
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN  
I ULLENSAKER 

Søndag 1. april    Påskeblues med Larsen`s Last Chance  
              kl. 2100, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Larsens`s Last Chance kan se tilbake på 30 år som band, og dagens  
              besetning teller fortsatt flere som var med fra starten! Bill: 200. 
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.kretiogpleti.no 
 
Tirsdag 3. april    Kløfta kulturkafé: Livet til W.A. Mozart med musikk v/ Sabine  
              kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
              Bill: 50 inkl. servering. Utlodning.  
              Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  
              www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

 
Onsdag 4. april    Bok-kaffe: Bokprat med ungdomsbibliotekar Mia Sørlie Heranger 
              kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære drypp 
              fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Enkel servering.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Onsdag 4. april    Håndarbeidskafé kl. 1900, Jessheim bibliotek 
              Vi hygger oss med håndarbeid. Gratis deltakelse.             
              Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
 
Torsdag 5. april    Fremtidens helsesenter kl. 1130, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Foredrag v/ prosjektleder i DGI Ivar Sunnset.  
              Fra kl. 1130 er den anledning for kjøp av kaffe og vaffel kr. 30.  
              Sosialt samvær inntil underholdning kl. 1150. Foredraget starter kl. 1200. 
              Bill: medl. gratis/ ikke medl. kr. 80. 
              Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no 
 
Fredag 6. april    Prisen kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Riksteatret på turné. Spennende, opprivende og underholdende teater av  
              Arthur Miller, en av de store amerikanske dramatikerne. I dette kammer-  
              spillet står et arveoppgjør i sentrum - og Riksteatrets oppsetning byr på et  
              stjernelag av skuespillere: Kim Haugen, Helge Jordal, Iren Reppen og  
              Per Frisch. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 

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 2018 



Lørdag 7. april    Kulturkafeen: Hans Østeng kåserer om Vinje 
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 7. april    Stina Stenerud & her Soul Replacement 
              kl. 2000, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Soul to the people! Stina Stenerud & her Soul Replacement kommer  
              tilbake til Jessheim! Stina Stenerud & her Soul Replacement stod sist på   
              scenen i Kong Rakne høsten 2015 med sitt utvidede «soul-storband», og  
              har spilt flere ganger under Jessheimdagene. Til Kreti kommer de i det    
              klassiske band-formatet der de startet for 10 år siden. Bill: 250. 
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.kretiogpleti.no 
 
Tirsdag 10. april   Borgens utvikling kl. 1900, Borgen skole 
              Informasjonsmøte om Borgens utvikling v/ ordfører Tom Staahle.  
              Arr: Børge-Borgere, Borgen vel www.borgeborgere.no 
 
 
 
Onsdag 11. april   Bok-kaffe: Bokprat med bibliotekar Lena Sjøstrøm Møller 
              kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære drypp 
              fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Enkel servering.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Onsdag 11. april   Temakafé for kreftpasienter og pårørende:  
              Ventesorg v/Anne-Berit Davan kl. 1900-2030, Frivilligsentralen 
              Fokus på ulike temaer som mestring, humor, kulturelle innslag, den gode  
              dialogen, aktiviteter og fagtemaer. Ingen påmelding. Gratis. Annen hver   
              onsdag. Arr: Kreftforeningen www.kreftforeningen.no/tilbud/ 
 
Onsdag 11. 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 
 
 
Torsdag 12. april   Fotokafé kl. 1800, Frivilligsentralen  
              Grunnleggende veiledning for deg som er glad i å fotografere og som  
              ønsker å lære mer. Gratis deltakelse. Ingen påmelding 
              Arr: Ullensaker kunstforeningen fotogruppa, Frivilligsentralen          
              www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Torsdag 12. april   Tine Thing Helseth Band kl. 2000, Herredshuset 
              Høsten 2017 slapp Tine Thing Helseth sitt nye album "Never Going Back", 
              og dette er noe helt annet enn hva vi har hørt fra henne tidligere. Her  
              møter vi Tine som en stilsikker singer-songwriter. Med seg til  
              Herredshuset har hun med seg et knippe dyktige musikere. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Torsdag 12. april   Roser og hageglede kl. 1845, Jessheim bibliotek 
              Dag Lyngar er en av Norges fremste eksperter på roser.  
              Arr: Ullensaker hagelag  
              www.hageselskapet.no/akershus/lokallag/ullensaker-hagelag/  



Lørdag 14. april   Kulturkafeen: Underholdning v/ Duomix og Ullensaker kulturskole 
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 14. april   Båltur i Rambymarka. Oppmøte Skogmo skole 
              Bål i Rambymarka med både kort og lang løype.  
              Mer info www.facebook.com Søk: Ullensaker turlag 
              Arr: Ullensaker turlag 
 
 
 
Lørdag 14. april   Claudia Scott– 25 år`s Jubileum! kl. 2100, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Claudia Scott slapp høsten 2016 albumet “Let The Ribbons Fly”. Albumet  
              har fått fantastiske anmeldelser og ble nominert til Spellemann. ”Rockens  
              Førstedame”, ”Norges Americana dronning”, ”Norsk Countrys første     
              dame”. Superlativene har formelig haglet over Claudia Scott både LIVE og 
              på plate. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.kretiogpleti.no 
 
Søndag 15. april   Trollmannen frå Oz kl. 1700, Ullensaker kulturhus 
              Riksteatret på turné. Det er gått mange år siden sist Riksteatret satt opp   
              en skikkelig musikal. Når de endelig gjør det igjen har de like godt valgt en 
              av de store klassikerne: Trollmannen frå Oz. Bli med til den andre siden -  
              Somewhere Over the Rainbow! 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Mandag 16. april   Fiende eller forbundsfelle? kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek 
              Foredrag v/ Frode Færøyvik førsteamanuensis fra Norges Hjemmefront   
              museum. Frode Færøy har skrevet en utførlig og kildebasert bok om den  
              kommunistiske motstandsbevegelsen og plasserer den i en større  
              strategisk og internasjonal sammenheng. Fri entré. 
              Arrangementet Komma' er et uformelt treffpunkt med litteratur og kultur i   
              fokus. Arr: Ullensaker bibliotek www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
 
Mandag 16. april   F35—mer enn et jagerfly kl. 1830, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Møt lederen for det norske kampflyprogrammet generalmajor Morten  
              Klever. Dette er en førsteklasses anledning til å finne ut hva slags våpen   
              Norges nye kampfly er.  
              Arr: Øvre Romerike forsvarsforening 
 
 
 
Onsdag 18. april   Bok-kaffe: Bjørn Anfindsen kåserer om Johan Falkberget 
              kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære drypp 
              fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Enkel servering.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Onsdag 18. april       Strikk med norsk ull kl. 1900, Herredshuset 
              Tone Skårdal Tobiassen og Ingun Grimstad Klepp presenterer ull-      
              prosjektet KRUS. Den norske ullas sterkeste karaktertrekk er at den har   
              god krus – og dermed god spenst og styrke. Likevel blir importert ull ofte   
              brukt i norske ullprodukter. Dette er en trend som kan snus med økt  
              kunnskap. Arr: Ullensaker Bygdekvinnelag, Ullensaker Husflidslag 



Torsdag 19. april   Om galskap og glede v/ Haagen Skjennum  
              kl. 1900, Kløfta gamle skole 
              Haagen Skjennum forteller om ”Galskap og glede” fra sin bok. 
              Arr: Venneforeningen Kløfta gamle skole 
 
 
Torsdag 19. april   Karin Krog & The In-Between-Times kl. 2000, Herredshuset  
              Norges jazzdronning Karin Krog fylte 80 år i 2017 og synger bedre enn    
              noen gang! Karin Krog er en gudebenådet formidler som tiltrekker seg et  
              begeistret publikum i alle aldre. Dette er musikk som favner utover det  
              dedikerte jazzpublikum.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 21. april   Kulturkafeen: Underholdning v/ Ullensaker spelemannslag  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Mandag 23. april   Lesesirkel på Jessheim bibliotek kl. 1300, Jessheim bibliotek 
              Dagens bok:  Et helt liv av Robert Seethaler  
              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  
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Tirsdag 24. april   Herman's Hermits kl. 2000, Ullensaker kulturhus 
              Back to the 60's! Britiske Herman's Hermits var et av de aller mest popu  
              lære bandene på 60-tallet. Du husker vel bandets største slager  
              No Milk Today? Gled dere til et herlig gjenhør med noen av 60-tallets aller  
              største hits! Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Onsdag 25. april   Bok-kaffe: Innleser Anders Ribu om lydbøker  
              kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære drypp 
              fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Enkel servering.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Onsdag 25. april   Temakafé for kreftpasienter og pårørende: Sykehusprest på A-hus  
              v/ Erik Mathisen, sykehusprest Ahus kl. 1200-1400, Frivilligsentralen 
              Fokus på ulike temaer som mestring, humor, kulturelle innslag, den gode  
              dialogen, aktiviteter og fagtemaer. Ingen påmelding. Gratis. Annen hver   
              onsdag. Arr: Kreftforeningen www.kreftforeningen.no/tilbud/ 
 
Torsdag 26. april   Viking i Kisi - et lite samfunn - en stor gåte kl. 1900, Folkvang 
              Jon Tore Beitnes vil fortelle om prosjektet Viking i Kisi og fabulere litt om   
              dette gåtefulle vikingsamfunnet som de mange gravhaugene og grav-    
              funnene gjenspeiler. 
              Arr: Ullensaker historielag 
 
Torsdag 26. april   Ingebjørg Bratland kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Ingebjørg Bratland bergtar publikum med sin klare, sterke stemme, ekte   
              fremførelse og fengende låter. Det er ingen overdrivelse å kalle artisten fra 
              Vinje for en aldri så liten popsensasjon. Høsten 2017 slapp hun også sitt   
              fjerde album "Hjarteskjell" til strålende anmeldelser. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 



Lørdag 28. april   Kulturkafeen: Underholdning v/ Lavvo gutta  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 28. april   Ingvard Ambjørnsen kl. 2000, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Ingvar Ambjørnsen og Tom Stalsberg returnerer til Jessheim etter  
              suksessen i mars i fjor! Med Ingvar Ambjørnsen denne kvelden har vi  
              journalist og poet Tom Stalsberg som tar rollen som konferansier,  
              følgesvenn  og bokbadevakt. Publikum har mildt sagt en interessant og   
              morsom kveld i vente! Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.kretiogpleti.no 
 
28. eller 29. april   Pilkurs i fletting av et tre til hagen 
              Kurset holdes av Laila Brotnow  i hennes hage på Algarheim. 
              Bill: 750 inkl. pil til et tre og servering. Det er plass til 10 deltakere per dag.  
              Hvem av dagene passer for deg? Frist for påmelding: 1 april.  
              Arr: Ullensaker hagelag www.facebook.com/Ullensakerhagelag/ 
 
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 
 
 
 
 
Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
 
Mandag 9. april    Kle deg! - Salg av klær kl. 1030-1530, Gjestad kafé 
 
 
 
 
 
Fredag  13. april   Allsang med Kristine og Vegard kl. 1030-1100, Gjestad kafé       
              Kristine og Vegard er et nytt bekjentskap. De har lang fartstid som under 
              holdere. På denne turneen vil de holde allsangkonserter med tilpasset   
              program og med tekster på  
 
 
 
Fredag 13. april    Miniutstilling ”Møte med Minner” kl. 1100-1300, Gjestad kafé 
              Miniutstilling med bilder og gjenstander for gjenkjennelse og glede.  
              Ullensaker museum vil være tilstede for å samtale om det du ser. 
              Arr: Ullensaker museum 
 
 
Mandag 16. april   Beboertreff for seniorer i omsorgsboligene på Gjestad 
              Kl. 1700-1830, Gjestad kafé 
              Kaffekos. 
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 
 
 
Fredag  13. april   Allsang med Kristine og Vegard kl. 1200-1230, Gystadmyr kafé     
              Kristine og Vegard er et nytt bekjentskap. De har lang fartstid som under 
              holdere. På denne turneen vil de holde allsangkonserter med tilpasset   
              program og med tekster på lerret. Fri entré.  
              Arr: Akershus musikkråd 
 
Mandag 30. april   Ettermiddagskino: Mannen som ikke kunne le  
              kl. 1700, Gystadmyr kafé 
              Norsk filmkomedie fra 1968. I hovedrollen spiller Rolf Wesenlund mannen 
              som ikke kunne le, men Harald Heide-Steen jr. spiller psykiateren som   
              skal få ham til å le. Enkel servering. 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 
 
Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
Onsdag 4. april    Hildringstimen kl. 1100, Hellen kafé 
              Underholdningsvogna presenterer friske låter fra revyens glansdager og  
              vakre viser av både eldre og yngre årgang. Hjertelig velkommen til en   
              sprudlende konsert og det oppfordrer til allsang!   
              Servering av kaffe og kake. Utlodning. Fri entré. 
 
 
Torsdag 5. april   Strikkeprosjekt kl. 0930-1130, Hellen kafé 
Torsdag 12. april   4. klasse på Bakke skole kommer til oss og skal lære å strikke. 
Torsdag 19. april   Vi ønsker «hjelpere» som kan sitte sammen med elevene og hjelpe de i  
              gang. Det er bare å møte opp. 
 
 
 
 
Mandag 9. april    Allsang med Kristine og Vegard kl. 1500-1530, Hellen kafé 
              Kristine og Vegard er et nytt bekjentskap. De har lang fartstid som under 
              holdere. På denne turneen vil de holde allsangkonserter med tilpasset   
              program og med tekster på lerret. Fri entré.  
              Arr: Akershus musikkråd 
 
Torsdag 19. april   Vårkonsert med Veterankorpset kl. 1830, Hellen kafé 
              Enkel servering. Fri entré. 
 
 
 
Torsdag 26. april   Kaffebar. Starter kl. 1100 i Hellen kafé 
              Hva med en kaffe mocca, cappuccino, americano eller en latté? 
              Nå kan du smake noe nytt og godt. Noe søtt til kaffen vil det også bli.  
              Følg lukten og kom ti vår trillende kafé bar.  
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kommer…  
 
Torsdag 3. mai    Hagen min kl. 1845, Jessheim bibliotek 
              Gøril Fjellet er en skikkelig hageentusiast og bor på Tangen. Hun er med i 
              Hageselskapet Miøsen og vil vise oss bilder fra egen hage. Her blir det   
              inspirasjon både til hva som kan dyrkes og hvordan. Enkel servering og  
              loddsalg.  Bill: 50. Arr: Ullensaker hagelag   
              www.facebook.com/Ullensakerhagelag/ 
 
Fredag 4. mai     Dr. Bergland bryter taushetsplikten. Ekstraforestilling! 
              Kl. 2100, Ullensaker kulturhus 
              Jonas Berglands er tilbake med sitt nyeste show. Vinneren av Komiprisen 
              2017 er umåtelig populær og det er velfortjent - dette showet burde fåes  
              på blå resept! Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Søndag 6. mai    Vårtur i ravinene            
              Ullensaker turlag inviterer til vårtur til ravinene på Gardermoen  
              (Romerike landskapsvernområde). For mer info se 
              For mer info www.facebook.com Søk: Ullensaker turlag 
              Arr: Ullensaker turlag 
 
 
Tirsdag 8. mai    Tur fra "Oranien" til Stenslia kl1800-2000                
              John Egil Lauten snakker om gårdens historie.  
              Ta eventuelt med kaffe, noen å bite i og noe å sitte på. 
              Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 
 
Tirsdag 15. mai    Hemmelig tur med 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  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Mandag 21. mai   Jessheimtreffet 2018  
              kl. 1100-1500, Forsvarets flysamling Gardermoen 
              2. Pinsedag er vi klare igjen for Jessheimtreffet nummer 19 ute hos  
              flysamlingen Gardermoen. Velkommen alle sammen, med eller uten bil.  
              100 kroner pr bil. Arr: Romerike gammelbilklubb 
 
Torsdag 24. mai   Omvisning på Stortinget kl. 1300 
              Omvisning v/ Tone W. Trøen, Stortingspresident og Stortingsrepresentant 
              for Akershus Høyre. Oppmøte utenfor hovedinngang Stortinget kl. 12.45. 
              Bill: 100,pr pers. Påmelding innen 20. mai. Ullensaker Frivilligsentral  
              tlf. 66 10 84 38 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

Trim for seniorer  
 

Se aktivitetsoversikt for Ullensaker  
på første grønne side bak 

www.ullensaker.kommune.no 
 

Fysisk aktivitet gir overskudd! 



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. 
Lunsj m/evt. skyss kr. 25,-. Behov for skyss? ring Mette tlf. 414 15 196. 

 

Mer info: www.rodekors.no/ullensaker 

• Forsvarets Flysamling www.flysam.no  
Fra og med 29.04.2017: lørdag og søndag kl. 1200-1600.  
Grupper kan mottas utenom åpningstider.   
 

• SAS Museet www.sasmuseet.net  
Tirsdag kl. 1000-1500 og søndag kl. 1200-1600 t.om. november. Grupper kan bestille  

omvisning alle dager mot en liten kostnad. Desember måned er åpent for grupper mot  

bestilling. Utkikksplattformen er åpen alle dager, hele døgnet, hele året. Utkikkstårnet åpent 
samtidig med museets åpningstider. Fri entré.  
 

• Ullensaker Museum www.mia.no/ullensaker 
11. juni - 3. september: Åpent tirsdag, torsdag og søndag kl. 11-16, onsdag kl. 16-21 
Ellers 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 
Mer info: www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 



Frivilligsentralen i Ullensaker  
 
•  

• Bingo: mandager kl. 1100, Frivilligsentralen 
• Gutta på tur: onsdager kl. 1000. Oppmøte Frivilligsentralen 
• Hjemmeværende med små barn: treff onsdag kl. 1100-1300, Frivilligsentralen 
• Kulturkafeen: lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 

Foredrag spesielt for seniorer og/ eller underholdning med kulturelt innslag. 
Kreativt verksted for kvinner: torsdag kl. 1000-1300, Frivilligsentralen 

• "Livsgnisten" Gågruppe: Uansett vær og føre! 
- Tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivilligsentralen 
- Onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole 

• Maleklubb: torsdag kl. 1000-1400, Frivilligsentralen 
• Mat & Prat med flerkulturell vri: annen hver fredag kl. 1100-1300, Frivilligsentralen 
• Nærmiljøtreff Jessheim: onsdag kl. 1000-1300, Frivilligsentralen 
• Nærmiljøtreff Kløfta: mandag 1000-1300, Kløfta velhus 
• Stikk innom: onsdager kl. 0900, Frivilligsentralen 
• Vevklubb: annenhver torsdag kl. 1300-1700, Frivilligsentralen 
• Vi treffes på Vellet - Sosialt treff med aktivitet: mandag fra kl. 1000 Kløfta velhus  

 
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 
 

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: Åpent hus på aktivitetsstua og snekkerverksted kl. 0930-1430 
• Torsdag: Åpent hus på aktivitetsstua og snekkerverksted kl. 0930-1430 
• 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 
• Tirsdag: Håndarbeidskafé kl. 1100-1300, Dagsenteret 
• 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. 
 

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



Trim for seniorer www.ullensaker.kommune.no/aktivfritid 
 
• 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 
Kontakt: Kjell Even Myrvold  tlf. 906 39 779/ 911 71 696  
 

• Kløfta ILs seniortrim 
Sirkeltrening tirsdag kl. 2000-2100 gymsal, Vesong ungdomsskole. 
 

• "Livsgnisten" Gågruppe 
- 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 
Torsdag kl. 1100-1330, Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 

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

• Seniordans Kløfta 
Onsdag kl. 1800-2000, Åreppen skole 
Kontakt: Kirsten Gravdal tlf. 97 53 96 84/ E-post: kirsten.gr@live.no  
 

• Seniorbowling 
  Onsdag kl. 1100, Bowling 1, Jessheim. Mer info se www.bowling1.no/jessheim 
 

• 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 
Kontakt: Wenche Fagerlid. E-mail: ullensaker.saniteten@gmail.com / 97 77 88 17 



SPØRSMÅL?  
 
Ullensaker kommune, Enhet kultur v/ Kathrine Øynebråten tlf. 66 10 81 94 
E-post: ko@ullensaker.kommune.no  
Se også www.ullensaker.kommune.no/senior 
 
NB! Forbehold om endringer i programmet 

Kulturtilbud spesielt for seniorer 
• Kisa Pensjonistkor 
  Kontakt: www.kirken.no/ullensakerkf 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  


