
 
Søndag 1. nov.    Heros III—Støttekonsert for demente i Ullensaker  
              kl. 1600, Kulturbanken Kreti & Pleti     
              Det er bevist at musikk hever livskvaliteten til demente. Det griper Heroes  
              III fatt i når det nå inviteres til støttekonsert. Pengene går uavkortet til  
              Underholdningsvogna som skal opptre for demente her i Ullensaker. Lokale 
              og nasjonale artister som stiller opp for den gode sak er bl.a. Egil  
              Hegerberg (Bare Egil), Sol Heilo, Underholdningsvogna, Ingrid Berg Mehus 
              og The Husbands. Kun ut 40 bill. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti   
 
Søndag 1. nov.    Hovin show 2020 m/ Eirik & Eirik kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
              Dirigent Eirik Bøhn Berntsen og Hovin Musikkorps ønsker å gi deg litt påfyll 
              av energi i høstmørket, og inviterer igjen til showkonsert. Denne gangen   
              med Eirik Jahren Røine som vokalist. Vi serverer kjente og kjære perler, og 
              lover både svingende, myke og varme toner.  
              Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Tirsdag 3. nov.    Om gården Ingier i Ullensaker kl. 1900, Borgen klubbhus     
              Foredrag om gården Ingier i Ullensaker og om noen av gårdens beboere  
              samt litt om slekten Ingier. Kaffe og kaker kr. 50.  
              Arr: Børge-Borgere 
 
 
Onsdag 4. nov.    Trenger jeg fremtidsfullmakt? – og hva med arveavgift, testament og  
              skattefeller ved arv av bolig? kl. 1330, Frivillighetens hus 
              Carsten O. Five snakker om fremtidsfullmakten, men også om arve-     
              avgiften, testament og skattefelle ved arv av bolig.  
              Enkel servering. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
Onsdag 4. nov.    Bok-kaffe: Jan Halvor Eriksen forteller om Ullensaker Jeger- og fiske 
              forening 100 år kl. 1200-1400, 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 
 
 
 

LIVSGLEDE i ULLENSAKER 
- for seniorer - 

NOVEMBER 2020 

Som følge av Korona-situasjonen er det noen arrangement som ikke lar seg  
gjennomføre innenfor dagens smittevernregler. 

 
Men med smitteverntiltak gjennomføres allikevel en hel del 

- sjekk ut kalenderen! 

https://www.facebook.com/Kulturbanken-Kreti-Pleti-527088624108119/
https://www.ullensakerkulturhus.no/
http://www.borgeborgere.no
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Torsdag 5. nov.    Foredrag om "Da Norge dro ut i verden og verden kom til Norge" 
              kl. 1130-1300, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Foredrag v/ professor, forfatter og filmskaper Terje Tvedt. 
              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 
 
Torsdag 5. nov.    Om vikingtekstiler "Fra fragment til drakt - et arkeologisk puslespill" 
              kl. 1900, Ullensaker museum 
              Astri  Bryde forteller om vikingtekstiler "Fra fragment til drakt - et  
              arkeologisk puslespill". Husflidskafé. 
              Arr: Ullensaker husflidslag i samarbeid med Ullensaker museum 
 
 
Torsdag 5. nov.    Christian Borch - et spennende og inspirerende foredrag  
              kl. 1930, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Christian Borch er journalist, forfatter og foredragsholder. I nærmere 40 år  
              var han utenriksmedarbeider og nyhetsanker i NRK, Dagsrevyen og Urix.  
              Bli med på en hyggelig og inspirerende kveld med Christian som innebærer 
              en raljerende form for kåseri over verdenssituasjonen, illustrert med bøtter 
              og spann av karikaturer, toppet av et lite dryss med stort sett selvopplevde 
              anekdoter fra et variert liv som reisende fjernsyns-korrespondent.  
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti   
 
Fredag 6. nov.    Pakkhusets kulturkafè: Bildeforedrag v/ Bjørn Erik Nyberg  
              kl. 1100-1200, Frivillighetens hus  
              Bill: 50 inkl. kaffe og vaffel/kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
 
Lørdag 7. nov.    Den Store Kinodagen, Ullensaker Kino 
              En festdag for publikum med 1/2 pris på kinobilletter og masse aktiviteter  
              og moro. 
              Arr: Ullensaker Kino 
 
 
Lørdag 7. nov.    Utstillingsåpning ”Himmel og Hav” kl. 1400, Galleri Jessheim 
              Offisiell åpning av utstillingen "Himmel og hav" til Elena Elejnikova  Olsen  
              med malerier og silkemaling. Utstillingsperiode: 7. - 22. november 
              Arr: Ullensaker kunstforening 
 
 
 
 
7.—15. nov.      Litteraturfest i Ullensaker—Nordisk litteraturuke 
              Det inviteres til Litteraturfest i Ullensaker under Nordisk litteraturuke. Det   
              blir spennende forfatterbesøk, arrangementer for barn, skoleelever, unge  
              og voksne hele uken. Sjekk ut programmet på neste side i denne folderen  
              eller på  www.ullensaker.kommune.no/litteraturfest2020 
              Arr: Ullensaker bibliotek 
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7.—15. nov.     Litteraturfest i Ullensaker—Nordisk Litteraturuke 2020 
 
              7. - 12. november inviteres det til Litteraturfest i Ullensaker under Nordisk  
              litteraturuke. Det blir spennende forfatterbesøk, arrangementer for barn,   
              skoleelever, unge og voksne hele uken.  
 
 
 
Lørdag 7. nov.    Kåseri om Astrid Lindgrens liv og forfatterskap v/ Hans Østeng  
              kl. 1100, Frivillighetens hus  
              Enkel servering. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
Mandag 9. nov.    Kåseri om Ludvik Karlsen og hans innsats på Evangeliesenteret     
              v/ John Granly kl. 1100, Frivillighetens hus  
              Enkel servering. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
Mandag 9. nov.    Bokbad med forfatter Heidi Linde kl. 1900, Jessheim bibliotek 
              Møt forfatter Heidi Linde i samtale med Linn Mira Lassen, bibliotekar ved  
              Ullensaker bibliotek. Boksalg og signering. Salg av snack og godt drikke   
              hos Gnist mat & opplevelser i foajeen. Forhåndspåmelding til:  
              biblioteket@ullensaker.kommune.no eller tlf. 66108204. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker bibliotek 
 
Tirsdag 10. nov.   Kvinner i krig: Kjærlighet og mørke—Marie Hamsuns liv  
              kl. 1300, Jessheim bibliotek 
              Møt Anne Hege Simonsen, forfatter bak biografien om Marie Hamsun. 
              Anne Hege Simonsen forteller om Marie Hamsuns liv som skuespiller,  
              forfatter, Knut Hamsuns kone og nazist. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim  
 
Onsdag 11. nov.   Bok-kaffe: Foredrag v/  biblioteksjef Eli Wilhelmsen  
              kl. 1200-1400, 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   
               
 
Torsdag 12. nov.   Om boken ”Livet på Herredshuset” v/ forfatter Bjørn Erik Nyberg 
              kl. 1100, Frivillighetens hus  
              Enkel servering. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
 
Torsdag 12. nov.   Forfatterbesøk med Vigdis Hjorth kl. 1900, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Spennende møte med forfatter Vigdis Hjorth som er aktuell med ny roman 
              ”Er mor død”. Boka karakteriseres av flere anmeldere som hennes absolutt 
              beste. Fri entré, men kun 40 plasser. Salg av drikke og noe å bite. 
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti, Ullensaker bibliotek 
 
 
For mer info og fullstendig program se Ullensaker bibliotek 

http://www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen
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Fredag 13. nov.    Pakkhusets kulturkafè: Populærmusikk v/ Rune Melby  
              kl. 1100-1200, Frivillighetens hus  
              Bill: 50 inkl. kaffe og vaffel/kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
 
Tirsdag 17. nov.   Utedassen`s historie kl. 1900, Folkvang 
              Forfatter Thor Gotaas forteller  fra sin bok ”Utedassen`s historie”. 
              Påmelding til ullensakerhistorie@gmail.com eller Jon Tore på tlf 959 38 900  
              Arr: Ullensaker historielag 
 
 
 
Onsdag 18. nov.   Bok-kaffe: Berit Kolstad leser fra Jojo Moyes "Over horisonten" og   
              Mary McCarthys "Gruppen" kl. 1200-1400, 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    
              
 
 
Torsdag 19. nov.   Humorgalla kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Det er duket for en stjernespekket humorkveld. Terje Sporsem, Steinar  
              Sagen, Markus Neby og Marlene Stavrum entrer scenen og byr på standup 
              og musikalsk humor i skjønn forening. Dette er et show du ikke vil gå glipp 
              av.  Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Fredag 20. nov.    Pakkhusets kulturkafè: En musikalsk reise i Norge v/ Gærne jinter 
              kl. 1100-1200, Frivillighetens hus  
              Bill: 50 inkl. kaffe og vaffel/kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
Lørdag 21. nov.    Cash Commitment—akustisk hyllest til Johnny og June  
              kl. 1830 og 2100, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Her blir det klassikere som Walk the Line, Big River og Folsom Prison    
              Blues, sammen med de uforglemmelige duettene med Johnny & June.  
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti   
 
 
Lørdag 21. nov.    Eva Weel Skram: Falle til ro—ein julekonsert  
              kl. 1930, Ullensaker kulturhus 
              Fire år har gått siden Eva Weel Skram slapp sin første julelåt, og i  
              november legger hun ut på sin første juleturné med nøye utvalgte favorittl- 
              åter. Publikum kan forvente seg en stemningsfull aften med smittende  
              humør og musikalske perler på en snor.  
              Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Mandag 23. nov.   Lesesirkel for voksne kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek 
              Dagens bok: ”Genanse og Verdighet” av Dag Solstad.  
              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. Du deltar de gangene du har lyst og anledning, og vi 
              hjelper gjerne til med å skaffe boka. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker bibliotek 
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Onsdag 25. nov.   Bok-kaffe: Oskar Anmoen forteller om Kong Karl XV, barnebarnet til  
              Karl Johan kl. 1200-1400, 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 
 
 
Torsdag 26. nov.   Lesesirkel for voksne kl. 1800, Kløfta bibliotek 
              Dagens bok: ”Genanse og Verdighet” av Dag Solstad.  
              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. Du deltar de gangene du har lyst og anledning, og vi 
              hjelper gjerne til med å skaffe boka. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker bibliotek 
 
Torsdag 26. nov.   Christmas with Nordic Tenors kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
              Nordic Tenors gir deg en vakker og underholdende julekonsert som  
              garantert vil sette deg i den gode julestemningen. Med sine unike stemmer, 
              skaper de tre tenorene en førjulsstund utenom det vanlige.  
              Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Fredag 27. nov.    Pakkhusets kulturkafè: Kåseri om Arnardo`s liv v/ John Granly  
              kl. 1100-1200, Frivillighetens hus  
              Bill: 50 inkl. kaffe og vaffel/kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
 
Lørdag 28. nov.    Country music v/ Hilde Fjørtoft & Werner Sørøy 
              kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
              En reise i klassisk countrymusikk fra 40-tallet og fremover. Her presenteres 
              kjente og kjære countrylåter, samt korte historier knyttet til dette.  
              Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Søndag 29. nov.   Julemarked kl. 1100-1700, Frivillighetens hus 
              Frivilligsentralen arrangerer for 10. gang Julemarked.  
              Fortløpende påmelding for stands. Utdeling av Frivillighetsprisen kl. 1500. 
              Fri entré. Salg av kaffe, karbonadesmørbrød og  vafler i Høvleri kafé. 
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
Søndag 29. nov.   Teater innlandet: Julius Cæsar kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Shakespeares Julius Cæsar forteller en historie fra en alvorlig tid hvor et   
              mektig rike står i fare for å falle i grus. Parallellene til nåtiden er slående.   
              Teater Innlandet latt seg engasjere av denne episke tragedien. Kom og se  
              denne storslåtte og frekke versjon av historien om politisk og menneskelig  
              svik! av William Shakespeare. Gjendiktet av Erik Bystad.            
              Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Mandag 30. nov.   Vår jul—Julekonsert kl. 1730, Ullensaker kirke 
              Christian Ingebrigtsen, Maria Arredondo, Torstein Sødal, Gaute Ormåsen  
              og Tine Thing Helseth inviterer deg inn i sitt musikalske univers. Menyen er 
              skreddersydd for deg som vil senke skuldrene og fylles av juleglede.   
              Arr: Ullensaker menighet 
 
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 
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Kommer… 
 
 
Tirsdag 1. des.    Kubygda som ble flyplasskommune kl. 1900, Borgen klubbhus     
              Foredrag v/ Trond Lyftingsmo om kubygda som ble flyplasskommune.   
              Kaffe og kaker kr. 50.  
              Arr: Børge-Borgere 
 
 
Torsdag 3. des.    Foredrag om v/ general og tidligere forsvarssjef Harald Sunde 
              kl. 1130-1300, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Foredrag v/ general og tidligere forsvarssjef Harald Sunde om det norske 
              forsvarets utvikling og Øvre Romerikes folle frem til i dag.            
              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 
 
Mandag 7. des.    Kommà: Kirken i landskapet kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek 
              Forfatter, billedkunstner og landskapsarkitekt Lars Ole Klavestad forteller 
              om arbeidet med den nye, store praktboken "Kirken i landskapet". Den  
              omhandler landskapene rundt de vakre kirkene våre. Hvorfor ligger  
              kirkene der de ligger, og hvorfor ser de ut slik de gjør? Romerike har en  
              stor plass i boka, med blant annet egne kapitler om Ullensaker kirke,  
              Hovin kirke, Jessheim kirke og pilegrimsleden. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker bibliotek 
 
 
Torsdag 10. des.   Julespesial for seniorer i Ullensaker kl. 1300, Ullensaker kulturhus 
                                  

                    ”Vinter og sne!” v/ Underholdningsvogna 
                                                                  &  
                       Julehilsen med gladtoner fra Ullensaker Veterankorps  
 
              I årets julekonsert "Vinter og sne!" fra Underholdningsvogna stiller trioen  
              opp og synger julen inn! Artistene Benedicte Barra, Janne Kjellevold og  
              Kjersti Ekman har satt sammen et variert repertoar som garantert skaper 
              julestemning når Vogna triller inn med denne konserten.  
 
              Med både nostalgiske og nyere sanger, tradisjonelle så vel som unge   
              klassikere, vakre juleballader og swingende melodier, tar de publikum en 
              aldri så liten time nærmere julaften.  
              I tillegg får du oppleve gladtoner fra Ullensaker veterankorps. 
 
              Bill: 50 inkl. avgift kjøpes på www.ullensakerkulturhus.no Kun 200 bill.  
              Arr: Frivilligsentralen,Ullensaker Røde Kors,Ullensaker kommune v/ Kultur 
 
12. og 15. des.    Crème Fraîche med ny Tone  
              - Lørdag 12. des. kl. 1900, Jessheim kirke 
              - Tirsdag 15. des. kl. 1900, Ullensaker kirke 
               Julekonserten "Crème Fraîche med ny Tone" blir den første konsert  til  
              Crème Fraîche på et år - med ny dirigent, Tone Bianca Sparre Dahl. Med 
              på laget har de også Wollert Krohn-Hansen på tangenter og Jan-Øyvind  
              Grung Sture på cello. Det blir en stemningsfull og rolig julekonsert med   
              vakre toner. For billettkjøp og mer info se www.kirken.no/ullensaker  
              Arr: Ullensaker menighet 
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 
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FASTE AKTIVITETER  
NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan være endringer pga. korona 
 

 

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 NB! STENGT UT 2020 

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.pu-jessheim.no
http://www.rodekors.no/ullensaker
http://www.flysam.no
http://www.sasmuseet.net
http://www.mia.no/ullensaker
http://www.filmweb.no/ullensakerkino/
http://www.ullensakerkino.no
http://www.ullensaker.kommune.no/bibliotek


 

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

 

Jessheim 
  

 Pakkhusets Kulturkafé fredag kl. 1100-1200, Frivillighetens hus 

 Høvleri kafé man—fred kl. 1000-1400, Frivillighetens hus 

 Hjelp til strikking eller annet håndarbeid man, ons, tors kl. 1000-1300, Høvleri kafè 

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

Arr: Ullensaker Seniornett (Avlyst inntil videre) 

 Hobbygruppe mandag kl. 1100-1400, Frivillighetens hus 

 Bingo mandag kl. 1100-1230, Frivillighetens hus 

 Livsgnisten gågruppe tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivillighetens hus 

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

 Maleklubb onsdag kl. 1000-1400, Frivillighetens hus 

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

 Vevklubb annenhver torsdag kl. 1300-1700, Frivillighetens hus 

 

 

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.kommune.no/frivilligsentralen
http://www.ullensaker.kirkene.net/index.phtml
http://www.kirkerull.no


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: Gågruppe rundt sykehjemmet kl. 10.30-11.00 

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

            -  også muligheter for hobbyaktiviteter. Servering av kaffe og kaker. 

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

        Kino kl. 1700, Gystadmyr kafé  

 Tirsdag:  Sangstund på avdelingene kl. 1030-1300 

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

       -  også muligheter for hobbyaktiviteter. Servering av kaffe og kaker. 

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

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

 Fredag:   Gågruppe rundt sykehjemmet kl. 10.30-11.00 

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

        NB! Ikke bingo de fredagene det er fest, konsert e.l. 

        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:www.ullensaker.kommune.no  

http://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, Kløfta velhus 

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 

http://www.ullensaker.kommune.no/aktivfritid
http://www.bowling1.no/jessheim
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.  

http://www.ullensaker.kommune.no/senior

