LIVSGLEDE i ULLENSAKER
- for seniorer -

DESEMBER 2021
Onsdag 1. des.

Bok-kaffe: Om boka «Krig og hverdag» kl. 1200-1400, Kløfta bibliotek
Sverre Kragset forteller om boka «Krig og hverdag» Ei tidsskildring fra krig
såra 1941-1943 hvor jødebarna Tibor og Vera var en integrert del i familien
på prestegården Vik i bygda Nesjestranda. Her skildres hverdag og helg i
hjem og skole, i arbeid og lek og med nazismens dødbringende ideolog
som en stadig trussel. Hovedideen med dette bokprosjektet er å «gi ansikt»
til jødeutryddelsen. Ikke bare tall.
Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek

1.– 3. desember

Førjulstur til Oset Høyfjellshotell
Bli med på julebord på Oset høyfjellshotell 1. - 3. desember 2021. Hotellet
bugner av juletradisjoner. Pris kr. 2.500 i dobbeltrom/ kr. 3.000 i enkeltrom
inkl. 2 overnattinger, 2 frokoster, 3 lunsjer, 2 middager (hvor et er gedigent
julekoldtbord) og buss. Fortløpende påmelding til Frivilligsentralen
tlf. 902 96 332/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no.
Arr: Ullensaker frivilligsentral

Torsdag 2. des.

Om de første kvinnelige legene i Norge v/ lege og forfatter Cecilie
Arentz-Hansen kl. 1130-1300, Ullr, Ullensaker kulturhus
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 2. des.

Deilig er Jorden med Rein Alexander, Anita, Christine og Marie
kl. 1800, Ullensaker kirke
Konserten vil by på alt fra klassiske utenlandske juletoner til kjente, kjære
norske julesanger. Veldig ofte får man høre akkurat den sangen som gir
deg en etterlengtet julestemning, fra God Rest Ye Merry Gentlemen til Det
lyser i stille Grender, vakre O' helga Natt og Deilig er Jordens vidløftige
allsang. Arr: Ullensaker menighet

Torsdag 2. des.

Juleshow 2021 kl. 1800, Ullensaker kulturhus
En kveld fylt av latter og glede, tårer og gåsehud når Øivind Blunck, Tor
Endresen og Reidun Sæther inntar scenen, med selveste Tangent 007 –
«Beat for beat»-legenden Trond Nagell-Dahl – på pianokrakken. Som om
ikke dette er magisk nok i seg selv er også tryllekunstner og illusjonist
Erling Solland med på laget. Arr: Ullensaker kulturhus

Torsdag 2. des.

Håndarbeidskafé/ temakveld med Ullensaker husflidslag
kl. 1900-2100, Jessheim bibliotek
Vi hygger oss med håndarbeid. Utlodning. Salg av kaffe og kaker.
Gratis deltakelse. Velkommen til både medlemmer og ikke medlemmer.
Arr: Ullensaker husflidslag

Fredag 3. des.

Pakkhusets kulturkafé: Hans Nilsen Hauge—mannen som forandret
Norge v/ Odd Georg Murud kl. 1030-1200, Frivillighetens hus
Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.
Arr: Ullensaker frivilligsentral

Fredag 3. des.

Julesanatoriet med Kari Slaatsveen og Ingrid Bjørnov
kl. 1900, Ullensaker kulturhus
Julesanatoriet gjør igjen døren høy og porten ganske vid!
Radiodoktor Kari Slaatsveen og heksedoktor Ingrid Bjørnov tilbyr verbal
innleggelse - og musikalsk pleie av sandblåste førjulsnerver
Arr: Ullensaker kulturhus

Fredag 3. des.

Adventskonsert kl. 2000, Jessheim kirke
Mens vi venter på jul presenterer SAS janitsjar og koret Voce et allsidig
program. Det blir både kraftfullt og vart. Voce har med Erlend Jørgensen på
flygel/orgel. Arr: Hovin menighet

4. og 5. des.

Julemarked i hagen på Kjos kl. 1200-1700
Velkommen til en gnistrende helg hos oss i hagen på Kjos. Da blir det jule
stemning i hver krok av hagen, vi tenner massevis av lys, fakler og
varmende bål. Vi fyller stabbur og fjøs med salgsboder fra fjern og nær.
Her vil dere finne håndverk som skinnfellsøm, forskjellig strikk, glasskunst,
søm, redesign av sølv, såper, kremer, akvarell m,m. Les mer.
Arr: Kjos gård

Søndag 5. des.

Menighetenes julekonsert kl. 1600, Jessheim kirke
Denne dager samler vi menighetens musikalske krefter og inviterer til
konsert med barnekorene og kirkekoret VOce. I tillegg til kantorer og
menighetspedagog, har vi med Erland Helbø på gitar og Åsmund Devold
på saksofon. Per-Kristian Bandlien holder andakt.
Arr: menighetene i Ullensaker

Søndag 5. des.

Sissels Jul 2021 kl. 1800, The Qube
Sissel har med seg sitt fantastiske band, og konserten inneholder alt fra
klassiske julesanger til soul- og gospelperler, sanger som virkelig får jule
stemningen til å senke seg over publikum! Les mer
Arr: The Qube

Mandag 6. des.

Kvinner i krig: Kjærlighet og mørke—Marie Hamsuns liv
Kl. 1300, Jessheim bibliotek
Komma' inviterer til forfatterbesøk: 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.
Simonsen forteller også om arbeidet med å forstå henne gjennom de
kildene hun har hatt til rådighet. Arr: Ullensaker bibliotek

Mandag 6. des.

Gratis kabaret «Flukt» kl. 1300 på Romerike folkehøgskole
Kabareten «Flukt» handler om vanskeligheter, glideflukt, dagdrømmer og
politiske flyktninger. Det blir alvor og humor i en salig blanding. Kabareten
varer omtrent 1 time. Gratis buss fra Kløfta stasjon kl. 12.20 og Jessheim
stasjon kl.12.35. Fortløpende påmelding.
Arr: Ullensaker frivilligsentral

Onsdag 8. des.

Grendetreff! - Folkets favoritter v/ Rune Melby
kl. 1100 på Nore grendehus, Nordkisa
Servering av kaffe og kake. Fri entré.
Arr: Ullensaker frivilligsentral

Onsdag 8. des.

Bok-kaffe: Karin Strømdahl leser fra Hekneveven av Lars Mytting.
kl. 1200-1400, Kløfta bibliotek
Kløfta bibliotek inviterer til bok-kaffe hver onsdag. Biblioteket tilbyr litterære
drypp fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt hver uke.
Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek

Onsdag 8. des.

Musikalske juletoner med Jenny Jenssen
kl. 1700 på Frivillighetens hus
Servering av kaffe og bløtkake. Fri entré.
Arrangementet støttes av midler fra Dam Stiftelsen.
Arr: Ullensaker frivilligsentral

Onsdag 8. des.

Salmekveld Jul og Advent kl. 1800, Furuset kirke
Uformell kveld hvor vi synger kjente og kjære salmer som hører denne
tiden til. I tillegg stifter vi bekjentskap med noen litt mer ukjente julesalmer.
Servering av kaffe. Arr: Furuset menighet

Onsdag 8. des.

Julekonsert med Ullensaker korforening kl. 1900, Jessheim kirke
Dirigent: Ellinor Edlersdotter Musikere: Petter Barg- bass, Stian Hasliegitar, Vetle Larsen-trommer, Kristian Wentzel- piano
Arr: Ullensaker korforening

Onsdag 8. des.

Riksteatret: Teaterkonsert Sundfør «Life does us»
kl. 1900, Ullensaker kulturhus
Opplev Susanne Sundførs musikalske univers på scenen, gjennom en
teaterkonsert med noen av de beste musikalske skuespillerne i Norge.
Arr: Ullensaker kulturhus

Torsdag 9. des.

Kløfta kulturkafé: Trond Granlund med band
kl. 1100-1300, Kløfta velhus
Trond Granlund er en av Norges virkelige musikalske skatter. Han har
gledet oss med sin fortellerevne i over 40 år og har inspirert generasjoner.
Underholdning, kaffe og vafler kr. 80 inkl. kaffe og vafler. Som en del av
prosjektet «Leve hele livet» blir det servert varm mat og dessert. Påmelding
innen 2. desember til Kløfta vel v/ Marit Lunder mlunder3@online.no.
Arr: Frivilligsentralen i samarbeid med Kløfta vel, Ullensaker kommune og
Røde Kors Ullensaker

Torsdag 9. des.

Temakafétreff: Juleavslutning kl. 1200-1400, Frivillighetens hus
Temakafé er til for kreftrammede, pårørende, etterlatte og andre
interesserte. Vi tar opp kreftreltaterte temaer og byr på ulike kulturelle
innslag. Kom innom for en kopp kaffe, enkel matservering - og en hyggelig
samtale med andre som har erfaring med kreft. Ingen påmelding. Tilbudet
er gratis og frivilligdrevet. Arr: Kreftforeningen

Torsdag 9. des.

Nøtteknekkeren—ballett kl. 1900, Ullensaker kulturhus
Du kan nå oppleve dansere i verdensklasse fra Moscow Art Ballet Theatre
fremføre publikumsfavoritten og familieforestillingen Nøtteknekkeren.
Nøtteknekkeren er opprinnelig et eventyr skrevet av E.T.A. Hoffmann. Med
libretto hentet fra eventyret, udødelig musikk signert Peter Tsjajkovskij og
original koreografi av Marius Petipa har Nøtteknekkeren blitt en av verdens
mest populære balletter. Arr: Ullensaker kulturhus

Fredag 10. des.

Pakkhusets kulturkafé: Julekonsert v/ Tore Halvorsen
kl. 1030-1200, Frivillighetens hus
Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.
Arr: Ullensaker frivilligsentral

Fredag 10. des.

Bjørn Eidvåg med band kl. 1900, Ullensaker kulturhus
Bjørn Eidsvåg med band inntar Jessheim. I høst skal Bjørn gjøre det han
liker aller best, nemlig legge ut på veien og besøke landets kriker og kroker.
Med seg til Jessheim har han sitt fremragende band og en rikholdig katalog
med kjente og kjære låter.
Arr: Ullensaker kulturhus

Fredag 10. des.

Stjernesludd—en helnorsk julekonsert kl. 1900, Jessheim kirke
The Real Choir er endelig tilbake med sine godt kjente, varme og nære
julekonserter. Og for første gang kun på norsk! Sammen med sine
musikere vil de skape en unik stemning og opplevelse for sitt publikum.
Arr. Hovin menighet

Lørdag 11. des.

Good x-mas Vibrations kl. 1800-2030, Olaløkka grendehus, Sand
Good Vibrations showkor inviterer til musikalsk julegøy med noe x-fra!
Vi lover vakre juletoner, julegøy, juletull og julequiz! Julegøyet starter ledes
av vår faste dirigent Ingelin Dahl Helbø. Det er mulighet for å bestille julekoldttallerken, og drikke vil også være mulig å kjøpe underveis.
Arr: Good Vibrations

Lørdag 11. des.

Tøyser jula inn 2021 kl. 1830 og kl. 2100, Ullensaker kulturhus
Et latterlig & musikalsk juleshow med Gustav Nilsen, Jonas Rønning,
Paul Håvard Østby, Jan Martin Johnsen og Torbjørn Dyrud.
Arr: Ullensaker kulturhus

Søndag 12. des.

Hellige jul kl. 1800, Ullensaker kirke
Menighetens lokale julekonsert med Linn Asak Andersen, san, Randi Anita
Jacobsen, trompet, Wollert Krohn-Hansen, tangenter og Ullensaker
kirkekor. Arr: Ullensaker menighet

Søndag 12. des.

KEiiNO & Alexandra Rotan: Christmas Spirit in the Sky
kl. 1800, Ullensaker kulturhus
KEiiNOs juleturné Christmas Spirit in the Sky er en forestilling for hele
familien. Publikum vil få høre kjente julesanger, trioens kjente hits i
nedstrippede versjoner og noen av favorittene fra Alexandras høst i
Stjernekamp. Det legges opp til engasjement og medvirkning, allsang og
alljoik. Arr: Ullensaker kulturhus

Mandag 13. des.

Lesesirkel kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek
Dagens bok: «Vi puster fortsatt» av Yohan Shanmugaratnam.
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. Arr: Ullensaker bibliotek

Mandag 13. des.

Julefantasi kl. 1800, Jessheim kirke
Sandra Lyng og Kim Wigaard synger julen inn med turneen "Julefantasi".
Arr. Hovin menighet

Tirsdag 14. des.

Dagstur til Prøysenhuset og julebuffet på Frich`s
Avreise Kløfta stasjon kl. 0915 og Jessheim stasjon kl. 0930.
Bill: 100. Utlodning. Fortløpende påmelding til Frivilligsentralen
tlf. 902 96 332/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no
Arr: Ullensaker frivilligsentral

Onsdag 15. des.

Bok-kaffe: Vi ønsker alle bokvenner en riktig god jul!
kl. 1200-1400, Kløfta bibliotek
Julekos og enkel servering ved Anne Clementz og Janne Smedheim,
bibliotekarer ved Ullensaker bibliotek.
Kløfta bibliotek inviterer til bok-kaffe hver onsdag. Biblioteket tilbyr litterære
drypp fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt hver uke.
Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek

Onsdag 15. des.

Best Western Swing kl. 2000, Ullensaker kulturhus
Best Western Swing er fem musikere forent i sin kjærlighet til western
swing, hestejazz, bææ-bop og andre rurale uttrykk for jazzifisert dansemusikk fra de amerikanske sørstater (f.eks. Bob Wills, Spade Cooley,
Jimmy Bryant/Speedy West og Hank Garland). I et videre perspektiv kan
man kalle det ”instrumental elektrisk americana”. Arr: Ullensaker kulturhus

Torsdag 16. des.

Lutefiskmiddag kl. 1700, Frivillighetens hus
Liker du lutefisk og lyst til å spise sammen med andre? - da har du
mulighet på Frivilligsentralen. Kr. 50. Utlodning.
Arr: Ullensaker frivilligsentral

Torsdag 16. des.

Lesesirkel kl. 1800-1900, Kløfta bibliotek
Dagens bok: «Spør støvet» av John Fante .
Lesesirkelen er et tilbud til voksne som liker å lese, og som har lyst til
snakke om og diskutere bøker. Påmelding ved henvendelse på biblioteket,
eller epost: klofta.bibliotek@ullensaker.kommune.no og tlf.: 66 10 87 70.
Vi hjelper gjerne til med å skaffe boka. Arr: Ullensaker bibliotek

Torsdag 16. des.

Oslo Gospel Choir kl. 1800 og kl. 2030, Ullensaker kulturhus
I over 30 år har Oslo Gospel Choir fylt kirker og konserthus både i Norge og
i utlandet. I 1992 ga koret ut platen «Tusen Julelys», og dirigent Tore W.
Aas skrev julesangen «En stjerne skinner i natt». Over tusen konserter og
mer enn 2 millioner solgte album senere, er koret fremdeles en av Norges
fremste formidlere av julens budskap og stemning. Julekonsert med Oslo
Gospel Choir har for mange blitt en fast førjulstradisjon.
Arr: Ullensaker kulturhus

Fredag 17. des.

Pakkhusets kulturkafé: Førjulshygge med servering av middag
kl. 1030-1200, Frivillighetens hus
Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.
Påmelding innen 10. des. til: frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no
Arr: Ullensaker frivilligsentral

Fredag 17. des.

Stille natt hellige natt 2021 kl. 1730, Ullensaker kirke
Alexander Rybak, Rune Larsen, Maria Haukaas Mittet, Hans Marius Hoff
Mittet og Ingrid Berg Mehus er stjernelaget som skal skape magisk jule
stemning i kirker over hele Sør-Norge i november og desember!
Arr: Ullensaker menighet

Fredag 17. des.

Fartøy Valen seiler igjen kl. 1830, Ullensaker kulturhus
For snart 20 år siden fikk en av tidenes mest populære norske komikere sitt
store gjennombrudd med sitt kritikerroste show «Fartøy Valen». Når
Siddisen nå er tilbake på scenen, er tittelen på hans nye show ikke tilfeldig!
Kristian har vært åpen og ærlig om de utfordringene som han har hatt. Når
han nå legger ut på nye eventyr for å underholde publikum, er det med
ydmykhet hvor han ønsker å underholde publikum slik (bare) Kristian Valen
kan, samtidig som han åpner seg noe om de fightene han har vært
gjennom! Arr: Ullensaker kulturhus

Lørdag 18. des.

Vi har itte børi ved kl. 1830, Ullensaker kulturhus
De morsomme, sprudlende og sjarmerende jentene i Charmed skaper magi
sammen. I kveld byr de på våre kjente og kjære julesanger som får oss i
den beste julestemningen. De har med seg Geir Ove Bredesen, som vil by
på sin fantastiske stemmeprakt samt sin sarkastiske humor. Erland
Slettmoen er også med, denne kvelden i form av Grinchen. Hmm….finnes
det noe å stjele, mon tro? Et humoristisk, energisk og magisk juleshow!
Kom og ring julen inn med oss denne kvelden!. Arr: Ullensaker kulturhus

Lørdag 18. des.

Crème Fraîche med ny Tone kl. 1900-2030, Ullensaker kirke
Endelig gjør vi oss klare til konsert igjen, og vi gleder oss! Julekonserten
"Crème Fraîche med ny Tone" blir vår første konsert på en altfor lang
stund, med vår nye dirigent, Tone Bianca Sparre Dahl. Med oss på laget
har vi også Wollert Krohn-Hansen på tangenter og Kaja Aadne Thoresen
på cello. Velkommen til en stemningsfull og rolig julekonsert med vakre
Toner. Arr: Crème Fraîche

Søndag 19. des.

Julenatt 2021 kl. 1700, Ullensaker kirke
Velkommen til årets store julekonsert med Wenche Myhre, Jørn Hoel og
Emil Solli-Tangen. Musikere er Frøydis Grorud og Trond Lien. Dette er 8.år
på rad konserten Julenatt legger ut på veiene i førjulstiden for å skape varm
julestemning i kirker over store deler av Norge.
Arr: Ullensaker menighet

Tirsdag 21. des.

Julero kl. 1900, Jessheim kirke
En vakker julekonsert med fokus på å være tilgjengelig og åpen for alle.
Lokal musikere og artister.
Arr: Hovin menighet

Julaften 24. des.

Velkommen til julaften feiring kl. 1500-2000, Frivillighetens hus
Det serveres koldtbord, kaker og kaffe kl. 1500-2000.
Vi er takknemlig for gaver, og oppfordrer til å gi gavekort som vi kan gi
videre. Skulle du ønske å delta som frivillig denne kvelden, er det flott! – ta
kontakt Arr: Røde Kors Ullensaker og Ullensaker frivilligsentral

Mandag 27. des.

Romjulshygge med Trøen og Sørensen
kl. 1500-1800, Frivillighetens hus
Juleunderholding og moro m/ Trøen og Sørensen.
Servering av mat, kaffe og kaker. Utlodning. Fri entré.
Arr: Ullensaker frivilligsentral

NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender

Kommer…
Søndag 9. jan.

Vi synger julen ut kl. 1800, Furuset kirke
Lokal julekonsert med bl.a. barnekorene, Kisakoret med flere.
Bruk sesongens siste anledning til å synge julesanger.
Arr: Furuset menighet

Lørdag 29. jan.

Januartoner kl. 1700, Ullensaker kirke
Nyttårskonsert med Ullensaker janitsjar, Voce og Wollert Krohn-Hansen.
Arr: Ullensaker menighet, Ullensaker janitsjar

Fredag 28. jan.

Dr. Bergland—uten grenser kl. 1900, Ullensaker kulturhus
Norges morsomste lege – Jonas Kinge Bergland – er klar med nytt
standupshow! Med et utgangspunkt i bistand er det ingen grenser for hva
han kan snakke om, men vi er sikre på at han fortsetter å levere smart og
treffsikker humor som både engasjerer og får deg til å le.
Arr: Ullensaker kulturhus

Søndag 30. jan.

Gardemusikken kl. 1900, Ullensaker kulturhus
Gardemusikken er igjen klare til å glede publikum med sitt ferske
program, under kyndig ledelse av dirigent musikkmajor Bjørn Bogetvedt.
Gardemusikken består av to korps; en symfonisk janitsjarbesetning på
ca 55 soldater, og ett seremonielt signalkorps med signaltrommer og
hornblåsere. Til oss på Ullensaker kulturhus kommer hele Gardemusikken! Arr: Ullensaker kulturhus

Torsdag 10. jan.

Håvard Gimse kl. 1900, Jessheim kirke
Håvard Gimse presenterer på denne konserten en historie om Chopins
liv rundt noen av hans mest kjente Klaverstykker.
Arr: Ullensaker kulturhus

14. – 16. februar

Rørosmartna´n 2022
14. februar: Avreise kl. 09.00. Overnatting med frokost på Tynset hotell.
15. februar: Åpningsdagen for martnan, med folk, hester, god stemning
16. februar: Hjemme tidlig ettermiddag
Pris pr. person som inneholder: 2 overnattinger, 2 frokoster, 2 lunsj,
2 middager, buss. Dobbeltrom kr. 3.500 / enkeltrom kr 4.000
Bindene påmelding innen 20. januar til Frivilligsentralen
tlf. 902 96 332/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no.
Arr: Ullensaker frivilligsentral

Lørdag 19. febr.

Wenche Myhre 75 år! i Oslo konserthus
Bli med på feiringen av Wenche Myhre. Forestillingen starter kl. 1630. Vi
kjører buss fra Jessheim Stasjon kl. 15.00 og Kløfta stasjon kl. 1515. Pris
kr. 500 pr. billett inkl. transport. Turen er støttet av Dam stiftelsen.
Fortløpende påmelding innen 20. januar til Frivilligsentralen
tlf. 902 96 332/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no.
Arr: Ullensaker frivilligsentral

NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender

FASTE AKTIVITETER
Øvre Romerike Pensjonistuniversitet, Ullensaker Kulturhus
Medlemsmøter m/foredrag eller lignende første torsdag måneden unntatt juli og august.
Foredrag starter kl. 1200. Fra kl. 1145 musikalsk innslag. Kaffe/vaffel fra kl. 1130 kr. 40.
Bill: medl. gratis/ ikke medl. kr. 100.
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. 1100-1400, Røde Kors Huset, Sand
Underholdning, bevertning og utlodning. Fri entré.
Ta kontakt om du har behov for skyss: Iv Hege Hagen tlf. 900 72 785.
Mer info: www.rodekors.no/ullensaker

•

Forsvarets flysamling www.flysam.no
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 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
13. juni - 3. oktober: Åpent tirsdag kl. 1100-1500, søndag kl. 1200-1600.
Ellers åpent etter avtale. Henvendelse til ullensaker.museum@mia.no eller tlf. 47 47 19 80
Museet har seks faste utstillinger, og i tillegg åpnes det hvert år en ny utstilling.
I tillegg har de ulike arrangement gjennom året.

Ullensaker bibliotek
Lesesirkel for voksne: utvalgte mandager kl. 1300, Jessheim bibliotek
• Komma´- litteratur og kultur i fokus: følg med på vår nettside og Facebookside for tidspunkt.
• Bok-kaffe: onsdag kl. 1200, Kløfta bibliotek
Mer info: www.ullensaker.kommune.no/bibliotek
•

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pakkhusets Kulturkafé fredag kl. 1030-1200, Frivillighetens hus
Høvleri kafé man—fred kl. 1000-1400/lørd-sønd kl. 1100-1400, Frivillighetens hus
Matutdeling til de som trenger et supplement i egen husholdning torsdager
kl. 1300-1500, Frivillighetens hus
Datakafé: 1. tirsdag i mnd. kl. 1300-1400, Frivillighetens hus. Arr: Ullensaker Seniornett
Bingo mandag kl. 1100-1230, Frivillighetens hus
Livsgnisten gågruppe tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivillighetens hus
Strikkekafé/ symaskintrening onsdag kl. 1100-1300, Høvleri kafé.
Arr: Ullensaker husflidslag
Maleklubb onsdag kl. 1000-1400, Frivillighetens hus. Oppstart 8. oktober
Seniordans torsdag kl. 1600-1800, Frivillighetens hus. Arr: Jessheim seniordans
Vevklubb annenhver torsdag kl. 1300-1700, Frivillighetens hus

Kløfta
•
Kløfta kulturkafè: En torsdag i måneden kl. 1100, Kløfta velhus. Arr: Frivilligsentralen i
samarbeid med Kløfta vel

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

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
Tirsdag: gymnastikk kl. 1900-2000, svømming kl. 2000-2100, Allergot ungdomsskole,
Kontakt: Sunni Skallerud. E-mail: sunniskallerud@hotmail.com / 908 50 133

•

Jessheim Trim & Jubel—for menn 50+
Trim, ballspill, badstue, svømming og sosialt samvær mandag kl.19-20, 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
Kontakt: Frivilligsentralen. E-mail: frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no

•

Seniordans Jessheim
Torsdag kl. 1600-1800, 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. 1100. 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

Pensjonistforeninger og andre
•
•
•
•
•
•

Forsvarets Seniorforbund avdeling Gardermoen
Kontakt: Tor Olav Berbu tlf. 920 48 061 / 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: Kjell Ragnar Bjerke, e-post: k-r-bjer@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.

Spørsmål?
Ullensaker kommune, enhet Kultur v/ Kathrine Øynebråten tlf. 940 28 042
E-post: kathrine.oynebraten@ullensaker.kommune.no
Se også www.ullensaker.kommune.no/senior

NB! Forbehold om endringer i programmet

