
Lørdag 1. feb.     Kulturkafeen: Rune Melby kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Søndag 2. feb.    Kom deg ut dagen! kl. 1200-1500, Nordbytjernet 
              Familiedag ute med masse aktiviteter og grilling! 
              Arr: Ullensaker turlag ullensaker.dntoslo.no 
 
 
Tirsdag 4. feb.    Kløfta kulturkafè: Gamle slagere varer evig v/ Hans Arne  
              kl. 1100-1300, Kløfta vel 
              Bill: 70 inkl. kaffe og vafler. Utlodning. 
              Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel 
              www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Tirsdag 4. feb.    Festkonsert - H.M. Kongens Gardes Musikkorps  
              kl. 1930, Ullensaker kulturhus 
              Hans Majestet Konges Gardes Musikkorps, bedre kjent som Garde- 
              musikken, inviterer til en variert og underholdende konsert. De unge,  
              dyktige musikantene byr på alt fra klassiske toner til moderne musikk.  
              Litt tradisjonell militærmusikk blir det også.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Tirsdag 4. feb.    Bier og honning i et miljøperspektiv kl. 2000, Borgen klubbhus 
              Foredrag v/ Dagrun Rommen fra Norges birøkterlag om bier og honning i  
              et miljøperspektiv.  
              Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 
 
Onsdag 5. feb.    Bok-kaffe: Rolf Alkvist om boka ”Kløfta Vel 100 år”  
              kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære     
              drypp fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Enkel servering.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek Kløfta   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
 
Onsdag 5. feb.    Svanesjøen - Den Russiske Nasjonalballetten fra Moskva  
              kl. 1930, Ullensaker kulturhus 
              Svanesjøen, med Tchaikovskys udødelige musikk, er en av de mest  
              populære ballettproduksjonene i verden. Forestillingen har en eventyrlig   
              handling, vakre kostymer, dans og musikk som river deg med, alt levert av 
              dyktige ballettdansere fra Russland. Det er Svanesjøen, slik vi elsker den. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 

LIVSGLEDE i ULLENSAKER 
- for seniorer - 

FEBRUAR 2020 



Torsdag 6. feb.    Om den lyriske løsgjenger, rennesteinspoeten, Hans Aleksander  
              Hansen kl. 1145-1300, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Humanist Hans Østeng om den lyriske løsgjenger, rennesteinspoeten,    
              Hans Aleksander Hansen.   
              Foredrag starter kl. 1200. Fra kl. 1145 musikalsk innslag.  
              Kaffe/vaffel fra kl. 1130 kr. 40. Bill: medl. gratis/ ikke medl. kr. 100. 
              Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no 
 
Torsdag 6. feb.    Circus Blunck kl. 1730, Ullensaker kulturhus 
              Øivind Blunck oppsummerer sin fantastiske karriere i showet «Cirkus     
              Blunck», der det både blir gjensyn med klassiske numre og karakterer og  
              nye påfunn. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Torsdag 6. feb.    Håndarbeids kafé Jessheim kl. 1900-2100, Stasjonen kaffebar 
              Janne Grimsrud presenterer IKON—butikken for alle. IKON er en butikk og 
              et samlingssted for kreative sjeler. Salg av kaffe og kaker. Gratis deltakelse.  
              Arr: Ullensaker husflidslag www.ullensaker-husflidslag.no 
 
Torsdag 6. feb.    Kvinner i krig kl. 1900-2030, Jessheim bibliotek 
              Foredrag ved Mari Jonassen. Historiker og forfatter Mari Jonassen  
              arbeider med bokprosjektet Kvinner i krig, om norske kvinners innsats  
              under andre verdenskrig. Enkel servering. Fri entré. 
              Arr: Ullensaker bibliotek www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Lørdag 8. feb     Kulturkafeen: Gamle slagere varer evig v/ Hans Arne  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
 
Lørdag 8. feb.     Offisiell åpning—Kollektivutstilling kl. 1400, Galleri Jessheim 
              Kollektivutstilling med; Linda Oloey Johansen - maleri,  
              Ole Krongaard -  keramikk og Trond Fredriksen - skulptur.  
              For åpningstider se www.facebook.no Søk: Ullensaker kunstforening 
              Utstillingen stårArr: Ullensaker kunstforening 
 
 
 
Søndag 9. feb.    Judy Collins & Jonas Fjeld med Chatham County Line  
              kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Judy Collins, Jonas Fjeld og bluegrassbandet Chatham County Line  
              Kommer til Ullensaker Kulturhus med sin americanainspirerte konsert    
              Winter Stories. Dette blir en kveld med stemningsfulle og følelsesladede   
              låter fra en sjelden samling musikere.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Mandag 10. feb.   Lesesirkel Jessheim kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek  
              Dagens bok: Ingrid Winters makeløse mismot av Janne S. Drangsholt    
              Lesesirkelen er et tilbud til voksne som liker å lese, og som har lyst til  
              snakke om og diskutere bøker. Her er det ingen påmelding, men du bør   
              ha lest boka på forhånd.  
              Arr: Ullensaker bibliotek www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 



Tirsdag 11. feb.    Måneskinnshagen v/ Kenneth Ingebretsen kl. 1845, Kløfta bibliotek 
              Kenneth Ingebretsen vil vise oss måneskinnshagen – den hvite  
              hagen.  Kanskje en del av hagen kan bli en drøm i hvitt og grønt?    
              Inngang kr 50 som dekker enkel bevertning. Loddsalg. 
              Arr: Ullensaker hagelag 
 
Onsdag 12. feb.   Bok-kaffe kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære     
              drypp fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Enkel servering.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek Kløfta   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Onsdag 12. feb.   Håndarbeidskafé kl. 1900-2100, Kløfta bibliotek 
              Vi hygger oss med håndarbeid. Utlodning.  
              Salg av kaffe og kaker. Gratis deltakelse.   
              Arr: Ullensaker husflidslag www.ullensaker-husflidslag.no 
 
 
Onsdag 12. feb.   Jazzkafè kl. 1900, Kløfta menighetssenter 
              Jazzkafè med Ingrid Berg Mehus, Jon Børge Askeland og Wollert Krohn   
              Hansen. Fri entré.   
              Arrangementet er en del av Kafé Timeout som arrangeres to onsdager i  
              måneden som et uformelt treffsted for voksne i alle aldre.  
              Arr: Ullensaker menighet www.kirkerull.no/ullensaker 
 
Torsdag 13. feb.   Lesesirkel Kløfta kl. 1800-1900, Kløfta bibliotek  
              Dagens bok: Ingrid Winters makeløse mismot av Janne S. Drangsholt    
              Lesesirkelen er et tilbud til voksne som liker å lese, og som har lyst til  
              snakke om og diskutere bøker. Her er det ingen påmelding, men du bør   
              ha lest boka på forhånd. Arr: Ullensaker bibliotek 
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Fredag 14. feb.    Valentine`s day kl. 1100-1400, Frivillighetens hus  
              Underholdning v/ Akke. Servering av mat og kaffe. Utlodning. Fri entré. 
              Arr: Det lille ekstra, Frivilligsentralen                          
              www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 15. feb.    Kulturkafeen: Musikalske perler v/ Frikk Heide Steen  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 15. feb.    Sult—Riksteateret kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
              Av Knut Hamsun. Få bøker har betydd så mye for så mange som Sult. Nå  
              blir Hamsuns klassiker teater! Riksteatrets teateroppsetning inneholder    
              mye bruk av bilder, video og musikk. Med blant andre skuespiller Preben  
              Hodneland og musiker Tuva Syvertsen fra Valkyrien Allstars på scenen. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Mandag 17. feb.   Komma`: Hvordan utvikle gode byrom?  
              kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek 
              Ellen Husaas, dosent i landskapsarkitektur v/ Norges miljø- og bioviten-   
              skapelige universitet (NMBU) forteller om hvordan vi kan utvikle gode     
              byrom.  
              Arrangementet Komma’ er et uformelt treffpunkt med litteratur og kultur i  
              fokus. Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 



Onsdag 19. feb.   Bok-kaffe: Vi feirer den internasjonale pannekakedagen  
              kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære     
              drypp fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Enkel servering.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek Kløfta   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Lørdag 22. feb.    Kulturkafeen: Underholdning v/ treblåstrioen Taffelpikene  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Søndag 23. feb.    Om tragedien for 76 år siden som det tsjetsjenske og ingusjiske folket 
              ble utsatt for kl. 1700-1900, Frivillighetens hus 
              Servering av mat og kaffe. Fri entré.  
              Arr: Tsjetsjensk forening Øvre Romerike 
 
               
Onsdag 26. feb.   Bok-kaffe Fattigdom i Norden v/ Bjørn Anfindsen  
              kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære     
              drypp fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Enkel servering.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek Kløfta   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Onsdag 26. feb.   Vamp kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Vamp tilhører eliten av norsk musikkliv. De har utviklet et spesielt uttrykk i  
              møtet mellom musikk og lyrikk som har truffet den norske folkesjelen. Som 
              været på Vestlandet er de fulle av kontraster, fra det voldsomme og  
              dramatiske til det lune og inderlige.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Lørdag 29. feb.    Kulturkafeen: Konsert med Stig Ulv  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Det sies at Stig Ulv representerer noe helt unikt på den norske musikk-   
              himmelen i dag. Han er noe så sjeldent som et friminutt fra stress og mas.  
              Det handler om han og gitaren. Og sjelefred, intet mindre.  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

Fargeklatten - tegne- og fargeglede 
Mandager kl. 1200-1400 i Galleri Jessheim 

 
              Du trenger ikke å kunne male/tegne fra før. Ullensaker kunstforening vil 
                  være der som veiledere. Det viktigste er å møtes og ha det hyggelig!  
                     Du får låne det du trenger av  tegne-/malerutstyr. Ingen påmelding.  

                             Bli med de mandagene du kan. Vi håper du kommer! 
 

                   Spørsmål?  
                  kontakt Ullensaker kunstforening v/ Hanne-May Sevendal hsevendal@gmail.com 

 
              Arr: Ullensaker kunstforening 



Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 

 
 
Fredag 7. feb.       Ønskekonsert med Reidar og Philip kl. 1200, Gystadmyr kafé 
               Publikum vil kunne ønske seg melodier og sanger fra deres rikholdige   
               repertoar. Fri entré.  Arr: Akershus musikkråd 
 
 
 
Onsdag 12. feb.    Valentines Day kl. 1130, Gystadmyr kafè 
               Arr: Elever fra Jessheim videregående  
 
 
 
 
Fredag 14. feb.     Valentiens Bingo kl. 1130-1230, Aktivitetsrommet 
               Kr. 30 pr. brett 
 
 
Onsdag 19. feb.    Seniorshop i Gystadmyr kafè 
 
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 

Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
Mandag 3. feb.       Hyggekveld—Underholdning v/ Wenche og Gunnar 
               kl. 1900, Gjestad kafé 
               Servering av kaffe og kaker. Utlodning. 
               Beboere og naboer med venner og familie er velkommen. Fri entré.  
               Arr: Civitan club Ullensaker SIV 
             
Fredag 7. feb.       Ønskekonsert med Reidar og Philip kl. 1030, Gjestad kafé 
               Publikum vil kunne ønske seg melodier og sanger fra deres rikholdige   
               repertoar. Fri entré.  
               Arr: Akershus musikkråd 
 
 
Mandag 10. feb.    Beboertreff for seniorer i omsorgsboligene eller bokollektivet på    
               Gjestad kl. 1700-1830, Dagsenteret 
               Samtale, spill og en hyggelig stund i fellesskap.  
               Kaffekos. 
 
Onsdag 26. feb.    Seniorshop kl. 1030-1530, biblioteket 
                
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
Torsdag 13. feb.    Pizzabua- Bli med på pizzafest!                
               Vi snakker ekte kjærlighet det er bare en KONGE i denne  
               Byen...Grandiosa. Salg av pizza med rømmedressing. 
               Salget starter i resepsjonen kl. 1045. Triller rundt på huset, følg lukten! 
 
 
Fredag 14. feb.     Kjærlighetens dag—Valentinsdag kl. 1100, Hellen kafé 
               Allsang. Vi feirer kjærligheten. Enkel servering.        
 
 
 
Mandag 17. feb.     Ønskekonsert med Reidar og Philip kl. 1230, Hellen kafé 
               Publikum vil kunne ønske seg melodier og sanger fra deres rikholdige   
               repertoar. Fri entré.  
               Arr: Akershus musikkråd 
 
 
Torsdag 27. feb.    Kaffebar—Hva med en kaffe mocca eller en laté? 
               Nå kan du smake noe nytt og godt. Følg lukten og kom til vår trillende   
               kafé bar. Salg av ulike kaker og kaffe. Starter i Hellen kafé kl. 1030 
                
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 

 

Kommer…  
 
Søndag 1. mars   Utlendingen—Teater Innlandet kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Komedie av Larry Shue. Her møter du Charlie Baker - korrekturleser med  
              sosial angst, lei av livet, på hotelltur i ingenmannsland. Han liker ikke å    
              snakke med folk og later derfor som han ikke forstår de andre gjestene.   
              På denne måten får han innblikk i både farlige og morsomme  
              hemmeligheter. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Tirsdag 3. mars    Kløfta kulturkafè: Cecilie og Kjetil Skaslien  
              kl. 1100-1300, Kløfta vel 
              Bill: 70 inkl. kaffe og vafler. Utlodning. 
              Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel 
              www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Torsdag 5. mars   Om klima og miljø kl. 1145-1300, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Foredrag v/ forsker Ole Fugleberg om klima og miljø.               
              Foredrag starter kl. 1200. Fra kl. 1145 musikalsk innslag.  
              Kaffe/vaffel fra kl. 1130 kr. 40. Bill: medl. gratis/ ikke medl. kr. 100. 
              Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no 
 
 



Kommer… (forts.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Søndag 15. mars   Nasjonalteateret – En samtale med Liv Ullmann kl. 1500 
              Forestillingen Liv er et nært møte med Liv Ullmann, der hun som en ekte 
              historieforteller bretter ut sitt eventyrlige liv i en åpenhjertig samtale med  
              Riksteatrets teatersjef Tom Remlov. Bill: 450. Togbill kjøpes av hver  
              enkelt. Bindene påmelding innen 19. februar 
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no /  66108438.  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Torsdag 19. mars  Livet sjæl - en aften med Trond-Viggo og Anita Skorgan 
              Kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Nå er de for første gang sammen på scenen! "Livet sjæl" er en  
              velformulert, morsom og glad konsertopplevelse med velkjente låter fra  
              både Anita Skorgans og Trond-Viggo Torgersens karriere. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Torsdag 16. april   Meg og Dolly - Hanne Sørvaag elsker Dolly Parton  
              kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Gjør deg klar for vårens store showkonsert som hyller "the one and only" 
              Dolly Parton. Den folkekjære artisten Hanne Sørvaag tar deg med på en  
              musikalsk reise i Dollys univers sammen med sine musikere og korister.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Onsdag 22. april   Norsk Militær Tattoo 2020-Offisiell åpningskonsert i Oslo konserthus  
              Her får publikum en forsmak på tattoostemningen. Dette er en helt unik  
              anledning til å oppleve flere av de beste militærkorpsene i verden på  
              samme konsertscene. Fortløpende påmelding: 
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no /  66108438.  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Torsdag 22. okt.   Vikingarna med Christer Sjögren kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Nå kan du oppleve bandet i en ren konsert for et sittende publikum. 
              Følg med på en tidsreise fra 60-tallet frem til i dag.  Konserten inneholder 
              både filmklipp og bilder som tar oss tilbake i tid. Selvsagt får vi høre alle  
              store hits som bandet har levert gjennom årene.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

 6.—15. mars    Lokal Kulturuke 2020 i Ullensaker 

              Ullensakers kulturaktører inviterer til kulturfest!  

                    

              Lokal  Kulturuke er det lokale kulturlivets egen store, årlige markering i  

              Ullensaker.  Lokal Kulturuke = Lokalt Kulturliv - en uke for og med alle   

              kulturinteresserte i Ullensaker. 

 

Programmet kommer i postkassen til alle husstander i Ullensaker ca. 10 dager før Kulturuka 

starter. Det vil også være tilgjengelig på bl.a. bibliotekene, servicetorget, foajeen kulturhuset og 

informasjonen på Jessheim storsenter, samt på www.ullensaker.kommune.no 

 

Ønsker du/ dere å ha arrangement i Kulturuka?  

Send påmelding innen 23. januar til ko@ullensaker.kommune.no  



FASTE AKTIVITETER 
 
 

Øvre Romerike Pensjonistuniversitet, Ullensaker Kulturhus 

Medlemsmøter m/foredrag eller lignende første torsdag måneden kl. 1200,  

unntatt juli og august. Alle er velkomne til møtene, men det er kun de over 60 år  

som kan bli medlem. Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no  

Røde Kors Ullensaker  

 Onsdagskafé kl. 1030-1330, Røde Kors Huset, Sand  

Underholdning, bevertning og utlodning. Fri entré. 
 

 Søndagslunsj siste søndag i måneden. kl. 1300-1500, Frivilligsentralen 

Er du ensom eller sliter i hverdagen? Her kan du finne et nettverk av medmennesker.  

De spiser god mat, sitter å snakker sammen og noen ganger er det underholdning. 

Lunsj m/evt. skyss kr. 25,-. Behov for skyss? ring Mette tlf. 414 15 196. 
 

Mer info: www.rodekors.no/ullensaker 

 Forsvarets Flysamling www.flysam.no  

Onsdag, lørdag og søndag kl. 1200-1600. Grupper kan mottas utenom åpningstider.   

 Opplev militær luftfartshistorie fra 1912 til nyere tid på Østlandets største flymuseum.  
 

 SAS Museet www.sasmuseet.net  

Tirsdag kl. 1000-1500 og søndag kl. 1200-1600  

Museet er som regel stengt i desember måned, og åpner medio januar.  

Museet er åpent alle dager for gruppebestillinger.  

 Museet viser historikken bak flyselskapet SAS samt moderselskapene. Flysimulator.  

 Utkikkstårnet åpent samtidig med museets åpningstider. Fri entré.  

 Utkikksplattformen er åpen alle dager, hele døgnet, hele året.  
 

 Ullensaker Museum www.mia.no/ullensaker 

11. juni - 3. september: Åpent tirsdag, torsdag og søndag kl. 11-16, onsdag kl. 16-21 

Ellers åpent etter avtale. Henvendelse til ullensaker.museum@mia.no eller tlf. 66 93 66 47 

 Museet har 6 faste utstillinger, samt ulike arrangement gjennom året. 

Ullensaker Kino 

For kinoprogram se www.ullensakerkino.no 

Billetter kan kjøpes i kiosken på kulturhuset fra kl. 1200 på hverdager og fra 30 min. før  

første forestilling i helgene, billettautomat i foajeen eller Internett.  

Seniorkino— annenhver onsdag kl. 1330 

Ullensaker Bibliotek  

 Lesesirkel for voksne: utvalgte mandager kl. 1300, Jessheim bibliotek 

 Komma´- litteratur og kultur i fokus: siste mandag i mnd. Kl. 1300, Jessheim bibliotek 

 Bok-kaffe: onsdag kl. 1200, Kløfta bibliotek 

Mer info: www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 

http://www.filmweb.no/ullensakerkino/


 

Frivilligsentralen i Ullensaker www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

 

Jessheim 
  

 Datakafé: 1. mandag i måneden kl. 1000-1200, Frivillighetens hus 

Arr: Ullensaker Seniornett 

 Hobbygruppe: torsdag kl. 1000-1300, Frivillighetens hus 

 Høvleri kafé er åpen hverdager kl. 1000-1400, Frivillighetens hus 

 Kulturkafeen: lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker kulturhus 

 Livsgnisten gågruppe: tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivillighetens hus 

 Maleklubb: torsdag kl. 1000-1400, Frivillighetens hus 

 Strikkekafé: onsdag kl. 1100-1300, Høvleri kafé. Arr: Ullensaker husflidslag 

 Seniordans: torsdag kl. 1500-1730, Pakkhuset. Arr: Jessheim seniordans 

 Vevklubb: annenhver torsdag kl. 1300-1700, Frivillighetens hus 

 

Kløfta 

 Kløfta Kulturkafè: 1. tirsdag i mnd. kl. 1100-1300, Kløfta velhus 

 Dametrim: mandag kl. 1400-1445, Kløfta velhus 

 Nærmiljøtreff Kløfta: mandag 1130-1500, Kløfta velhus 

 

Nordkisa 

 Livsgnisten gågruppe: Onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole  

 Menighetene i Ullensaker www.kirkerull.no 
 

Furuset menighet 

 Åpen Stue, 2. mandag i måneden kl. 1800-2000, Menighetsstua, Furuset kirke 

 Hyggetreff en  torsdag i måneden Nore forsamlingshus el. Folkevang 

 Åpen kirke, tirsdager kl. 1900-2100, Furuset kirke 
 

Hovin menighet (Jessheim) 

 Morgenbønn kl. 0900-0910 (følger skoleruta), Jessheim kirke 

 Middagsbønn torsdag kl. 1200, Jessheim kirke (unntatt røde dager og juleferie) 

 Åpent hus torsdag etter middagsbønn, ca. kl. 1230-1400, Jessheim kirke 

 Åpen kirke kl. 0900-1500 alle hverdager, Jessheim kirke 

 Kirkekoret Voce har øvelse kl. 1900-2115, Jessheim kirke 
 

Mogreina menighet 

 Formiddagstreff 1. onsdag i måneden kl.1030 

Tur i nærområdet, og samling med mat og prat etterpå 
 

Ullensaker menighet (Kløfta) 

 Lunsjkonsert  1. onsdag i måneden kl. 1100-1300, Menighetssalen, Ullensaker kirke 

 Kafé Timeout  2 onsdager i måneden kl. 1900-2130, Kløfta menighetssenter 

 Åpent Hus kl. 1100. 2, og 3. og 4. torsdag i måneden, Kløfta menighetssenter 

 Ullensaker kirkekor øvelse tirsdag er kl. 1900-2100, Ullensaker kirke 

http://www.ullensaker.kirkene.net/index.phtml


Bo– og aktivitetssentrene i Ullensaker 

 
Gjestad bo– og aktivitetssenter (tlf. 66 10 84 47) 

 Mandag: Høytlesning av dagens avis kl. 1030-1115, Biblioteket 

 Tirsdag: Åpent hus på aktivitetsstua og snekkerverksted kl. 0930-1430 

 Torsdag: Åpent hus på aktivitetsstua og snekkerverksted kl. 0930-1430 

        Bingo og kaffekos kl. 1100-1300. Kr. 30 pr.brett. Aktivitetssenter 

        Andakt (annenhver torsdag) kl. 1415, Toppen/ kl. 1500, Utsikten 

        Sangsund 1—2 torsdager i måneden kl. 1700 

 Fredag: Andakt (annenhver fredag) kl. 1200, Biblioteket 

 Gjestad kafé; søndag -fredag kl  1030-1530. Lørdag kl. 1030-1430. Salg av 

varmmat, smørbrød, middag m.m. 

 

Gystadmyr bo– og aktivitetssenter (tlf. 66 10 85 30) 

 Mandag: Sangstund/ sittetrim kl. 1130-1230 (rulleres annenhver man og ons) 

        Høytlesning for beboerne kl. 1630 – 1730 Arr: Røde Kors Ullensaker 

        Kino kl. 1700, Gystadmyr kafé  

 Tirsdag:  Sangstund på avdelingene med Sjur kl. 1030-1300 

 Onsdag:  Sangstund/ sittetrim kl. 1130-1230 (rulleres annenhver man og ons) 

 Torsdag:  Møteplassen kl. 1100-1300. Ulike aktiviteter. Enkel servering.    

       Andakt m/kaffe kl. 1700-1730. Kirkekaffe 1. torsdagen i mnd. 

 Fredag:   Bingo og kaffe kl. 1130-1230, Aktivitetsrommet. kr. 30 pr. brett 

       NB! Ikke bingo de fredagene det er fest eller konsert 

       Alternativ aktivitet er hobbyaktiviterer eller sittetrim 

 Gystadmyr kafé; alle dager kl. 1100-1530. Salg av baguetter, smørbrød, 

varmmat, mineralvann m.m. Salatbar tirdag og torsdag. Middagsservering 

hver dag kl. 1300-1500 

           

Kløfta bo– og aktivitetssenter (tlf. 66 10 88 00) 

 Mandag: Bingo kl. 1100, Dagsenteret. Kr. 20 pr.brett 

 Tirsdag og torsdag: Åpent Hus fra kl. 0900. Virksomheten. Alle slags hobby/  

håndarbeidsaktiviteter 

 Tirsdag (oddetallsuker): Andakt v/Ullensaker menighet kl. 1730, Hellen kafé 

 Onsdag:  Trim kl. 1030, Trimrommet 

 Torsdag (oddetallsuker): Andakt v/Pinsemenigheten kl. 1730, Hellen kafé 

 Fredag: sang og sosialt  samvær på avdelingen kl. 1030 

 Hellen kafé; søndag-fredag kl. 1030-1545. Middagsservering kl. 1300-1500 

Lørdag kl. 1030-1500. Middagsservering kl. 1300-1445  
 

 

Dagsenter—for deg som ønsker sosialt samvær! 
På dagsenteret blir du hentet og kjørt hjem igjen etter hyggelig samvær. Vi spiser frokost og 

middag sammen, og har aktiviteter som trim, bingo, quiz og turer. Deltar også på aktivitetene 

som ellers foregår på huset, som  konserter og fester. Du kan søke de dagene som passer for 

deg. Dagsenteret er åpent mandag, onsdag og fredag. 
 

 Mer info/ søknadsskjema: www.ullensaker.kommune.no  



Trim for seniorer www.ullensaker.kommune.no/aktivfritid 

 

 Treningsparker på Sand, Mogreina, Nordkisa, Algarheim og Nordbytjernet 

Enkle apparater som kan brukes av alle aldersgrupper. Informasjonsskilt viser hvordan  

apparatene skal benyttes. Arr: Ullensaker kommune v/park & idrett 

 

 Eldretrim Kløfta 

Gymnastikk og ballspill mandag og torsdag kl. 1400-1600, Kløftahallen 

Kontakt: Olav Kollberg. E-mail: olavkoll@gmail.com/ 911 46 934  

 

 Jentetrimmen—for godt voksne damer 

Gymnastikk og svømming tirsdag kl. 1900-2000, Allergot ungdomsskole, Jessheim.  

Kontakt: Sunni Skallerud. E-mail: sunniskallerud@hotmail.com / 908 50 133 

 

 Jessheim Trim & Jubel—for menn 50+ 

Trim, ballspill, badstue, svømming og sosialt samvær onsdag, Allergot ungdomsskole 

Kontakt: Kjell Even Myrvold  tlf. 906 39 779/ 911 71 696  

 

 Kløfta ILs seniortrim 

Sirkeltrening tirsdag kl. 2000-2100 gymsal, Bakke skole. 

Kontakt: John Bakke jogi-ba@online.no / tlf. 934 80 585 

 

 "Livsgnisten" Gågruppe 

- Tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivilligsentralen 

- Onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole 

Kontakt: Frivilligsentralen. E-mail: frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66 10 84 38 

 

 Seniordans Jessheim 

Torsdag kl. 1500-1730, Frivillighetens hus, Sveavegen 36, Jessheim 

  Kontakt: Inge-Lise Dønnessen tlf 404 77 100. E-mail: bhaloma.ild@gmail.com 

 

 Seniordans Kløfta 

Onsdag kl. 1800-2000, Åreppen skole 

Kontakt: Kirsten Gravdal tlf. 97 53 96 84/ E-post: kirsten.gr@live.no  

 

 Seniorbowling 

  Onsdag kl. 1100, Bowling 1, Jessheim. Mer info se www.bowling1.no/jessheim 

 

 Ullensaker Revmatikerforenings gågruppe 

- Jessheim: Torsdag kl. 1200. Oppmøte v/Bahustunet, Gjestad. Etter turen, lang eller kort,  

   er det samling på Gjestad bo– og aktivitetssenter hvor hver og en kjøper kaffe selv.  

 - Kløfta:  Torsdag kl. 1100.  Oppmøte v/apoteket, Romerikssenteret. Etter turen, lang eller  

     kort, er det samling på Kløfta bo– og aktivitetssenter hvor hver og en kjøper kaffe selv.  

  Kontakt: Jorunn Ringen. E-mail: jorun.ringen@hotmail.com / 480 95 597  

 

 Ullensaker Sanitetsforenings eldretrim 

Mandag kl. 1100 (ikke i skoleferier), Lykkebo, Jessheim 

Kontakt: Wenche Fagerlid. E-mail: ullensaker.saniteten@gmail.com / 97 77 88 17 

mailto:ullensaker.saniteten@gmail.com


Spørsmål?  

Ullensaker kommune, Enhet kultur v/ Kathrine Øynebråten tlf. 66 10 81 94 

E-post: ko@ullensaker.kommune.no  

Se også www.ullensaker.kommune.no/senior 

 

 

NB! Forbehold om endringer i programmet 

Pensjonistforeninger og andre 

 

 Forsvarets Seniorforbund avdeling Gardermoen 

    Kontakt: Jan Bye Iversen tlf. 924 48 993/ e-post: gardermoen@fsforb.no 

 Forsvarets Seniorforbund avdeling Øvre Romerike  

    Kontakt: Harald Blakseth tlf: 416 99 745/ E-post: oevreromerike@fsforb.no 

 Gardermoen Pensjonistforening 

    Kontakt: Evy Westerheim tlf. 480 03 913/ E-post: evy.westerheim@gmail.com 

 Kløfta Eldretreff 

    Kontakt. Tove Stenvik Nilsen tlf. 63 98 18 65/ E-post: Toveguri@gmail.com  

 Kløfta Pensjonistforening 

    Kontakt: Olav Kollberg tlf. 911 46 934/ E-post: olavkoll@gmail.com 

 Øvre Romerike Pensjonistuniversitet 

  Kontakt: jogi-ba@online.no / www.pu-jessheim.no  

 

Interessegrupper for seniorer 

 

 Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum 

    Kontakt: Odd Gunnar Olsen tlf. 907 87 420/ E-post: od-gunno@online.no  

 Ullensaker Eldreråd 

    Kontakt: leder Jan Bye Iversen tlf. 924 48 993 / E-post: jbye@online.no 

 De Eldres Boligsparingsklubb (DES) Ullensaker 

    Kontakt: Jorun Ringen tlf. 48 09 55 97/ E-post: jorun.ringen@hotmail.com  

Den Kulturelle Spaserstokken i Ullensaker 
I 2006 ble Den Kulturelle Spaserstokken etablert som nasjonalt prosjekt. Målet er å gi 

alle eldre et bedre kulturtilbud. Det ønsker vi også her i Ullensaker kommune.  
 

Som en del av Den Kulturelle Spaserstokken i Ullensaker har Enhet kultur  
utarbeidet en månedlig oversikt over noen av de kulturtilbud i vår kommune som  

også kan passe for seniorer.  


