
Fredag 1. feb.     Åpne hjerters messe - jazzkonsert med Tord Gustavsen  
              kl. 2000, Jessheim kirke 
              Åpne hjerters messe er en vakker reise hvor mennesket får mulighet til å 
              finne roen, og være til stede i øyeblikket. Selv beskriver Tord messen som 
              en liturgisk kammergospelmesse.  Arr: Hovin menighet kirken.no/hovin 
 
Lørdag 2. feb.     Kulturkafèen: Diktlesning v/ Marit Eidem  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen 
               www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Tirsdag 5. feb.    Kløfta Kulturkafè: Variert musikkunderholdning med allsang 
              kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
              Underholdning v/ Rune Melby. Bill: 70 inkl. servering. Utlodning.  
              Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  
              www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Tirsdag 5. feb.    Kåseri om Johanne Borgen - En biografi kl. 2000, Borgen klubbhus 
              Generalforsamling kl. 1900. Kaffe og kaker kr. 50 kl. 1930. Kåseri kl. 2000. 
              Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no  
 
 
Onsdag 6. feb.    Bok-kaffe: Berit Kolstad leser Alice Munros noveller  
              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 6. feb.    Offisiell åpning av Frivillighetens hus  
              kl. 1400-1600, Frivillighetens hus 
              Snorklipping ved Ordfører Tom Staahle kl.1400   
              Åpent hus med omvisning, kaffe og kake fra ca. kl. 1430 
              Arr: Ullensaker kommune,  Frivilligsentralen 
              www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN  
I ULLENSAKER 

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 2019 



Onsdag 6. feb.    Kjenner du få i Ullensaker? - og ønsker større nettverk— Møt opp! 
              kl. 1800-2000, Frivillighetens hus 
              Felles fritids/hobby interesser? Bli kjent med andre kulturer, nye  
              vennskap, Velkommen til et uformelt sosialt treff—for alle med alle.  
              Servering av frukt, kaker og kaffe. Arr: Frivilligsentralen 
               www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Onsdag 6. feb.    Hybrid krigføring—alternativ til konvensjonell militærmakt   
              kl. 1830, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Hvilke trusler står Norge ovenfor? foredrag v/ tidligere forsvarssjef Sverre 
              Diesen. Enkel servering. Arr: Øvre Romerike forsvarsforening 
 
 
Torsdag 7. feb.    Foredrag: Mitt liv som pilot v/ flyger Knut Fjeld 
              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 7. feb.    Håndarbeidskafé kl. 1900, Jessheim bibliotek 
              Vi hygger oss med håndarbeid. Gratis deltakelse.             
              Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
 
 
Torsdag 7. feb.    Allsang—salmeskattens folketoner kl. 1900, Ullensaker kirke 
              Med solist, forsangere, piano, orgel og blokkfløyte. Bill: 200. 
              Arr: Ullensaker menighet kirken.no/ullensakerkf 
 
 
 
 
Torsdag 7. feb.    Stillhouse - Steinar Raknes med Unni Wilhelmsen  
              kl. 2000, Ullensaker kulturhus 
              Unni og Steinar har begge svært uttrykksfulle stemmer, og kontrasten   
              mellom de to gjør at de utfyller hverandre på en helt spesiell måte.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Lørdag 9. feb.     Kulturkafeen: Med belg og streng v/ Håvard Svendsrud og Svein    
              Haugen kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Musikk i ulike varianter med bl.a. kjente trekkspillvalser, argentinsk og  
              europeisk tango, fransk musette.  I tillegg blir det underholdning  
              v/ messing elever fra Ullensaker kulturskole. Salg av kaffe, kaker og  
              rundstykker. Fri entré. Arr: Frivilligsentralen 
               www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Mandag 11. feb.   Kveldskommá: Om kjærlighet—Tanker om å lytte til hjertet  
              kl. 1900, Jessheim bibliotek 
              Kveldskomma' med Siv Henningstad, forfatter av boka ”Om kjærligheten – 
              Tanker om å lytte til hjertet”. Foredraget handler om kjærlighet og 
              relasjoner, samt gir inspirasjon til å lytte til hjertet.  
              Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 



Tirsdag 12. feb.    Tømmerstokken— Reisen fra Bingsfoss til Bjørvika  
              kl. 1900, Folkvang, Algarheim 
              Steinar Bunæs forteller om fløting og plankekjøring.  
              Arr: Ullensaker historielag 
 
Onsdag 13. feb.   Bok-kaffe: Bjørn Anfindsen om Olav Haraldsson ...den hellige? 
              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 13. feb.   En aften med Maria Arredondo og Torstein Sødal  
              kl. 1900, Jessheim kirke 
              Konsert med Maria Arredondo og Torstein Sødal med pianist, samt Good  
              vibration og kirkekoret Voce - der viser, pop, musicals og gospel framføres 
              sammen med en god porsjon humor. Arr: Hovin menighet kirken.no/hovin 
 
Torsdag 13. 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 14. feb.   Bjørn Berge Electric Band kl. 2000, Herredshuset 
              Etter mange år som soloartist er det nå klart for et nytt prosjekt i regi av   
              Bjørn Berge. Denne gangen med et utvidet lydbilde også live, da han nå   
              har med seg både trommer og bass med ut på veien. Dette gir låtene et   
              enda bredere og videre spekter og trioen utfyller hverandre til det ytterste  
              på scenen alvor. Arr: Ullensaker kulturhus. www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 16. feb.    Kulturkafeen: Rikets stillstand - Tor Arne Johnsen som den  
              eksentriske dr. Gunnar Pensum kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Tor Arne Johnsen er kjent som en satiriker og underholder i toppklasse.   
              Han har i en årrekke vært en sentral bidragsyter til en rekke store NRK-   
              suksesser på radio bl.a «Hallo i uken». Tor Arne har skapt den elleville    
              figuren Dr. Gunnar Pensum. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.  
              Fri entré-. Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

 
Onsdag 20. feb.   Bok-kaffe med quiz 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 20. feb.   Fuglane—Riksteateret kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Av Tarjei Vesaas. Den som har møtt Mattis glemmer ham ikke. Nå skal en 
              ny generasjon få møte ham. Han er så lett å bli glad i - Tusten, som han   
              kalles i bygda. Vi drar kjensel på ham, både hos andre og i oss selv.  
              Historien viser en unik blanding av robust fortellerglede og sorgmuntert    
               alvor. Arr: Ullensaker kulturhus. www.ullensakerkulturhus.no 
 
Torsdag 21. feb.   Fastelavnsbinding kl. 1100-2000, Lykkebo, Jessheim 
              Nå er det snart fastelavnssøndag og vi lurer på om du har lyst og mulighet 
              til å være med og hjelpe oss å lage fastelavnsris og samtidig ha det sosialt 
              koselig sammen med oss på. Gi beskjed via sms på 97778817 eller      
              ullensaker.sanitetsforening@gmail.com Arr: Ullensaker sanitetsforening 
 
 



Lørdag 23. feb.    Kulturkafeen: Kåseri om dikter og speleman från Dalarna  
              v/ Hans Østeng  kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. Arr: Frivilligsentralen 
               www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
 
Søndag 24. feb.    Søndagslunsj kl. 1300-1500 Frivillighetens hus 
              Er du ensom eller sliter i hverdagen, kan du finne et nettverk av med-    
              mennesker hos oss. Vi spiser god mat, sitter og snakker sammen og har  
              noen ganger underholdning. Trenger du skyss?  - ring tlf. 414 15 196 
              Ta gjerne med en venn! Lunsj og evt. skyss kr. 25.  
              Arr: Ullensaker Røde Kors 
 
Mandag 25. feb.   Lesesirkel på Jessheim bibliotek kl. 1300, Jessheim bibliotek 
              Dagens bok:   Beckomberga: Ode til min familie av Sara Stridsberg  
              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 26 feb.    Blicher / Hemmer / Gadd kl. 2000, Ullensaker kulturhus 
              Det ligger an til svingende souljazz med innskutt blues, når tromme-     
              legenden Steve Gadd får stort spillerom på scenen med de danske  
              musikerne Michael Blicher på saksofon og Dan Hemmer på Hammond 
              orgel. En gavepakke til alle musikkelskere!  Arr: Ullensaker kulturhus.     
              www.ullensakerkulturhus.no 
 
Onsdag 27. 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 27. feb.   Nils Vogt møter Karl kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Bli med Nils Vogt på et muntert tilbakeblikk på den populære situasjons 
              komedien "Mot i Brøstet" som feirer 25-års jubileum. 
              Arr: Ullensaker kulturhus. www.ullensakerkulturhus.no 
 
Torsdag 28. feb.   Narum kl. 2000, Herredshuset 
              Narum har etablert seg som et av de viktigste bandene innen norsk vise  
              tradisjon, under en tydelig påvirkning av amerikansk rootsmusikk.  
              Arr: Ullensaker kulturhus. www.ullensakerkulturhus.no 
 
 
 
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 
 
 



Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 

 
 
Fredag 8. feb.      Allsang med Per Spellemann 
               kl. 1200-1230, Gystadmyr kafé 
               Per Holger Andersen spiller viser og melodier som de fleste kjenner.  
               Per spiller musikk som passer et voksent publikum. Fri entré.  
               Arr: Akershus musikkråd 
 
Onsdag 13. feb.    Valentines feiring kl. 1030. Gjestad kafé 
               Underholdning v/ Hans Arne. Servering av vafler og kaffe v/ elever fra  
               Jessheim vg.skole. Gratis deltakelse.  
               Arr: Det lille ekstra Ullensaker 
 
Tirsdag 12. feb.     Sykehjemmetsvenner fest kl. 1800, Gystadmyr kafe  
               Musikk. Underholdning. Servering av snitter, kaker og kaffe.  
               Utlodning. Fri entré. Arr: Sykehjemmet venner 
               
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 

 
 
 

 
 
Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
 
Onsdag 6. feb.     Allsang med elever fra Romerike folkehøgskole  
               kl. 1200, Gjestad kafé 
               Fri entré. Arr: Frivilligsentralen, Romerike folkehøgskole 
 
 
Fredag 8. feb.      Allsang med Per Spellemann 
               kl. 1030-1100, Gjestad kafé 
               Per Holger Andersen spiller viser og melodier som de fleste kjenner.  
               Per spiller musikk som passer et voksent publikum. Fri entré.  
               Arr: Akershus musikkråd 
 
 
Mandag 11. feb.    Beboertreff for seniorer i omsorgsboligene på Gjestad 
               Kl. 1700-1830, Aktivitetsstua v/ kafèen 
               Samtale, spill og en hyggelig stund i fellesskap 
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 



Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
Mandag 4. feb.     Allsang med Per Spellemann 
               kl. 1230-1300, Hellen kafé 
               Per Holger Andersen spiller viser og melodier som de fleste kjenner.  
               Per spiller musikk som passer et voksent publikum. Fri entré.  
               Arr: Akershus musikkråd 
 
Torsdag 7. feb.     Strikkeprosjekt kl. 0930-1130, Hellen kafé  
               4. klasse på Bakke skole kommer til oss og skal lære å strikke. 
               Vi ønsker «hjelpere» som kan sitte sammen med elevene og hjelpe de i 
               gang. Det er bare å møte opp. Velkommen! 
 
 
Mandag 14. feb.     Kjærlighetens dag—- Valentinsdag kl. 1100, Hellen kafé 
               Vi feirer kjærlighetens dag! Hjernetrim med Kjærlighets quiz. For de som 
               ikke vinner kjærligheten, kan prøve lykken på lynlotteri.  
               Servering av kaffe og kake.  
 
Torsdag 28. feb.    Pølsebua på tur. Åpner kl. 1030 
               Salg av wienerpølser med tilbehør.  Starter i resepsjonen kl. 1030 og  
               triller rundt på huset. Bli med på pølsefest og moro. 
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 
 

Kommer…   
 
Fredag 1. mars     Konsert med Magnolia Jazzband med solister 
               kl. 1900-2100, Ullensaker kirke 
               Det er det 5.året på rad at de besøker Ullensaker kirke. De vil gi oss en 
               fantastisk konsert med swingende jazzmusikk. Hvem kan sitte helt stille i 
               kirkebenkene når disse setter i gang?  
               Arr: Lions Ullensaker kirken.no/ullensakerkf 
 
Fredag 1. mars     Helt Hekta! - Riksteateret  kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
               Helt hekta! er skuespiller Ole Christian Gullvågs egen historie om opp  
               vekst, lidenskap og ekte kjærlighet, en teaterforestilling om å sette fotball 
               foran alt annet. En rørende og morsom oppveksthistorie, en slags  
               blanding av Nick Hornby og Tore Renberg. En ekte kjærlighetshistorie.  
               Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 2. mars     Ole Børud kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
               Den funky varianten av vestkystpop (tenk Steely Dan, Michael McDonald 
               og Doobie Brothers), også kjent som «yacht rock», har fått en voldsom  
               renessanse blant unge musikkfans. Ikke alle har fått med seg at en av  
               verdens fremste musikere innen vestkystpop i dag er norsk og heter Ole 
               Børud! Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 



Kommer…  (forts.) 
 
Onsdag 6. mars   Havboka - Riksteateret  kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Riksteatret tar boksuksessen "Havboka" av Morten Strøksnes til scenen.  
              Boka, en blanding av kunnskapsbok og fiskeskrøner, har mottatt en rekke  
              p riser og fått fantastiske kritikker verden over. Utgangspunktet for boka er  
              at forfatteren bestemmer seg for å fange håkjerringa - en haifisk langt  
              nede i havdypet som kan ble hele fem hundre år gammel...           
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 

For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 
 
 

Turer 
 
Onsdag 10. april  Seniorkabaret i Nes kulturhus Bindende påmelding innen 24. februar 
             Forestillingen har fått navnet «Jubalong – med noko attåt» som inneholder  
             sang, musikk og masse humor og appellerer til et stort publikum – vesentlig  
             for de som har «levd en stund». Kr. 500 inkl. kabaretbillett på gulvplan,     
             lunsjtallerken og transport  
 
Onsdag 15. mai   Lyst på skogstur til Farmengården? Fortløpende påmelding 
             Bli med på skogstur til Løntjernbråten (Farmengården) med hest og vogn.   
             Rullestol eller dårlig til beins er ingen hindring, da de har egne spesial-    
             tilpassede vogner. Pris kr. 500. Les mer på www.gullverkstallen.no og     
             www.løntjernbråten.no  
 
29.—31. juli     Musikkspillet «Elden» på Røros Fortløpende påmelding 
             Elden er et norsk, historisk musikkspill skrevet av Arnfinn Strømmevold og  
             Bertil Reithaug som settes opp i spektakulære omgivelser midt i verdens-  
             arven Røros. 2 overnattinger på Bergstaden hotell m/ frokost 
             Pris dobbeltrom kr. 4.800/ enkeltrom kr. 6.000 2 lunsjer og 2 middager 
             Billetter til musikkspillet "Elden".  
 
8.—13. sept.     Edinburgh + Aidensfield + Beatlesmuseet  
             Bindende påmelding innen 2. juli  
             Bli med til England og 6 dager spekket med opplevelser 
 
 
 
Påmelding turene: frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / tlf. 66 10 84 38 

   Lokal Kulturuke 2019 i Ullensaker     

8.—17. mars  

              Ullensakers kulturaktører inviterer til kulturfest!  

                    

                   Kulturuka er det lokale kulturlivets egen store, årlige markering  

 - en uke for og med alle kulturinteresserte i Ullensaker 

 

Programmet kommer i postkassen til alle husstander i Ullensaker ca. 10 dager før Kulturuka 

starter. Det vil også være tilgjengelig på bl.a. bibliotekene, servicetorget, foajeen kulturhuset og 

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



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 

 

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 

 Torsdag: Bingo og kaffekos kl. 1100-1300. Kr. 30 pr.brett. Aktivitetssenter 

 Torsdag: Andakt (annenhver torsdag) kl. 1415, Toppen/ kl. 1500, Utsikten 

 Torsdag: 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, dagsenteret 

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

 Mandag: Gågruppe kl. 1100 (unntatt når det er kino) 

 Tirsdag: Møteplassen kl. 1130-1230, Dagsenteret. 

 Onsdag: Sittetrim kl. 1100, Trimrommet 3. etg. 

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

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

 Fredag: Bingo og kaffe kl. 1230, 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  


