
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN  
I ULLENSAKER 

Torsdag 1. feb.   Formidling og omvisning av utstillingen Akershus Gjendiktet  
             kl. 1100-1300, Galleri Jessheim 
             Formidling og omvisning av utstillingen v/Torun Katarina Linge, Ullensaker  
             kunstforening  Alle som har levd ett langt liv har en historie å fortelle.  
             Hvordan var det å vokse opp i Ullensaker da du var barn? Var det bilder  
             eller arbeider utstillingen som vekket minner fra ditt liv? Minner fra fortid og  
             nåtid flettes sammen og bidrar til den gode samtalen.  Kaffe, te med enkel   
             bevertning. Gratis. Påmelding: post@akfo.no/ tlf. 92437508. 
             Arr: Ullensaker kunstforening 
 
Torsdag 1. feb.   Nevrologiske sykdommer som har endret historien 
             kl. 1130, Ullr, Ullensaker kulturhus 
             Foredrag v/ v/ Ragnar Stien, nevrolog, prof.em. 
             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 2. feb.    The Wiz kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
Lørdag 3. feb.    Ullensaker Teater i samarbeid med Ullensaker kulturhus presenterer  
Søndag 4. feb.   musikalen The Wiz - basert på Trollmannenfra Oz. Med høyt tempo og mye 
             humor blir handlingen drevet frem av soulinspirert musikk, heftig dans og   
             sang, fargerike kostymer og kulisser. Spilleperiode: 18/1-4/2. Instruktør og  
             koreograf: Christer Tornell. Spilleperiode: 18/1-4/2. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 3. feb.    Kulturkafeen: Kirsti`s back kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Nytt show med Kirsti Sparboe.  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
5. april-19. mars  Oppstart! Livsgledekor mandager kl. 1200-1300, Frivilligsentralen 
             Kjente og kjære sangtekster akkompagnert av Tor Seim og Milutin Petrovic. 
             Syng med den stemmen du har. Hver mandag frem til påske. Møt opp de   
             gangene det passer deg. Ingen påmelding. Gratis deltakelse.  
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

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! 

FEBRUAR 2018 



Tirsdag 6. feb.   Kløfta kulturkafé: Sang & musikk med Tor Olsen fra The Betales  
             kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
             Bill: 50 inkl. servering. Utlodning.  
             Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  
             www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

 
Tirsdag 6. feb.   Kåseri - Skibakkene på Borgen før i tiden kl. 2000, Borgen klubbhus 
             Bjørn Breen forteller om skibakkene på Borgen i hans ungdom. 
             Kaffe og kaker kr. 50,-. Arr: Børge-Borger www.borgeborgere.no 
 
 
Torsdag 7. feb.   Trenger du datahjelp? – Få hjelp på Frivilligsentralen 
Torsdag 14. feb.  - For liten eller ingen kunnskap kl. 0930-1130 
             - For de med noe/ bra kunnskap kl. 1130-1330 
              Ingen påmelding. Gratis deltakelse. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
     
 
Onsdag 7. feb.   Bok-kaffe med forfatter Fartein Horgar om dansk-norsk kolonihistorie 
             kl. 1200, Kløfta bibliotek 
             Kjent for sine romaner "Paradisets elendige" og "I slaktemåneden", som    
             handler om kolonihistorie og slavehandel i Karibia under dansk-norsk styre,  
             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 7. feb.   Håndarbeidskafé kl. 1900, Jessheim bibliotek 
             Vi hygger oss med håndarbeid. Gratis deltakelse.             
             Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
 
Onsdag 7. feb.   Nils Petter Movær Group kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             År for år, tone for tone har Nils Petter Molvær bygget seg et rykte som en av 
             verdens mest respekterte jazz-trompetister. Han har vært en pioner i det å  
             kombinere jazz og elektronisk musikk. Når han nå tar turen til Jessheim står 
             han i spissen for en av Norges beste jazzkvartetter. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Torsdag 8. feb.   Akustisk aften med Lill-Babs kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             Lill-Babs har sluppet hundrevis av plater, gjort utallige kritikerroste show,   
             turnert både i Sverige og utlandet, ligget på svensktoppen i hundre uker,    
             gjort tv-show, intervjuer og reportasjer. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Fredag 9. feb.    Mesterpianisten Grzegorz Niemczuk kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             Den polske mesterpianisten, Grzegorz Niemczuk, hadde stor suksess sist   
             han besøkte Ullensaker Kulturhus. Nå kommer han tilbake for å presentere  
             sitt nye program «Store romantikere». 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 10. feb.   Kulturkafeen: Viser i fokus v/ Duomix   
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Hurdal og Nannestad trekkspillklubb spiller  gammeldans.  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 



Mandag 12. feb.  Lesesirkel på Jessheim bibliotek kl. 1300, Jessheim bibliotek 
             Dagens bok:  Vi var familien Mulvaney av Joyce Carol Oates  
             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 
 
Mandag 12. feb.  Evolusjon på Herredshuset kl. 1800 
             Foredrag v/ biolog Erik Tunstad. Darwindagen markeres med foredrag v/   
             biolog Erik Tunstad. Erik Tunstad vil fortelle om Darwins teori, menneskets  
             evolusjon og han vil vise bilder fra sine reiser i regnskogen på Borneo og Ny 
             Guinea. Møt frem og bli kjent med et av Norges svar på Sir David  
             Attenborough. Arr: Human-Etisk Forbund, Ullensaker-Nannestad lokallag   
             www.human.no/fylker/akershus/ 
 
Tirsdag 13. feb.   Ekstraforestilling! Eldar Vågan—Musikalsk stand-up  
             kl. 2000, Herredshuset 
             En humoristisk, musikalsk stand-up forestilling med Eldar Vågan. Kjent som 
             frontfigur og låtskriver i Vazelina Bilopphøggers og en fremragende gitarist. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Onsdag 14. feb.  Bok-kaffe med Øyvind Straume kl. 1200, Kløfta bibliotek 
             Kåseri om Åsmund Olavson Vinje—200 års jubileum. Vinje var en av de    
             første etter Ivar Aasen selv som aktivt tok i bruk det norske landsmålet som  
             Aasen hadde utviklet,  og den første som gjennomgående brukte nynorsk   
             skriftspråk også i prosa.  
             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 14. feb.  Temakafé for kreftpasienter og pårørende  
Onsdag 28. feb.  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/ 
 
 
Onsdag 14. feb.  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 15. feb.  Vocuskveld m/ Roar Vea kl. 2000, Kulturbanken Kreti & Pleti 
             På årets første Vocuskveld får vi besøk av Roar Vea. Roar er kjent som    
             "Lillestrøms svar på Neil Young", men spiller også egne låter. Det blir som  
             vanlig åpen mikrofon, så ta med sangstemmen og kom! Bill: 100 
             Arr: Vocus Viseklubb 
 
Lørdag 17. feb.   Kulturkafeen: Musikalperler med Kari Gjærum  
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Kari Gjærum er en av Norges dyktigste vokalister med en rekke  
             TV-opptredener, plater, Melodi Grand Prix-deltagelser, revyer og musikaler  
             bak seg. Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.               
             A rr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 



Mandag 19. feb.  Tur til Teknisk museum i Oslo Påmeldingsfrist 15. februar 
             Pris voksen kr. 300/ barn kr. 300 inkl. buss t/r, samt kaffe/ vaffel. 
             Avreise kl. 0900 fra Frivilligsentralen. Hjemkomst ca kl. 1600. 
             Påmelding: tlf. 66 10 84 38/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no   
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Onsdag 21. feb.  Bok-kaffe 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 22. feb.  Kåseri om Peder Balke kl. 1900, Galleri Jessheim 
             Knut Ljøgodt jr. kåserer om Peder Balke. Ole Kristian Fredriksen spiller gitar 
             og synger.  Peder Balke var en norsk maler. Med sine ofte dramatiske bilder 
             i begrenset fargeskala ble Peder Balke særlig etter sin død anerkjent som   
             en av de beste landskapsmalerne i Norge på 1800-tallet. Bill: 100. 
             Arr: Foreningen Norden Ullensaker, Ullensaker kunstforening 
 
Torsdag 22. feb.  Bjøro Håland kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             Flere generasjoner nordmenn kjenner Bjøro Håland best gjennom  
             udødelige «I Love Norwegian Country» Nå feirer countrykongen 50 år som  
             artist med både ny plate og kulturhusturné! 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 24. feb.   Kulturkafeen: Hofburg del 2 livet til keiserinne Sissi v/ Sabine  
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Mandag 26. feb.  Komma´ - Forfatterbesøk med Erling Sandmo  
             kl. 1900, Jessheim bibliotek 
             Erling Sandmo snakker om boka ”Uhyrlig—sjømonstre i kart og litteratur    
             1491-1895.  
             Arrangementet Komma' er et uformelt treffpunkt med litteratur og kultur i  
             fokus. Temaer vil f.eks. være emner med lokal forankring, forfatterbesøk,   
             bokanbefalinger og kunstformidling. Fri entré.  
             Arr: Ullensaker bibliotek www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Tirsdag 27. feb.   Temamøte med Solveig Barstad kl. 1900, Lykkebo 
             Solveig Barstad fra "TV2 hjelper deg" og "Matkontrollen" forteller om  
             hvordan de jobber og gir eksempler på saker. 
             Arr: Ullensaker bygdekvinnelag 
              
Onsdag 28. feb.  Bok-kaffe 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 28. feb.  Gardemusikken kl. 1930, Ullensaker kulturhus 
             H. M. Kongens Gardes Musikkorps, bedre kjent som Gardemusikken,  
             inviterer til en variert og underholdende konsert. De unge, dyktige  
             musikantene byr på alt fra klassiske toner til moderne musikk. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 



Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 
 
Tirsdag 13. feb.    Hyggekveld kl. 1800-2000, Gystadmyr kafé 
              Underholdning v/ Jim Odvins.  
              Servering av snitter. Utlodning. Fri entré.  
              Arr: Sykehjemmets venner             
 
Onsdag 14. feb.   Valentines day kl. 1030, Gystadmyr kafé 
              Underholdning v/ Hans Arne. Servering av vafler og kaffe v/ elever fra   
              Jessheim vg.skole. Gratis deltakelse.  
              Arr: Det lille ekstra Ullensaker 
 
Fredag 16. feb.    Allsang med Odd Arne og Hans Olav kl. 1200-1230, Gystadmyr kafé 
              Denne duoen skal presentere et allsangprogram med melodier som     
              mange sikkert kjenner. Hans Olav bassist, saksofonist og gitarist er kjent 
              fra bandet Contrazt. Odd Arne Sørensen, trekkspiller, pianist og plate-  
              produsent er kjent fra bandet Ingemars. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
Mandag 26. feb.   Ettermiddagskino kl. 1700, Gystadmyr kafé 
              Film blir annonsert senere. Følg med på plakater. Enkel servering. 
 
 
Mandag 26. feb.   Jubileumsfest—Vi fyller 15 år! kl. 1600-1830, Gystadmyr kafé 
              Levende musikk. Servering av lammestek, fløtegratinerte poteter, rødvins
              saus og grønnsaker. Kaffe og kaker til dessert. Påmelding og betaling  
              kr. 100 for  pårørende  innen 12. februar til resepsjonen.  
              NB! For beboere, pårørende og ansatte. 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
Mandag 5. feb.    Hyggekveld kl. 1900, Gjestad kafé 
              Underholdning. Servering av kaffe og kaker. Fri entré. 
              Arr: Civitan club Ullensaker 
 
 
Onsdag 7. feb.    Allsang med elever fra Romerike folkehøgskole  
              kl. 1200, Gjestad kafé 
              Fri entré. Arr: Frivilligsentralen, Romerike folkehøgskole 
 
 
Onsdag 14. feb.   Valentines day kl. 1200, Gjestad kafé 
              Underholdning v/ Hans Arne. Servering av vafler og kaffe v/ elever fra   
              Jessheim vg.skole. Gratis deltakelse 
 
 
 
Fredag 16. feb.    Allsang med Odd Arne og Hans Olav kl. 1030-1100, Gjestad kafé 
              Denne duoen skal presentere et allsangprogram med melodier som     
              mange sikkert kjenner. Hans Olav bassist, saksofonist og gitarist er kjent 
              fra bandet Contrazt. Odd Arne Sørensen, trekkspiller, pianist og plate-  
              produsent er kjent fra bandet Ingemars. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
Tirsdag 6. feb.    Pølsebua på tur 
              Salg av wienerpølser med tilbehør.  Starter i resepsjonen kl. 1030 og  
              triller rundt på huset. Bli med på pølsefest og moro. 
  
 
 
Onsdag 7. feb.    Hyggetreff—Saxofon kvartett v/ Hans Ramby kl. 1100, Hellen kafé 
              Servering av kaffe og kaker. Fri entré 
 
 
 
Onsdag 14. feb.    Kjærlighetens dag kl. 1100, Hellen kafé 
              Vi feirer dagen med kjærlighets quiz. Servering av kaffe og kaker.  
 
 
 
Mandag 19. feb.   Allsang med Odd Arne og Hans Olav kl. 1500-1530, Hellen kafé 
              Denne duoen skal presentere et allsangprogram med melodier som     
              mange sikkert kjenner. Hans Olav bassist, saksofonist og gitarist er kjent 
              fra bandet Contrazt. Odd Arne Sørensen, trekkspiller, pianist og plate-  
              produsent er kjent fra bandet Ingemars. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
Torsdag 22. feb.    Kringla Bakeriutsalg. Starter kl. 1130 i Hellen kafé  
              Selger fersk bakerverk. Rundt omkring på huset. Følg lukten.  
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 

Kommer… 
 
Torsdag 1. mars  Italienernes opprør mot mafiaen kl. 1130, Ullr, Ullensaker kulturhus 
             Foredrag v/ journalist Per Kristian Aale.  
             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 
 
Torsdag 1. mars  Kåseri om vitalisering i foreninger og frivilligheten  
             kl. 1900, Jessheim bibliotek 
             Distriktsleder Ringerike Norden Lena Ros Matthiasdottir kåserer om  
             vitalisering i foreninger og frivilligheten. Bill: 50 
             Arr: Foreningen Norden Ullensaker 
 
 
Fredag 2. mars   Bettan synger Taube og andre menns viser  
             kl. 2030, Ullensaker kulturhus 
             Elisabeth Andreassen fremfører sanger hun har et sterkt personlig forhold  
             til, sanger om kjærligheten og livet. Det blir både allsang og tid til ettertanke. 
             Elisabeth krydrer det musikalske fyrverkeriet med anekdoter og historier om 
             sitt eget forhold til de kjente og kjære melodienes opphavsmenn med humor 
             og varme. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 



Kommer… (forts.) 
 
Torsdag 1. mars   Steinar Albrigtsen - Fra A til Nå kl. 2000, Herredshuset 
              Feat. Monika Nordli. Steinar Albrigtsen er en kompromissløs musiker,   
              engasjert og med en unik evne til å la både gitar og stemme trollbinde   
              publikum. Denne kvelden serveres både blues, country og singer-     
              songwriter låter. Tilsett en porsjon nordnorsk humor og lun melankoli, så  
              har du oppskriften på en trivelig aften. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Søndag 4. mars   De Elendige kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Basert på romanen av Victor Hugo. Victor Hugos klassiker om politi-    
              mannen Javert og straff-fangen Jean Valjean setter søkelys på aktuelle  
              spørsmål:  Kan vi forsvare en som, i kampen for et anstendig liv, begår   
              straffbare handlinger? Er det alltid riktig å kreve at man gjør opp for seg?  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.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 
 
11.—15. april     Dyreparken i Kristiansand  
              Buss, lunsj, middag, overnatting m/frokost, besøk i parken, mat/ kaffe på  
              vei hjem. Pris pr. person i dobbeltrom kr. 2500, enkeltrom kr.2700,-.  
              NB! min 20 stk. for denne prisen. Bindende påmelding innen 10. mars 
              tlf. 66 10 84 38/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Tirsdag 15. mai    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  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

 5.—18. mars    Lokal Kulturuke 2018 i Ullensaker 
              Ullensakers kulturaktører inviterer til kulturfest!  
                    
         Lokal  Kulturuke er det lokale kulturlivets egen store, årlige markering i  

          Ullensaker – og går av stabelen i tidsrommet mandag 5. – søndag 18. 
mars! 
 

Lokal Kulturuke = Lokalt Kulturliv - 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, servicetoget, foajeen kulturhuset og 

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



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 

• Leksehjelp: torsdag kl. 1530-1700, 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  


