
 
 
 
Torsdag 1. okt.    Om trygghet og mestring med velferd teknologi i Ullensaker  
              kl. 1000-1200, Frivillighetens hus  
              Seniornett Ullensaker inviterer til informasjon dag om trygghet og mestring 
              med velferd teknologi i Ullensaker. Enkel servering. Fri entré.  
              Ingen påmelding. Arr: Seniornett Ullensaker 
 
Torsdag 1. okt.    Når forandring—ikke fryder kl. 1130-1300, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Foredrag v/ prest, forfatter og foredragsholder Per Anders Nordengen.  
              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 1. okt.    Den Internasjonale Eldredagen kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
              ”50 år i musikken v/ Anita Hegerland”  
              Fri entré. Max 200 personer. Påmelding kan gjøres i forkant til:  
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no /  66108438.  
              Hjertelig velkommen til seniorer i Ullensaker. 
              Arr: Frivilligsentralen, Ullensaker eldreråd  
 
 
 
Fredag 2. okt.     Pakkhusets kulturkafè: Aukrust 100 år v/ Hans Østeng  
              kl. 1100-1200, Frivillighetens hus  
              Bill: 50 inkl. kaffe og vaffel/kake.  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
 
Mandag 5. okt.    Kvinner i krig: Krigens penn—krigskorrespondenten Lise Lindbæk   
              kl. 1300, Jessheim bibliotek 
              Foredrag v/ forfatter og journalist Sigrund Slapgard. Slapgard har skrevet  
              biografien om Lise Lindbæk, Krigens penn. Lise Lindbæk var Norges  
              første og største, kvinnelige krigskorrespondent   
              Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/ 

LIVSGLEDE i ULLENSAKER 
- for seniorer - 

OKTOBER 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! 



Onsdag 7. okt.    Bok-kaffe: Bjørn Anfindsen forteller om Kristiania på 1800-tallet     
              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   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Torsdag 8. okt.    Markering av Verdensdagen for psykisk helse 2020 
              - Foredrag v/ Petter Uteligger kl. 1800, Quality Hotell Gardermoen  
              Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over    
              hele verden den 10. oktober. Tema for 2020 er: Spør mer - vær nysgjerrig. 
              Salg av kaffe m.m. Fri entré. Maks 200 plasser. Arr: Ullensaker Frivillig-   
              sentral, Ullensaker Mental helse, Ullensaker Røde kors, Natteravner  
              Jessheim, Jessheim vgs,  Ullensaker kommune, Quality Hotell Gardermoen  
 
Fredag 9. okt.     Pakkhusets kulturkafè: Countryslagere fra 1950– og 60-tallet  
              kl. 1100-1200, Frivillighetens hus  
              Roger Kristiansen synger og spiller kjente countryslagere fra 1950- og 60- 
              tallet. Repertoaret inneholder bl.a. sanger Jim Reeves, Bobby Bare, Patsy 
              Cline og Johnny Cash Bill: 50 inkl. kaffe og vaffel/kake.  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Fredag 9. okt.     Mad Dogs & Romerikinger kl. 2000, Ullensaker kulturhus 
              Et stjernelag av lokale artister hyller festivaler som ble filmet på 70-tallet.   
              Mad Dogs & Englishmen, Amazing Grace, Woodstock, m.fl  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Fredag 9. okt.     Døgnfluer og andre klassikere kl. 2000, KaffeDilla 
              Terje Formoe og Frode Johansen er først og fremst venner, men nå har de 
              også funnet hverandre musikalsk. De spiller hverandres låter sammen, til  
              stor glede for det norske. Maks 50 plasser. Arr: KaffeDilla 
 
 
 

Lørdag 10. okt.    Kulturnatt 2020 Gardermoregionen 
              Kulturnatt Gardermoregionen arrangeres for 2. gang! - her blir det kultur-  
              arrangement fra tidlig til sent i alle kommunene; Ullensaker, Eidsvoll,  
              Gjerdrum, Hurdal, Nes og Nannestad 
 

              Program for Ullensaker 
              1200-1230 Eventyrstund: Huldra kommer til biblioteket!  Jessheim bibliotek 
              1200-1600 Vernissage Halloween fotoutstilling, IKON Galleri 
              1200-1600 Husflidslagets høstmarked, Frivillighetens hus 
              1350-1430 Høsttoner med Ulljan, Jessheim torg   
              1400-1600  Offisiell åpning av Romeriksutstillingen 2020, Galleri Jessheim 
              1500-1700 Offisiell åpning av pilegrimsherberget InnomHaug, Sand     
              1600     Tur til Rundhaugen i Nordkisa  
              1900     En musikalsk luftefiskmiddag m/gjestekokk Jørn Hoel,KaffeDilla 
              2000     «Easy listening» v/ pianist John Rose, Gulating pub 
              2000     Mad Dogs & Romerikinger, Ullensaker kulturhus 
              Tid kommer Kulturbanken Kreti & Pleti feirer 5-års jubileum! 
               
              For fullstendig program se www.ullensaker.kommune.no/kulturnatt2020 
               
              Arr: Ullensaker kommune v/ Kultur i samarbeid med lag og foreninger og  
              andre kulturaktører 



Søndag 11. okt.    Husflidslagets høstmarked kl. 1100-1500, Frivillighetens hus 
              Ullensaker husflidslag ønsker deg velkommen til sitt høstmarked der  
              medlemmer av Ullensaker husflidslag selger egne produkter.  
              Arr: Ullensaker husflidslag www.ullensaker-husflidslag.no 
 
 
 
Søndag 11. okt.    Christel Alsos  kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Med sin unike stemmeprakt og formidlingsevne, en imponerende merittliste 
              som inkluderer fem soloplater og fire spellemann-nominasjoner er Christel 
              Alsos en av Norges ultimate konsertjuveler.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Onsdag 14. okt.   Aktiv i 100 kl. 1100-1330. Oppmøte Frivillighetens hus 
              Turer i nærmiljøet. Tempo og distanse tilpasses deltakerne. Ta med  egen  
              mat og drikke. Turene passer eldre og andre voksne som er hjemme på   
              dagtid og som trenger å komme i aktivitet. Gratis deltakelse.   
              Påmelding via https://ullensaker.dntoslo.no/   
              Arr: Ullensaker turlag, Ullensaker Røde Kors 
 
Onsdag 14. okt.   Bok-kaffe: Team Helse Jessheim v/ Anita Johansen og Hanne Bidtnes 
              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   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Torsdag 15. okt.   Hemmelig tur med Frivilligsentralen  
              Bli med på en ny spennende dag til et sted, vi ikke har besøkt før.  
              Avreise: kl. 0900 Gjestad, kl. 0905 Jessheim stasjon, kl. 0915 Kløfta st. 
              Bill: 700. Fortløpende påmelding: 
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no /  66108438.  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Fredag 16. okt.    Pakkhusets kulturkafè: Med belg og streng  
              kl. 1100-1200, Frivillighetens hus  
              Med Håvard Svendsrud på trekkspill og Svein Haugen på kontrabass.  
              Publikum får bl.a. høre noen av de mest kjente trekkspillvalsene, argentinsk 
              og europeisk tango, fransk musette og mye annet. 
              Bill: 50 inkl. kaffe og vaffel/kake.    
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Fredag 16. okt.    Latter Live—På turnè kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Komikerne vender tilbake til scenen! Vi har gleden av å presentere Latter  
              Live – på turné. Komikerne Jonas Bergland, Jonna Støme og Maria  
              Stavang kommer til Ullensaker Kulturhus! 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
 
Mandag 19. okt.   Lesesirkel Jessheim kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek  
              Dagens bok: Vi snakker om Gruppen av Mary McCarthy           
              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 20. okt.    Belysning i hagen kl. 1845-2100, Kløfta bibliotek 
              Asak utemiljø forteller om belysning i hagen                
              Inngang kr 50 som dekker enkel bevertning. Loddsalg. 
              Arr: Ullensaker hagelag www.hageselskapet.no/akershus/lokallag/ 
 
 
Tirsdag 20. okt.    Da freden kom til Ullensaker kl. 1900-2100, Folkvang, Algarheim 
              Markering av 75-års jubileet for freden i 1945 i ord og bilder.  
              Arr: Ullensaker historielag 
 
 
 
 
Onsdag 21. okt.   Kvinner i krig: Frida—min ukjente farmors krig  
              kl. 1900, Kløfta bibliotek 
              Forfatter og filmregissør Nina F. Grünfeld har skrevet bok om sin ukjente  
              farmor Frida. Det har blitt en rystende fortelling om tilhøringhet, savn og   
              tap. Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek Kløfta   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Torsdag 22. okt.   Lesesirkel Kløfta kl. 1800-1900, Kløfta bibliotek  
              Dagens bok: Vi snakker om Gruppen av Mary McCarthy             
              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 
 
Torsdag 22. okt.   Temakveld "Big Heart, Strong Hands" kl. 1900, Galleri Jessheim 
              "Big Heart, Strong Hands" et møte med de gamle kvinnene og kulturen på 
              øyene Kihnu & Manija i Estland. Temakveld med fotograf og klesdesigner  
              Anne Helene Gjelstad i samarbeid med fotogruppa i kunstforeningen.  
              Arr: Ullensaker husflidslag, Fotogruppa i Ullensaker kunstforening  
 
 
Fredag 23. okt.    Pakkhusets kulturkafè: Om HC Andersen v/ Øyvind Straume 
              kl. 1100-1200, Frivillighetens hus  
              Bill: 50 inkl. kaffe og vaffel/kake.    
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
 
Fredag 23. okt.    Lise Fjeldstad og Håvard Gimse: «Ibsens små djevler» 
              Kl. 1430, Ullensaker kulturhus 
              Konsertforestillingen «Ibsens små djevler» av Lise Fjeldstad er basert på  
              Henrik Ibsens dikt eller «små djevler» som han selv kalte dem. Musikk av  
              Edvard Grieg og Harald Sæverud. Vi møter skuespiller Lise Fjeldstad og   
              pianist Håvard Gimse.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
23. 24. og 25. okt.  Malekurs med kunstner Greta K. Braathen, Frivillighetens hus 
              Lær deg mange ulike teknikker. For deg som er nybegynner eller øvet.  
              Forbehold om min 5 påmeldte. Pris kr. 1.950 for 16 timer. Påmelding  
              innen 20. oktober: frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438.  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 



Lørdag 24 okt.    Tommy Steine—gi litt mer F*en! kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Fem år etter suksessen «Latterlig Livredd», er Tommy Steine tilbake med  
              en helt ny forestilling. «Gi litt mer f*en …!», sannsynligvis verdens aller    
              første standupbokshow!*                
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
 
Onsdag 28. okt.   Aktiv i 100 kl. 1100-1330. Oppmøte Frivillighetens hus 
              Turer i nærmiljøet. Tempo og distanse tilpasses deltakerne. Ta med  egen  
              mat og drikke. Turene passer eldre og andre voksne som er hjemme på   
              dagtid og som trenger å komme i aktivitet. Gratis deltakelse.   
              Påmelding via https://ullensaker.dntoslo.no/   
              Arr: Ullensaker turlag, Ullensaker Røde Kors 
 
Fredag 30. okt.    Pakkhusets kulturkafè: Ullensaker veterankorps 
              kl. 1100-1200, Frivillighetens hus  
              Bill: 50 inkl. kaffe og vaffel/kake.    
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 31. okt.    Home at last – En hyllest til Steely Dan kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Home At Last er årets store musikkprosjekt, og består av 10 proffe  
              musikere fra Øvre Romerike. Prosjektet er fundamentert på musikere som 
              har en forkjærlighet for Steely Dans rike klanger. Fet, slick amerikansk west 
              coast på sitt beste med en lengsel mot New York: Home At Last. Steely   
              Dan har et bredt og stort repertoar å plukke fra, så her blir det servert kun  
              “cream of the crop”! Musikalske høydepunkter som Aja, Peg, Babyloon  
              Sisters og Hey Nineteen er bare noen eksempler.                
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

 

Opplev Ullensaker 
 

              I Ullensaker finnes mange aktiviteter og arrangement du kan være med på  
             Eller du kan besøke våre spennende attraksjoner og museer.  

            I tillegg har kommunen mange turstier, skiløyper, sykkelruter og tjern for  
bading, fisking og padling.  

 
www.ullensaker.kommune.no/opplevullensaker 

Frivilligsentralen har startet med matutlevering! 
 
                 Matutlevering startet opp i høst med utlevering  
                    torsdager kl. 1200-1400 på Frivillighetens hus. 
             
             Så godt som alle matbutikker i kommunen er med på prosjektet ved å ha  
             en tom mat kurv utfor kasse område hvor enkeltpersoner kan legge  
             matvarer i etter å ha kjøpt de. Vi henter det inn, og pakker poser ferdig som 
             vi gir bort. Matvarer og hygiene artikler kan og leveres direkte på  
             Frivilligsentralen. 
 
                      www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen   



Kommer… 
 
 
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 www.borgeborgere.no 
 
 
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 www.pu-jessheim.no 
 
Torsdag 5. nov.    Riksteatret: Pust kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              I en serie lynraske scener fortelles en moderne kjærlighetshistorie. Vi er  
              med gjennom en samtale som varer livet ut. Det handler om de små og  
              store valgene vi gjør i livene våre. "Pust" settes opp over hele verden, nå 
              sist i London og på Broadway i New York. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
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 
 
 
9.—15. nov.      Litteraturfest i Ullensaker  
              Program kommer. Følg med på www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/ 
              Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim  
 
 
 
 
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 www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/ 
 
Onsdag 18. nov.   Utedassen`s historie kl. 1900, Lund Grendehus 
              Forfatter Thor Gotaas forteller  fra sin bok ”Utedassen`s historie”. 
              Arr: Ullensaker historielag 
 
 
 
 
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 



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.filmweb.no/ullensakerkino/


 

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

 

Jessheim 
  

 Pakkhusets Kulturkafé: fredag kl. 1100-1200, Frivillighetens hus 

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

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

Arr: Ullensaker Seniornett 

 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 

 

Kløfta 

 Kløfta Kulturkafè: 1. tirsdag i mnd. kl. 1100-1300, Kløfta velhus (Avlyst inntil videre) 

 Dametrim: mandag kl. 1400-1445, Kløfta velhus (Avlyst inntil videre) 

 Nærmiljøtreff Kløfta: mandag 1130-1500, Kløfta velhus 

 

 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: 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  



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.  


