
 
 
Onsdag 1. juni    Lunsjkonsert kl. 1200, Mogreina kirke 
              Velkommen til en halvtimes stund med sang og musikk i vakre  
              Mogreina kirke! Konserten er ved kirkemusiker Ingelin Dahl Helbø.  
              Gratis inngang. Arr: Mogreina menighet 
 
 
Onsdag 1. juni    Bok-kaffe med Shared reading kl. 1200-1300, Kløfta bibliotek 
              Sheared reading/delt leseopplevelse v/ Guro Bye-Johnsen, bibliotekar  
              ved Ullensaker bibliotek. Shared reading er høytlesning av litteratur i en 
              gruppe, etterfulgt av samtale som ledes av gruppelederen. Det handler  
              om gleden ved å lese og dele opplevelsen av en tekst i fellesskap. 
              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 
 
Torsdag 2. juni    Vandring til forandring: Mogreina kirke—Råholt kirke  
              kl. 10.00- 16.00 
              Bli med på vårens vakreste vandring på Romerike! 6 etapper langs den 
              tusen år gamle pilegrimsleden mot Nidaros. Hver etappe avsluttes med 
              samtale i en av kirkene på Romerike. Les mer på https://kirken.no/hovin 
              Arr: Hovin menighet 
 
Torsdag 2. juni    Delt leseopplevelse kl. 1830-2000, Jessheim bibliotek 
              Har du lyst til å være med på en litt annerledes leseopplevelse? Vi     
              samles i en liten gruppe på biblioteket, og leser en novelle og et dikt   
              høyt. Underveis stopper vi opp og snakker om våre opplevelser av    
              teksten. Det kreves ingen forberedelser, og du må ikke si noe for å    
              delta i lesefellesskapet. Konseptet tar utgangspunkt i Shared Reading  
              -metoden, og ledes av leseleder Guro Bye-Johnsen.  
              Gratis deltakelse.  Arr: Ullensaker bibliotek 
 
Fredag 3. juni     Pakkhusets kulturkafé: På verdens vakreste sjøreise v/ Hanne    
              Hansen kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
 
Tirsdag 7. juni    Tur til bestyrerinnens Gapahuk kl. 1800-2000 
              Oppmøte v/ Borgen vels parkhus, Borgendammen. Ta evt. med kaffe,  
              noe å bite i og noe å sitte på. Husk støvler/sko som tåler å bli møkkete  
              våte. Arr: Børge-Borgere 
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Onsdag 8. juni    Bok-kaffe: Om den franske revolusjon v/ Bjørn Anfindsen  
              kl. 1200-1300, 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. juni    Magnus Takvam om sin bok om moren Marie Takvam  
              kl. 1900-2100, Kløfta gamle skole 
              Magnus Takvam har skrevet boken om sitt forhold til moren, en av  
              Norges fremste, mest kompliserte og utfordrende lyrikere Marie  
              Takvam. Arr: Venneforeningen Kløfta gamle skole 
 
 
Onsdag 8. juni    Bylab 4—Samtale om «En by for alle» kl. 1800, Jessheim bibliotek 
              Temaet for denne samtalen er hvordan vi kan skape en by for alle. Det  
              blir spennende innlegg og mulighet for å stille spørsmål. Mer detaljert   
              program kommer. Arr: Ullensaker kommune 
 
 
Torsdag 9. juni    Temakafé: Musikalsk opptreden med prest Tosterud og hans     
              trekkspill kl. 1200-1400, Frivillighetens hus  
              Temakafe er et møtested for kreftrammede, pårørende og andre  
              interesserte.  
              Arr: Kreftforeningen 
 
 
10.—12. juni      Byjubileum - Jessheim feirer 10 år som by! 
              I 2022 feirer Jessheim 10 år som by.  
              Dette markeres helgen 10. - 12. juni.  
              For program se www.ullensaker.kommune.no/jessheim10ar 
              Arr: Ullensaker kommune 
 
 
 
Tirsdag 14. juni    Gjøvik gård og Mjøsmuseet på Kapp– dagstur  
              Bli med på tur til Gjøvik gård og Mjøsmuseet på Kapp! 
              Avreise fra Kløfta stasjon kl. 09.00, Jessheim stasjon kl. 09.15 
              Kr. 300 inkl. buss, omvisning og lunsj. Fortløpende påmelding 
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / tlf: 902 96 332.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
Tirsdag 14. juni    Sommertoner kl. 1800, Jessheim kirke 
              Medvirkende: - Biskop Kari Mangrud Alvsvåg - Prost Liv B. Krohn-    
              Hansen - Carl Petter Opsahl, klarinett - Wollert Krohn-Hansen,  
              tangenter - Sangere fra Ullensaker kirkekor - Hovin menighets barnekor 
              og knøttekor. Arr: Øvre Romerike prosti 
 
 
Tirsdag 14. juni    Kveldstur på våre nye stier: Holtmarka og Vettalsmarka  
              kl. 1800-2100 
              Turen ledes av en frivillig turleder fra DNT Ullensaker.  
              For oppmøte sted og mer info se https://ullensaker.dntoslo.no  
              Arr: Ullensaker turlag 
 
Onsdag 15. juni   Bok-kaffe: Sommeravslutning med god litterær prat 
              kl. 1200-1300, Kløfta bibliotek 
              Servering av jordbær med is. 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 
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Jessheim feirer 10 år som by! 
 
                      Jessheim feirer 10 år som by 10. – 12. juni 2022.  
                                   Bli med på festen! 
 
                              For fullstendig program og mer info se           
                        www.ullensaker.kommune.no/jessheim10ar 
 
 
 
 
Onsdag 8. juni - vi tjuvstarter... 
18.00 - 20.30 ByLab4 - En by for alle Jessheim bibliotek. Hvordan skaper man en by for al-
le? For deg som er interessert i utviklingen av Jessheim. 
Arr: Ullensaker kommune 
  
Fredag 10. juni 
11.00  Allsang i parken med Odd Arne Sørensen & Hans Olav Trøen  
     i Sagaparken evt. Frivillighetens hus ved dårlig vær 
13.00  BokPrat med bibliotekarene - skeiv litteratur på Jessheim bibliotek 
15.00  Jessheim Ølfestival på Sundbytunet 
 
Lørdag 11. juni 
10.00  Byfest på Jessheim biblioteket i ekte Kardemommeby stil!  
11.00  Jessheim by 10 år! kåseri v/ John Granly på Frivillighetens hus.  
12.00  Jessheim barnefestival på Jessheim torg 
12.00  Offisiell åpning v/ ordfører av nye aktivitetsområder i Romsaasparken 
13.00  Jessheim Ølfestival på Sundbytunet. 
14.00  Offisiell åpning av kunstutstilling med Grethe Sørlie Ljøgot i Galleri Jessheim 
14.00  Pride Parade i Jessheim sentrum 
15.00  Ullensaker kulturskole presenterer «Fest-Jess»  i Ullensaker kulturhus 
 
Festen fortsetter på Rådhusplassen... 
15.30  Pride Show!  
17.30  Konserter med Ezzari og Rambow  
19.00:  Jubileumstale v/ ordfører. Kulturskolen synger Jessheimsangen 
19:10  Gjenhør med Georg Buljos bestillingsverk "Ljóðgata" 
20.15  Diaz - spiller byens signaturlåt "Jessheim" 
20.45  Mad Dogs & Romerikinger – Drømmen om 70 tallet 
 
Søndag 12. juni 
11.00  By-jubileumsgudstjeneste i ord og toner i Jessheim kirke 
11.00  Aktiviteter og underholdning v/ lokalt kulturliv på Rådhusplassen.  
     Ullensaker husflidslag, Ullensaker issportklubb, Hovin menighets barne- og knøttekor, 
     Serbisk folkedans v/ Svilen Konac, Jessheim danseskole, Leikarringen Rakne og  
     Ullensaker spelemannslag.  
12.00  Jessheim barnefestival på Jessheim torg. 
12.00  Kunstutstilling med Grethe Sørlie Ljøgot i Galleri Jessheim 
17.00  Ullensaker kulturskole presenterer «Fest-Jess» i Ullensaker kulturhus 
 
Annet som skjer! 
Under byjubileet vil det også være arrangement på Kulturbanken Kreti & Pleti og Villa Sole, 
og på Jessheim storsenter åpner bl.a. Balubaland. Program er ikke klart enda, men følg med 
på nettsiden. 
 
 

Velkommen til byjubileum! 
 



Torsdag 16. juni   Vandring til forandring: Råholt kirke—Eidsvoll kirke 
              kl. 10.00- 16.00 
              Bli med på vårens vakreste vandring på Romerike! 6 etapper langs den 
              tusen år gamle pilegrimsleden mot Nidaros. Hver etappe avsluttes med 
              samtale i en av kirkene på Romerike. Les mer på https://kirken.no/hovin 
              Arr: Hovin menighet 
 
Torsdag 16. juni   Kløfta kulturkafé: Underholdning og allsang v/ Mn M  
              kl. 1600-1900, Kløfta velhus 
              Det blir også servert gratis middag og kaffe. Påmelding senest innen  
              8. juni til Marit Lunder på Kulturkafé 12. mai eller tlf. 940 53 425/  
              mlunder3@online.no. Arrangementet er støttet av statsforvalter i Viken. 
              Arr: Ullensaker frivilligsentral i samarbeid med Kløfta vel  
 
Fredag 17. juni     Pakkhusets kulturkafé: Underholdning og allsang v/ Rune Melby  
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
Søndag 19. juni    Tur i Romeriksåsen - Ryggvanna og Lalaåsen 
              Turen ledes av en frivillig turleder fra DNT Ullensaker.  
              Oppmøte kl. 10. Turen er beregnet til ca. 6 timer.  
              For oppmøte sted og mer info se https://ullensaker.dntoslo.no  
              Arr: Ullensaker turlag 
 
 
Mandag 20. juni   Lesesirkel kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek 
              Vi snakker om «Mitt menneske» av Herbjørg Wassmo.             
              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. Biblioteket hjelper gjerne til med å skaffe boka.  
              Arr: Ullensaker bibliotek 
 
Torsdag 23. juni   Midtsommer markering kl. 1700, Frivillighetens hus 
              Servering av grillmat, kaffe og kake.  
              Utlodning og underholdning. Ingen påmelding. Kr. 50 pr. person. 
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
Fredag 24. juni    Pakkhusets kulturkafé: Underholdning v/ Guren Hagen  
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
Tirsdag 28. juni    Kveldstur på våre nye stier: Holtmarka og Vettalsmarka  
              kl. 1800-2100 
              Turen ledes av en frivillig turleder fra DNT Ullensaker.  
              For oppmøte sted og mer info se https://ullensaker.dntoslo.no  
              Arr: Ullensaker turlag 
 
 
Torsdag 30. juni   Rundtur på Totenåsen. Oppmøte kl. 1730 - 2030 
              Turmål: Rausteinshytta via Heimefronthytta og Torsæterkampen. 
              Turen ledes av en frivillig turleder fra DNT Ullensaker.  
              For oppmøte sted og mer info se https://ullensaker.dntoslo.no  
              Arr: Ullensaker turlag 
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Fredag 1. juli     Pakkhusets kulturkafé: Øyvind Straume med Roald Dahl:  
              «Jeg lyver ikke. Jeg gjør bare sannheten mer interessant» 
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
Mandag 4. juli     Bli med til Gravberget på Finnskogen 
              Omvising i Gravberget kirke. Servering av Motti med flesk.  
              Avreise Kløfta stasjon kl. 0900, Jessheim stasjon kl. 0915. Pris pr.  
              person kr. 500. Betales til konto 1606.23.59092 før avreise. Merkes    
              med navn. Fortløpende påmelding tlf: 902 96 332/   
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 
              Arr:  Ullensaker frivilligsentral 
              
Fredag 8. juli     Pakkhusets kulturkafé: Hyggelig formiddag v/ Mr. Ray  
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
 
Fredag 15. juli     Pakkhusets kulturkafé: Kjent og kjært med Liv og Bjørn Grytøyr  
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
 
Onsdag 20. juli    Frivillighetens år - Sykkelturen 2022! 
              2022 er Frivillighetens år. Norges Frivilligsentraler inviterer i samarbeid  
              med en rekke andre organisasjoner til en sykkeltur gjennom hele  
              landet! 20. juli går sykkelturen gjennom Ullensaker.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
Torsdag 21. juli    Jordbærfest kl. 1100-1300, Frivillighetens hus 
              Underholdning v/ Ove Røsbak. Utlodning. Fri entré. Ingen påmelding. 
              "Finn et strå å træ dom på".  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
Fredag 22. juli     Pakkhusets kulturkafé: Underholdning v/ Roger Kristiansen  
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
 
Fredag 29. juli     Pakkhusets kulturkafé: Lasse og Tobbe spiller  
              kjent og «sært» - fra den norske og svenske sangskattekista  
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
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3. –4. aug.       Elden 2022 - et historisk musikkteater på Røros 
              Friluftsteateret på Røros for å se det historiske musikkteateret "Elden".  
              Overnatting på Røros hotell. Pris med et lite forbehold: kr. 3.900 i  
              dobbeltrom og kr. 4.600 i enkeltrom, samt buss, middag, nattmat,  
              frokost, lunsj og billett til "Elden". Bindene fortløpende påmelding  
              tlf: 902 96 332/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 
              Arr:  Ullensaker frivilligsentral 
 
Fredag 5. aug.    Pakkhusets kulturkafé: 3grepspoet Vidar Pettersen leser  
              hverdag-poesi fra «Et levd liv» kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
 
11.—22. august.   Jessheimdagene 2022 
              For program - følg med på www.jessheimdagene.no 
               
 
 
 
Fredag 12. aug.    Pakkhusets kulturkafé: Oppbyggelige sanger og gode råd  
              v/ Per Vollestad kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
 
 
Søndag 14. aug.   Historisk byvandring i Jessheim sentrum kl. 1200 
              Turen ledes av en frivillig turleder fra DNT Ullensaker.  
              For oppmøte sted og mer info se https://ullensaker.dntoslo.no  
              Arr: Ullensaker turlag 
 
 
 
Onsdag 17. aug.    Bli med å se operaen «Otello» på Oscarsborg! 
              Opera i 4 akter av Giuseppe Verdi. Flotte plasser, medbrakt mat og    
              transport koster kr. 1.000 pr. person. Bindene fortløpende påmelding  
              tlf: 902 96 332/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 
              Arr:  Ullensaker frivilligsentral 
 
 
Fredag 19. aug.    Pakkhusets kulturkafé: Hyggelig formiddag v/ Mr. Ray  
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
 
22.—23. aug.     Tur til Strømstad, Laholmen og Kosterøyene 
              Tur til Strømstad med overnatting på Laholmen og båttur til Koster-   
              øyene. Buss, middag, overnatting, frokost, ferjetur til Koststerøyene. 
              Pris kr. 2.400 i dobbeltrom/ kr. 2.800 i enkeltrom. Fortløpende  
              påmelding tlf: 902 96 332/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 
              Arr:  Ullensaker frivilligsentral 
 

AUGUST 

http://www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen
http://www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen
https://www.jessheimdagene.no/
http://www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen
https://ullensaker.dntoslo.no/
http://www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen
http://www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen
http://www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen


Onsdag 24. aug.   Fermentering—ta vare på det vi dyrker kl. 1845, Frivillighetens hus 
              Fermentering – ta vare på det vi dyrker ved Odd B. Hauge fra  
              Myntmesterens hage.  
              Arr: Ullensaker hagelag 
 
 
 
Fredag 26. aug.    Pakkhusets kulturkafé: Underholdning v/ Raymond Løvhaugen  
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
Lørdag 27. aug.    Global gathering 2022, Rådhusplassen. 
              Kultur og tradisjon fra hele verden i en festival på Jessheim!  
              Program se www.globalgathering.no 
              Arr: Ullensaker kommune 
 
 
 
Søndag 28.  aug.   Kløfta`s historie - Kløfta i dag kl. 1100. 
              Turmål: Kløfta gamle skole. Kløfta idrettslag 100 år.  
              Turen ledes av en frivillig turleder fra DNT Ullensaker.  
              For oppmøte sted og mer info se https://ullensaker.dntoslo.no  
              Arr: Ullensaker turlag 
 
 
Søndag 28. aug.   Skibladner  
              4-timers båttur med rekebufeet. Underholdning av Gla jazz bandet  
              Glosen. Pris kr. 1.000 inkl. buss t/r fra Atlungstad.  
              Bindende påmelding innen 15. juni:  
              rivilligsentralen@ullensaker.kommune.no tlf: 902 96 332/ 
              Arr:  Ullensaker frivilligsentral 
 
Tirsdag 30. aug    Kveldstur på våre nye stier: Åsmarka kl. 1800-2100 
              Turen ledes av en frivillig turleder fra DNT Ullensaker.  
              For oppmøte sted og mer info se https://ullensaker.dntoslo.no  
              Arr: Ullensaker turlag 
 
 
 
For full oversikt over arrangement se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

 
 

Opplev Ullensaker! 
Ullensaker har mye spennende å by på:  

Turer, badeplasser, sykkelruter, museer, kulturminner og severdigheter. 
 

Sjekk ut våre tips her  
www.ullensaker.kommune.no/opplevullensaker 
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Kommer… 
 
3. - 11. sept.      Kulturminnedagene 2022 i Ullensaker 
              Tema for Kulturminnedagene 2022: Drivkraft. I 2022 skal vi feire  
              Frivillighetens år, og temaet for Kulturminnedagene vil gjenspeile dette. 
              Program for Kulturminnedagene i Ullensaker vil bli lagt u på         
              www.ullensaker.kommune.no ca. 10 dager før Kulturminnedagene  
              starter. Arr: Ullensaker kommune i samarbeid med lag/foreninger 
 
3.—11. sept.      Friluftslivets uke 2022 i Ullensaker 
              Friluftslivets uke er fylt med aktiviteter som skaper glede og trivsel med  
              nærfriluftsliv i fokus. Benytt anledningen til å bli kjent med lokalmiljøet  
              og prøv en ny aktivitet. Vi ønsker alle en flott Friluftslivets uke! 
              For program - følg med på www.ullensaker.kommune.no 
              Arr: Ullensaker kommune og Ullensaker Frivilligsentral, i samarbeid    
              med lag og foreninger. 
    
Tirsdag 6. sept.    Sopptur med soppkyndig  
              Turmål: Randymarka/ Jernbanemarka 
              Turen ledes av en frivillig turleder fra DNT Ullensaker.  
              For oppmøte sted og mer info se https://ullensaker.dntoslo.no  
              Arr: Ullensaker turlag 
 
Fredag 9. sept.    The Bills - Bill Booth og Bill Troiani  
              kl. 2000, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Bill Booth og Bill Troiani (THE BILLS) er begge veletablerte og erfarne  
              amerikanske musikere som har bodd i Norge i mange år. Hver for seg  
              har disse solide musikerne markert seg i den norske musikkbransjen   
              innenfor flere sjangere, fra blues til folkrock. Og nå har de gitt ut musikk 
              sammen - for første gang. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti  
 
Mandag 12. sept.   Trenger jeg fremtidsfullmakt? v/ Carsten O. Five  
              kl. 1800, Frivillighetens hus 
              Carsten O. Five kommer for å snakke om fremtidsfullmakten, men også 
              om arveavgiften, testament og skattefelle ved arv av bolig. Kr. 50 inkl.  
              enkel servering. Ingen påmelding. 
               Arr: Ullensaker bygdekvinnelag, Ullensaker frivilligsentral 
 
Fredag 16. sept.   Your Song – a tribute to Elton John kl. 2000, Ullensaker kulturhus 
              Gjør deg klar for et av landets beste hyllestshow, og nyt låter som  
              Saturday Night’s Alright For Fighting, The Bitch Is Back, Sacrifice og   
              Can You Feel The Love Tonight med noen av Norges mest drevne  
              musikere på scenen. I dette showet får du det beste fra Elton John-   
              universet! Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Lørdag 17. sept.   Mikael Wiehe kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Mikael Wiehe tar farvel med publikum med stor turne og nytt album. 
              I et halvt århundre har to ting definert Mikael Wiehes kunstneriske  
              karriere. Dels den evige reisen, turneen uten ende. Dels drømmen om  
              en bedre verden. Førstnevnte har nå snart nådd sin endelige  
              destinasjon. Det siste er et forsøk som aldri vil ta slutt.  
              Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Torsdag 22. sept.  Lasse Stefanz kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Som første kulturhus i Norge, arrangerer Ullensaker kulturhus en ren   
              konsert med det legendariske dansebandet Lasse Stefanz.  
              Arr: Ullensaker kulturhus 
 
 
For full oversikt over arrangement se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

https://ullensaker.dntoslo.no/
https://www.facebook.com/Kulturbanken-Kreti-Pleti-527088624108119
http://www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen
https://www.ullensakerkulturhus.no/
https://www.ullensakerkulturhus.no/
https://www.ullensakerkulturhus.no/
http://www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender


FASTE AKTIVITETER  

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. 

Seniornett Ullensaker  

• Tirsdager kl. 1330-1430, Frivillighetens hus 

Første tirsdag i måneden er det datakafé, der seniorer kan få hjelp til bruk av PC,  

nettbrett og mobil. De øvrige tirsdagene arrangeres det kurs eller foredrag med  

data-relatert innhold. For mer info:  www.facebook.com/SeniornettUllensaker 

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 

Øvre Romerike Pensjonistuniversitet, Ullensaker Kulturhus 

1. torsdag i måneden er det medlemsmøter m/foredrag eller lignende 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  

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


 

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. 1600-1700, Frivillighetens hus 

• Datakafé og Senior-data: tirsdager kl. 1330-1430, Frivillighetens hus.  

Arr: Ullensaker Seniornett  

• Bingo mandag kl. 1100-1230, Frivillighetens hus 

• Livsgnisten gågruppe tirsdag kl. 1100. Servering kl. 1200-1330.  

Oppmøte: Frivillighetens hus 

• Strikkekafé/ symaskintrening onsdag kl. 1100-1300, Høvleri kafé.  

Arr: Ullensaker husflidslag 

• Maleklubb onsdag kl. 1000-1400, Frivillighetens hus.  

• Seniordans tirsdag 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 

Ullensaker kino 
Seniorkino— annenhver onsdag kl. 1330, 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.  

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.ullensakerkino.no
http://www.filmweb.no/ullensakerkino/
http://www.kirkerull.no
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  

http://www.ullensaker.kommune.no


 
Trim for seniorer www.ullensaker.kommune.no/aktivfritid 
 
 
• Aktiv i 100! Turer i nærmiljøet 2-3 timer (20.04-02.11). Oppmøte kl. 1100 Frivillighetens hus.  

Kontakt Atle Forbord tlf. 924 26 666. Arr: Ullensaker turlag og Ullensaker Røde Kors 

 

• Eldretrim Kløfta Mandag og torsdag kl. 1400-1600, Kløftahallen 

Gymnastikk og ballspill. 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+ Mandag kl.19-20, Allergot ungdomsskole 

Trim, ballspill, badstue, svømming og sosialt samvær  

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

 

• Kjegla Seniorbowling Onsdag kl. 10.00, Bowling1 Jessheim.  

  Berit Synnøve Jødahl. e.mail: bsjodahl@online.no / tlf. 97111005 

  

• Kløfta ILs seniortrim Tirsdag kl. 2000-2100 gymsal, Bakke skole. 

Sirkeltrening. 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 Tirsdag 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  

 

• 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 

 

• 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.  

 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.sanitetsforening@gmail.com / 97 77 88 17 

http://www.ullensaker.kommune.no/aktivfritid
https://ullensaker.dntoslo.no/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/akershus/ullensaker/


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 

Pensjonistforeninger og andre 

 

• Forsvarets Seniorforbund avdeling Gardermoen 

    Kontakt: gardermoen@fsforb.no / les mer på nettsiden 

• Forsvarets Seniorforbund avdeling Øvre Romerike  

    Kontakt: oevreromerike@fsforb.no / Les mer på nettsiden 

• Gardermoen Pensjonistforening 

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

• Kløfta Pensjonistforening 

    Kontakt: Olav Kollberg tlf. 911 46 934/ olavkoll@gmail.com / les mer på nettsiden 

• LOP Øvre Romerike (Landslaget for offentlige pensjonister) 

   Kontakt: John Bekkevold jonn-bek@online.no / les mer på nettsiden 

• Øvre Romerike Pensjonistuniversitet 

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

 

Interessegrupper for seniorer 

 

• Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum 

    Les mer på nettsiden  

• Ullensaker Eldreråd 

    Kontakt: Kjell Ragnar Bjerke k-r-bjer@online.no / se her for møter 

• De Eldres Boligsparingsklubb (DES) Ullensaker 

    Kontakt: jorun.ringen@hotmail.com / les mer på nettsiden 

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
https://forsvaretsseniorforbund.no/avdelinger/akershus/fsf-gardermoen
https://forsvaretsseniorforbund.no/avdelinger/akershus/fsf-ovre-romerike
https://www.pensjonistforbundet.no/foreninger/kl%C3%B8fta-pensjonistforening-10012047
https://lop.no/lokallag/viken/romerike
https://seniornorge.org/kat/lokallagsnytt/ullensaker-nannestad-og-gjerdrum/
https://innsyn.acossky.no/ullensaker/mote/wfinnsyn.ashx?response=moteplan_utvalg&fradato=2022-01-01T00:00:00&utvalg=8&
https://desnorge.no/

