fredag 15. nov. kl 11

Sigbjørn Johnsen
Fra Stavsjø til Løvebakken
Fredag 29. nov. kl 11

Jul med Prøysen
Juleforestilling ved Liberman produksjoner
Lørdag 30. november kl 14

Fredagstreff: Julekonsert
Lys i mørketida ved Janne Berglund og  
Eivind Baaserud
Fredag 6. desember kl 11

Vi lager julegaver og kort 
ved Mette Urstad
(Påmelding)
Torsdag 12. desember kl 18

Juleverksted med lesestund
Lørdag 14. desember kl 11, lesestund kl 12
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NANNESTAD FRIVILLIGSENTRAL 
Møte mellom mennesker

Mandager                                                                                                                                             
Kl 10.45 Seniortrim på sykehjemmet                                                                                                                                      
   Arrangør: Nannestad sykehjem                                                                                                                                         
Kl 11.00-13.00 Seniordans i Storsalen i  
 kommunehuset

Tirsdager
Kl 11.30-12.30 Gågruppa. Oppmøte på Nanne- 
 stad Torg. Kort eller langtur.                                                                     
Kl 12.45  Lunsj-treffet på Videregående

Onsdager
Kl 13.30-15.30 Hobbygruppa. I kantina på  
 Nannestad Bo- og servicesenter                                                                                         
Kl 16.30 Spilleaften på sykehjemmet,  
 annen hver uke

Torsdager
Kl 11.00-11.45 Allsang i stua på sykehjemmet.  
 Avsluttes med lunsj for de som  
 ønsker det.                                                                                     
Kl 17.30-19.00 Språkkafe i Nannestad bibliotek  
 annen hver uke                                                                                                        
Kl 19.00 «Trimmen» på Preståsen skole.   
 Arrangør: Revmatikerforeningen.

Fredager
Kl 11.00-13.00 Fredagstreffet i Nannestad bib- 
 liotek. Kaffespleis, enkel servering  

Om oss
Nannestad frivilligsentral er en av mange 
frivilligsentraler i Norge. Sentralen blir ledet av et 
styre med valgte representanter, og administreres av 
2 daglige ledere.

Kjernen i Nannestad Frivilligsentral er alle de 
frivillige som på forskjellige måter stiller opp for 
sine medmennesker i nærmiljøet. Frivilligsentralen 
er et bindeledd mellom de som trenger hjelp og 
de som ønsker å hjelpe. Tjenestene er rettet mot 
hjelpetrengende som ikke har pårørende i nærheten. 
Tjenestene er gratis, men direkte utlegg til f.eks. 
biltransport dekkes av den enkelte bruker etter 
statens satser. Minimumsbetaling er kr 50,-

Nannestad Frivilligsentral arbeider også for å fremme 
aktivitet, og skape gode sosiale møteplasser.  
For å få til dette, samarbeider vi med andre i og 
utenfor bygda.

Er du en av de som trenger hjelp, eller ønsker å 
hjelpe? 

Ta kontakt
Nannestad Frivilligsentral                                                                                                                                 
Teiealléen 9, 2030 Nannestad                                                                                                                                
Tlf 977 61 684                                                                                                                                         
E-post: post@nannestad.frivilligsentral.no                                                                                                                           
Åpningstider: man-fre 08.30-15.30

Språkkafé I NANNESTAD BIBLIOTEK 

VELKOMMEN TIL  

Ny i Norge? 
Vi møtes annenhver torsdag kl.17.30 – 19.00 til en hyggelig prat  

Dato: 17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03,  

    28.03, 11.04, 25.04, 09.05 

 

TRENGER DU SPRÅKTRENING? 

NANNESTAD HISTORIELAG

Møte i slektsgruppa 
Kom innom hvis du trenger hjelp til å finne slekt
Ved Villy Ruud
Torsdag i partallsuker kl 18

Historiske glimt v/Bosse Tangen
• Tema: Anna Starckjohann (født1901) Litt om livet 

i Nannestad og litt om opplevelser ellers 
Mandag 2. september kl 11 og igjen kl 18.30

• Tema: Lydavis mai 1981 Nyheter fra Nannestad 
Mandag 7. oktober kl 11 og igjen kl 18.30

• Tema: Gudrun Larsen og Jon Tefre Musikalsk 
møte på Nygårdstoppen 1983 
Mandag 4. november kl 11 og igjen kl 18.30

• Tema: Ingeborg og Harald Oppegård Livet på 
Jelleberg i Maura 
Mandag 2. desember kl 11 og igjen kl 18.30

Åpent medlemsmøte
Tema: Mitt live med radio og TV og andre 
hendelser. Pål Olav Kraabøl intervjuer Ivar Moholt
Torsdag 29. august kl 19

Åpent medlemsmøte
Tema: Nannestad kommunes delplan for 
kulturminner. Kulturkontoret presenterer planen.
Torsdag 26. september kl 19

Åpent medlemsmøte
Tema: Lagets arbeid. Aktiviteter i arbeidsgruppene 
og planer for 2020
Torsdag 24. oktober kl 19

Åpent medlemsmøte
Tema: Nannestad allmenningene – vi besøker 
Almenningsdrift Romerike. Almennings-
bestyrer Espen Asakskogen forteller om 
Nannestadallmenningene.
Torsdag 21. november kl 19

Medlemsmøte
Tradisjonelt julemøte på Eik. Desember.
Medlemmer av Nannestad Historielag vil være 
tilstede på Nannestad Bygdemuseum  
Lørdager kl 12-15

Følg med på vår hjemmeside http://
nannestadhistorielag.lag247.no/ og Nannestad 
Historielag på Facebook.

Nannestad Historielag arbeider for å fremme interessen for bygdas gamle kultur, levesett og arbeidsvilkår  
før i tiden og knytte forbindelsen frem til i dag. Laget formidler historiske opplysninger til Nannestad 
kommunes innbyggere og gir hjelp til slektsgranskning.

https://nannestad.frivilligsentral.no/
https://nannestad.frivilligsentral.no/ 
https://nannestad.frivilligsentral.no/
http://nannestadhistorielag.lag247.no
http://nannestadhistorielag.lag247.no
http://nannestadhistorielag.lag247.no
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NANNESTAD REVMATIKERFORENING

Likepersonstjenesten  
begynner igjen etter ferien. Likeperson(er) møtes 
i Nannestad hver torsdag. Der kan man møte opp 
å snakke om personlige ting rundt sykdom etc. 
Taushetsplikt. Det er også gå tur/stavgang, kaffe 
etterpå. Etterpå spiller vi bingo med personer fra 
KAN senteret.
Oppstart 22. august

Langtrampen  
Gå/stavgang trim karusell med start fra Nannestad 
hallen kl 18.15. Først starter de aller minste, så de 
litt større, de som løper på tid og de som trimmer. 
Barna får is, og alle får bananer og saft. Barna får 
kopp i premie og de voksne får en plakett når man 
har gjennomført 3 langtramper i løpet av vår og 
tidlig høst.
Oppstart 22. august

Trening i sal  
på Preståsen skole starter opp igjen etter ferien. 
Nannestad Revmatikerforening og Nannestad 
Frivilligsentral trener sammen i sal på Preståsen 
skole.
Oppstart 29. august

Varmtvannsbasseng 
Gruppetrening på LHL sykehuset.  
Trening med instruktør.
Oppstart 3. september

Trening i sal  
på Preståsen skole starter opp igjen etter ferien. 
Nannestad Revmatikerforening og Nannestad 
Frivilligsentral trener sammen i sal på Preståsen 
skole.
Oppstart 29. august

Medlemsmøte
Fylkessekretæren i  NRF kommer.
Tirsdag 10. september

Langtrampen 
Gå/stavganggruppe trim-karusell med start fra 
Nannestad hallen kl 18.15
Oppstart 19. september

Nannestad Revmatikerforening er en interresseorganisasjon for mennesker med forskjellige revmatiske 
lidelser, men også for andre som ønsker å støtte foreningen i dens arbeid. Det er en aktiv forening hvor det 
legges stor vekt på opplysningsarbeid. Aktivitetskalender for Nannestad Revmatikerforening høst 2019:

Gruppereise til Spania
Bo i leiligheter på Jardin (på andre siden av 
Reuma Sol) Påmelding snarest!
8. - 22. oktober

Medlemsmøte
Besøk fra NAV
Tirsdag 8. oktober

Ribbetur
til søta bror i Sverige. Busstur med kaffe og 
rundstykke til lunsj, og middag etter at vi har 
hanldlet på  veien hjem. Påmelding innen 15. nov.
Torsdag 21. november

Julemiddag/juletur
til Bjørkesalen i Sørum. Påmelding innen 15. nov.
Fredag 29. november

Juletrefest 
på Moreppen Grendehus. I samarbeid med 
Moreppen Velforening.
Søndag 5. januar 2020

Årsmøte 
i Nannestad Revmatikerforening.
Tirsdag 11. februar 2020

Program for medlemsmøtene kan du lese på på  
foreningens nettsider. Endringer kan forekomme!

NANNESTAD 
BYGDEMUSEUM
Museet er åpent hver lørdag kl 12-15.

Utstillinger/aktiviteter i Nannestad 
bygdemuseum høsten 2019

Middelalderutstilling. Slaget på Låke. Smie og 
snekkerverksted. Tekstiler. Smakebiter av
middelaldermat. Utstilling av klær og effekter fra 
Limaspillet. Åpen fra 14. september til og med  
9. november.

Jul på Grindaker. Utstilling, aktiviteter.  
Åpner torsdag 14. november

Følg med på Facebook Nannestad Bygdemuseum

Foto: Bjørn Hytjanstorp
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NANNESTAD SANITETSFORENING
HØSTENS PROGRAM:

Busstur til Krøderen og Fridheim
Onsdag 14. august                               
                   
Medlemsmøte Program ikke fastsatt
Mandag 30. september
 
Tema: Osteoporose
Besøk fra Osteoporoseforbundet
Mandag 28. oktober                         

Mannekengoppvisning 
på Bjerke Velhus
Mandag 25. november

 
Juletrefest 
på Bjerke Velhus i samarbeid m/Bjerke Vel
Lørdag 4. januar 2020                   

SESAMGRUPPAS PROGRAM:
 
Brannvern
I samarbeid med N.K.S.
Tirsdag 3. september                      

Bursdagsfest for barn
Tirsdag 1. oktober                           

Vaksine og hygiene
Besøk av helsesøster
Tirsdag 5. november                      

Juleavslutning 
med kakebakst og gløgg
Tirsdag 3. desember                       

Bingo m/gevinster
Tirsdag 7. januar 2020                   
 

ØVRIG PROGRAM

Kløvertur 
fra Bjerke Velhus
Hver mandag kl 10.30

Trim hver onsdag                                    
På Bjerke Velhus kl 10.30
I Holterhallen kl 12.00



D
es

ig
n 

og
 la

yo
ut

 S
pi

re
 k

re
at

iv
 w

w
w

.s
pi

re
kr

ea
tiv

.n
o 

  T
ry

kk
 F

lis
a 

Tr
yk

ke
ri


