
Onsdag 1. feb.    Kløfta kulturkafé: Gærne Jiinter kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
              Kaffe og vaffel kr. 80 inkl. en overraskelse for en besøkende. Utlodning.  
              Arr: Kløfta vel, Ullensaker frivilligsentral 
 
 
 
Onsdag 1. feb.    Bok-kaffe: Om Ullensaker frivilligsentral  
              kl. 1200-1300, Kløfta bibliotek 
              Rita Fjeld Hovden forteller om Ullensaker Frivilligsentral.           
              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. feb.    Foredrag: Fra Vorma til Leira - Byggeskikk på Øvre Romerike  
              kl. 1130-1330, Ullensaker kulturhus 
              Foredrag v/ historiker Jan Erik Horgen.       
              Foredrag kl. 12.15. Musikalsk innslag fra kl. 12.00. Salg av kaffe fra  
              kl. 11.30. Kaffe kr. 30/ vaffel kr. 30. Inngang for ikke medlemmer kr. 100/ 
              medlemmer gratis. Arr: Øvre Romerike pensjonistuniversitet 
 
Torsdag 2. feb.    Delt leseopplevelse kl. 1900, 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. Samme novelle  
              leses mandag 6. feb. Arr: Ullensaker bibliotek 
 
Fredag 3. feb.     Pakkhusets kulturkafé:  Viser og slagere v/ Roger Kristiansen     
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
 
 
Fredag 3. feb.     Young Fogertys kl. 2100, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Norges desidert feteste Creedence Clearwater Revival tributeband  
              kommer til Kulturbanken igjen! Young Fogertys spiller kun låter av     
              Creedence Clearwater Revival.  
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 
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Søndag 5. feb.    The Magic of Alexx Alexxander  
              kl. 1500 og kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
              Velkommen til en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas!   
              Opplev en kveld i magiens tegn og la deg forføre av illusjoner og show 
              manship når Alexx Alexxander viser deg hvorfor han er utnevnt til en av 
              verdens fremste illusjonister. Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Mandag 6. feb.    Delt leseopplevelse kl. 1300, 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. Det leses samme novelle som mandag 2. februar. Se dette  
              arrangementet for mer info. Arr: Ullensaker bibliotek 
 
Tirsdag 7. feb.    Datakafé med Seniornett kl. 1330-1430, Frivillighetens hus 
              Et sted 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. Eller du kan bare stikke innom og slå av en prat og høre hva 
              som tas opp denne gangen. Tidligere IT-folk vil være til stede og vi er   
              også så heldige å ha med en fra Seniornetts hjelpetelefon.  
              Ingen påmelding. Arr: Seniornett Ullensaker 
 
Onsdag 8. feb.    Bok-kaffe: Om boken Milla og skyggeklumpen v/ forfatter Veronica 
              Lindholm kl. 1200-1300, Kløfta bibliotek 
              Veronica Lindholm er både kreftsykepleier og tidligere kreftpasient.  
              Hun bruker egen erfaring med kreft, samt sin fagkunnskap som kreft   
              sykepleier, til å hjelpe andre kreftpasienter og deres pårørende med å  
              mestre de utfordringene kreftsykdom kan medføre.  
              Arr: Ullensaker bibliotek 
 
Onsdag 8. feb.    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 
 
Fredag 10. feb.     Pakkhusets kulturkafé: Kjente viser og slagere v/ Kjersti Grov  
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
 
Lørdag 11. feb.    Offisiell åpning av Juryens utstillingen - Tre  
              kl. 1400, Galleri Jessheim 
              Åpning av juryens utstilling "Tre" med kunstnerne Inge Jensen, Mari    
              Krokann Berge og Stig Marlon Weston. 
              Utstillingsperiode: 11.02.-26.02.23. Arr: Ullensaker kunstforening  
 
 
 
 
11. og 12. feb.     Malekurs for nybegynnere v/ kunstner Greta Karine Bråthen  
              Vi håper mange flerkulturelle i Ullensaker melder seg på kurset som er  
              åpent for alle. Vi har alt du trenger for å delta. Plassbegrensning.  
              Påmelding til: gretakarinebraa@gmail.com.  
              Kurset er støttet av midler fra IMDi  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
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Mandag 13. feb.   Konsert med Erik Lukashaugen kl. 1800, Frivillighetens hus  
              Enkel servering fra kl. 1730.  
              Fri entré. Utlodning. 
              Arr: Ullensaker kirkeakademi, Ullensaker frivilligsentral 
 
 
Mandag 13. feb.   Lesesirkel kl. 1300, Jessheim bibliotek 
              Vi snakker om Fire noveller av Anton P. Tsjekov 
              Lesesirkel 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 
 
Tirsdag 14. feb.    Seniornett - foredrag om banktjenester og direkte bankkontakt   
              kl. 1330-1430, Frivillighetens hus 
              Banktjenester og direkte bankkontakt v/ leder av bankdrift Katrin  
              Bråthen i Aurskog sparebank. Hva kan forventes av banken din når du  
              ikke er digital, men trenger mer fysisk hjelp? Og gjennomgang av     
              BankID og sikkerhet. Arr: Seniornett Ullensaker 
 
 
 
Tirsdag 14 . feb.   Valentines day markering kl. 1800, Frivillighetens hus  
              Underholdning v/ Ullensaker spelemannslag. Bespisning. Utlodning  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral, Ullensaker spelemannslag 
 
 
Onsdag 15. feb.   Bok-kaffe: Bibliotekar Anne Clementz, leser novelle            
              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 15. feb.   Dyrking av druer og haskap (honningbær) v/ Arild Syversen 
              kl. 1845, Frivillighetens hus  
              Gartner Arild Syversen har dyrket druer i flere år. På Vollen i Asker har  
              han 250 ranker med forskjellige sorter – både til vindyrking og spising. 
              Inngang kr. 50 som dekker enkel servering. Loddsalg.  
              Arr: Ullensaker hagelag  
 
Torsdag 16. feb.   Kulturskole for voksne kl. 1000-1300, Ullensaker kulturskole 
              I løpet av våren har du mulighet å møte kulturskolens profesjonelle  
              pedagoger, for å lære innen fagene musikk, dans og visuell kunst. Vi   
              møtes en torsdag i måneden der dere får prøve på, lære og utfolde dere 
              kreativt i et trygt felleskap. Du er varmt velkommen uansett forkunnskap 
              og tidligere erfaring. Kom å ha det gøy sammen med andre kultur-    
              interesserte voksne. Tilbudet er gratis, inkl. lunsj. Påmelding        
              kulturskolen@ullensaker.kommune.no Arr: Ullensaker kulturskole 
 
Torsdag 16. feb.   Kåseri om søvn v/ Bjørn Sverre Hol Haugen  
              kl. 1800, Frivillighetens hus 
              I boka "Søvn" av Bjørn Sverre Hol Haugen får vi bli med helt tilbake til  
              1700-tallet, både til bygd og til by, og se hvor ulikt søvnen har artet seg.  
er              Entré kr. 100. Boksalg. Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
Torsdag 16. feb.   Bilder fra Jessheim v/ Jon Granly kl. 1900, Folkvang, Algarheim 
              Arr: Ullensaker historielag 
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Torsdag 16. feb.   Håndarbeidskafé/ Temakveld med Ullensaker husflidslag       
              kl. 1830-2100, Jessheim bibliotek 
              Vi hygger oss med håndarbeid. Utlodning. Gratis deltakelse.  
              Velkommen til både medlemmer og ikke medlemmer.  
              Arr: Ullensaker husflidslag 
 
Fredag 17. feb.     Pakkhusets kulturkafé: Ullensaker veterankorps 
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
 
 
Fredag 17. feb.    Fortellingen om Viga-Ljot og Vigdis kl. 1930, Ullensaker kulturhus 
              Teater Innlandet er stolt av å bringe Sigrid Undsets «glemte»  
              actiondrama til scenen for aller første gang, i en helt ny dramatisering av 
              den prisbelønnede regissøren Nina Wester. 
              Den unge høvdingedattera Vigdis forelsker seg i islendingen Viga-Ljot,  
              men en kveld skjer det noe skjebnesvangert mellom dem som forandrer 
              alt – og som binder dem sammen for alltid. Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Fredag 17. feb.    Rune Rudberg kl. 2130, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Etter det store gjennombruddet med «Ut mot havet»  i 1988 og nærmere 
              200.000 solgte solgte plater, var Rune det store popidolet i Norge.  Og  
              med oppfølgingsalbumet "Vinger over Europa" fortsatte suksessen.  
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 
 
Søndag 19. feb.    Balladen om Morgan Kane 50 år kl. 1600, Ullensaker kulturhus 
              Av og med Benny Borg. I januar 1973 erobret «Balladen Om Morgan   
              Kane» førsteplassen på den første Norsktoppen, og det av en svenske! 
              Det ble startskuddet på en karriere som har vart i, ja nettopp, 50 år. En  
              karrierereise uten sidestykke i Norsk Showbiz-historie. Balladen om    
              Morgan Kane 50 år blir med andre ord en hitparade av en konsert. 
              Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Mandag 20. feb.   Strikk og lytt kl. 1300, Jessheim bibliotek 
              Alle som er glad i håndarbeid og bøker er velkommen til Strikk og lytt   
              Mens bibliotekets ansatte leser høyt utdrag fra romaner, noveller eller  
              dikt, kan tilhørerne lene seg tilbake og bare lytte – eller strikke og  
              brodere mens de lytter. Enkel servering. Arr: Ullensaker bibliotek 
 
Tirsdag 21. feb.    Seniornett - Foredrag om skylagring  
              kl. 1330-1430, Frivillighetens hus 
              Hvilke skylagingstjenester finnes? Hvordan virker de ulike? Hvordan kan 
              min PC settes opp slik at jeg kun har én skylagringstjeneste som er i   
              bruk? Arr: Seniornett Ullensaker 
 
 
Onsdag 22. feb.   Bok-kaffe: Vi feirer den internasjonale pannekakedagen        
              kl. 1200-1300, Kløfta bibliotek 
              Vi feirer den internasjonale pannekakedagen, med Janne og Lise,  
              bibliotekarer ved Ullensaker bibliotek.                
              Kløfta bibliotek inviterer til bok-kaffe hver onsdag. Biblioteket tilbyr  
              litterære  drypp fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt hver    
              uke. Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek 
 
Fredag 24. feb.     Pakkhusets kulturkafé: Gærne Jiinter  
              kl. 1030-1200, Frivillighetens hus  
              Underholdning/foredrag starter kl. 1100. Kr. 50 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Ullensaker frivilligsentral 
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Lørdag 25. feb.    Dansekveld med Jessheimdansen kl. 1900, Lykkebo 
              Mr. Ray spiller opp til dans.  
              Arr: Jessheimdansen 
 
 
Mandag 27. feb.   BokPrat med bibliotekarene kl. 1300, Jessheim bibliotek 
              På jakt etter godt lesestoff? - Ta turen innom biblioteket og få med deg  
              bibliotekarenes anbefalinger, mens du koser deg med en kopp kaffe og 
              noe å bite i. Vi graver fram godbiter fra hyllene. Både nye og gamle,    
              morsomme og spennende, fine og triste. Arr: Ullensaker bibliotek 
 
 
Tirsdag 28. feb.    Seniornett - Hva ønsker du av program og aktiviteter?  
              kl. 1330-1430, Frivillighetens hus 
              Seniornett håper mange av sine medlemmer møter opp på årsmøte for  
              å fortelle hva de ønsker av program og aktiviteter.  
              Arr: Seniornett Ullensaker 
 
 
For full oversikt over arrangement se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

 
Kommer…  
 
Torsdag 2. mars   Foredrag: Putin den hellige - Når tyrann og kirke spiller på lag  
              kl. 1130-1330, Ullensaker kulturhus 
              Foredrag v/ Helge Simonnes.       
              Foredrag kl. 12.15. Fra kl. 12.00 musikalsk innslag. Kaffe/vaffel fra  
              kl. 11.30. Bill: 50. Arr: Øvre Romerike pensjonistuniversitet 
 
Torsdag 2. mars   Musikalske møter i Jessheim kirke kl. 1900 
              Klassiske perler, viser og vakker improvisasjon. 
              Konsertserien «Musikalske møter» er en ny konsertserie der fiolinisten  
              Ingrid Berg Mehus i samarbeid med pianisten Wollert Krohn-Hansen   
              inviterer musikervenner til musikalske møter i Jessheim kirke. Første   
              gjest er sangeren Guro Lødemel. Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Torsdag 2. mars   Thomas Seltzer - Bokbad - Amerikansk Karmageddon 
              kl. 2100, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Med NRK-dokumentaren I Hillary og Donalds bakgård som ble sendt   
              kvelden før valget i 2016 var Thomas Seltzer en av ytterst få i verdens  
              såkalte mainstream media til å forutse Trumps seier den gang, og han  
              var heller ikke overrasket da han så scenene utspille seg i Washington  
              DC den dramatiske januar-dagen i fjor. Nå forteller han hvorfor han så  
              dette komme, og hvor han ser sitt fedreland USA og det amerikanske   
              prosjektet gå videre herfra. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 
 
Søndag 5. mars   Songbird- en hyllest til Eva Cassidy kl. 1800-1930, Mogreina kirke 
              "Songbird" er en hyllest til den vakre musikken til Eva Cassidy.  
              Musikken blir fremført av Stine Mari Langstrand- vokal, Ingelin Dahl  
              Helbø- vokal, og Erland Helbø- gitar.  
              Arr: Mogreina menighet 
 
Tirsdag 7. mars    Kari Bremnes // Duo-konsert kl. 1900, Ullensaker kulturhus      
              Kari har de siste årene stort sett gjort konserter med hele bandet sitt.   
              Men innimellom gjør hun noen få, eksklusive konserter i duoformat med 
              Bengt Hanssen på tangenter. I duoen ønsker vi å ivareta mye av det  
              dynamiske spennet i musikken, selv om vi bare er to på scenen, sier  
              Kari. På disse konsertene vil publikum få høre et bredt utvalg av sanger 
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Onsdag 8. mars   Trond-Viggo og Kari Slaatsveen // Kroppen for voksne 
              kl. 1900, Ullensaker kulturhus                     
              «Kroppen for voksne» er en varm musikalsk standupsamtale med Trond
              -Viggo Torgersen, Kari Slaatsveen og to musikere. Dette er en impulsiv, 
              nysgjerrig og morsom verbal utveksling om livets gang, aldringens     
              mirakler og kroppens fantastiske muligheter – pakket inn av Trond-    
              Viggos udødelige sanger. Arr: Ullensaker kulturhus 
 
Torsdag 9. mars   Riksteatret: Stormfulle høyder kl. 1900, Ullensaker kulturhus     
              En medrivende og vakker historie om klasseforskjeller, hevn og umulig  
              kjærlighet. Emily Brontës romanklassiker «Stormfulle høyder» er en av  
              tidenes største kjærlighetsfortellinger. Med Riksteatret får du oppleve en 
              moderne versjon av den britiske klassikeren. Arr: Ullensaker kulturhus 
 

Torsdag 23. mars   Ole Ivars - Avskjedsturné kl. 1900, Ullensaker kulturhus       
               Med konserten, «TAKK FOR ALLE FINE ÅR», vil Ole Ivars vil for siste 
               gang gi publikum gleden av å høre dem i kulturhus, konserthus og fra  
               andre populære scener. De lover et variert utvalg fra innspillingene  
               sine. De største hitene blir selvfølgelig servert, samt noen låter de selv 
               liker godt.  Arr: Ullensaker kulturhus 
 
 
For full oversikt over arrangement se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

10.—19. mars     Lokal Kulturuke 2023 i Ullensaker     

              Ullensakers kulturaktører inviterer til kulturfest!  
               

              Kulturuka er det lokale kulturlivets egen store, årlige markering  

              - en uke for og med alle kulturinteresserte i Ullensaker 
 

              Programmet kommer i postkassen til alle husstander i Ullensaker  

              ca. 10 dager før Kulturuka starter. Det vil også være tilgjengelig på bl.a.  

              bibliotekene, servicetorget, foajeen kulturhuset og informasjonen på  

              Jessheim storsenter, samt på www.ullensaker.kommune.no 

 
Kulturskole for voksne! 

I løpet av våren har du mulighet å møte kulturskolens profesjonelle pedagoger, for å lære 
innen fagene musikk, dans og visuell kunst. Vi møtes en torsdag  i måneden kl. 10-13 på 

Ullensaker kulturskole der dere får prøve på, lære og utfolde dere kreativt i et trygt felleskap.  
 

Du er varmt velkommen uansett forkunnskap og tidligere erfaring. 
Kom å ha det gøy sammen med andre kulturinteresserte voksne. 

 
Tilbudet er gratis, og lunsj er inkludert. 

26. januar, 16. februar, 23. mars, 20. april, 25. mai og 8. juni.  
 

For mer info se www.ullensaker.kommune.no/kulturskolen  
Påmelding & spørsmål: kulturskolen@ullensaker.kommune.no / tlf.  45720298 
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Trim for seniorer  
 

Se aktivitetsoversikt for Ullensaker  
på første grønne side bak 

www.ullensaker.kommune.no 
 

Fysisk aktivitet gir overskudd! 

 

Sterk og stødig! - Gruppetrening for seniorer 
Hender det at du føler deg ustø? Er du 65+? Merker du at balansen ikke er like god som før? 

 
Sterk og stødig er gruppetrening for seniorer, med fokus på balanse og styrke i beina.  

Du trenger ikke ha noen erfaring med trening fra tidligere, men du må kunne gå innendørs 
uten hjelpemiddel. Treningen varer en time og gjennomføres en gang i uka, på dagtid:  

Nore Velhus (Nordkisa), Gystad Velhus (Ekornrud), Lykkebo (Jessheim), Kløfta IL (Kløfta) 
 

Tilbudet er gratis. For nærmere informasjon om tidspunkter og påmelding,  
kontakt Frivilligsentralen tlf. 902 96 332 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  

Arr: Ullensaker kommune v/ Helse og mestringstorget i samarbeid frivillige instruktører 

Samtalegruppe for pårørende til personer med demens 
 

Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i  
lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å takle hverdagen. 

 
Gratis samtalegruppe kl. 13.00-15.00: 

24. januar, 21. februar, 21. mars, 25. april og 23. mai. 
Sted: Kløfta bo- og aktivitetssenter, Hellenvegen 10 

 
Påmelding til Ullensaker kommune:  

Demensrådgiver Hanne Lerdahl flf: 909 80 382     
Demenskoordinator Grethe Sveum tlf: 913 68 936 

 

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 
 
 



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  

• Arrangement/aktivitet: mandag 13.00, Jessheim bibliotek 

Veksler mellom Lesesirkel, Delt leseopplevelse, Strikk og lytt og BokPrat m/ bibliotekarene. 

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

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

Øvre Romerike Pensjonistuniversitet 
1. torsdag i måneden i Ullensaker kulturhus er det medlemsmøter m/foredrag  

e.l. unntatt juli og august. Foredrag kl. 12.15. Musikalsk innslag fra kl. 12.00.  

Salg av kaffe fra kl. 11.30. Kaffe kr. 30/ vaffel kr. 30. Inng.for ikke medl. kr. 100/ 

medlemmer gratis. Alle er velkomne til møtene, men det er kun de over 60 år som kan bli  

medlem. For mer info: 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 
 

Frivillighetens hus, Jessheim 
•  

• Pakkhusets kulturkafé fredag kl. 1030-1200 

• Høvleri kafé man—fred kl. 1000-1400/lørd-sønd kl. 1100-1400 

• Matutdeling til de som trenger et supplement i en kort periode til egen husholdning  

torsdager kl. 1600-1700 

• Datakafé og Senior-data: tirsdager kl. 1330-1430. Arr: Seniornett Ullensaker  

• Bingo mandag kl. 1100-1230 

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

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

Arr: Ullensaker husflidslag, Frivilligsentralen 

• Strikkegruppe - for deg som kanskje trenger litt hjelp tirsdag kl. 1100-1300 

• Maleklubb onsdag kl. 1000-1400 

• Seniordans tirsdag kl. 1600-1800. Arr: Jessheim seniordans 

• Vevklubb annenhver mandag (oddetallsuker) kl. 1300-1600 

• NA-Anonyme narkomane: torsdag kl. 1800-2100, 2. etg. Høvleri kafé 

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 
 

Jessheim og Hovin menighet 

• Morgenbønn onsdager kl. 0900-0910 (følger skoleruta), Jessheim kirke 

• Middagsbønn torsdager 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 tirsdager kl. 1830-2030, 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) 

• 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 kl. 10.15: Fellestrim i Gystadmyr Kafé for beboere, besøkende og 

brukere av dagsenteret 

• Tirsdag kl. 12.00: Motivew-sykkeltur i Gystadmyr Kafé/trimrom 

• Tirsdag 14. februar  kl. 11.30: Valentinesarrangement (egen invitasjon) 

• Onsdag kl. 11.00: Ragnar Lundsten synger og spiller piano i Gystadmyr 

Kafé (annenhver uke, enkel servering). 

• Torsdag kl. 11:00: Aktivitetskoordinator har eget opplegg for avdelingene på 

torsdager 

• Torsdag kl. 17.00: Andakt i Gystadmyr Kafé  

• Fredag kl. 11.30: Bingo og kaffe- og kakeservering den siste fredagen hver 

måned (20kr per brett, 2 spill) 

• Konsert med Akershus Musikkråd på fastgitte datoer . 

           

           Gystadmyr Kafé har åpningstid fra 10.30-15.30. Her er det salg av baguetter, 

           smørbrød, varmmat, toast, kaker, mineralvann, kaffe, salatbar på torsdager. 

           Servering av middag fra kl. 13.00. 
           

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 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 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: 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 tlf. 902 96 332 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  

 

• Seniordans Jessheim Tirsdag kl. 1600-1800, Frivillighetens hus, Sveavegen 36, Jessheim 

  Kontakt: Inge-Lise Dønnessen tlf. 404 77 100/  bhaloma.ild@gmail.com 

 

• Seniordans Kløfta Onsdag kl. 1800-2000, Kløfta velhus 

Kontakt: Kirsten Gravdal tlf. 97 53 96 84/ kirsten.gr@live.no  

 

• Sterk og stødig! Gruppetrening for seniorer For nærmere info. om tidspunkter og  

påmelding, kontakt Frivilligsentralen tlf.902 96 332 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.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 er  det samling på   

       Gjestad bo– og akt. Kontakt: Jorunn Ringen jorun.ringen@hotmail.com / tlf. 480 95 597  

     - Kløfta torsdag kl. 1100. Oppmøte v/Apoteket, Romerikssenteret. Etter turen er det samling   

        å Kløfta bo– og aktivitetssenter. Kontakt: Hilde B.Westheim tlf. 930 52 231  

 

• Ullensaker Sanitetsforenings eldretrim 

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

Kontakt: Wenche Fagerlid ullensaker.sanitetsforening@gmail.com / tlf. 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: Anne Marit Vestengen tlf. 991 55 503 / annem70@online.no  

• Kløfta Seniorforening 

    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 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/

