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INFORMASJON: 
 
Kompis er et tilrettelagt fritidstilbud til alle med bistandsbehov, eller som bare har lyst til å 
være med. Aktivitetene foregår som oftest torsdager på Ulefoss samfunnshus.  
Aktivitetene/arrangementene er lagt opp slik at flest mulig skal ha anledning til å delta. Det vil 
alltid være to til tre ansatte til stede, som er med og hjelper til. Det vil være åpen kiosk, og av 
og til diskotek, litt avhengig av aktivitet/arrangement ellers. Her finner dere en oversikt over 
aktivitetene som tilbys. På Kompiskveldene vil det også være muligheter til å gjøre andre 
ting. Sjekk gjerne mulighetene for å gå på håndballkamp å være heiagjeng. Gi beskjed til 
ansatte, om hva dere har lyst til å gjør. 
 
Påmelding: Vi ber om skriftlig påmelding til de fleste av våre tilbud. Når vi har tilbud om 
utflukter, inviterer artister, kursholdere eller andre gjester til aktivitetene, er det viktig at vi får 
inn påmeldingene, slik at vi vet hvor mange som kommer. Husk å holde påmeldingsfrister. Gi 
beskjed om evt. endringer så tidlig som mulig. 
 
Påmeldingsavgifter: Påmeldingsavgifter innbetales i etterkant av arrangementet på tilsendt 
giro. Det er derfor viktig at vi får nødvendig informasjon på deltagere. Vi trenger 
personnummer, adresse og postnummer. Det er kun deltagere som betaler, ledsagere går 
gratis. 
 
Lokaler:  
Ulefoss samfunnshus ligger i Ulefoss sentrum her finner du blant annet selskapslokale, 
bibliotek, flerbrukssal med amfi, vestibyle med kiosk og idrettshall. Vi disponerer Gleden og 
Bergmesteren på de fleste torsdager som vi har aktiviteter. Huset er åpent for alle. Det kan 
derfor også være andre aktiviteter i bla. Storsalen, Ulefosshallen og vestibylen. På våre 
aktivitetstorsdager har vi ansvaret for Pulsen (kiosken).  Pulsen er et åpent tilbud, og skal gi 
service til alle besøkende på samfunnshuset. 
 
Bergmesteren: Mindre aktivitets- og møterom. Her kan en spille div. spill, tegne, male, 
strikke, hekle, kikke på bøker osv., eller bare slappe av, og prate. I Bergmesteren er det 
«stille og fredelig».  Av og til har vi tilbud om div. aktiviteter i Bergmesteren. Rommet 
disponeres også av biblioteket og andre.  

• Dersom vi bruker Bergmesteren skal det alltid være ledsagere til stede. 
 
Gleden: Selskapslokale med lyd og lys. Her er det diskotek, konserter og andre aktiviteter 
som krever litt plass. Rommet er som oftest møblert med vanlige bord og stoler.  
 
Pulsen (kiosken) - vestibylen: 
Pulsen er plassert i vestibylen. Her selges kioskvarer, som brus, sjokolade, popcorn mm. Det 
selges også enkel mat, eks. pizza, pølser, av og til salat, kaker og lignende.   
 
Vestibylen her er det bord og stoler, hvor en kan sitte og slappe av. Her er det 
informasjonsskjermer og annen informasjon om aktuelle arrangement og lignende.  
 
 
Hele Ulefoss samfunnshus er forholdsvis godt tilrettelagt for bevegelseshemmede. 
 
Vi har satt «starttider» på div. aktiviteter. Det betyr at det er lurt å komme så tidlig at 
en er ferdig med evt. å handle før denne tiden. 
 
 
 
 



AKTIVTETSKALENDER 2020 

 

Velkommen tilbake til Kompis 
Vi håper dere alle har hatt en flott sommer.  

 
 

 

 
   
 

Vi vet ikke hvordan koronasituasjonen vil være utover høsten, men håper på at vi kan 
holde åpent som normalt. Uansett vil vi forholde oss til de til de smittevernreglene 
som gjelder der og da.  Det kan bli nødvendig med begrensninger på antall som kan 
delta. Det vil derfor være ekstra viktig med påmeldinger. Når vi på forhånd vet hvor 
mange som er påmeldt fra de forskjellige boligene, vil vi kunne møblere slik at det 
reserveres bord gruppevis. På denne måten kan vi få plass til flest mulig og samtidig 
overholde avstandsregler. Vi minner også om andre generelle koronaregler: Ikke 
møte opp hvis en er syk eller har koronasymtomer, nyse/hoste-regler, håndhygiene 
osv. Vi vil ha antibac tilgengelig. 
 
 

                                                       

 
 

 
 



SEPTEMBER 20 
 

 
Torsdag 3. september  kl. 1730. 
 

                                     
 
HYGGEKVELD MED Erik og Erik på Gleden. 
Vi får besøk av Erik Norheim og Erik Damberg. Duoen spiller kjente låter fra 50 og 60-tallet. 
Gjennom forrykende gitarspill, flott vokal og en god del humor og allsang får publikum 
gjenhør med låter fra Elvis, The Beatles, Everly Brothers og mange flere. Kiosken er åpen 
som vanlig. Lurt og møte opp slik at dere rekker å handle før konserten.  
Konserten ca. kl. 1800. 
 
Påmeldingsfrist:  Innen 20. august. Skriftlig påmelding. 
Påmeldingsavgift:  Ca. kr. 170,- dekker konsert, ledsagere ol. Betales i etterkant på 

tilsendt giro. 
 
 
 

 
Torsdag 24. september kl. 1630 
       
 

                                                      
 
ROCKEKVELD MED DET BETALES 
Nok en gang er vi så heldige å få besøk av DET BETALES. Vi trøkker til med skikkelig 
rockekonsert på vår nye «Nome LIVE-scene» i Storsalen. Det Betales har gjort hyllest til The 
Beatles siden 1976. De er omtalt som et av verdens beste Beatles tribute band, og de har 
gjort mer enn 50 konserter på The Cavern Club i Liverpool. Her kommer hitene som perlene 
på en snor. She loves you Yeah, Yeah, Yeah, A hard days night, Can’t buy me love, Hey 
Jude, og mange, mange andre.  
Før konserten blir det servering av pizza på Gleden, serveringen starter kl. 1700.  
Møt opp i god tid. Konserten starter kl. 1800. For å være sikre på å få plass er det viktig 
at dere melder dere på.  
 
Påmeldingsfrist:  Innen 5. september Skriftlig påmelding. Max 65 plasser 

inkludert ledsagere. Førstemann til mølla.  
Påmeldingsavgift:  Kr. 350,- dekker pizza, en drikke, konsert, ledsagere ol. Betales 

i etterkant på tilsendt giro. 

 



 
 
 

OKTOBER 20 
 

 
 
Torsdag 1. oktober  kl. 1730. 
       
 

                                            
 
HYGGEKVELD MED STEINAR SANDE PÅ GLEDEN 

Steinar Sande er trubadur og spiller gitar og synger. Han har spilt i flere pop/rocke-band. 
Steinar spiller mest norske og svenske viser, pluss noen gode gamle revyviser, litt Jonny 
Cash og Jim Reeves med flere. Lurt og møte opp slik at dere rekker å handle før konserten. 
Musikken starter ca. kl. 1800. 
 
Påmeldingsfrist:  Innen 15. september  Skriftlig påmelding. 
Påmeldingsavgift: Ca. kr. 100,- dekker konsert, ledsagere ol. Betales i etterkant 

på tilsendt giro. 
 
 
 
 
 
Torsdag 15 oktober  kl. 1730 
 

                               
 

LESESTUND PÅ NOME BIBLIOTEK avdeling Ulefoss. 
Solbjørg tar imot oss Nome bibliotek til hyggelig samvær på Nome bibliotek og Gleden. Først 
blir det omvisning og informasjon om hva biblioteket kan tilby, som er mer enn bare bøker.  
Mulighet til å låne bøker og annet. Deretter hygger vi oss med høytlesning, quiz, mimring og 
slabberas. Pulsen (kiosken) vil være åpen som vanlig. Gleden. Aktiviteten starter ca. 1815 
 
Påmeldingsfrist:  Innen 31. oktober Skriftlig påmelding. 
Påmeldingsavgift:  Ingen 

 
 
 



 
 
 
 
 
Torsdag 22. oktober  kl. 1730 
 

                                      
 
ÅPEN FORESTILLING: «GI MEG EN KLOVN MENS JEG LEVER» GUNN INGER 
AARESKJOLD – i Storsalen? 
Et humoristisk og fandenivoldsk foredrag, fylt med selvironi og galgenhumor. Dette er en 
antiflink fortelling, med galskap og skeive betraktninger. Et morsomt og annerledes foredrag 
om å få kreft. Gunn Inger Aareskjold tar for seg problemformuleringen ”Hvordan bli en 
kompetent kreftpasient?” Hun forteller levende om sin tid som pasient, saftige og rampete 
historier, som også er såre og vonde. Innad i helsevesenet fikk hun ord på seg for å være litt 
av en utbryterkonge. Kiosken er åpen, men kun vanlige kioskvarer. Ikke mat, pølser pizza ol. 
En kan kjøpe mat på Vertshuset hvis en ønsker det. Forestillingen starter kl. 1800.  

Påmeldingsfrist: Innen 1. oktober Skriftlig påmelding. Gi beskjed hvis du 
bruker rullestol.  

Påmeldingsavgift: Ca. kr. 70,- dekker konsert, ledsagere ol. Betales i etterkant på 
tilsendt giro. Vi reserverer plasser til alle som er på meldt innen 
fristen. Dere gir beskjed i billettluke/kiosk om hvem dere er slik 
at dere kan få billetter og tildelt plasser. Det er også mulig å 
kjøpe billett i billettluka. Da reserveres ikke plass. Pris kr. 100,- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOVEMBER 20 

 
 
Torsdag 5. november  kl. 1730. 
 

                                      
 
HYGGRKVELD MED KERAMIKKVERKSTED LARISSA PÅ GLEDEN. 
Larissa er lærer i visuelle kunstfag ved Nome kulturskole. Hun tar med seg leire og utstyr til 
Gleden. Her blir det mulighet til å lage bla. julepynt i leire. Første kvelden er avsatt til å jobbe 
med leire. Vi skal bruke leire som kan lufttørkes. Det dere lager tar vi vare på og setter til 
tørking fram til 26. november. Den andre kvelden kan dere male det dere har laget. Det er 
derfor lurt å melde seg på begge kveldene. Dersom det er plass er det også mulig å komme 
på Kompis og bare se på. Aktiviteten tilrettelegges slik at flest mulig kan delta. 
Aktiviteten starter ca. kl. 1800. 
 
Påmeldingsfrist: Innen 15. oktober Skriftlig påmelding. Gi beskjed ved 

påmelding hvis du bare ønsker å på, ellers vil du få tilsendt 
regning.  

Påmeldingsavgift: Ca. kr. 100,- dekker aktivitet, materiell, ledsagere ol. Betales i 
etterkant på tilsendt giro. 

 
 
 
 
Torsdag 26. november  kl. 1730. 
 

                                                 
                          
 
HYGGRKVELD MED KERAMIKKVERKSTED LARISSA PÅ GLEDEN. 
Larissa er lærer i visuelle kunstfag ved Nome kulturskole. Hun tar med seg leire og utstyr til 
Gleden. Her blir det mulighet til å lage bla. julepynt i leire. Første kvelden er avsatt til å jobbe 
med leire. Vi skal bruke leire som kan lufttørkes. Det dere lager tar vi vare på og setter til 
tørking fram til 26. november. Den andre kvelden kan dere male det dere har laget. Det er 
derfor lurt å melde seg på begge kveldene. Dersom det er plass er det også mulig å komme 
på Kmopis og bare se på. Aktiviteten tilrettelegges slik at flest mulig kan delta. 
Aktiviteten starter ca. kl. 1800. 
 
Påmeldingsfrist: Innen 15. oktober Skriftlig påmelding. Gi beskjed ved 

påmelding hvis du bare ønsker å se på, ellers vil du få 
tilsendt regning.  

Påmeldingsavgift: Ca. kr. 100,- dekker aktivitet, materiell, ledsagere ol. Betales i 
etterkant på tilsendt giro. 

 



                             

DESEMBER 20 
 

 
 
Torsdag 10. desember kl. 1730. 
       

                            
 

JULEAVSLUTNING MED JULEBORD PÅ GLEDEN. 
Vi holder på tradisjonene og inviterer til hygge og julebord. Vi får besøk av Lise Mette 
Møllerbråten som kommer og setter oss i god julestemning med sang og musikk før maten 
fra ca. kl.1745. Lise Mette er sanger og solist. Hun dirigerer kor og jobber som sanglærer i 
kulturskolen i Nome og Skien. Matservering fra ca. kl. 1815. Det blir servert (selvbetjening) 
juletallerken, drikke, riskrem og kaffe. Dersom noen av ulike grunner ikke tåler/kan spise 
juletallerken må vi ha beskjed ved påmelding. Det er viktig at alle som har lyst til å delta 
melder på både deltagere og ledsagere innen oppsatte frist. 
 
Påmeldingsfrist:  NB! 15. november. Skriftlig påmelding. Husk antall ledsagere.  
Påmeldingsavgift: Ca. kr. 400,- Dekker mat, drikke, musikk. Ledsagere gratis. 
 
 

 
 

 
 
Påmeldinger kan sendes på e-post til 
Birte birte.nesteng@nome.kommune.no  
 
Eller leveres på servicekontoret / sendes til Nome kommune Ringsevja 30, 3830 
Ulefoss 
 
Vi trenger: 

• Navn på aktivitet / dato. 

• Hvem som melder seg på. Navn, adresse og gjerne personnummer (hvis ny 
deltager). Det er også fint å få beskjed om vedkommende er rullestolbruker. Da 
er det lettere for oss å planlegge / møblere slik at vi greit får plass til alle 

• Antall ledsagere 
 
 

mailto:birte.nesteng@nome.kommune.no


Ta kontakr dersom det er noe dere lurer på. 
 

Telefonnummer: 

• Birte Nesteng 48037812 

• Linn Hansen 40608965 

• Marte Oterholt 91830101 
Vikarer 

• Michael Fissihagihorgish 99579145  

• Hilde Dukane 95883928 

• Ragnhild Gaasrud 98021792  
 
Kom gjerne med forslag og ønsker til aktiviteter. 
 
 

-TING SOM SKJER - 
   

       NOME KINO: Film på søndager. Unntaksvis vises det også film på 
onsdager, torsdager, fredager eller lørdager i tillegg til søndag. 

Se program https://visitbo.no/nomekino, annonser og plakater eller bli venn med 
Clark Nome på facebook. 
 

    BARNAS HJERTEROM På lørdager kl. 1300 hver måned kan du oppleve 
profesjonelt kulturtilbud for alle med et «lekent sinn». Her kan du kose deg med teater, 
konserter/musikk og humor. Både i Lunde og Ulefoss. Sjekk programmet for Barnas 
Hjerterom 
 

BIBLIOTEKET: Det er alltid koselig å ta en tur på biblioteket. 
Åpningstider og annen informasjon finner du på hjemmesiden til Nome bibliotek. 
Åpent: 
Lunde: Tirsdag 14-19, torsdag 14-19. 
Ulefoss: Mandag 14-19, onsdag 12-17, fredag 12-15, lørdag 12-15 
Meråpent Lunde og Ulefoss: Foreløpig stengt på grunn av korona. 
Mer informasjon finner dere på bibliotekets hjemmeside https://nomebib.no/ 
 

   CLARK NOME: Hold deg oppdatert med hva som skjer. Bli venn med  
Clark Nome på facebook.  
Følg med i, annonser, brosjyrer/programmer og plakater, eller i Kulturkalenderen for 

Nome og Midt-Telemark https://visitbo.no/  Hva skjer 
Nome kommunes hjemmeside, kultur og fritid https://www.nome.kommune.no/ 
 

https://visitbo.no/nomekino
https://nomebib.no/
https://visitbo.no/
https://www.nome.kommune.no/

