
 
Tirsdag 1. sept.    Turer i nærmiljøet—Sopptur  
              kl. 1800-2000, Jernbanemarka/ Randbymarka. Oppmøte Skogmo skole 
              Vi går på stier i nærområdet. Ta med matpakke og drikke. Bli med på en   
              kveldstur, enten du er nybegynner, turvant eller bare vil ha noen å gå   
              sammen med. Turen er gratis og åpen for alle. Påmelding og mer info om 
              turen https://ullensaker.dntoslo.no/  Arr: Ullensaker turlag 
 
Tirsdag 1. sept.    Tur fra Borgen langs den gamle vegen til Stokker kl. 1800-2000      
              Parkering og samling på parkeringsplassen ved brua over E16.  
              Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på. Husk støvler/sko som 
              tåler å bli møkkete og våte. Turleder er Trond Skedsmo. Kaffe og kaker  
              kr. 50. Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 
 
Onsdag 2. sept.   Gåtur i skogene i nærområdet på Borgen kl. 1100-1400.  
              Oppmøte Borgen skole 
              I dag går turen til Stenslia - Høgfjellet - Slåttebråten (Loddingfjellet) 
              Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på. 
              Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 
 
Onsdag 2. sept.   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 2. sept.   Bok-kaffe: Øyvind Straume forteller om H. C. Andersen  
              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 
 
Onsdag 2. sept.   Hage som terapi kl. 1845-2100, Jessheim bibliotek 
              Vi får besøk av Maria Strøm som er med på NRK Hagen min våren 2020.  
              Inngang kr 50 som dekker enkel bevertning. Loddsalg. 
              Arr: Ullensaker hagelag www.hageselskapet.no/akershus/lokallag/ 

LIVSGLEDE i ULLENSAKER 
- for seniorer - 

SEPTEMBER 2020 

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

 
Men med smitteverntiltak gjennomføres allikevel en hel del 

- sjekk ut kalenderen for september! 



Onsdag 2. sep.    Håndarbeidskafé kl. 1800, Ullensaker museum 
              Vil du lære deg å sy munnbind?  Vi har symaskiner og materiell, men ta  
              gjerne med din egen symaskin hvis du har! Gratis deltakelse for husflids-  
              lagets medlemmer. Av smittevernhensyn har vi begrensede plasser og  
              forhåndspåmelding www.mia.no/ullensaker/ 
              Arr: Ullensaker husflidslag, Ullensaker museum   
  
Torsdag 3. sept.   Hemmelig tur              
              Bli med på en ny spennende dag til et sted, vi ikke har besøkt før. Bill: 700. 
              Avreise: Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 0900, Jessheim stasjon  
              kl. 0905, Kløfta stasjon kl. 0915.Fortløpende påmelding 
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no /  66108438.  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 

3, 10, 17, 24. sept.  Datakurs for seniorer kl. 0900-1200, Jessheim bibliotek  

              Datakurs for alle som føler seg forbigått av teknologien!  

               Ta med egen PC, nettbrett eller smarttelefon, og få en-til-en opplæring med 

              flinke instruktører fra Jessheim videregående skole. 

              Påmelding tlf.: 66108204 eller i skranken på Jessheim bibliotek 

Torsdag 3. sept.   Om Nordahl Grieg—pasifisten kl. 1145-1300, Frivillighetens hus 
              Skuespiller og teaterhistoriker Sidsel Marie Nilsen forteller om Nordahl    
              Grieg - pasifisten. 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 
 
 
 

Lørdag 5. sept.   Global gathering 2020 kl. 1100-1600, Rådhusplassen, Jessheim 
              Kultur og tradisjoner fra hele verden i en festival. 
              Program 
              1100 Offisiell åpning v/ ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher 
              1110 Global Sound  
              1155 Fremføring av Gumboot/ Sør-afrikansk støveldans 
              1205 Ullensaker janitsjar 
              1225 Mona Grytøyr m/ band 
              1245 Serbisk folkedans 
              1300 Kvinner i krig—Trine Kjus i samtale med Afshin Ismaeli 
              Pause               
              1330 Ullensaker spelemannslag 
              1400 Georg Buljo Trio 
              1445 Tradisjonell dans fra Bosnia-Hertsegovina 
              1500 Fremføring av Gumboot/ Sør-afrikansk støveldans 
              1510 Behrooz Lotfee 
              For mer info se www.globalgathering.no 
              Arr: Ullensaker kommune i samarbeid med Petter Barg 
 
 
Lørdag 5. sept.    Offisiell åpning - Medlemsutstilling Fotogruppa  
              kl. 1400, Galleri Jessheim 
              Utstillingsperiode 5.—20. september.  
              For åpningstider se www.ullensakerkunstforening.no               
              Arr: Ullensaker kunstforening 
 
 
 



5. - 13. sept.      Friluftslivets uke 2020 
              Sammen med lag og foreninger ønsker Ullensaker kommune å feire norsk 
              natur og vise hva det nære friluftslivet i Ullensaker har å by på.  
              For smakebiter av årets program se egen side i denne folderen. 
              For fullt program se www.ullensaker.kommune.no 
              Arr: Ullensaker kommune i samarbeid med lag/foreninger og andre  
              frilufts aktører 
 

 
 
Søndag 6. sept.    Offisiell åpning av Skulpturstopp Ullensaker  
              kl. 1300, Nordbytjernet 
              Velkommen til den offisielle overrekkelsen av Camilla Løw sin skulptur    
              «Broken Thrones» - en gave fra Sparebankstiftelsen DNB til Ullensaker   
              kommune. 

 Musikkinnslag v/ fløytist Kine Bertheussen Isachsen, Ullensaker  
            kulturskole 

 Velkommen v/ kultursjef Jon Henrik Solhei 

”Stopp—nå tar vi av! En hilsen fra Ullensaker kulturråd og Ullensaker       
                             kunstforening 

 Om kunstner Camilla Løw v/ Ina Johannesen, administrerende direktør i  
                            Ekebergparken og C. Ludens Ringnes Stiftelse 

 Overrekkelsen av gaven v/ André Støylen, administrerende direktør i  
             Sparebankstiftelsen DNB 

 Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher takker for gaven 

 Om skulpturen «Broken Thrones»  v/ kunstner Camilla Løw  

  Dans v/ elever fra Ullensaker kulturskole 
Skulpturen er en del av Sparebankstiftelsen DNB sitt prosjekt Skulpturstopp 
www.skulpturstopp.no.  
Påmelding innen 3. september til ko@ullensaker.kommune.no.  
Arr: Ullensaker kommune 

 
Mandag 7. sept.   Datakafè for seniorer kl. 1000-1200, Frivillighetens hus 
              Her kan du komme med små og store spørsmål og få hjelp. 
              Arr: Seniornett Ullensaker 
 
 
 
 
Onsdag 10. sept.   Kvinner i krig: Hvordan skal vi forstå seksuelle overgrep i krig?      
              kl. 1900, Jessheim bibliotek 
              Foredrag v/ Inger Skjelsbæk, professor ved Universitetet i Oslo og Institutt 
              for Fredsforskning.   
              Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek Kløfta   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
 
Lørdag 12. sept.   Små rom kl. 1800-1915, Ullensaker kulturhus 
              Små Rom er ett stykke som tar for seg hvor tilsynelatende bra noen  
              mennesker kan virke i en sosial setting, men når dørene lukkes til deres   
              private sfære kommer de indre demonene snikende. Fortellingene er basert 
              på virkelige hendelser, med kjent musikk i  akustiske versjoner.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
 



Søndag 13. sept.   Gospelkonsert med Opus 89 kl. 1800, Ullensaker kirke 
              Arr: Ullensaker menighet 
 
 
 
Mandag 14. sept.   Komma` - Om Eidsivatinget kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek 
              Rolf Thon forteller om Eidsivatinget. 
              Arrangementet Komma’ er et uformelt treffpunkt med litteratur og kultur i   
              fokus. Temaer vil f.eks. være emner med lokal forankring, forfatterbesøk,  
              bokanbefalinger og kunstformidling. Fri entré. Enkel servering 
              Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/ 
 
 
Onsdag 16. sept.   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 16. sept.   Gåtur i skogene i nærområdet på Borgen kl. 1100-1400.  
              Oppmøte Borgen skole 
              I dag går turen til Rånåsfoss.  
              Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på. 
              Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 
 
 
Onsdag 16. sept.   Bok-kaffe: "Jag har bott vid en landsväg"- En vandring i lyrikk og  
              musikk v/ Ole H. Rogstad.  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 
 
Søndag 20. sept.   Tematur i Trandumskogen kl. 1200-1430 
              Formidler fra Ullensaker museum forteller om henrettelsene i Trandum-   
              skogen under 2. verdenskrig på en vandring gjennom skogen der gravene 
              ligger langs stien. Bill 100 på forhånds kjøpes på www.mia.no/ullensaker 
              Arr: Ullensaker museum 
 
 
21.—24. sept.     Digital festival 2020, Jessheim bibliotek 
              Digital festival er en festival for deg som ikke bruker data så mye, eller ikke 
              i det hele tatt, men som gjerne vil. Her blir det datasikkerhet for seniorer,   
              slektsforskning for nybegynnere, nettverk og sikkerhet, Data Detox og data
              kurs. For program se egen side i denne folderen eller  
                                  www.ullensaker.kommune.no/bibliotek. Alle arrangementene er gratis. 
              Arr: Ullensaker bibliotek i samarbeid med Seniornett Ullensaker 
 
Mandag 21. sept.   Lesesirkel Jessheim kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek  
              Dagens bok: Høst av Ali Smith                   
              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 



Onsdag 23. sept.   Bok-kaffe: Mellom himmel og jord v/ Bjørn Erik Nyberg 
              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 
 
Onsdag 23. sept.   Woundman og Robyn kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Brageteatret presenterer «Historien om Woundman og Robyn» I denne   
              teaterforestillingen skal vi får høre en historie... En historie om å løpe for   
              harde livet for å få være nær den man elsker, om det så bare er for et kort  
              sekund. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Torsdag 24. sept.  Lesesirkel Kløfta kl. 1800-1900, Kløfta bibliotek  
              Dagens bok: Høst av Ali Smith                      
              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 
 
Onsdag 30. sept.   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 30. sept.   Bok-kaffe: Vi feirer Kanelbollens dag med Janne og Anne  
              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 
 
Onsdag 30. sept.   Vintergrønt i hagen kl. 1845-2100, Jessheim bibliotek 
              Gartner Steinar Johansen forteller hvordan vi kan ha flott hage hele året   
              med vintergrønne vekster. 
              Inngang kr 50 som dekker enkel bevertning. Loddsalg. 
              Arr: Ullensaker hagelag www.hageselskapet.no/akershus/lokallag/ 
 
 
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 



 
 

Friluftslivets uke 2020 i Ullensaker 

5. - 13. september  

 

Noen smakebiter... 

 
 

6. 8. og 13. sept.   Huldra ved Svarttjern—Natur og myter i Ullensaker,  

              Ullensaker museum 

              I denne utstillingen ser vi nærmere på noen av historiene fra området.  

              For åpningstider se www.mia.no/ullensaker  

              Arr: Ullensaker museum 

Søndag 6. sept.    Guidet omvising på Raknehaugen kl. 1300-1400 
              Oppmøte p-plass Hovin skole kl. 1300 
              Omvisning og historien om Raknehaugen. 
              Bill: 50 inkl. enkel servering i Raknehaugen. 
              Arr: Raknehaugens venner www.raknehaugen.no  
 
Mandag 7. sept.   Korpskonsert med Ullensaker veterankorps  
              kl. 1100, Sagaparken v/ Frivillighetens hus 
              Enkel servering. Utlodning. Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Onsdag 9. sept.   Bok-kaffe: Natur og moro i Kløftaparken kl. 1200-1400 
              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 9. sept.    Aktivitetsdag kl. 1100-1400, Eidsvoll bygdetun 
              Aktiviteter, natursti, allsang og mye annen moro. Underholdning v/ Hans   
              Arne Trøen og Odd Arne Sørensen. Seniordans og Turlaget blir også med 
              fra Ullensaker. Utlodning. Bill: 50 inkl. servering av varm lunsj, kaffe og noe 
              til kaffen. Gratis buss fra Jessheim. Fortløpende påmelding til  
              Frivilligsentralen 66108438 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no. 
              Arr: Frivilligsentralene på Øvre Romerike 
  
 Onsdag 9. sept.   Tur til Sandtjern kl. 1030-1300. Oppmøte Mogreina kirke 
              Gåtur gjennom skogen til Sandtjern. Vi spiser niste, prater og koser oss.   
              Sandtjernhytta er åpen ved behov. Arr: Mogreina menighetsråd 
 
 
Torsdag 10. sept.  Roseslottet ved Frognerseteren —guidet omvising 
              Avreise Gjestad kl. 0900, Jessheim Stasjon kl. 0905  Kløfta stasjon kl. 0915 
              Påmelding innen 3. september. Pris kr. 600 inkl. transport, guidet  
              omvisning, kaffe og vafler pluss middag på hjemvei. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 Fredag 11. sept.   Allsang i Parken v/ Akke  kl. 1100, Sagaparken v/ Frivillighetens hus 
              Enkel servering. Utlodning. Fri entré. 
              Arrangementet er en del av Friluftslivets uke. 
               Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

 

For fullstendig program se www.ullensaker.kommune.no 



 

Digital festival 2020  
21.—24. september 

 

        Digital festival er en festival for alle som ikke bruker data så mye,  
       eller ikke i det hele datt, men som gjerne vil.  

       Alle arrangement og kurs er gratis.  

 

 

                  

3, 10, 17, 24. sept.  Datakurs kl. 0900-1200, Jessheim bibliotek  

              Datakurs for alle som føler seg forbigått av teknologien!  

               Ta med egen PC, nettbrett eller smarttelefon, og få en-til-en opplæring med 

              flinke instruktører fra Jessheim videregående skole. 

              Påmelding tlf.: 66108204 eller i skranken på Jessheim bibliotek 

 

Mandag 21. sept.   Datasikkerhet for seniorer kl. 1900-2030, Jessheim bibliotek 
              Tom Heine Nätt fra avdelingen for informasjonsteknologi ved Høgskolen i  
              Østfold, presenterer eksempler på hva datasikkerhet innebærer for brukere 
              i dag, og hvilke farer vanlige databrukere kan støte på i hverdagen.  
 
 
 
Tirsdag 22. sept.   Slektsforskning for nybegynnere kl. 1000-1500, Jessheim bibliotek 
              Mette Gunnari, forfattere av boken «Tid for slekt», holder kurs for alle som 
              ønsker å komme i gang med å finne røttene sine. 
              Kurset vil bestå av både undervisning og praktiske øvelser. 
              Påmelding tlf.: 66108204 eller i skranken på Jessheim bibliotek. 
 
 
22.  og 29 sept.    Nettverk og sikkerhet kl. 1000-1200, Frivillighetens hus 
              2-dagers praktisk kurs om trusler den enkelte kan møte ved bruk av digitale 
              verktøy og Internett. Kurset er tilrettelagt for seniorer. Ta med egen PC.   
              Max 10 deltakere. Bindene påmelding til Frivilligsentralen tlf. 66108438 
 
 
 
Onsdag 23. sept.   Data Detox kl. 1200-1300, Jessheim bibliotek 
              Føler du deg usikker om din tilstedeværelse på nettet? Ta kontroll over    
              datalivet med en Data Detox-kur. 
 

 
 
 
 
 

Spørsmål? - kontakt Magnus André Wandås 
magnus.andre.wandas@ullensaker.kommune.no / 66108184  

 
Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim i samarbeid med Seniornett Ullensaker

 www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 



Kommer… 
 
Torsdag 1. okt.    Om trygghet og mestring med velferd teknologi i Ullensaker  
              kl. 1000-1400, 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.    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  
 
 
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/ 
 
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. Det er plass til 400 personer i salen, men vi  
              tar forbehold om at det kan bli færre plasser som følge av smitteverntiltak 
              grunnet Korona-viruset. Arr: Ullensaker Frivilligsentral, Ullensaker Mental 
              helse, Ullensaker Røde kors, Natteravner Jessheim, Jessheim vgs,  
              Ullensaker kommune, Quality Hotell Gardermoen  
 
9. og 10. 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  
 
 
Lørdag 10. okt.    Kulturnatt 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 
 
 
 
 
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 
 
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 
  

 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: onsdag 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: 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.  


