
Torsdag 1. sept.   Håndarbeidskafé/ Temakveld med Ullensaker husflidslag       
              kl. 1830-2100, Jessheim bibliotek 
              Vi hygger oss med håndarbeid. Utlodning. Salg av kaffe og kaker.  
              Gratis deltakelse. Velkommen til både medlemmer og ikke  
              medlemmer. Arr: Ullensaker husflidslag 
 
Fredag 2. sept.     Pakkhusets kulturkafé: M og M med musikk og allsang 
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
 
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 ut 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. 
 
Lørdag 3. sept.    Barnas kulturdag 2022 -  ta med deg barnebarna!             
              kl. 1100-1500, Ullensaker kulturhus 
              Denne lørdagen er kulturhuset fylt med morsomme konserter,  
              teaterforestillinger, aktiviteter hele dagen. Og det beste av alt; nesten   
              alt er gratis. For program se www.barnaskulturdag.no 
              Arr: Ullensaker kommune v/ enhet Kultur 
 
Lørdag 3. sept.    Caitlin Palm kl. 2000, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Caitlin Palm er en norsk artist som satser stort innen moderne country  
              (popcountry). Caitlin har blitt omtalt som Norges svar på Shania Twain  
              av utenlandske medier og har fått mye oppmerksomhet for sine  
              utgivelser. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 
 
Søndag 4.  sept.   Kom deg ut dagen! Sandtjernhytta 
              For mer info se https://ullensaker.dntoslo.no  
              Arr: Ullensaker turlag 
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Friluftslivets uke 2022 
 

                             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! 
 

Noen smakebiter… 
 

Søndag 4.  sept.   Kom deg ut dagen! Kl. 1200-1500, Sandtjernhytta 
              Aktivitetsdag for små og store med hinderløype, mini-stolpejakt, turtipp, 
              gratis pølser med mere. Parkering ved Mogreina kirke, derfra 2 km å gå 
              til hytta. Velkommen ut! For mer info se https://ullensaker.dntoslo.no  
              Arr: Ullensaker turlag 
 
Søndag 4. sept.    Plantebytte med foredrag og hagevandring på Kjos  
              kl. 1100-1600, Søkjosvegen 51, Jessheim 
              "Tre fluer i en smekk" - åpen hage på Kjos, tradisjonelt plantebytte  
              kl. 1200 og foredrag med Tommy Tønsberg kl. 1400. Les mer her. 
              Inngang kr. 100 som inkluderer kaffe og kake, hagevandring og  
              foredrag. Har du ikke med planter til plantebytte kommer kr. 50 i tillegg. 
              Arr: Ullensaker hagelag   
 
Mandag 5. sept.   La Humla Suse - foredrag kl. 1730, Blomsterenga v/ Romerike  
              Folkehøgskole 
              Lær mer om humla og hennes fascinerende verden sammen med La   
              Humla Suse. Under humlevandringen forteller vi om viktigheten med   
              humler, og om humler generelt. Deretter blir deltakerne med på å fange 
              noen ulike humlearter og identifiserer dem, før vi slipper dem trygt ut   
              igjen. Arr: Ullensaker Miljøparti De Grønne  
 
Tirsdag 6. sept.    Sopptur med soppkyndig kl. 1800-2000, Skogmo skole 
              Lyst til å lære mer om hvilke sopper som er spiselige? Bli med oss på   
              sopptur i Jernbanemarka. Lengde: ca 3 km / 2 timer. Turen er gratis og 
              åpen for alle. Det vil være med turledere/soppkyndige. Velkommen på  
              sopptur! Arr: Ullensaker turlag 
 
Onsdag 7. sept.   Tur Oppen-Borgen kl. 1100-1400 
              Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl. 11.00. Opp gjennom nytt bygge  
              felt og til Stordammen og deretter til «Gapahuken», hjemturen går om  
              Vesledammen. Ta evt. med kaffe,  noe å bite i og noe å sitte på.  
              Husk godt fottøy. Arr: Børge-Borgere 
   
 
Onsdag 7. sept.   Vandretur fra Gropa til Raknehaugen kl. 1700 – 1930 
              Oppmøte v/ p-plass Bahustunet Gjestad (langs Gardermoevegen) 
              Ta med mat og drikke. Ved Raknehaugen er det flere bord med benker, 
              men i tilfelle stort oppmøte, kan det være lurt å ta med noe å sitte på.   
              NB! Værforbehold. Arr: Ullensaker Revmatikerforening             
   
 
Søndag 11. sept.   Tur: Mørkgonga og Gyrihaugen kl. 1000-1500 
              Krokskogen med utsikt over bl.a. Steinsfjorden. 
              For oppmøte sted og mer info se https://ullensaker.dntoslo.no  
              Arr: Ullensaker turlag 
 
 
 
 
For fullstendig program  se www.ullensaker.kommune.no 

https://ullensaker.dntoslo.no/
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Kulturminnedagene 2022 
 
                                      Tema for Kulturminnedagene 2022: Drivkraft.  
                                  I 2022 skal vi feire Frivillighetens år, og temaet for  
                                             Kulturminnedagene gjenspeiler dette.  
 

Noe smakebiter... 
 
Tirsdag 6. sept.    Gropavegen fra Gjestad til Raknehaugen kl. 1800-2000 
              Gåtur på kulturstien Gropavegen fra P-plassen ved Gjestad til Rakne  
              haugen via Kongsrudhaugen og Haug gård. Avgang fra P-plassen til   
              Gjestad bo- og aktivitetssenter. Arr: Børge-Borgere 
 
 
Onsdag 6. sept.   Pilegrimsvandring Ullensaker kirke – Hovin kirke 
              Kl. 1230-1700. Oppmøte Ullensaker kirke 
              Pilegrimsvandring langs pilegrimsleden fra Ullensaker kirke til Hovin  
              kirke. 12,5 km i enkelt terreng og i moderat tempo. Det ordnes med    
              skyss fra Hovin kirke tilbake til Ullensaker kirke. Vandringen ledes av   
              prost Liv B. Krohn-Hansen. Vandring og skyss tilbake er gratis. Før    
              vandringen er det mulig å delta på lunsjkonsert i Ullensaker kirke kl.    
              11:30 (kr 100 inkl. lunsj). Arr: Ullensaker og Hovin menighet 
 
Lørdag 10. sept.   Kauserud mølle: Møllehistorie og omvisning  
              kl. 1400, Egnervegen 117, Kløfta 
              Kauserud mølle er et unikt kulturminne hvor en kan se utviklingen fra   
              vanndrevne møllesteiner til mer moderne mølledrift.  
              Arr: Ullensaker historielag 
 
Lørdag 10. sept.   Dansevandring på Trandum, fra kl. 1800 
              Oppmøte: Trandum Leir, Trandumsveien, 2060 Gardermoen 
              Bli med på en sjelden kunstreise fra Trandum Leir til tanksskytebanen i  
              Trandumskogen. Ullensaker kulturenhet og Panta Rei Danseteater  
              gleden av å ønske velkommen til dansevandring på Trandum. Gjennom 
              en tankevekkende kunstopplevelse med musikk, dans og sang, ønsker  
              vi å skape en lys og hjertevarm fortelling i et område preget av en mørk 
              historie. Lokale og profesjonelle aktører vil sammen ta publikum med på 
              en stemningsfull vandring i et historisk viktig område. 
              Publikum guides i grupper med ulike starttidspunkt. 
              Billetter: Arrangementet er gratis, men publikum må reservere billetter.  
              For mer info se   
              https://kulturvern.no/arrangementer/dansevandring-pa-trandum/ 
              Arr: Panta Rei Danseteater (PRD), Ullensaker kommune, Ullensaker   
              kulturskole, Ullensaker museum og Stiftelsen Trandum  
 
Søndag 11. sept.   Vikingsøndag på Raknehaugen - ta med barnebarna! kl. 1200-1500 
              Prøv deg som bueskytter og lær om vikingguden Ullr! 
              Aktiviteten er gratis og varer fra 12.00 - 15.00.  
              Les mer her: https://mia.no/raumariki  
              Arr: Ullensaker museum 
 
 
 
 
For fullstendig program se ww.ullensaker.kommune.no  

https://www.ullensakerhistorielag.no/
https://mia.no/raumariki
ww.ullensaker.kommune.no


Søndag 4. sept.    Plantebytte med foredrag og hagevandring på Kjos  
              kl. 1100-1600, Søkjosvegen 51, Jessheim 
              "Tre fluer i en smekk" - åpen hage på Kjos, tradisjonelt plantebytte  
              kl. 1200 og foredrag med Tommy Tønsberg kl. 1400. Les mer her. 
              Inngang kr. 100 som inkluderer kaffe og kake, hagevandring og  
              foredrag. Har du ikke med planter til plantebytte kommer kr. 50 i tillegg. 
              Arr: Ullensaker hagelag   
 
Tirsdag 6. sept.    Datakafé kl. 1330-1430, Frivillighetens hus 
              Datakafé er en møteplass for å utveksle og løse utfordringer ved bruk  
              av mobil, nettbrett og PC. Du kan ta med PC, nettbrett eller mobil og   
              stille spørsmål om ting du lurer på.  
              Arr: Seniornett Ullensaker 
 
Tirsdag 6. sept.    Sopptur med soppkyndig kl. 1800-2000, Skogmo skole 
              Lyst til å lære mer om hvilke sopper som er spiselige? Bli med oss på   
              sopptur i Jernbanemarka. Lengde: ca 3 km / 2 timer. Turen er gratis og 
              åpen for alle. Det vil være med turledere/soppkyndige. Velkommen på  
              sopptur! Arr: Ullensaker turlag 
 
Onsdag 7. sept.   Tur Oppen-Borgen kl. 1100-1400 
              Fremmøte ved Borgen Idrettsplass kl. 11.00. Opp gjennom nytt bygge  
              felt og til Stordammen og deretter til «Gapahuken», hjemturen går om  
              Vesledammen. Ta evt. med kaffe,  noe å bite i og noe å sitte på.  
              Husk godt fottøy. Arr: Børge-Borgere 
 
Onsdag 7. sept.   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 7. sept.   Bok-kaffe: Natur og moro i Kløftaparken kl. 1200-1300          
              Biblioteket er med i Friluftslivets uke og inviterer til Bok-kaffe ute i det   
              fri. 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 7. sept.   Orgelkonsert for pilegrimer kl. 1130, Ullensaker kirke 
              Kantor Wollert Krohn-Hansen.  
              Arr: Ullensaker menighet 
 
 
 
 
 
Fredag 9. sept.     Pakkhusets kulturkafé: Hyggelig formiddag med Håvard og Svein 
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
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  

https://hageselskapet.no/akershus/ullensaker/aktiviteter/plantebytte-med-foredrag-og-hagevandring-pa-kjos?instance=0
https://www.facebook.com/Ullensakerhagelag
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https://www.rodekors.no/lokalforeninger/akershus/ullensaker/
http://www.ullensaker.kommune.no/bibliotek
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Ullensaker_fellesraad/menigheter/ullensaker-menighet/om-oss/%C3%A5pen%20kirke%20-%20pilegrimskirke/
http://www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen
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Lørdag 10. sept.   Kauserud mølle: Møllehistorie og omvisning  
              kl. 1400, Egnervegen 117, Kløfta 
              Kauserud mølle er et unikt kulturminne hvor en kan se utviklingen fra   
              vanndrevne møllesteiner til mer moderne mølledrift.  
              Arr: Ullensaker historielag 
 
Søndag 11. sept.   Tur: Mørkgonga og Gyrihaugen kl. 1000-1500 
              Krokskogen med utsikt over bl.a. Steinsfjorden. 
              For oppmøte sted og mer info se https://ullensaker.dntoslo.no  
              Arr: Ullensaker turlag 
 
 
Søndag 11. sept.   Vikingsøndag på Raknehaugen - ta med barnebarna! kl. 1200-1500 
              Prøv deg som bueskytter og lær om vikingguden Ullr! 
              Aktiviteten er gratis og varer fra 12.00 - 15.00.  
              Les mer her: https://mia.no/raumariki  
              Arr: Ullensaker museum 
 
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 
 
Tirsdag 13. sept.   Presentasjon av pilotprosjekt KOMP – en datamaskin med én     
              knapp kl. 1330-1430, Frivillighetens hus 
              Er det mulig å knytte analoge seniorer sammen med deres mer digitale 
              familiemedlemmer på en enkel måte? v/prosjektlederne Katrine  
              Grønneberg og Bente Støverud. Arr: Seniornett Ullensaker  
 
Tirsdag 13. sept.   Kveldstur på våre nye stier: Langelandsfjellet og Rambydalen 
              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 14. sept.   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 14. sept.   Bok-kaffe med Berit Kolstad 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 14. sept.   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 
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Torsdag 15. sept.  Hovin kirke - omvisning & foredrag kl. 1700, Hovin kirke 
              Sogneprest Per Kristian Bandlien snakker om historien rundt kirken, og 
              leder en omvisning i kirken, på kirkegården, i kapellet og i det nye  
              driftsbygget til kirketjeneren. Arr: Ullensaker historielag 
 
 
Fredag 16. sept.    Pakkhusets kulturkafé: Hans Østeng forteller om Hans Aleksander 
              Hansen kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: 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 
 
Fredag 16. sept.   Cash Commitment kl. 2000, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Cash Commitment kommer tilbake til Kulturbanken med sin akustiske  
              hyllest til Johnny & June! Her blir det klassikere som Walk the Line, Big 
              River og Folsom Prison Blues, sammen med de uforglemmelige  
              duettene med Johnny & June. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti  
 
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.  
              Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Lørdag 17. sept.   Norsk Militær tattoo i Oslo spektrum 
              Norsk militær tattoo i Oslo Spektrum er landets største innendørsshow! 
              Her får du militærmusikk og spektakulære drilloppvisninger i verdens  
              klasse. Avreise Jessheim stasjon kl. 1120, Kløfta stasjon kl. 11.35.  
              Billett og transport kr. 750. Fortløpende påmelding  
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no tlf: 902 96 332/ 
              Arr:  Ullensaker frivilligsentral 
 
Søndag 18. sept.   Omvisning i Trandumskogen kl. 1200-1400  
              Under andre verdenskrig foregikk det henrettelser i Trandumskogen i   
              Ullensaker. 173 nordmenn, 15 russere og 6 briter ble henrettet og  
              gravlagt i skogen. I dag er skogen et minnested for dem som mistet sine 
              liv der. Kjøp billett via nettsiden til museet. Arr: Ullensaker museum 
 
Søndag 18. sept.   Mogreinamarsjen kl. 1300-1600, Mogreina skole 
              Turløype for store og små (ca 2km og ca 5 km) med morsomme  
              aktiviteter underveis. Start og mål Mogreina skole.  
              Arr: Mogreina grendeutvalg 
 
 
Onsdag 21. sept.   Digital festival – Happening med foto!!  
              kl. 0930-1500, Frivillighetens hus 
              Vår hverdag i bilder. Bjørn Christer Lemcke fra Cameralla fotokurser   
              oss i 5 steg til magiske mobilbilder. UKI Fotogruppa presenterer foto fra 
              seniorers hverdag digitalt og på vegg. Jessheim bibliotek viser foto    
              gruppas bilder på skjerm. Åpent for alle – gratis med lunsj – sett av tid  
              og sted i kalenderen. Arr: Seniornett Ullensaker 
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Onsdag 21. sept.   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 21. sept.   Bok-kaffe: Berit Lindbæk forteller om og leser fra boken  
              «Mine forunderlige formødre - en skrivearv gjennom 200 år  
              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 21. sept.   Damenes aften: Antikviteter og snurrepiperier v/ Ellen Ørnes 
              kl. 1900, Herredshuset 
              Ellen Ørnes kommer og vil snakke om antikviteter og snurrepiperier    
              Ta gjerne med en gammel ting du lurer på alder og ca-verdi på. Disse vil 
              vi stille opp langs veggen og hun går gjennom det. En fin måte for oss  
              alle å lære å se hva vi skal spare på av skatter. Alle damer mellom 20  
              og 100. Kr 150 inngang. Vipps til Aud Gunleiksrud 90037119. 
              Arr: Damens aften 
 
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 
 
 
Fredag 23. sept.    Pakkhusets kulturkafé: Hyggelig formiddag med Mr. Ray 
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
Fredag 23. sept.   Hanne Krogh - lykken er å la det swinge  
              kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Fart, fest og moro er nøkkelordene når Hanne Krogh, med et toppet lag 
              av sangere og dansere, inviterer til et lekent, vakkert og slagferdig  
              musikkshow som tar for seg Hannes 50 år lange karriere fra start til    
              slutt. Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Fredag 23. sept.   Stina Stenerud & her soul replacement 
              kl. 2000, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Stina Stenerud & her Soul Replacement byr på egenkomponert  
              skandinavisk soul i et moderne lydbilde – med en helt egen vri! Med en 
              utilslørt forkjærlighet for soulens eldre røtter, inviteres du med på en    
              energisk, usminket og leken reise gjennom soul, funk og gospel!  
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 
 
Mandag 26. sept.   Lesesirkel kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek 
              Vi snakker om «Nattlys» av Joseph O ’Connor.             
              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 
 
Onsdag 28. sept.   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 

https://ullensaker.dntoslo.no/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/akershus/ullensaker/
http://www.ullensaker.kommune.no/bibliotek
https://www.facebook.com/groups/2950990364946225
https://www.ullensakerkulturhus.no/
http://www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen
https://www.ullensakerkulturhus.no/
https://www.facebook.com/Kulturbanken-Kreti-Pleti-527088624108119
http://www.ullensaker.kommune.no/bibliotek
https://ullensaker.dntoslo.no/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/akershus/ullensaker/


 
Onsdag 28. sept.   Bok-kaffe: Anneli Solberg «Menn i bøker» - mannsrollen i ulike  
              bøker fra 1900 og frem til i dag 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 28. sept.   Fottur Feiring kl. 1700 
              Turmål: Årneskollen 
              For oppmøte sted og mer info se https://ullensaker.dntoslo.no  
              Arr: Ullensaker turlag 
 
Torsdag 29. sept.  Åpent møte: Omsorgstilbud for eldre i Ullensaker 
              Kl. 1000-1200, Frivillighetens hus 
              Program 
              - Ordfører Eyvind Jørgensen SchumacherVil orientere om overordnet   
               seniorpolitikk i kommunen, offentlig og/eller privat utbygging, områder 
               omsorgstjenestene skal dekke.  
              - Kommunaldirektør helse- og sosialomsorg, Gunhild Grimstad-      
               Kirkeby Vil informere om kommunens omsorgstjenester og institu-   
               sjoner i praksis, om tilbud til eldre som bor i egne leiligheter, velferds 
               teknologi, Ullensaker som mangfoldskommune, og økonomi. 
              - Leder i Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg (HSO), Martin    
                Stanger Vil orientere om bygging og byggeplaner av omsorgsboliger  
               og om «altomsluttende helseplan». 
              Åpen mikrofon med spørsmål og svar Eldrerådet, politikere, salen og  
              presse. Det serveres en enkelt lunsj etter møtet. Ingen påmelding.  
              Arrangementet er en del av Ullensaker sin markering av Eldredagen. 
              Arr: Eldrerådet i samarbeid med Ullensaker frivilligsentral 
 
Fredag 30. sept.    Pakkhusets kulturkafé: Vi markerer Eldredagen!  
              Underholdning v/ Rune Melby  kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og klake fra  
              kl. 1030. Servering av bløtkake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
Fredag 30. sept.   Little shop of horrors  
Lørdag 1. okt.     kl. 1900 (fred) kl. 1800 (lørd), Ullensaker kulturhus   
                Little Shop of Horrors er en komisk skrekkmusikal med fantastisk     
              handling, herlige rollekarakterer og vidunderlige sanger. Ensemblet er  
              håndplukket og i rollen som den kjøttetende planten finner vi Knut  
              Anders Sørum. Musikalsk er vi innom både 60-tallsrock, doo-wop og   
              Motown med sangnumre som «Skid Row», «Somewhere that’s green»  
              og «Suddenly, Seymour».Arr: Ullensaker kulturhus 
 
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 

 
 

http://www.ullensaker.kommune.no/bibliotek
https://ullensaker.dntoslo.no/
http://www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen
http://www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen
https://www.ullensakerkulturhus.no/
http://www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender


Kommer…  

 
Søndag 2. 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 
 
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 
 
Torsdag 13. okt.   Gisle Børge Styve Trio kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Gisle Børge Styve Trio er i full gang igjen med konserter, nye  
              innspillinger og stort pågangsmot! De gleder seg voldsomt til presentere 
              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.    Jonas Fjeld i 70-sonen kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Jonas Fjeld er en artist som takket være sin lange karriere er mer  
              allsidig enn mange andre kan drømme om å bli. Jonas Fjeld er i den   
              heldige posisjonen at han både har skaperkraften intakt og evnen til å  
              fortsette. Samtidig har han et stort publikum som vet å sette pris på en  
              artist som alltid innfrir og overrasker. Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Lørdag 15. okt.    Kulturnatt 2022 med bl.a. lysvandring rundt Nordbytjernet 
              Kulturnatt Gardermoregionen arrangeres for 4. gang! Tradisjon tro blir  
              det lysvandring rundt Nordbytjernet. Programmet vil bli lagt ut på      
              www.ullensaker.kommune.no i slutten av september.  
              Arr: Ullensaker kommune v/ enhet Kultur i samarbeid med lag/       
              foreninger og andre kulturaktører 
 
 
 
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 
 
 
22. og 23. okt.     Husflidslagets høstmarked, Frivillighetens hus 
              For mer info se www.ullensaker-husflidslag.no 
              Arr: Ullensaker husflidslag 
 
 
For full oversikt over arrangement se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

https://www.facebook.com/gallerijessheim
https://www.ullensakerkulturhus.no/
https://www.ullensakerkulturhus.no/
https://www.ullensakerkulturhus.no/
https://www.ullensakerkulturhus.no/
http://www.ullensaker.kommune.no
https://www.facebook.com/Ullensakerhagelag
http://www.ullensaker-husflidslag.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/

