
Lørdag 1. okt.     Utstillingsåpning! - Romeriksutstillingen 2022  
              kl. 1200, Galleri Jessheim 
              Romeriksutstillingen 2022 er den 49. i rekken siden oppstarten i  
              Lørenskog 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 1. - 16. okt. Arr: Ullensaker kunstforening 
 
Lørdag 1. okt.     Oslo Plektrum kl. 2000, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Oslo Plektrum er en krafttrio fra Oslo som spiller kontant og fengende  
              rock. Bandet består av de rutinerte musikerne Espen Beranek Holm    
              Jan Swensson og Øystein Jevanord. Bandet har en solid katalog med  
              egenprodusert materiale med norske tekster, flere av dem skrevet i    
              samarbeid med forfatter og komiker Are Kalvø. I tillegg byr de på et  
              variert utvalg cover låter av bl.a. ZZ Top, Billy Idol, David Bowie og    
              Alice Cooper -i norsk språkdrakt. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti  
 
Tirsdag 4. okt.    Allsangkonsert kl. 1900, Ullensaker kirke 
              «Jo mer vi er sammen» Sanger og salmer med svingende tonefølge   
              som vi gjerne synger til. Les mer på www.kirkerull.no.  
              Arr: Allsang i Ullensaker     
 
 
      
Onsdag 5. okt.    Aktiv i 100. Oppmøte kl. 1100, Frivillighetens hus 
              Tur i nærmiljøet hver uke fra 20. april—2. november.  
              Ta med matpakke og drikke. Gratis deltakelse.  
              Arr: Ullensaker turlag, Ullensaker Røde Kors 
 
 
Onsdag 5. okt.    Bok-kaffe: Vi feirer Kanelbollens dag med Janne & Anne  
              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 
 
Torsdag 6. okt.    Foredrag - Livet som kvinnelig sportsjournalist v/ journalist Mette  
              Bugge kl. 1130-1330, Ullr. Ullensaker kulturhus 
              Foredrag kl. 12.15 (Ny tid). Fra kl. 12.00 musikalsk innslag.  
              Kaffe/vaffel fra kl. 11.30. Bill: 40. 
              Arr: Øvre Romerike pensjonistuniversitet 
 
Torsdag 6. okt.    Ukrainsk kveld kl. 1800, Frivillighetens hus 
              Velkommen til Ukrainsk kveld med servering av borsch, kaker og kaffe. 
              Alle er velkomne. Fri entré. 
              Arr: Ukrainere i Norge, Ullensaker frivilligsentral 
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Torsdag 6. okt.    Trio me´ Børli kl. 1900, Kløfta gamle skole 
              Velkommen til en dempet, musikalsk reise gjennom Hans Børlis poesi  
              verden, fra det nære, enkle til det fjerne, filosofiske, fra månen til Melke 
              veien- en reise det swinger av.  Kr 50. kr for medlemmer/ 150. for ikke  
              medlemmer. Arr: Venneforeningen Kløfta gamle skole 
 
 
Torsdag  6. okt.    Delt leseopplevelse kl. 1830-2000,  
              Oppmøte utenfor 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 
 
 
 
7.—10 . okt.      Verdensdagen for psykisk helse—markering! 
              Årets tema «Vi trenger hverandre. #løftblikket» 
 
              Fredag 7. oktober 
              Pakkhusets kulturkafé: Underholdning v/ Vidar Pettersen 
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Søkelys på Verdensdagen for psykisk helse. 
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
  
              Lørdag 8. okt.      
              Kom innom for en hyggelig prat  
              kl. 1100-1500, Jessheim storsenter. 
              Kom innom for en hyggelig prat på vår informasjons stand på Jessheim 
              storsenter v/ Christiania Glassmagasin. 
              Arr: Mental helse 
  
              «Gå for livet» - gåtur i nærmiljøet kl. 1100-1300.  
              Oppmøte Frivillighetens hus.  
              Turen ender tilbake ved Frivillighetens hus hvor det blir servering.  
              Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker turlag 
  
              Søndag 9. okt.     
              «Til psykosekroken og tilbake» v/ Stian Carstensen  
              kl. 1700, Frivillighetens hus.  
              Konsert og livshistorier fra Stian Carstensen. 
              Enkel servering av kaffe og kaker. Fri entré. 
              Arr: Mental helse, Ullensaker frivilligsentral 
  
              Mandag 10. okt.    
              «Verdensdags lunsj» kl. 1300, Frivillighetens hus. 
              Kåseri v/ Kjersti Almåsvold om ensomhet, uro, angst og skam – de  
              ubehagelige følelsene. Åpent for alle. Fri entré.  
              Arr: Mental helse, Ullensaker frivilligsentral 
  
              «En turbulent reise» v/ Tommy Steine kl. 1800, Frivillighetens hus 
              Enkel servering. Fri entré. 
              Arr: Ullensaker frivilligsentral, Mental helse 
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Søndag 9. okt.    Ullensaker korforening 50 år! kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
              Ullensaker Korforening fyller 50 år og ønsker å gi dere en flott  
              musikalsk opplevelse – et stort jubileumsshow. Vi fremfører alt fra  
              tradisjonell korsang til pop/rock, samt fra flere musikaler – altså noe for  
              enhver smak. Arr: Ullensaker kulturhus 
 
 
Tirsdag 11. okt.    Riksteateret: Jeanne d`Arc kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Høstens storsatsning på Riksteatret er historien om Jeanne d’Arc, den  
              unge jenta som gikk i døden for en sak hun trodde på. Hvem var  
              Jeanne d’Arc, og hvor kom motet hennes fra? Hva er det med skjebnen 
              hennes som fortsatt berører oss – seks hundre år etter at hun ble brent 
              på bålet, og gjort til helgen? Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Onsdag 12. okt.   Aktiv i 100. Oppmøte kl. 1100, Frivillighetens hus 
              Tur i nærmiljøet hver uke fra 20. april—2. november.  
              Ta med matpakke og drikke. Gratis deltakelse.  
              Arr: Ullensaker turlag, Ullensaker Røde Kors 
 
 
Onsdag 12. okt.   Bok-kaffe: Bildeglimt fra Marokko kl. 1200-1300, Kløfta bibliotek 
              Grethe Sørli Ljøgodt viser bilder og forteller fra Marokko. 
 |             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 12. okt.   Håndarbeidskafé/ Temakveld med Ullensaker husflidslag       
              kl. 1830-2100, 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 13. okt.   Gisle Børge Styve Trio kl. 1900, Herredshuset 
              Gisle Børge Styve Trio er i full gang igjen med konserter, nye  
              innspillinger og stort pågangsmot! De gleder seg voldsomt til presen-  
              tere  nytt stoff og møte sitt publikum som de ikke har sett på så lenge. 
              Musikken er fremdeles melodisk, vakker og groovy, med trestemte  
              koringer og variert instrumentering. Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Fredag 14. okt.     Pakkhusets kulturkafé: Gærne Jinter  
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 

Lørdag 15. okt.    Kulturnatt Gardermoregionen 2022 
              Kulturnatt Gardermoregionen arrangeres for 4. gang! - her blir det kultur 
              arrangement fra morgen til kveld. 
               

              Program for Ullensaker 
              1200-1600 Romeriksutstillingen 2022, Galleri Jessheim 
              1500     Utstilling med Øyvind Mo Larsen, Kreti & Pleti 
              1900-2100 Lysvandring med kulturelle innslag, Nordbytjernet  
              2100     Lo-Fi Voodoo: Plateslipp «Veiberg kafé», Kreti & Pleti 
               
              For fullstendig program se www.ullensaker.kommune.no/kulturnatt2022 
              Velkommen til en kulturell og stemningsfull kveld! 
              Arr: Kommunene på Øvre Romerike i samarbeid med lag og foreninger 
              og andre kulturaktører 
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Tirsdag 18. okt.    Hvorfor heter vegene på Borgen det de heter?  
              Kl. 1900-2100, Borgen klubbhus 
              Hvorfor heter vegene på Borgen det de heter? - et lite dykk i veg- og   
              gamle stedsnavn sentralt på Borgen. Kaffe og kake kr. 50.  
              Arr: Børge-Borgere 
 
 
Onsdag 19. okt.   Aktiv i 100. Oppmøte kl. 1100, Frivillighetens hus 
              Tur i nærmiljøet hver uke fra 20. april—2. november.  
              Ta med matpakke og drikke. Gratis deltakelse.  
              Arr: Ullensaker turlag, Ullensaker Røde Kors 
 
 
Onsdag 19. okt.   Bok-kaffe: Advokatfullmektig Ole Fredrik Westheim forteller om   
              testament, arv og fremtidsfullmakt 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 19. okt.   Tacokveld kl. 1700, Frivillighetens hus 
              «Sammen om den gode matopplevelsen». Taco med tilbehør og drikke 
              kr. 75 pr. person. Fortløpende påmelding: 
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
Onsdag 19. okt.   Vamp kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              I tre tiår har de levert. Hundrevis av sanger om det å være menneske.  
              Om kjærlighet og sorg, myter og skrømt, ærlighet og svik, døden og  
              livet. Og havet. Vamp tilhører eliten av norsk musikkliv. 
              Arr: Ullensaker kulturhus 
 
 
Onsdag 19. okt.   Jostein Ørum presenterer sin ellevte bok «Østover»  
              kl. 1900, Jessheim kirke 
              Jostein Ørum, utflyttet ullsokning, forfatter og prest, gir i oktober ut sin  
              ellevte bok: "Østover". Boken er en reise østover i verden, på leting etter 
              sporene etter Jesu tolv disipler. Hvem var de? Hvor ble det av dem? Og 
              hva finnes der i dag? Reisen starter på et berg utenfor Jerusalem, og   
              går gjennom Midtøsten, gjennom Tyrkia, Irak, Armenia, og helt til India. 
              Arr: Ullensaker kirkeakademi 
  
Torsdag 20. okt.   Fugler i hagen - foredrag v/ Trond Vidar Vedum 
              kl. 1845, Frivillighetens hus 
              Les mer på Hagelaget sin Facebook side. 
              Årsmøte i forkant av foredraget kl. 18.30-18.45 
              Arr: Ullensaker hagelag 
 
 
Torsdag 20. okt.   Håndarbeidskafé/ Temakveld med Ullensaker husflidslag       
              kl. 1900-2100, for sted se nettsiden til husflidslaget 
              Vi hygger oss med håndarbeid. Utlodning. Salg av kaffe og kaker.  
              Gratis deltakelse. Velkommen til både medlemmer og ikke  
              medlemmer. Arr: Ullensaker husflidslag 
 
Torsdag 20. okt.   «På loffen» med Thor Gotaas kl. 1900, Folkvang, Algarheim 
              Thor var en suksess i fjor - et fyrverkeri av en forfatter. Her er det bare å
              spenne seg fast og bli med på turen! 
              Arr: Ullensaker historielag 
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Torsdag 20. okt.   Jubel for Bjelleklang - 35 år! kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Ett år på etterskudd feirer Bjelleklang sine 35 år – og hele original-    
              besetningen er med! Gå ikke glipp av muligheten for en konsert med en 
              av 90-tallets mestselgende grupper med «allsanggaranti»!  
              Arr: Ullensaker kulturhus 
 
 
Fredag 21. okt.     Pakkhusets kulturkafé: Hyggelig formiddag med Arvid «Akke»    
              Strand kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
Lørdag 22. okt.    Dora Thorhallsdottir - Overganger kl. 1800, Kong Rakne 
              Overganger er et standup-show om de ulike overgangene i livet, om   
              hvor trøblete de er, men også ofte ufrivillig komiske. Overgangsalderen 
              for eksempel. Vi skal alle dit når vi er ca halvveis i livet, men det er det  
              ingen som snakker om. Målet er at du ler masse, men hvem vet, kan  
              skje du lærer noe om vår tids siste tabu: overgangsalderen? Det er bare 
              å glede seg! Arr: Ullensaker kulturhus 
 
22. og 23. okt.     Husflidslagets høstmarked, Frivillighetens hus 
              For mer info se www.ullensaker-husflidslag.no 
              Arr: Ullensaker husflidslag 
 
 
Mandag 24. okt.   Hemmelig tur med Frivilligsentralen 
              Omvisning og lunsj til spennende reisermål. Kr. 600 pr. person. 
              Fortløpende bindende påmelding til: 
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
Onsdag 26. okt.   Aktiv i 100. Oppmøte kl. 1100, Frivillighetens hus 
              Tur i nærmiljøet hver uke fra 20. april—2. november.  
              Ta med matpakke og drikke. Gratis deltakelse.  
              Arr: Ullensaker turlag, Ullensaker Røde Kors 
 
 
Onsdag 26. okt.   Bok-kaffe: Bjørn Anfindsen snakker om «Fengselsstraff i Norge»  
              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 
 
 
Torsdag 27. okt.   Maj Britt Andersen – Mitt hjerte er ditt  
              kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Hjertelig velkommen til en unik aften med hele Norges Maj Britt  
              Andersen. Maj Britt er selve lydsporet til flere generasjoners barndom og 
              har i et halvt århundre vært en av våre mest folkekjære artister.   
              Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Fredag 28. okt.     Pakkhusets kulturkafé: Norsk på Norsk—musikk og allsang  
              v/ Jan Hovde kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
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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 

 
 

Lørdag 29. okt.    Medlemsutstilling Ullensaker kunstforening Fotogruppa 
              kl. 1400, Galleri Jessheim 
              Utstillingen står i perioden 29. oktober - 13. november. 
              Arr: Ullensaker kunstforening fotogruppa 
 
 
 
Lørdag 29. okt.     Lunsjkonsert kl. 1300, Jessheim kirke 
              Denne dagen medvirker gitaristen Simen Skrebergene, sangeren  
              Kristine Våge og organist Trond Våge. Alle tre er utdannet fra Norges   
              Musikkhøgskole. På konserten får vi høre et meget variert program med 
              musikk av Bach og Händel, norske folketoner samt musikk inspirert av  
              Kleive/Reiersruds produksjoner! Gratis inngang. Kollekt. 
              Arr: Hovin menighet 
 
Lørdag 29. okt.    Winding Road kl. 1600, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Winding Road er en bluegrass/americana-trio, som lar seg inspirere av  
              tette harmonier, akustiske toner og melankolske tekster. Mellom seg   
              trakterer bandmedlemmene gitar, mandolin, autoharpe og kontrabass,  
              men det er vokalen som står i fokus i det nedstrippede lydbildet. 
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti  
 
Mandag 31. okt.   Lesesirkel kl. 1300-1400. Oppmøte utenfor Jessheim bibliotek     
              Dagens bok: Hun skrev for å kunne leve: min mor Marie Takvam av    
              Magnus Takvam 
              Lesesirkelen er et tilbud til voksne som liker å lese, og som har lyst til å 
              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 
 
For full oversikt over arrangement se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

 
 
 
 
  

Trim for seniorer  
 

Se aktivitetsoversikt for Ullensaker  
på første grønne side bak 

www.ullensaker.kommune.no 
 

Fysisk aktivitet gir overskudd! 
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Kommer…  

 
Tirsdag 1. nov.    «Lynkurs» i gammeldans kl. 1900-2000, Frivillighetens hus 
              «Lynkurs» i å danse vals, reinlender og polka i løpet av tre kurskvelder, 
              den fjerde kvelden blir en avslutning med alle dansene. Gratis lavterskel
              tilbud. Enkel servering og sosialt samvær hører med. Du kan gjerne  
              melde deg på alene. Har du lyst å bli med? da hører vi gjerne fra deg 
              Påmelding til frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 
              Arr: Ullensaker Spelemanslag, Ullensaker frivilligsentral 
  
Onsdag 2. nov.    Kevin Vågenes – Singel i Parterapi  
              kl. 1900 + 2100, Ullensaker kulturhus 
              Kevin Vågenes har levd hele livet som singel, men har allikevel fått hele 
              Norge til å elske Parterapi. I «Singel i Parterapi» står Kevin Vågenes for 
              aller første gang alene på humorscenen med et morsomt, musikalsk og 
              personlig show. Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Torsdag 3. nov.    Foredrag v/ etnolog og professor, Ingun Grimstad Klepp om  
              «Klær og bærekraft» kl. 1130-1330, Ullr. Ullensaker kulturhus 
              Foredrag kl. 12.15 (Ny tid). Fra kl. 12.00 musikalsk innslag.  
              Kaffe/vaffel fra kl. 11.30. Bill: 40. 
              Arr: Øvre Romerike pensjonistuniversitet 
 
Torsdag 3. nov.    Foredrag v/ Guro Berge Smedshaug om god mat i eldre år 
              kl. 1900, Kløfta gamle skole 
              Berge Smedshaug er klinisk ernæringsfysiolog og hovedfag i ernæring  
              med spesielt fokus på eldre og vitamin D og forebygging av lårbens   
              brudd. Hun har jobbet i Helse og omsorgsdepartementet med eldre-   
              reformen «Leve hele livet» og tidligere erfaring med pasienter i syke   
              hus, særlig innen kreftomsorgen. Kr. 50 for medlemmer/ kr. 150 kr. for  
              ikke medlemmer. Arr: Venneforeningen Kløfta gamle skole 
   
11. og 12. nov.    Mad Dogs & Romerikinger III – Drømmen om 70-tallet!  
              Kl. 2000, Ullensaker kulturhus 
              For det store flertallet, unge som gamle, er 70-tallet selve gullalderen i  
              populærmusikken. Ullensaker kulturhus har tatt mål av seg til å  
              presentere denne musikken gjennom et treårs prosjekt som vi har kalt  
              Mad Dogs &  Romerikinger. Med bl.a. Gudny Aspaas – vokal 
              Vidar Busk – gitar, Stina Stenerud – vokal, Eirik Jahren Røine – vokal,  
              Ingrid Berg Mehus – fele/vokal og Wollert Krohn-Hansen – keys  
              Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Tirsdag 15. nov.   Odd Nordstoga og band kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Med sekken full av både nye og gamle favorittlåtar, legg heile Noregs   
              Odd Nordstoga ut på ein haustturné «Inn i skogen og ut på tur», som   
              også markerar sleppet av eit heilt nytt album. Med seg på tur har han   
              sitt eminente band, med nokon av landets ypparste musikarar, som  
              trippar etter å formidle den etterlengta kjensla av samspel som berre eit 
              skikkeleg godt orkester kan levere. Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Onsdag 16. nov.   Musikalsk møte – Ingrid og Wollert inviterer  
              kl. 1900, Jessheim kirke 
              Klassiske perler, viser og vakker improvisasjon. «Musikalsk møte» er   
              en ny konsertserie der fiolinist Ingrid Berg Mehus  og pianist Wollert    
              Krohn-Hansen inviterer musikervenner til musikalske møter. Første    
              gjest er sangeren Guro Lødemel. Arr: Ullensaker kulturhus 
 
For full oversikt over arrangement se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

http://www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen
https://www.ullensakerkulturhus.no/
http://u3a.no/index.php/urpu-forside
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. 1200-1500, 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: Seniornett Ullensaker  

• 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/

