
Mandag 1. april    KrimKommá—med quiz kl. 1900, Jessheim bibliotek 
              En av Norges beste quizmastere, Anne Gaathaug, kommer til og tester  
              våre kunnskaper. Kvelden byr også på en presentasjon av vårens nye   
              krimbøker v/ bibliotekarer på Ullensaker bibliotek. Fri entré. 
              Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/ 
 
Tirsdag 2. april    Kløfta Kulturkafè: Underholdning v/ Ullensaker veterankorps 
              kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
              Bill: 70 inkl. servering. Utlodning. Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  
              www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Tirsdag 2. april    Om sammenslåing av tre fylker til ett—Viken kl. 1800, Lykkebo 
              Fylkesleder i Pensjonistforbundet Viken, Sigmund Kristoffersen orienterer 
              om bl.a. sammenslåing av tre fylker til ett. Per og Morten spiller til dans. 
              Entré 100. Arr: Arr: Gardermoen pensjonistforening 
 
Tirsdag 2. april    Er kunst i det offentlige rom for viktig til å avgjøres i kommune-    
              styret?- Hvem skal bestemme og hvordan? kl. 1900, Galleri Jessheim 
              Agenda 
              1.  Hva er kunst i det offentlige rom? Er det viktig? Hvorfor? Direktør ved  
                Akershus kunstsenter, Rikke Komissar 
              2.  Hvordan realisere et vellykket kunstprosjekt i det offentlige rom? Finnes 
                det en generell oppskrift? Direktør i KORO Svein Bjørkås 
              3.  Presentasjon av helhetlig plan og praksis for dette fra en eller to  
                kommuner som har lykkes Vi utfordrer et par kommuner til å komme og 
                fortelle om sitt arbeid 
              4.  Hvordan kan Ullensaker arbeide for å etablere og iverksette en policy  
                på kunst i det offentlige rom? Vi utfordrer administrasjon og politikere i 
                Ullensaker kommune, utbyggere, næringslivsledere, m.fl. til å dele sine 
                tanker om dette 
              5.  Spørsmål fra salen 
              Gratis inngang. Enkel servering. Arr: Ullensaker kunstforening  
   
 Tirsdag 2. april    Foredrag - Slekt fra Karlstad på Borgen kl. 1900, Borgen klubbhus 
              Foredrag v/ Anne Britt Hauglie og Finn Ove Dahle. 
              Kaffe/kaker kr. 50. 
              Arr: Børge-Borgere  www.borgeborgere.no  
 
 
Onsdag 3. april    Hyllest til Vidar Sandbeck kl. 1900-2200, Lykkebo 
              Vi hyller Vidar Sanbeck fiolinist, komponist, treskjærer, forfatter, dikter,  
              gitarist og vise- sanger med en minneverdig kveld hvor Fet og Sørum    
              Spellemannslag og Arve og Åsmund fremfører hans verker. 
               Bill: 100 inkl. konsert, coltbord, kaker og kaffe. Utlodning. 
              Arr: Ullensaker sanitetsforening 
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Onsdag 3. april    Bok-kaffe: Berit Kolstad leser 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 
 
 
Torsdag 4. april    Byutvikling på Jessheim v/ Åge Vebostad, plansjef i Ullensaker 
              kl. 1130, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Fra kl. 1130 er den anledning for kjøp  av kaffe og vaffel kr. 40.  
              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 
 
Torsdag 4. april    Håndarbeidskafé kl. 1900-2100, Jessheim bibliotek 
              Vi hygger oss med håndarbeid. Gratis deltakelse. 
              Arr: Ullensaker Husflidslag 
 
 
 
Torsdag 4. april   Jonas Fjeld kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Engler i sneen er ikke alt her i livet, men for mange av oss betyr bildet av 
              de ordene noe spesielt. Opplagt er det slik for Jonas Fjeld siden «Engler i 
              sneen» er den sangen han aldri kan utelate fra en konsert.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Fredag 5. april    Tur til Charlottenberg Fortløpende påmelding 
              Avreise kl. 0900 Gjestad bo- og aktivitetssenter, kl. 0905 Jessheim  
              stasjon, kl. 0915 Kløfta stasjon. Bill: 250. Fortløpende påmelding  
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 6. april     Lyst til å lære Pancit Canton? kl. 1000-1300, Frivillighetens hus  
              Pancit Canton er en Filippinsk noodle rett. Den er ofte servert til bursdager 
              og andre spesielle anledninger for å symbolisere et langt liv.  
              Bill: 200. Kun 10 plasser! - første mann til mølla. Påmelding 
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 6. april    Kulturkafèen: Kåseri om Haldis Moren Vesaas v/ Hans Østeng 
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Underholdning v/ slagverkselever fra Ullensaker kulturskole      
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 6. april    Orgelkonsert med Kåre Nordstoga kl. 1300-1350, Jessheim kirke 
              Kåre Nordstoga, domkantor i Oslo domkirke, blir regnet for å være en av  
              de fremste konsertorganistene i Europa. Han ble i 2016 utnevnt til ridder  
              av 1. klasse av St. Olavsorden for sin innsats for norsk kirkemusikk.  
 
 
Tirsdag 9. april    Frivilligsentralen fyller 20 år – Jubileumsmarkering!  
              kl. 1400, Frivillighetens hus 
              Kåseri v/ Henrik Syse. Underholdning v/ Hans Olav Trøen og Odd  
              Sørensen. Servering av mat, kaffe og kaker. Fri entré.  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
              Bill: 100. Arr: Hovin menighet www.kirkerull.no 



Tirsdag 9. april    Kåseri—Det moderne Danmark kl. 1900, Jessheim bibliotek 
              Kåseri v/ John Støjko, samfunnsdebatant fra Hillerød i Danmark. 
              Arr: Foreningen Norden Ullensaker 
 
 
 
Onsdag 10. april   Bok-kaffe: Påskemoro og påskekos kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Ved Janne og Anne, bibliotekarer på Ullensaker 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 10. april   Strikkekafé kl. 1900, Kløfta bibliotek 
              Vi hygger oss med håndarbeid. Utlodning. .  
              Salg av kaffe og kaker. Gratis deltakelse.   
              Arr: Ullensaker husflidslag www.ullensaker-husflidslag.no 
 
 
Torsdag 11. april   Dyrking av blomster og spiselige vekster på terrassen  
              kl. 1845, Jessheim bibliotek 
              Foredrag v/ Ida Myrvold om dyrking av blomster og spiselige vekster på  
              terrassen. Inngang kr 50 som dekker enkel bevertning. Som vanlig blir det 
              loddsalg. Arr: Ullensaker hagelag 
 
Torsdag 11. april   Om Suttungbevegelsen kl. 1900, Kløfta gamle skole 
              Gunner Ljødal kommer for å snakke om Suttungbevegelsen. 
              Bill. inkl. kaffe/kaker: 100 for ikke medlemmer/ kr 50 for medlemmer. 
              Arr: Venneforeningen Kløfta gamle skole 
 
 
Torsdag 11. april   Trond Granlund & The Ride kl. 2000, Herredshuset 
              Trond Granlund og bandet The Ride gjenforenes på Herredshuset og  
              gleder seg til å presentere musikk fra platene Trond Granlund ga ut i  
              perioden 1983 til 1986: Driftin, Hearts In Danger og The Ride.  
              Velkommen til en skikkelig Roots/Rock aften!  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 13. april   Kulturkafèen: Underholdning v/ Ullensaker veterankorps 
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus    
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 13. april   Young Fogertys kl. 2130, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Young Fogertys - Norges feteste Creedence Clearwater Revival tribute  
              band. Young Fogertys spiller kun låter av Creedence Clearwater Revival. 
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 
 
 
 
Lørdag 20. april   Påskeaften arrangement kl. 1400-1700, Frivillighetens hus 
              Ta med venner og kjente for sosialt samvær, mat og kaffe.  Utlodning    
               Hjertelig velkommen til alle.  
              Arr: Røde Kors Ullensaker, Frivilligsentralen  
 



Søndag 21. april   Påskeblues med Larsen`s last Chance  
              kl. 2100, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Larsen`s last Chance kan se tilbake på mer enn 30 år som band, og  
              dagens besetning teller fortsatt flere som var med fra starten!   
              Arr: Kulturbanken Kreti og Pleti 
 
 
Onsdag 24. april   Bok-kaffe: Mine turer over Stillehavet kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Historieformidler Bjørn Erik Nyberg fra Jessheim holder lysbildeforedrag   
              fra sine to turer over Stillehavet.  
              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 24. april   Temakafé for kreftpasienter og pårørende  
              kl. 1200-1400, Frivillighetens hus 
              Dagens tema:  God munnhygiene v/ Hilde Heggelund, tannpleier        
              Temakafé er ett møtested for kreftpasienter, pårørende og etterlatte på    
              Øvre Romerike. Her kan du møte likesinnede og fagfolk. Vi har fokus på   
              ulike temaer som mestring, humor, kultur, den gode dialogen, aktiviteter   
              og fagtemaer. Enkel servering. Arr: Kreftforeningen  
 
Torsdag 25. april   Historien til Døhlen teglverk kl. 1900, Folkvang, Algarheim 
              Rigmor Lerengen forteller om Døhlen teglverk i Holter som leverte  
              murstein til bl.a. byggingen av Ullensaker sparebank. Vi får også se film   
              fra 1951 som viser arbeidet på verket. 
              Arr: Ullensaker historielag 
 
Fredag 26. april    Else Kåss Furuseth - Ekstraforestilling!  
              kl. 2100, Ullensaker kulturhus 
              Gratulerer du lever! Komiker Else Kåss Furuseth er tilbake på teater-    
              scenen med en ny tabukomedie. I forestillingen «Gratulerer» undersøker  
              Else om det er mulig å være god nok akkurat som du er, selv om du er    
              ganske ræva. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 27. april   Kulturkafèen: Underholdning v/ messingkvintetten Five for Fun 
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 27. april   Festforestilling—Ullensaker kulturhus 20 år!  
              kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Ullensaker kulturhus feirer 20-års jubileum i 2019. Dette markeres med    
              storslått festforestilling i Kong Rakne. Mer informasjon kommer senere. 
              NB! Det blir også spennende dagprogram—følg med på nettsiden. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 27. april   MonicaZ Vals - en hyllest til Monica Zetterlund  
              kl. 2000, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              «MonicaZ vals - en hyllest til Monica Zetterlund» består av Stina Stenerud  
              (vokal), Paul «Palle» Wagnberg (Hammond B3), Erik Jøkling (trommer) og 
              Eirik Berg Svela (gitar). Og en sann hyllest er det!  
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 



Søndag 28. april   En smakebit av Pilegrimsleden: Kløfta stasjon—Hovin kirke 
              Oppmøte kl. 0900 Kløfta stasjon 
              Vi følger pilegrimenes rute gjennom Ullensaker fra Kløfta stasjon til Hovin  
              kirke - en vandring langs vei og i skog. Gratis deltakelse.  
              Arr: Ullensaker turlag 
 
Mandag 29. april   Lesesirkel på Jessheim bibliotek kl. 1300, Jessheim bibliotek 
              Dagens bok:   Hennes løgnaktige ytre av Selma Lønning Aarø  
              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 
 
 
Mandag 29. april   Alex Rosén - Fra AG3 til A4 kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Foredrag. Det kreative multitalentet Alex Rosén er en fantastisk levende   
              karakter. I foredraget "Fra AG3 til A4" får du møte en åpen og dønn ærlig  
              Alex som tar deg med på en utrolig reise gjennom en snart 30 år lang  
              karriere. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 
 
 
 

Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
 
Torsdag 4. april   PåskeQuiz kl. 1030, Hellen kafé 
              Servering av Suksessterte og kaffe. 
 
 
 
8.—12. april      Påskeegg-jakt  
              Vi gjemmer påske-eggene rundt på hele huset. Premie til den som har    
              samlet flest mulig egg i løpet av uken deles ut på påskefrokosten. 
 
  
Tirsdag 9. april    Påskesalg kl. 1000, Resepsjonen 
              Salg av  håndarbeid laget på aktivitetssenteret. 
              Servering av eggedosis. 
 
 
 
Tirsdag 9. april    Cowboyfest kl. 1630, Hellen kafé 
              Underholdning v/ Kai Texafire. Servering av Chili con carne. Bill: 120.  
              Bindene påmelding innen 2. april til resepsjonen eller tlf. 66108800  
 
 
 
 
Tirsdag 16. april   Påskefrokost kl. 1000, Hellen kafé 
              Velkommen til en hyggelig morgenstund. Servering av enkel frokostbuffé 
              kr. 50 pr pers. Bindene påmelding og betaling innen 9. april i resepsjonen  
              eller tlf. 66108800 
  
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 

 
Tirsdag 9. april     Underholdning v/ Ullensaker spelemannslag  
               kl. 1800, Gystadmyr kafè 
               Arr: Sykehjemmets venner 
  
 
 
Onsdag 24. april    Utedag med grilling og rebus kl. 1130 
                
 
 
 
 
Mandag 29. april    Kysten rundt med Odd Arne & Hans Olav  
               kl. 1200-1230, Gystadmyr kafé 
               De folkekjære underholdningsartistene Odd Arne Sørensen og Hans   
               Olav Trøen har satt sammen et repertoar med kjente og kjære melodier 
               fra steder de har besøkt gjennom mange år på turné langs hele den    
               langstrakte kysten vår. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 

 
 

 
Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
 
Mandag 8. april     Beboertreff for seniorer i omsorgsboligene på Gjestad 
               Kl. 1700-1830, Aktivitetsstua v/ kafèen 
               Samtale, spill og en hyggelig stund i fellesskap 
 
 
Onsdag 10. april    Kino—Fjolls til fjells kl. 1200, Mediateket 
               Norsk filmkomedie fra 1957 hvor vi møter komikeren Leif Juster i hoved 
               rollen som hotellbestyrer Poppe samt Unni Bernhoft som piccoloen  
               Rudolf som forsøker å hjelpe gjestene ved Hurumhei Høyfjellshotell.   
 
 
 
Fredag 12. april     Påskefrokost kl. 0930-1130, Gjestad kafé 
               Kr. 50. Påmelding til kaféen. 
 
 
 
 
Mandag 29. april    Kysten rundt med Odd Arne & Hans Olav  
               kl. 1030-1100, Gjestad kafé 
               De folkekjære underholdningsartistene Odd Arne Sørensen og Hans   
               Olav Trøen har satt sammen et repertoar med kjente og kjære melodier 
               fra steder de har besøkt gjennom mange år på turné langs hele den    
               langstrakte kysten vår. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kommer…   
 
Lørdag 4. mai     Show off—Travelin storband kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Vi lover tempo, energi, humør, sjarm, spilleglede og høy kvalitet når de   
              dyktige vokalistene i Ullensaker teater slår seg sammen med, ingen  
              ringere enn, Travelin´ storband. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Tirsdag 7. mai    Tur til Ravinedalen ved Gardermoen kl. 1800-2000  
              Oppmøte v/ info.tavla ved landingslysene i sydenden av vestre rullebane.  
              Turleder: Trond Skedsmo. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å  
              sitte på. Husk støvler/sko som tåler å bli møkkete og våte.  
              Arr. Børge-Borgere www.borgeborgere.com 
 
Fredag 10. mai    Jesus Christ Superstar - Konsertversjon, Ullensaker kulturhus 
Lørdag 11. mai     - Fredag 10. mai kl. 1900 
              - Lørdag 11. mai kl. 1500 + 1900 
              Jesus Christ Superstar er en rockeopera, skrevet av Tim Rice(tekst) og  
              Andrew Lloyd Webber (musikk), som ble utgitt første gang på plate i 1970. 
              Rockeoperaen er en av verdens mest spilte og sette forestillinger, og blir i 
              Ullensaker kulturhus satt opp som konsertversjon. På scenen får vi se  
              9 profesjonelle solister, sammen med korene Gospelfabrikken, Good    
              Vibrations og Kløfta sangerlag. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Søndag 12. mai    Utstillingsåpning: I takt - en korpsutstilling for hele familien  
              kl. 1200, Ullensaker museum 
              Velkommen til en morsom utstilling om korps før og nå. Her får du også  
              mulighet til å prøve instrumenter og uniformer - og ønsker du ytterlig    
              utfordring kan du marsjere i takt med musikken på vår tredemølle! 
              Arr: Ullensaker museum 
 
Onsdag 22. mai    Lyst på skogstur til Løntjernbråten/ Farmen gården? 
              Bli med på skogstur til Løntjernbråten /Farmengården med hest og vogn.  
              Rullestol eller dårlig til beins er ingen hindring, da de har egne  
              spesialtilpassede vogner. Pris kr. 500.  
              Les mer på www.gullverkstallen.no og www.løntjernbråten.no 
              Fortløpende påmelding  
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Onsdag 22. mai    Økonomi for eldre v/ Carsten O. Five kl. 1900, Frivillighetens hus 
              Servering av vafler og kaffe. Fri entré. 
              Arr: Forsvarets seniorforbund avd. Gardermoen, Frivilligsentral  
 
 
 
 
21. – 22. august    Tur til Rottneros og Selma Lagerløf sitt hjem i Sverige  
               Vi besøker skulptur- og blomsterparken Rottneros og Selma Lagerløf sitt 
               hjem. Fortløpende påmelding  
               frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
               Arr: Foreningen Norden Ullensaker, Frivilligsentralen,  
 
For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 



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  

Onsdag, 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 t.om. november.  

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 

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 

 Museet har 6 faste utstillinger, samt ulike arrangement gjennom året. 

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 

http://www.filmweb.no/ullensakerkino/


Frivilligsentralen i Ullensaker  
 
  

 Kulturkafeen: lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 

Foredrag spesielt for seniorer og/ eller underholdning med kulturelt innslag. 

 Kulturkafè Kløfta: 1. tirsdag i mnd. kl. 1100-1300, Kløfta velhus 

 Kreativt verksted for kvinner: torsdag kl. 1000-1300, Frivillighetens hus 

 "Livsgnisten" Gågruppe: Uansett vær og føre! 

- Tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivillighetens hus 

- Onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole  

 Maleklubb: torsdag kl. 1000-1400, Frivillighetens hus 

 Nærmiljøtreff Kløfta: mandag 1130-1500, Kløfta velhus 

 Hobbygruppe: torsdag kl. 1000-1400, Frivillighetens hus 

 Dametrim: mandag kl.  1400-1500, Kløfta velhus 

 Vevklubb: annenhver torsdag kl. 1300-1700, Frivilligsentralen. Oppstart 17.01.19 

 Frivillighytta i Hurdal: onsdag kl. 1030. Oppmøte Frivillighetens hus. Fra mars! 

 Bingo: mandag kl. 1100, Frivillighetens hus 

 

Høvleri kafé er åpen hverdager kl. 1000-1400. Velkommen! 

Adresse: Frivillighetens hus v/ Dampsaga allé 36, Jessheim 

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 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) 

 Hyggetreff  1. onsdag i måneden kl. 1100-1300, Menighetssalen, Ullensaker kirke 

 Kafé timeout 1. torsdag 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.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: Sangstund kl. 1130-1230, Kafèen 

        Høytlesning for beboerne kl. 1630 – 1730 Arr: Røde Kors Ullensaker  

 Tirsdag: Sangstund på avdelingene med Sjur kl. 1030-1300 

 Onsdag: Sittetrim eller gårgruppe kl. 1100-1200 

 Torsdag: Jessheim Seniordans—kom og se/ bli med! kl. 1100-1330 

        Andakt m/kaffe kl. 1700-1730. Kirkekaffe 1. torsdagen i mnd. 

        Kreativ torsdag kl. 1100-1230, dagsenteret 

 Fredag: Bingo og kaffe kl. 1130, Aktivitetsrommet 2. etg.  

 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/ 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, Åreppen skole. 

Kontakt: John Bakke jogi-ba@online.no / tlf. 934 80 585 

 

 "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 

mailto:ullensaker.saniteten@gmail.com


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 

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  

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.  


