
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN  
I ULLENSAKER 

Lørdag  1. april   Kulturkafeen: Minnekonsert for Liv Syltevik v/ Hans Østeng og  
             Ole Kristian Fredriksen kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Mandag 3. april   Jessheim i eldre tider  kl. 1215-1300, Gjestad bo– og aktivitetssenter 
             Mats Ljøgot fra Ullensaker historielag forteller om Jessheim i eldre tider. 
             Arr: Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
 
 
Mandag 3. april   Kveldskomma' med forfatterbesøk av Øystein Wiik  
             kl. 1900, Jessheim bibliotek 
             Forfatterbesøk med Øystein Wiik, samt boktips for påskelektyren av  
             bibliotekarer ved Ullensaker bibliotek. Øystein Wiik har en lang karriere     
             som sanger, skuespiller og musikalforfatter bak seg. I 2010 debuterte han   
             som romanforfatter med "Dødelig applaus", en krimfortelling fra opera- 
             miljøet, med Tom Hartmann i hovedrollen. 
             Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Tirsdag 4. april   Frode Johansen & Jim Oddwinds kl. 1800, Lykkebo 
             Frode Johansen underholder med "Visene du husker".  
             Jim Oddwinds spiller. Entre kr 100. Alle er hjertelig velkommen. 
             Arr: Gardermoen pensjonistforening  
 
Tirsdag 4. april   Strikkekafé kl. 1900, Kløfta bibliotek 
             Vi hygger oss med håndarbeid. Utlodning. Salg av kaffe og kaker.  
             Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
 
 

Den Kulturelle Spaserstokken - livsglede for seniorer! 
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 kulturkontoret  
utarbeidet en månedlig oversikt over noen av de kulturtilbud i vår kommune som  

også kan passe for seniorer.  
 

Bruk kultur og bli en vinner! 

APRIL 
2017 



Tirsdag 4. april   Skravlekveld kl. 1900 i Alfhallen, Borgen 
             Børge-Borgere inviterer til uformelt treff der det er fritt frem og komme med  
             de gode historiene. Bevertning kr. 20,-. 
             Arr: Børge-Borgere  www.borgeborgere.no     
 
 
 
 
 
Onsdag 5. april   Møte med minner kl. 1100-1400, Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 
             Ullensaker museum inviterer til en hyggelig og uformell setting hvor  
             beboerne og besøkende kan få se en mini-utstilling med bilder og gjen-    
             stander, som de forhåpentligvis vil kjenne igjen og ha glede av å mimre om.  
             Servering av kaffe og vafler. Arrangementet er åpent for alle.  
             Arr: Ullensaker museum www.mia.no/ullensaker 
 
Onsdag 5. april   Bokprat med bibliotekar Lena Sjøstrøm Møller kl. 1200, Kløfta bibliotek 
             Bok-kaffe. Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
             www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
 
 
Onsdag 5. april   Temakafé for kreftpasienter og pårørende  
             kl. 1200-1400, Frivilligsentralen 
             Tema: Tannhelse og kreftbehandling v/Nina Engstad og Ellen Moen,  
             kreftkoordinatorer i Eidsvoll og Ullensaker.  
             Temakaféen er et møtested for kreftrammede, pårørende og etterlatte.  
             Kom innom for en kaffe, en matbit og en hyggelig samtale med andre som  
             har erfaringer med kreft. Ingen påmelding. Gratis. Annen hver onsdag.     
             Arr: Kreftforeningen www.kreftforeningen.no/tilbud/ 
 
Onsdag 5. april   Ull/Kisa IL sin historie kl. 1900 i Jessheim is- og flerbrukshall 
             Kåseri v/ Nils Kristen Wiig. 
             Arr: Ullensaker historielag www.klubbinfo.no/ullhist/index.html 
 
 
 
Onsdag 5. april   Luther og kirkemusikken kl. 2030, Ullensaker kirke 
             Gallerikonsert med foredrag. Klassisk orgelmusikk, New Orleans-jazz,     
             Bach`s Toccata og fuge i D-moll m.m.  
             Arr: Ullensaker menighet www.kirkerull.no  
 
 
Torsdag 6. april   Jødiske barn og unge tidsvitner på flukt fra det norske holocaust 
             kl. 1200, Ullr, Ullensaker kulturhus 
             Foredrag v/ historiker Birgit Rimstad.  
             Møtene starter med et musikalsk innslag. Bill: medl. gratis/ ikke medl. kr. 80. 
             Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no 
 
 
Torsdag 6. april  Håndarbeidskafé kl. 1900, Sundbytunet, Jessheim 
             Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
 
 
 



Torsdag 6. april  Benny Borg - Eventyret Evert kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             Benny Borg er Norges suverene ener på musikalsk historiefortelling. Nå    
             gir han deg hele historien om Evert Taube. Med lun humor, varm  
             beundring og ekte medfølelse synger og forteller Benny Borg om Evert     
             Taube, en av sine store helter. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Torsdag 6. april  Tur til Sverige 
             Avreise kl. 0900 Gjestad, Kl. 0915 Kløfta. Bill: 250. Fortløpende påmelding  
             Ullensaker Frivilligsentral v/Rita Fjeld Hovden  
             tlf. 66 10 84 38 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 8. april   Kulturkafeen: Om LHL-bygget & generelt om helse og sosial i  
             Ullensaker kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Om LHL bygget & generelt om helse og sosial i Ullensaker v/ Ståle Lien    
             Hansen, leder av hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg.          
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 15. april  Påskeaften kl. 1700, Frivilligsentralen 
             Ta med venner og kjente for sosialt samvær, mat og kaffe.  Utlodning. 
             Hjertelig velkommen til alle. Arrangementet støttes av Grefsen Eiendom. 
             Arr: Røde Kors Ullensaker og Frivilligsentralen 
  
 
Onsdag 19. april  Bok-kaffe med Grete Heide kl. 1200, Kløfta bibliotek 
             "Ottar" talte om det man tiet om. Grete Heide snakker om Elise Ottesen-   
             Jensen 1886-1973. Elise Ottesen-Jensen var norsk-svensk journalist,  
             forfatter og seksualpedagog. Gjennom et langt og dramatisk liv kjempet hun 
             for seksualopplysning, prevensjon og en mer liberal abortlovgivning, og hun 
             var en pioner når det gjaldt å endre holdningene til homoseksualitet.  
             Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
             www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Onsdag 19. april  Demens hos yngre og eldre kl. 18.00 på Gjestad bo- og aktivitetssenter 
             Åpent møte med lege og førsteamanuensis Tor Rosness Mulighet for dialog 
             og spørsmål etter foredraget. Enkel servering. Utlodning. Fri entré.  
             Arr: Ullensaker Kommune v/ demenskoordinator, Ullensaker demens-     
             forening, Frivilligsentralen i Ullensaker 
 
Lørdag 22. april   Kulturkafeen—Vera Lynn v/ Underholdningsvogna  
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
 
Søndag 23. april  SKRUK kl. 1800, Jessheim kirke 
             Konsert med koret SKRUK under ledelse av Per Oddvar Hildre, bedre kjent  
             som «Prots». SKRUK ble startet i 1973, og har gjennom alle disse årene   
             vært en plogspiss og grensesprenger innen norsk kormusikk. Koret er  
             basert på Sunnmøre, og har gitt ut nærmere 30 album. Nå har du mulighet  
             til å oppleve en à cappella-konsert med dette prisbelønte koret i nybygde   
             Jessheim kirke.  
             Arr: Hovin menighet www.kirken.no/ullensakerkf 
 



Mandag 24. april  Lesesirkel på Jessheim bibliotek kl. 1300, Jessheim bibliotek 
             Dagens bok: Fortellingen om øde av Ida Hegazi Høyer  
             Lesesirkelen er et tilbud til voksne som liker å lese, og som har lyst til  
             snakke om og diskutere bøker. Her er det ingen påmelding, men du bør ha  
             lest boka på forhånd. Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
             www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Tirsdag 25. april  Ullensaker—bygda i endring kl. 1900 på Ullensaker museum 
             Kåseri v/ Trond Lyftingsmo om Ullensaker - bygda i endring. Bill: 100. 
              Arr: Foreningen Norden Ullensaker, Ullensaker museum  
             www.mia.no/ullensaker 
  
 
 
Onsdag 26. april  Bok-kaffe med Dag G. Schøyen om samfunnsansvar og etikk  
             kl. 1200, Kløfta bibliotek 
             Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
             www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
 
 
Lørdag  29. april  Kulturkafeen: Ønsketimen v/ Rolf & Håvard  
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
    
 
 
NB! For oppdatert oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 
 

Kommer… 
 
Torsdag 15. juni  Hemmelig tur ned Frivilligsentralen 
             Bli med på en ny spennende dag til et sted, vi ikke har besøkt før. 
             Pris kr. 600,- pr. pers. Fortløpende påmelding. Ullensaker Frivilligsentral  
             tlf. 66 10 84 38 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
 
Onsdag 9. aug.   Mesterverket Peer Gynt 150 år!  
             Peer Gynt blir regnet som et mesterverk i verdenslitteraturen, og i 2017 er   
             det 150 år siden Henrik Ibsen skrev den berømte teksten. Du får se Nils Ole 
             og Jakob Oftebro for første gang på teaterscenen sammen – og begge i  
             rollen som Peer Gynt. Overnatting.  Fortløpende påmelding. Ullensaker  
             Frivilligsentral tlf. 66 10 84 38 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
 
Onsdag 23. aug.  Dagfinn Lyngbø - Supersmud kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             Dagfinn Lyngbø kommer endelig tilbake til Jessheim og Ullensaker Kultur  
             hus med et nytt soloshow! Forestillingen har fått navnet «Supersmud» og   
             hadde premiere på Ole Bull Scene i Bergen og spiller etter nyttår på Latter i  
             Oslo. Forestillingen har pr. i dag solgt over 65.000 billetter. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
18. – 20. sept.    Lyst til å oppleve høst på Svalbard? 
             Frivilligsentralen planlegger tur 18. til 20. i september 2017. Pris ca.       
             kr. 9.000 inkl. fly, hotell 2 netter i dobbeltrom, mat omvisning og aktiviteter. 
             Fortløpende påmelding. Ullensaker Frivilligsentral  
             tlf. 66 10 84 38 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  



 
Kong Ubu av Alfred Jarry 

Kong Ubu ble urframført i 1896. Det skapte skandale og gjorde at Alfred Jarry 
ble berømt over natta. Det som provoserte var det direkte språket og den 
åpenbare harseleringa med maktens representanter. Historien er en variant av 
Macbeth.  
 
Forestillingen passer for elever i ungdomsskolen og videregående. 
Varer 1 time og 20 min. 
Premiere i Stallen fredag 31. mars kl. 18.30. 
Spilles: 1., 2., 3., 5. og 6. april kl. 18.30.  
 

Måken 
Slik verdenssituasjonen er nå "Alle tenker på seg, ingen tenker på meg...".  
«America first» er det nye slagordet. Det har blitt for mange internasjonale av-
taler. For mye lover og regler. Da er det mere gøy med improvisasjon. Og hvis 
jeg er stor og sterk er det enda mere gøy. Sånn som med Russland. Dessuten 
er politikk kjedelig! Det er mye som er mere kult! Lykkelige mennesker f.eks. og 
likes. Og selfies. Det er så mye trist og leit her i verden at det til å gråte av.  
 
Varer ca. 2 t og 15 min. 
Spilles på Loftet torsdag 30. og 31. mars og 1. og 2. april kl. 18.30.  

 
Den gale fra Chaillot 

Hvor mange kvinner må til for å redde verden fra en mafia som kun er 
opptatt av økonomisk gevinst gjennom misbruk av jordens ressurser, en 
mafia som driver rå økonomisk spekulasjon og som skruppelløst overser 
de konsekvenser dette har for miljøet, både lokalt og globalt?  
 
Premiere i Storsalen, onsdag 29. mars kl. 18.30. 
Spilles: 30. og 31. mars og 1., 2., 4. og 5. april kl. 18.30. 

                Varer 2 timer 15 min. inkl. pause.  
 
Musikalen Into the woods - Langt inn i skogen 

Fire eventyr utspilles parallelt. I første akt ender eventyrene som vi er 
vant til: Askepott har fått sin prins. Rødhette er ute av ulvens mage.  
Rapunsels prins har fått igjen synet og de lever lykkelig med sine  
tvillinger. Jack er rik etter å ha stjålet masse gull fra kjempene i det blå.  
 
Varer ca. 2t og 30 min. 
Premiere i Teaterlåven lørdag 1. april, kl. 18.30. 

                 Spilles: 2., 4., 5., 6., 20., 21. og 22. april kl. 18.30.  
 
 

 
 Billetter  

Tlf. 63 97 09 10 (kl. 0830-1530) / post@romerike.fhs.no /kjøpes i døra 
 

NB! For oversikt over alle forestillingene se www.romerike.fhs.no 

ROMERIKE ROMERIKE ROMERIKE ROMERIKE     

FOLKEHØGSKOLE 



Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
 
Mandag 3. april   Jessheim i eldre tider  kl. 1215-1300, Gjestad bo– og aktivitetssenter 
             Mats Ljøgot fra Ullensaker historielag forteller om Jessheim i eldre tider. 
             Arr: Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
 
 
Onsdag 5. april   Påskelotteri & servering av kaffe og påskekake kl. 1130, dagsenteret 
             Servering av kaffe og påskekake. Trekning kl. 1200. 
 
             
  
 
Fredag 21. april   Kontaktsalg selger vårklær kl. 1030-1530, Gjestad kafe 
 
Fredag 28. april   Hytteturen kl. 1045-1115, Gjestad kafé 
             Hytteturen er en cabaret om den tiden da hytter var små, lå øde til, hadde  
             utedo og ikke innlagt vann. Her får vi musikalske minner om bilreisen til   
             hytta, reiseradio og bål og dans på stranda i Setesdal   
             Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 
 
Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 
 
 
Onsdag 5. april   Møte med minner kl. 1100-1400, Gystadmyr kafé 
             Ullensaker museum inviterer til en hyggelig og uformell setting hvor  
             beboerne og besøkende kan få se en mini-utstilling med bilder og gjen-   
             stander, som de forhåpentligvis vil kjenne igjen og ha glede av å mimre om.  
             Servering av kaffe og vafler. Arrangementet er åpent for alle.  
             Arr: Ullensaker museum www.mia.no/ullensaker 
 
Tirsdag 18. april  F est med sykehjemmets venner kl. 1800, Gystadmyr kafé 
            Underholdning. Servering. Utlodning. Fri entré.  
            Arr: Sykehjemmets venner 
 
 
Mandag 24. april  Ettermiddagskino kl. 1700, Gystadmyr kafé 
             Film blir annonsert senere. Følg med på plakater. 
 
 
 
 
Fredag 28. april   Hytteturen kl. 1200-1230, Gystadmyr kafé 
             Hytteturen er en cabaret om den tiden da hytter var små, lå øde til, hadde  
             utedo og ikke innlagt vann. Her får vi musikalske minner om bilreisen til   
             hytta, reiseradio og bål og dans på stranda i Setesdal   
             Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



 
Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
 
Mandag 3. april    Hyggekveld kl. 1830, Hellen kafé 
              Underholdning. Bevertning. Loddsalg. Fri entré.  
              Arr: Civitan Club Ullensaker 
 
 
Tirsdag 4. april    Påskesalg kl. 1000, Biblioteket 
              Salg av  håndarbeid laget på aktivitetssenteret. 
              Servering av eggedosis. 
 
 
 
Tirsdag 11. april   Påskefrokost kl. 1000, Hellen kafé 
              Velkommen til en hyggelig morgenstund. Servering av enkel frokostbuffé 
              Kr. 50,- pr pers. Påmelding og betaling innen 6. april til Hege i  
              resepsjonen tlf. : 66108800 
 
 
Torsdag 20. april   Veterankorpset spiller vårtoner kl. 1830, Hellen kafé 
              Musikk for livsglede og kvalitet i hverdagen. Lett underholdningsmusikk  
              v/ Ullensaker veterankorps. Servering av kaffe og kake. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker veterankorps 
 
 
 
Mandag 24. april   Hytteturen kl. 1500-1530 Hellen kafé 
              Hytteturen er en cabaret om den tiden da hytter var små, lå øde til, hadde 
              utedo og ikke innlagt vann. Her får vi musikalske minner om bilreisen til  
              hytta, reiseradio og bål og dans på stranda i Setesdal   
              Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 

Trim for seniorer  
 

Se aktivitetsoversikt for Ullensaker  
på første grønne side bak 

www.ullensaker.kommune.no 
 

Fysisk aktivitet gir overskudd! 



FASTE AKTIVITETER 
 
 

Øvre Romerike Pensjonistuniversitet, Ullensaker Kulturhus 
Medlemsmøter m/foredrag eller lignende første torsdag måneden kl. 1200,  
unntatt juli og august. Alle er velkomne til møtene, men det er kun de over 60 år  
som kan bli medlem. Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no  

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

Underholdning, bevertning og utlodning. Fri entré. 
 

• Søndagslunsj siste søndag i måneden. kl. 1300-1500, Frivilligsentralen 
Er du ensom eller sliter i hverdagen? Her kan du finne et nettverk av medmennesker.  
De spiser god mat, sitter å snakker sammen og noen ganger er det underholdning. 
Behov for skyss? ring Mette tlf. 414 15 196/ Egil tlf. 951 94 685.  
Lunsj m/evt. skyss kr. 25,-. 

 

Mer info: www.rodekors.no 

Gardermoen Kulturpark 
 

• Forsvarets Flysamling www.flysam.no  
For tiden stengt, men vil gjenåpne for publikum 1. halvår 2017. Se nettside for info. 

• SAS Museet www.sasmuseet.net  
Tirsdag kl. 1000-1500 og søndag kl. 1200-1600. Utkikksplattformen er åpen  

 alle dager, hele døgnet, hele året. Utkikkstårnet åpent samtidig med museets åpningstider. 
 Fri entré. 

• Ullensaker Museum www.mia.no/ullensaker 
12. juni - 4. september: Åpent tirsdag-torsdag kl. 10-15 og søndag kl. 11-16. 
5. september - 11. juni: Åpent etter avtale 
Henvendelse til ullensaker.museum@mia.no eller tlf. 66 93 66 47 

Ullensaker Kino 
For kinoprogram se www.ullensakerkino.no. 
Billetter kan kjøpes i kiosken på kulturhuset fra kl. 1200 på hverdager og fra 30 min. før  
første forestilling i helgene, billettautomat i foajeen eller Internett.  
Seniorkino— annenhver onsdag kl. 1330 

Ullensaker Bibliotek  
• Lesesirkel for voksne; utvalgte mandager kl. 1300, Jessheim bibliotek 
• Komma´- litteratur og kultur i fokus; siste mandag i mnd. Kl. 1300, Jessheim bibliotek 
• Bok-kaffe; onsdag kl. 1200, Kløfta bibliotek 
• Jessheim bibliotek åpent: man/ons kl. 10-16, tirs/tors kl. 12-19, fre kl. 12-16, lør 10-15 
• Kløfta bibliotek åpent: man kl. 11-18, tirs/ons kl. 10-16, tors kl. 12-19, lør kl. 11-14 
Mer info: www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 



Frivilligsentralen i Ullensaker  
 
•  

• Kulturkafeen: lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 
Foredrag spesielt for seniorer og/ eller underholdning med kulturelt innslag. 
 

• Turgruppe i skog og mark: Turene går til ulike steder på Øvre Romerike 

• "Livsgnisten" Gågruppe: Uansett vær og føre! 
Gå kort eller langt, sakte eller fort. Det viktigste er å være ute. Kr. 30,- 
- Tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivilligsentralen 
- Onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skol 

• Bingo: mandager kl. 1100 
• Bridge: torsdager kl. 1800 
• Gutteklubben: onsdager kl. 1000 
• Har du lyst er det lov - Sosialt treff med aktivitet: mand. fra kl. 1000 Kløfta velhus  
• Kreativt verksted for kvinner: onsdager og torsdager kl. 1000-1300 
• Maleklubb: torsdager kl. 1000-1400 
• Stikk innom: onsdager kl. 0900 
• Treffpunkt Ullensaker for yngre menn med flerkulturell bakgrunn onsdager kl. 

1700-1900 
• Vevklubb: annenhver torsdag 

 
Adresse: Dølivegen 3 (inng. F. Gjestad bo– og aktivitetssenter) 
Mer info: www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

 Menighetene i Ullensaker www.kirken.no/ullensakerkf 
 

Furuset menighet 
• Åpen Stue, 2. mandag i måneden kl. 1800-2000, Menighetsstua, Furuset kirke 
• Hyggetreff på Folkvang; 3. torsdag i måneden  kl. 1100-1330 fra feb-mai og sept-nov. 

2. torsdag i desember kl. 1800-2100. Ikke møte i januar og juni-august. 
• Åpen kirke, tirsdager kl. 1900-2100, Furuset kirke 
 

Hovin menighet (Jessheim) 
• Middagsbønn torsdag kl. 1200, Jessheim kirke (unntatt røde dager og juleferie) 
• Åpent hus torsdag etter middagsbønn, ca. kl. 1230-1330, Jessheim kirke 
• Hyggetreff m/ekstra program 1. torsdag hver 2. måned kl. 1230, Jessheim kirke/ Jessheim 

misjonssenter  
 

Mogreina menighet 
• Formiddagstreff 1. onsdag i måneden kl.1030 

Tur i nærområdet, og samling med mat og prat etterpå 
 

Ullensaker menighet (Kløfta) 
• Andakt annenhver tirsdag (oddetallsuker) kl. 1730, Kløfta bo– og aktivitetssenter 
• Hyggetreff  første onsdag i måneden kl. 1100, Menighetssalen, Ullensaker kirke 

Behov for skyss? Ring tlf. 63 92 65 20 
• Åpent Hus kl. 1100. 2, og 3. og 4. torsdag i måneden, Kløfta menighetssenter 



Bo– og aktivitetssentrene i Ullensaker 
 
Gjestad bo– og aktivitetssenter (tlf. 66 10 84 47) 

• Mandag: Høytlesning av dagens avis kl. 1030-1115, Biblioteket 
• Tirsdag: Strikkeklubb kl. 0930-1430, Aktivitetsstua 
• Tirsdag: Snekkerverksted kl. 0930-1430, vis à vis Gjestad kafé 
• Torsdag: Åpent Hus kl. 0930-1430, Aktivitetsstua 
• Torsdag: Snekkerverksted kl. 0930-1430, vis à vis Gjestad kafé 
• Torsdag: Bingo og kaffekos kl. 1100-1300. Kr. 30 pr.brett. Aktivitetssenter 
• Torsdag: Andakt (annenhver torsdag) kl. 1415, Toppen 
• 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: Høytlesning for beboerne kl. 1630 – 1730  
Arr: Røde Kors Ullensaker  

• Mandag: Gågruppe kl. 1100 (unntatt når det er kino) 
• Tirsdag: Høytlesning kl. 1030, Biblioteket  
• Onsdag: Sittetrim kl. 1100, Trimrommet 3. etg. 
• Onsdag: Danseringen Snurrebassen—kom og se de øver kl. 1800-2100 
• Torsdag: Jessheim Seniordans—kom og se/ bli med! kl. 1100-1330 
• Torsdag: Hobbytorsdag kl. 1100-1300, Dagsenteret 
• Torsdag: Andakt m/kaffe kl. 1700-1730. Kirkekaffe 1. torsdagen i mnd. 
• 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 (partallsuker): Andakt v/Ullensaker menighet kl. 1430, 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 (NB! Kløfta har ikke åpent fredag) 
 

• Mer info/ søknadsskjema: www.ullensaker.kommune.no  



Trim for seniorer www.ullensaker.kommune.no/aktiviullensaker 
 
• Treningsparker på Sand, Mogreina, Nordkisa, Algarheim og Nordbytjernet 

Enkle apparater som kan brukes av alle aldersgrupper. Informasjonsskilt viser hvordan  
apparatene skal benyttes. Arr: Ullensaker kommune v/park & idrett 

 

• Eldretrim Kløfta 
Gymnastikk og ballspill mandag og torsdag kl. 1400-1600, Kløftahallen 
Kontakt: Olav Kollberg. E-mail: olavkoll@gmail.com/ 911 46 934  
 

• Jentetrimmen—for godt voksne damer 
Gymnastikk og svømming tirsdag kl. 1900-2000,  
Allergot ungdomsskole, Jessheim.  
Kontakt: Sunni Skallerud. E-mail: sunniskallerud@hotmail.com / 908 50 133 
 

• Jessheim Trim & Jubel—for menn 50+ 
Trim, ballspill, badstue, svømming og sosialt samvær onsdag 
Allergot ungdomsskole, Jessheim 
Kontakt: Kjell Even Myrvold  tlf. 906 39 779/ 911 71 696  
 

• Kløfta ILs seniortrim 
Sirkeltrening tirsdag kl. 2000-2100 gymsal, Vesong ungdomsskole. 
Kontakt: Terje Sveen. E-mail: sveen@svetech.no 
 

• "Livsgnisten" Gågruppe 
Uansett vær og føre! Gå kort eller langt, sakte eller fort. Det viktigste er å være ute. Kr. 30,-. 
- Mandag kl. 1030. Oppmøte: Gystadmyr bo- og aktivitetssenter  
- Tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivilligsentralen 
- Onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole 
Kontakt: Frivilligsentralen. E-mail: frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66 10 84 38 
 

• Seniordans Jessheim 
Kontakt: Inge-Lise Dønnessen tlf 404 77 100. E-mail: bhaloma.ild@gmail.com 
 

• Seniordans Kløfta 
Kontakt: Kirsten Gravdal tlf. 97 53 96 84/ E-post: kirsten.gr@live.no  
 

• Ullensaker Revmatikerforenings gågruppe 
- Jessheim: Torsdag kl. 1200. Oppmøte v/Bahustunet, Gjestad. Etter turen, lang eller kort,  
   er det samling på Gjestad bo– og aktivitetssenter hvor hver og en kjøper kaffe selv.  

 - Kløfta:  Torsdag kl. 1100.  Oppmøte v/apoteket, Romerikssenteret. Etter turen, lang eller  
     kort, er det samling på Kløfta bo– og aktivitetssenter hvor hver og en kjøper kaffe selv.  
  Kontakt: Jorunn Ringen. E-mail: jorun.ringen@hotmail.com / 480 95 597  
 

• Ullensaker Sanitetsforenings eldretrim 
Mandag kl. 1100 (ikke i skoleferier), Lykkebo, Jessheim 
Sosialt samvær med allsang etter trimmen.  
Kontakt: Gunn-Marit Sigvartsen. E-mail: gums30@hotmail.com / 416 99 145 



SPØRSMÅL?  
 
Kulturkontoret v/ Kathrine Øynebråten tlf. 66 10 81 94 
E-post: ullensaker.kulturkontor@ullensaker.kommune.no  
Se også www.ullensaker.kommune.no/denkulturellespaserstokken 
 
NB! Forbehold om endringer i programmet. 

Kulturtilbud spesielt for seniorer 
• Kisa Pensjonistkor 
  Kontakt: www.kirkerull.no/  se under Furuseth 
 
NB! For fullstendig oversikt se www.ullensaker.kommune.no/lagogforeninger 
 

Pensjonistforeninger og andre 
• Fagforbundet Ullensaker - Pensjonistutvalget 
    Kontakt: Roar Kjus tlf. 902 09972 / E-post: roarkjus@online.no 
• Forsvarets Seniorforbund avdeling Gardermoen 
    Kontakt: Tore Imsgard tlf. 907 94 335/ E-post: t-imsga@online.no  
• Forsvarets Seniorforbund avdeling Øvre Romerike  
    Kontakt: Harald Blakseth tlf: 416 99 745/ E-post: oevreromerike@fsforb.no 
• Gardermoen Pensjonistforening 
    Kontakt: Evy Westerheim tlf. 480 03 913/ E-post: evy.westerheim@gmail.com 
• Kløfta Eldretreff 
    Kontakt. Tove Stenvik Nilsen tlf. 63 98 18 65 
• Kløfta Pensjonistforening 
    Kontakt: Olav Kollberg tlf. 911 46 934/ E-post: olavkoll@gmail.com 
• LOP Øvre Romerike lokallag (Landslaget for Offentlige Pensjonister) 
    Kontakt: Petter Olsen /E-post: pegeolsen@gmail.com  
• Seniorklubben Avinor - Gardermoen 
    Kontakt: John Breifjell tlf. 63 82 04 45 
• Øvre Romerike Pensjonistuniversitet 
  Kontakt: jogi-ba@online.no / www.pu-jessheim.no  
 

Interessegrupper for seniorer 
• Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum 
    Kontakt: Odd Gunnar Olsen tlf. 907 87 420/ E-post: od-gunno@online.no  
• Ullensaker Eldreråd 
    Kontakt: leder Jan Bye Iversen tlf. 924 48 993 / E-post: jbye@online.no 
• De Eldres Boligsparingsklubb (DES) Ullensaker 
    Kontakt: Jorun Ringen tlf. 48 09 55 97/ E-post: jorun.ringen@hotmail.com  


