
Fredag 1. okt.     Markering av Eldredagen 2021: Underholdningsvogna  
              «Ticket to ride» kl. 1100-1200, Frivillighetens hus                
              Underholdningsvogna kommer med konserten  "Ticket to ride – en  
              musikalsk reise fra New York til Paris". Hilsen v/ Ordfører Eyvind  
              Jørgensen Schumacher i anledning dagen. Gratis kake og kaffe.        
              Fri entré. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset plass pga. korona-  
              restriksjoner. Arr: Ullensaker frivilligsentral, Ullensaker eldreråd 
 
Mandag 4. okt .    Vi utforsker Hadeland! – besøk til bl.a. Søsterkirkene 
              Frivilligsentralen inviterer på tur til Hadeland der vi bl.a. besøker Søster-  
              kirkene med omvising. I tillegg spiser vi lunsj. Avreise kl. 0845 fra Kløfta   
              stasjon, 09.00 fra Jessheim stasjon Pris kr. 250 pr. person. Fortløpende   
              påmelding til: frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no /tlf. 902 96 332  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
Onsdag 6. okt.    AKTIV i 100. Fast oppmøte: kl. 1100 Frivillighetens Hus, Jessheim 
              Ullensaker Turlag og Ullensaker Røde Kors arrangerer turer i nærmiljøet  
              annenhver onsdag frem til og med  3. november. Turene passer for eldre  
              og andre voksne som er hjemme på dagtid og som trenger/ønsker å  
              komme i aktivitet og få  gode naturopplevelser. Vi  passer tempo og  
              distanse, og koser oss med medbrakt niste underveis. Lengde 2-3 timer/   
              ca. 5 km. Både transport og turen er gratis for deltagerne, og åpne for alle.   
              Arr: Ullensaker turlag, Ullensaker røde kors 
 
Onsdag 6. okt.    Bok-kaffe: Mitt møte med Arne Ekeland og hans fantastiske bilder  
              v/ Grete Heide kl. 1200-1400, Kløfta bibliotek 
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære     
              drypp fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Enkel servering.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek 
 
Torsdag 7. okt.    De nye silkeveiene – via Afrika til Norge v/ journalist Einar Lunde 
              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 7. okt.    Kløfta kulturkafé: Guren Hagen kl. 1100, Kløfta velhus  
              Guren Hagen er en av Norges fremste visekunstnere og en historieforteller 
              av rang. Han har et trofast publikum både på konserter og ved radio-    
              apparatene. Underholdning, kaffe og vafler kr. 80.   
              Arr: Ullensaker frivilligsentral, Kløfta vel 
 
Fredag 8. okt.     Pakkhusets kulturkafé: Musikalske favoritter v/ Kari Gjærum  
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
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Fredag 8. okt.     Dag Sørås—Vrangforestillinger kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Til tross for at han ikke eier arbeidsmoral, så er Dag Sørås en særdeles   
              produktiv komiker. To år etter hans hittil mest suksessrike show        
              «Emokrati», så er han igjen klar for scenen med showet              
              «Vrangforestilling». Arr: Ullensaker kulturhus  
 
8.—10. okt.       Malehelg med kunstner Greta Karine Braathen, Frivillighetens hus 
              Slipp fantasien løs! - bli med på malehelg med kunstner Greta Karine     
              Braathen. Fredag ettermiddag, hele lørdag og søndag. Du må selv ta     
              med: maling, pensler og duk til underlag. Pris kr. 2.000. Fortløpende  
              påmelding: Frivilligsentralen v/ Rita Fjeld Hovden tlf. 902 96 332        
               /frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
Lørdag 9. okt.     Offisiell åpning av Romeriksutstillingen 2021  
              kl. 1400, Galleri Jessheim 
              Romeriksutstillingen 2021 er den 48. i rekken siden oppstarten i Løren   
              skog i 1973. Siden den gang har utstillingen vokst til å bli en stor, regional  
              kunstmønstring der etablerte kunstnere og amatører konkurrerer på like   
              fot om å passere juryens nåløye. Utstillingen står i perioden 9. - 24. okt. 
              Arr: Ullensaker kunstforening 
 
 
11.—12. okt.      Overnattingstur til Sjusjøen - for deg som sliter psykisk 
              Tilbudet går til deg som er knyttet opp til psykisk helsevern i Ullensaker. Vi 
              inviterer deg til Sjusjøen med overnatting på Rustad hotell & fjellstue.     
              Egenandel kr. 200 som dekker både overnatting og mat.  
              Fortløpende påmelding til Østafor og Myrvegen. 
              Arr: Ullensaker frivilligsentral, Ullensaker kommune 
  
Onsdag 13. okt.   Bok-kaffe 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 
 
 
Onsdag 13. okt.   Håndarbeidskafé/ temakveld med Ullensaker husflidslag 
              kl. 1900-2100, Kløfta bibliotek 
              Vi hygger oss med håndarbeid. Utlodning. Salg av kaffe og kaker.  
              Gratis deltakelse. Velkommen til både medlemmer og ikke medlemmer.  
              Arr: Ullensaker husflidslag 
 
Torsdag 14. okt .   Gjestfrihetens kraft – fellesskap og livet etter pandemien  
              kl. 1830, Frivillighetens hus  
              Forfatter og foredragsholder v/ Per Arne Dahl prater om sin bok. 
              Enkel servering. Fri entré. 
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
Torsdag 14. okt.   Lesesirkel Kløfta kl. 1800-1900, Kløfta bibliotek  
              Dagens bok: Smilefjes. Tommel opp. Regnbue av Victoria Durnak       
              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 14. okt.   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 
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Fredag 15. okt.    Pakkhusets kulturkafé:  Evert Taubes eventyrlige viser v/ Lars  
              Klevstrand kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
Lørdag 16. okt.    Kulturnatt Gardermoregionen 2021 
              Kulturnatt Gardermoregionen arrangeres for 3. gang! - her blir det kultur-  
              arrangement fra morgen til kveld i alle kommunene; Ullensaker, Eidsvoll,  
              Gjerdrum, Hurdal, Nes og Nannestad.  
 
              Program for Ullensaker 
              1200-1500 Høstdag på InnomHaug! Kom og se pilegrimsherberget og  
                      andelshagen! Salg av pilegrimspølser, takkebakst og drikke.   
                      Skattejakt for barn. 
              1200-1600 Romeriksutstillingen 2021, Galleri Jessheim 
              1200-1600 Husflidslagets høstmarked, Frivillighetens hus 
              Tid kommer  Serbisk kveld med poesi & sang, Nordby ungdomsskole 
              1600-1700 Hjerterdamer, Knekten & The Rolling poet, Kreti & Pleti 
              1630     Slit og moro på husmannsplassen - prøv vannbæring, klesvask 
                      med vaskebrett, slipestein m.m. Kjerkestua v/ Furuset kirke  
              1800     Torleif Bjella, utekonsert under kastanjetreet, Villa Sole 
              1900     Bjarte Tjøstheim «Det går betre no», Ullensaker kulturhus 
              1930-2130 Lysvandring med kulturelle innslag, Nordbytjernet  
               
              For fullstendig program se www.ullensaker.kommune.no/kulturnatt2021 
               
              Velkommen til en kulturell og stemningsfull kveld! 
 
              Arr: Kommunene på Øvre Romerike i samarbeid med lag og foreninger og 
              andre kulturaktører 
 
Mandag 18. okt.   Lesesirkel Jessheim kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek  
              Dagens bok: Penger på lomma av Asta Olivia Nordenhof.             
              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 
 
Mandag 18. okt.   Nytt tilbud! Er livet i perioder vanskelig? – Vi ønsker deg velkommen  
              til gratis middag med dessert kl. 1500, Frivillighetens hus 
              Velkommen til et hyggelig måltid kl. 1500: 
              - 18. oktober - 15. november - 13. desember 
              De som kommer, vil og få tilbud om å få med seg litt ekstra mat hjem.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
Mandag 18. okt.   Så leste jeg Naiv.Super kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Så leste jeg Naiv. Super er en tragikomisk monolog om isolasjon, psykisk  
              sykdom og løsrivelse, basert på skuespiller Kai Kenneth Hansons egen  
              tilværelse engang omkring årtusenskiftet.  
              Arr: Ullensaker kulturhus  
 
 
Tirsdag 19. okt.    Foredrag - Kubygda som ble flyplasskommune  
              kl. 1930, Borgen klubbhus 
              Foredrag "Kubygda som ble flyplasskommune" v/ Trond Lyftingsmo. 
              Arr: Børgeborgere  
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Onsdag 20. okt.   AKTIV i 100. Fast oppmøte: kl. 1100 Frivillighetens Hus, Jessheim 
              Ullensaker Turlag og Ullensaker Røde Kors arrangerer turer i nærmiljøet  
              annenhver onsdag frem til og med  3. november. Turene passer for eldre  
              og andre voksne som er hjemme på dagtid og som trenger/ønsker å  
              komme i aktivitet og få  gode naturopplevelser. Vi  passer tempo og  
              distanse, og koser oss med medbrakt niste underveis. Lengde 2-3 timer/   
              ca. 5 km. Både transport og turen er gratis for deltagerne, og åpne for alle.   
              Arr: Ullensaker turlag, Ullensaker røde kors 
 
Onsdag 20. okt.   Bok-kaffe: Oskar Aanmoen forteller om Kong Karl XV, barnebarnet til 
              Karl Johan kl. 1200-1400, Kløfta bibliotek 
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære     
              drypp fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Enkel servering.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek 
 
Onsdag 20. okt.   Rekefest kl. 1700, Frivillighetens hus 
              Fortløpende påmelding til: frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
              /tlf. 902 96 332 .  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
              
 
Torsdag  21. okt.   Foredrag - Utedassen sin historie 
              kl. 1900, Folkvang forsamlingslokale 
              Thor Gotaas kommer og forteller om utedassen.  
              Arr: Ullensaker historielag 
 
Torsdag 21. okt.   Sigvart Dagsland laiv med band kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Etter to bejublete og tilnærmet utsolgte turneer med Bjørn Eidsvåg, er  
              Sigvart Dagsland klar med en stor Norgesturné denne høsten. Med seg i  
              bagasjen har han sitt lekne band samt nye, eldre og steingamle låter.  
              Arr: Ullensaker kulturhus  
 
Fredag 22. okt.    Pakkhusets kulturkafé:  Emil Solli Tangen  
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
Fredag 22. okt.    Det e hardt å være b**ch kl. 2000, Herredshuset 
              En personlig konsertforestilling om makt. Iren Reppen er klar med siste del 
              av en trilogi om å være … noe. Det startet med «Det e hardt å være      
              mainn», da Iren Reppen var ung skuespiller og artist. En rekke erfaringer  
              rikere har hun nå kommet fram til at det «Det e hardt å være bitch..» 
              Arr: Ullensaker kulturhus  
 
Lørdag 23. okt.    Riksteatret: Are Kalvø toppar VG-lista kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
              Med utgangspunkt i eit knippe songar som har toppa VG-lista dei siste  
              femti åra, prøver Kalvø i denne framsyninga å forstå vår tid og finne  
              meininga med livet.                 
              Arr: Ullensaker kulturhus  
 
 
Mandag 25. okt.   La Balkanella – En musikalsk reise gjennom Balkan  
              kl. 1930, Ullensaker kulturhus 
              En spektakulær opplevelse fylt med rytmer og tradisjonell musikk fra  
              Balkan. Olivera Ticevic, internasjonalt kjent sopran, Stefan Soskic       
              (klarinett), Jelena Golubovic (piano) og Dejan Milivojevic på trekkspill, tar  
              publikum med på en uforglemmelig reise gjennom en lang og rik musikk-  
              historie fra Balkan, inspirert av jazz og klassisk musikk, hvilket gjør denne  
              konserten til en unik opplevelse.               
              Arr: Ullensaker kulturhus  
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Fredag 29. okt.    Pakkhusets kulturkafé:  To herrer med utlagt sjarm v/ Philip Kruse og 
              Reidar Myhre kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
 
Tirsdag 26. okt.    Brageteateret: Straight Face kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Er du en god person? Er vi gode mennesker som av og til gjør dårlige valg, 
              eller er vi dårlige mennesker som forsøker å være gode? I «Straight Face» 
              møter vi to mennesker som deler sine historier, helt uten filter. Teater-    
              forestillingen gir oss et humoristisk og utfordrerne blikk på hvem vi er,  
              tingene vi gjør og valgene vi tar. Arr: Ullensaker kulturhus  
 
Onsdag 27. okt.   Bok-kaffe: Bjørn Anfindsen forteller om vikingtiden  
              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 
 
Tirsdag 28. okt.    Luke Elliot – The Big Wind kl. 2000, Ullensaker kulturhus 
              Luke Elliot har siden debutalbumet, «Dressed for the Occasion», fengslet  
              publikum med sine vakre opptredener og et ekstremt nærvær. Den  
              melankolske amerikaneren blir ofte sammenlignet med store navn som  
              Jerry Lee Lewis, Tom Waits og Bob Dylan. På sitt nyeste album, «The Big 
              Wind», leverer han fantastiske låter som perler på en snor.  
              Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Søndag 31. okt.    HovinShow 2021 kl. 18000, Ullensaker kulturhus 
              Hovin Musikkorps ønsker nok en gang velkommen til et forrykende  
              HovinShow. I år har vi satt sammen en herlig godtepose med høydepunkter 
              fra vårt store underholdningsarkiv. Som vanlig får du oppleve en familie   
              vennlig og morsom showkonsert med både fengende og vakker musikk.   
              Arr: Ullensaker kulturhus 
 
 
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 
 
 

 
 

Nytt tilbud! "Leve hele livet" - det gode måltidet 
 

Føler du deg ensom og synes livet er vanskelig,  
og ønsker å treffe andre i samme situasjon?  

 
Er du hjemmeboende i Ullensaker og over 67 år,  

inviteres du til en hyggelig middag sammen med andre.  
Trenger du transport kan det også ordnes. Alt er gratis. Middag er kl. 14.00 alle datoer.  

Påmelding onsdagen før middagen. Følgende datoer kan du melde deg på: 
- 24. oktober - 31. oktober - 14. november - 21. november - 9. desember -  

 
Arr: Frivilligsentralen Ullensaker, Røde Kors Ullensaker, Ullensaker kommune 
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Kommer… 
 
Tirsdag 2. nov.    Foredrag - Om gården Ingier i Ullensaker  
              kl. 1930, Borgen klubbhus 
              Foredrag om gården Ingier i Ullensaker og om noen av gårdens beboere 
               samt litt om slekten Ingier. . 
              Arr: Børgeborgere  
 
Torsdag 4. nov    Mestring av terrorangrep og trusler v/ professor og psykiater Lars   
              Weiseth 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 
 
 
Lørdag 6. nov.    Offisiell åpning av Ullensaker husflidlag`s jubileumsutstilling  
              kl. 1400, Galleri Jessheim 
              Ullensaker Husflidslag fyller 40 år 10. november 2021 og markerer jubileet 
              med en utstilling som viser utvalgte produkter laget av medlemmene i  
              perioden 1981 - 2021. Ikke salgsutstilling. 
              Utstillingen står i perioden 6. - 14. november 2021.               
              Arr: Ullensaker kunstforening 
 
Mandag 8. nov.    Roseslottet i Oslo - dagstur med Frivilligsentralen 
              Avreise kl. 1800 fra Jessheim stasjon, kl. 1815 fra Kløfta stasjon 
              Pris: 250. Fortløpende påmelding til Frivilligsentralen v/ Rita Fjeld Hovden 
              tlf. 902 96 332/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
Torsdag 11. nov.   Kløfta kulturkafé: Stian Carstensen kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
              Stian Carstensen er multi-instrumentalist og spiller bl.a. trekkspill, gitar,  
              banjo, pedal steel-gitar, bulgarsk fløyte og sekkepipe. Repertoaret  
              strekker seg fra folkemusikk til klassisk og improvisasjonsmusikk i  
              forskjellige former. Underholdning, kaffe og vafler kr. 80 inkl. kaffe og  
              vafler.  Arr: Ullensaker frivilligsentral i samarbeid med Kløfta vel 
 
12. og 13. nov.    Mad Dogs og Romerikinger 2, Ullensaker kulturhus 
              Høsten 2020 hylla vi Woodstockfestivalen med konserten Mad Dogs &   
              Romerikinger. Dette ble en formidabel suksess og vi fortsetter å øse av  
              70-tallets rike skattkiste. Musikere: Knut Marius Djupvik – Vokal, Knut  
              Reiersrud – Gitar, Stina Stenerud – Vokal, Ingrid Berg Mehus – Vokal/Fele  
              Wollert Krohn Hansen – Keys/arrangør, Petter Barg – Bass  m.fl.      
              Arr: Ullensaker kulturhus  
 
Onsdag 17. nov.   Endelig sammen igjen! kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Det blir en musikalsk festaften av en kveld når to travere innenfor under  
              holdningsbransjen møtes på scenen igjen! - Mia Gundersen og Espen  
              Hana.  Etter mange i på hver sin kant av landet, har de endelig funnet   
              sammen igjen på scenen. I forestillingen får du møte Mia og Espen rundt 
              et flygel, hvor de kaster små og store skåblikk på livet både før og nå.  
              Arr: Ullensaker kulturhus  
 
Onsdag 17. nov.   Knut Reiersrud & Iver Kleive kl. 1900, Jessheim kirke 
              Den norske pianisten, organisten, dirigent og komponist Iver Kleive  
              sammen med bluesgitaristen Knut Reiersrud. i ser frem til å oppleve møtet 
              mellom disse to fremragende musikerne                 
              Arr: Ullensaker kulturhus  
 
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 
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FASTE AKTIVITETER  
 

Øvre Romerike Pensjonistuniversitet, Ullensaker Kulturhus 

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

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

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

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

Underholdning, bevertning og utlodning. Fri entré. 
 

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

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

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

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

Mer info: www.rodekors.no/ullensaker 

• Forsvarets flysamling www.flysam.no 

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 

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 

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 kino 
For kinoprogram se www.ullensakerkino.no 

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

første forestilling i helgene, billettautomat i foajeen eller Internett.  

Seniorkino— annenhver onsdag kl. 1330 

Ullensaker bibliotek  

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

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

• Bok-kaffe: onsdag kl. 1200, Kløfta bibliotek 

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

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


 

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

 

Jessheim 
•  

• Pakkhusets Kulturkafé fredag kl. 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 

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


Bo– og aktivitetssentrene i Ullensaker 
 

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

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

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

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

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

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

        Sangsund 1—2 torsdager i måneden kl. 1700 

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

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

varmmat, smørbrød, middag m.m. 
 

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

• Mandag: Gågruppe rundt sykehjemmet kl. 10.30-11.00 

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

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

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

        Kino kl. 1700, Gystadmyr kafé  

• Tirsdag:  Sangstund på avdelingene kl. 1030-1300 

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

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

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

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

• Fredag:   Gågruppe rundt sykehjemmet kl. 10.30-11.00 

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

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

        Alternativ aktivitet er hobbyaktiviterer eller sittetrim 

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

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

hver dag kl. 1300-1500 
           

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

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

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

håndarbeidsaktiviteter 

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

• Onsdag:  Trim kl. 1030, Trimrommet 

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

• Fredag: sang og sosialt  samvær på avdelingen kl. 1030 

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

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

 

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

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

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

deg. Dagsenteret er åpent mandag, onsdag og fredag. Mer info:www.ullensaker.kommune.no  

http://www.ullensaker.kommune.no


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

 
• Treningsparker på Sand, Mogreina, Nordkisa, Algarheim og Nordbytjernet 

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

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

 

• Eldretrim Kløfta 

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

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

 

• Jentetrimmen—for godt voksne damer 

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

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

 

• Jessheim Trim & Jubel—for menn 50+ 

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

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

 

• Kløfta ILs seniortrim 

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

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

 

• "Livsgnisten" Gågruppe 

- Tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivilligsentralen 

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. 1200. Oppmøte v/Bahustunet, Gjestad. Etter turen, lang eller kort,  

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

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

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

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

 

• Ullensaker Sanitetsforenings eldretrim 

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

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

http://www.ullensaker.kommune.no/aktivfritid
http://www.bowling1.no/jessheim
mailto:ullensaker.saniteten@gmail.com


Spørsmål?  

Ullensaker kommune, enhet Kultur v/ Kathrine Øynebråten tlf. 940 28 042  

E-post: ko@ullensaker.kommune.no  

Se også www.ullensaker.kommune.no/senior 

 

 

NB! Forbehold om endringer i programmet 

Pensjonistforeninger og andre 

 

• Forsvarets Seniorforbund avdeling Gardermoen 

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

• Forsvarets Seniorforbund avdeling Øvre Romerike  

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

• Gardermoen Pensjonistforening 

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

• Kløfta Eldretreff 

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

• Kløfta Pensjonistforening 

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

• Øvre Romerike Pensjonistuniversitet 

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

 

Interessegrupper for seniorer 

 

• Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum 

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

• Ullensaker Eldreråd 

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

• De Eldres Boligsparingsklubb (DES) Ullensaker 

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

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

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

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

også kan passe for seniorer.  

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

