
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN  
I ULLENSAKER 

Torsdag 1. juni   Omvisning i Trandumskogen. Oppmøte: Trandumskogen kl. 1200 
             Under andre verdenskrig foregikk det henrettelser i Trandumskogen. 
             173 nordmenn, 15 russere og 6 briter ble henrettet og gravlagt i skogen.  
             I dag er skogen et minnested for dem som mistet sine liv der. Omviseren tar 
             dere med inn i skogen der gravene ligger langs stien. Ved gravene vil histo 
             riene til de henrettede bli fortalt. Pris: 60,-/30,-. Bet. kontant eller med Vipps. 
             Arr: Ullensaker museum www.mia.no/ullensaker 
 
3.— 5. juni      Romerike 10 på topp—turmål 
             Se Ullensaker turlags Facebook side for detaljer om turen.  
             Gratis deltakelse. Ingen påmelding. 
             Arr: Ullensaker turlag www.facebook.no Søk: Ullensaker turlag 
 
Lørdag 3. juni    The Factory Smokers Street Revue  
             kl. 1500 og kl. 2100, Kulturbanken Kreti & Pleti 
             Blues, rockbandet fra Stockholm blir ofte sammenlignet med en herlig, tøff  
             blanding av gammel ZZ Topog SeasickSteve. Tøffere liveband skal man    
             lete lenge etter. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.kretiogpleti.no 
 
Tirsdag 6. juni   Kløfta vel`s Kulturkafé: Underholdning v/ Jenny Jensen 
             kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
             Utlodning. Bill: 50 inkl. kaffe og vaffel.  
             Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel                       
             www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Tirsdag 6. juni   Women`s Golf Day kl. 1700-2100, Miklagard Golf 
             Informasjon om golfens mange og «unike» muligheter, litt om Miklagard    
             Golf, info om jentegolf, og om aktiviteter i vår damegruppe. Du får også  
             prøve golf under kyndig veiledning. Servering under møtet. Programmet har 
             varighet på 4 timer, men muligheter for å delta kortere.  
             Påmelding innen 5. juni til christian@miklagardgolf.no  
             Arr: Miklagard Golf www.miklagardgolf.no 

Den Kulturelle Spaserstokken - livsglede for seniorer! 
I 2006 ble Den Kulturelle Spaserstokken etablert som nasjonalt prosjekt. Målet er å gi 

alle eldre et bedre kulturtilbud. Det ønsker vi også her i Ullensaker kommune.  
 

Som en del av Den Kulturelle Spaserstokken i Ullensaker har kulturkontoret  
utarbeidet en månedlig oversikt over noen av de kulturtilbud i vår kommune som  

også kan passe for seniorer.  
 

Bruk kultur og bli en vinner! 

Juni — Juli — August 
2017 



Onsdag 7. juni   Bokprat med bibliotekar Lena Sjøstrøm Møller kl. 1200, Kløfta bibliotek 
             Bok-kaffe. Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
             www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Onsdag 7. juni   Damens aften med Tine Solheim kl. 1900, Herredshuset 
             Tine Solheim forteller om innspilling av Symesterskapet på NRK, i tillegg blir 
             det en eksklusiv mannequinoppvisning med kolleksjon av kule kjoler etc.  
             Salg av mat og drikke fra kl. 18.00. Bill: Blomsterstua eller  
             Vipps 952 67 252 / 900 37 119. Arr: Damenes aften 
             www.facebook.com/events/1432455283477435/  

Fredag 9. juni    Rullatorfestivalen 10 år! kl. 1100-1300, Romsaasparken, Jessheim 
             Tre ulike løyper: el-stol, rullator/rullestol og gåtur. Underholdning v/ Kampen 
             veteranorkester,  samt barnehagebarn. Offisiell åpning v/ Solveig Kloppen.  
             Servering av frukt, kaffe og kaker. Folkehelse stand. Fri deltakelse og entré.  
             Påmelding v/oppmøte for deltakelse.  
             Arr: Frivilligsentralen, Ullensaker kommune v/ fysio-/ergo og kultur 
             www.ullensaker.kommune.no 
 
Fredag 9. juni    Ronny Aagren & His Blues Gumbo kl. 2100, Kulturbanken Kreti & Pleti 
             Det kommer til å bli en liten reise i forskjellige blues genre med feeling og   
             trøkk. I likhet med matretten Gumbo, er dette bandet en sammensetning av  
             elementer etter egen smak og gane. Med et hint av Mississippi Delta, New  
             Orleans, Texas og Lillestrøm for å få den rette Gumbo smaken.  
             Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.kretiogpleti.no 
 
Lørdag 10. juni   Kulturkafeen: Musikkteater - Der fløy genser'n te'n Johansen  
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Helge Sveen er tilbake i hovedrollen som Johansen og han har med seg    
             nye historier og ny, god musikk. Bli med på enda en seilas med Johansen   
             og genser'n hans. Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 10. juni   Powersection ettermiddagsblues kl. 1500, Kulturbanken Kreti & Pleti 
             Powersection er et veletablert blues-rock band fra Oslo/Hedmark, som blir  
             svært godt mottatt med sin musikk og sin spilleglede overalt. De har siden   
             1998 spilt på bluesklubber og andre større og mindre arrangement.      
             Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.kretiogpleti.no 
 
Lørdag 10. juni   Eidsvoll storband - "A tribute to the `70s" med Elena og Olga 
             kl. 1900, Kulturbanken Kreti & Pleti 
             Bli med på en spennende reise til 70-tallets musikk sammen med Eidsvoll   
             Storband under ledelse av Mathias Hole og med søstrene Elena og Olga   
             Khimich som vokalister. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.kretiogpleti.no 
 
Søndag  11. juni  Guidet omvisning til Raknehaugen kl. 1300-1400 
             Oppmøte p-plass Hovin skole  kl. 1300 
             Bli bedre kjent med historien fra den tiden haugen ble bygget. 
             Voksne: 50. Barn gratis. Ingen påmelding. 
             Arr: Raknehaugens venner www.raknehaugen.no/omvisning/ 
 

9. - 18. juni      Folkehelseuka 2017 i Ullensaker!  
             Bli med og få de gode opplevelsene—til beste for egen helse!  
             En uke breddfull av spennende arrangement som gjør godt for helsen din:   
             For program se www.ullensaker.kommune.no  
 



Søndag 11. juni   Kirkejazz kl. 1800, Ullensaker kirke 
             Klarinettist og saksofonist Georg Reiss, kjent fra Magnolia Jazzband,      
             vil sammen med Wollert Krohn-Hansen, tangenter, og Beate Børli Løkken,  
             dirigent/vokal skape en svingende sommerkveld. Kløfta sangerlag,  
             Ullensaker kirkekor og Kolon vil alle bidra med jazz, gospel, salmer og  
             New Orleansjazz både hver for seg og sammen. 
             Arr: Ullensaker menighet www.kirken.no/ullensaker 
 
Mandag 12. juni  Om å ta vare på sin egen historie kl. 1900, Jessheim bibliotek 
             Foredrag v/ forfatter Kristi Kinsarvik. Trenger du litt oppmuntring og noen   
             gode råd for å komme i gang med å skrive om minnene dine? Verden er i   
             rask endring, og du tenker kanskje på at vi må ta vare på minnene fra i går,  
             for barn og barnebarn. Kristi Kinsarvik har skrevet bok om sin egen barn   
             dom og familie, og vil gi gode råd for hvordan komme i gang med egen  
             skriving. Fri entré. 
             Arr: Ullensaker bibliotek www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Lørdag 17. juni   Kulturkafeen: ”Hverdagslivet ved Hofburg slott i Wien 1890” 
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Kåseri v/ Sabine. Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 17. juni   Friday`s—Aften kos med god musikk kl. 2100, KaffeDilla 
             Friday`s spiller coverlåter fra Norske, såvel som utenlandske artister.  
             Arr: KaffeDilla www.facebook.no/kaffedilla 
 
   
 
Søndag 18. juni   Cruise & Dine kl. 1200, Jessheim sentrum 
             Amcar Jessheim inviterer til 40 årslag midt i Jessheim sentrum. 
             Det blir Amcar utstilling på parkeringshuset Ormen Lange og Cruising ruter  
             rundt i Jessheim.  
             Arr: Amcar Jessheim www.facebook.com/amcar.jessheim  
 
Onsdag 21. juni  Bok-kaffens sommeravslutning kl. 1200, Kløfta bibliotek 
             Bokkaffe. Servering av jordbær og is. Fri entré. 
             Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
             www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Lørdag 24. juni   Kulturkafeen: Sang og allsang v/ Maiken Kroken 
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen      
       
 
Lørdag 1. juli    Kulturkafeen: Ærlig, nært og ekte; Visekonsert med Frode Johansen  
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Gjennom selvironi, humor og sterke, ærlige tekster tar Frode oss med på en 
             reise gjennom de viktige temaene i livet; kjærligheten, døden, angst og  
             alkoholisme, ensomhet og førtiårskrisa.   
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Søndag  2. juli    Guidet omvisning til Raknehaugen kl. 1300-1400 
             Oppmøte p-plass Hovin skole  kl. 1300 
             Bli bedre kjent med historien fra den tiden haugen ble bygget. 
             Voksne: 50. Barn gratis. Ingen påmelding. 
             Arr: Raknehaugens venner www.raknehaugen.no/omvisning/ 
 



Lørdag 8. juli    Kulturkafeen: Konsert v/ Guren Hagen 
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen    
 
 
Lørdag 15. juli   Kulturkafeen: Politikk, 50-tallet og andre eventyr  
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Rune Gerhardsen forteller om sin far Einar Gerhardsen  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen    
 
Lørdag 22. juli   Kulturkafeen: Ut på tur i moll og dur – sanger med reiser i seg       
             v/ Trond Trudvang  kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen    
 
 
Lørdag 29. juli   Kulturkafeen: Tabue og tullball - Kåseri v/ Øivind Roos, teatersjef i    
             Teater i Glåmdal kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen  
 
 
Lørdag 5. aug.   Kulturkafeen: Kåseri v/ Øyvind Straume  
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
 
Søndag  6. aug.   Guidet omvisning til Raknehaugen kl. 1300-1400 
             Oppmøte p-plass Hovin skole  kl. 1300 
             Bli bedre kjent med historien fra den tiden haugen ble bygget. 
             Voksne: 50. Barn gratis. Ingen påmelding. 
             Arr: Raknehaugens venner www.raknehaugen.no/omvisning/ 
 
 
Onsdag 9. aug.   Mesterverket Peer Gynt 150 år!  
             Peer Gynt blir regnet som et mesterverk i verdenslitteraturen, og i 2017 er   
             det 150 år siden Henrik Ibsen skrev den berømte teksten. Du får se Nils Ole 
             og Jakob Oftebro for første gang på teaterscenen sammen – og begge i  
             rollen som Peer Gynt. Overnatting.  Fortløpende påmelding.          
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
10. - 20. aug.     Jessheimdagene 2017 
             Tradisjon tro inviteres det til folkefest i Jessheim by. En mengde ulike  
             aktiviteter og konserter på Jessheim Torg, Rådhusplassen og i Storgata.   
             Dette er tiden for glade og gode opplevelser! 
             Se program: www.jessheimdagene.no / www.facebook.no/jessheimdagene 
             Arr: Jessheim Storsenter 
 
 
Lørdag 12. aug.   Kulturkafeen: Kjente og kjære sanger v/ Christine og Rune  
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 



17.—20. aug.    Viking Challenge—Golfturnering for profesjonelle spillere på  
             Challenge Tour (Europa Tour), Miklagard Golf 
             Norges største golfarrangement/turnering. Kom og se profesjonelle golf-   
             spillere som kjemper  om retten til å spille på det øverste nivå i Europa     
             (Europa Touren). Disse gutta er gode!!! 
             Arr: Miklagard Golf www.miklagardgolf.no 
 
 
Lørdag 19. aug.   Kulturkafeen: Glade toner og muntre historier v/ Hans og Svein  
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
 
Søndag 20. aug.  Tur til Utsikten/ Vanntårnet på Hauerseter 
             Se Ullensaker turlags Facebook side for detaljer om turen.  
             Gratis deltakelse. Ingen påmelding. 
             Arr: Ullensaker turlag www.facebook.no Søk: Ullensaker turlag 
 
 
 
Onsdag 23. aug.  Dagfinn Lyngbø ”Supermud” kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             Dagfinn Lyngbø kommer endelig tilbake til Jessheim og Ullensaker Kultur  
             hus med et nytt soloshow! Forestillingen har fått navnet «Supersmud» og   
             hadde premiere på Ole Bull Scene i Bergen og spiller etter nyttår på Latter i  
             Oslo. Forestillingen har pr. i dag solgt over 65.000 billetter. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 26. aug.   Kulturkafeen: Gospelsanger v/ Dan Kristoffersen  
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
 
Fredag 25. aug.   Oppstart! Mat & Prat med flerkulturell vri  
             kl. 1100-1300, Frivilligsentralen 
             Frisklivsentralen og Frivilligsentralen inviterer til Mat og prat med flerkulturell 
             vri Oppstart 25. august. Første gangen møtes vi på Frivilligsentralen over   
             en kaffekopp for å bli enige i framdriften.  
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 26. aug.   Kløftadagen 2017, Kløftaparken 
             Familie aktivitetsdag i Kløfta sentrum. Program kommer senere. 
             Hold av dagen, de blir mye moro for barn og voksne 
             Arr: Kløfta Vel m.fl. www.facebook.com/  Søk: Kløfta vel 
 
 
 
 
 
NB! For oppdatert oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender/ 
 
 
 
 



Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
 
Lørdag 1. juni    Markedsdag ute i hagen kl. 1100 
             Salgsboder av husflid, håndverk o.l. Aktiviteter som hesteskokasting,     
             kaste på stikka m.m. Kaffe serveres rett fra bålet. Nystekte lapper på     
             bålpanna. Trekkspill musikk v/ Harry Andersen.  
             Kom og bli med på en annerledes dag!  
 
Fredag 9. juni    Rullatorfestivalen 10 år! Romsaasparken, Jessheim 
             Vi reiser samlet fra resepsjonen kl. 1015. Reise tur/retur kr. 50.  
             Vil du være med? -  Gi beskjed innen 7. juni til resepsjonen el.  
             tlf. 661088 00. Se foran i folderen for mer info om Rullatorfestivalen 
 
 
Onsdag 14. juni  Helsekula kl. 1100, hagen v/ flaggstanga 
             Boccia konkurranse. Servering av frukt og saft. Ved mye regn eller vind blir 
             det bowling på storskjerm i  Hellen kafé.  
 
 
 
Torsdag 15. juni  Folkehelserebus kl. 1100, Vinterhagen 
             Bli med på vår rebus løype. Start og mål utenfor vinterhagen fra kl. 1100. 
             Vi griller pølser og koser oss etter målgang. 
 
 
Torsdag 22. juni  St. Hansfest—Grillfest i hagen kl. 1200 
             Trekkspill vil få oss i den rette stemningen. Vi griller pølser og hamburgere 
             med tilbehør. Kaffe og kake. Utlodning. Kr. 75,- pr. pers.  
             Påmelding innen 16. juni 
 
 
Tirsdag 6. juli    Filmkveld kl. 1600, Hellen kafé 
             Følg med på oppslag om hvilken film som vises. 
 
 
Tirsdag 25. juli   Allsang på Hellen kl. 1100, Hellen kafé 
             Vi synger og koser oss med gode gamle sanger. Vi bruker cd og sanghefter 
 
 
 
Torsdag 24. aug.  Underholdningsvogna presenterer—100 år med Vera Lynn 
             Kl. 1100, Hellen kafé 
             I 2017 fyller Vera Lynn 100 år og Underholdningsvogna ønsker å hylle  
             verdensstjernen gjennom musikk, fortelling og bilder! Fri entré. 
 
 
Mandag 28. aug.  Frank og Robert – gladsang med Bjelleklang  
             kl. 1500-1530, Hellen kafé 
             Repertoaret består av egne sanger og norskspråklige versjoner av kjente  
             sanger fra andre artister, ofte med humoristiske tekster. Fri entré.  
             Arr: Akershus musikkråd 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
Onsdag 14. juni  Grillfest kl. 1200-1330, Gjestad bo– og aktivitetssenter 
             Påmelding innen 2. juni til resepsjonen 
 
 
 
Onsdag 5. juli    Jordbærfestival kl. 1200, Gjestad kafé 
             Underholdning v/ inngang A, evt. kafeen ved regnvær  
             Servering av jordbær-bløtkaker og jordbær med fløte. Fri entré. 
             Dato og klokkeslett kommer. Følg med på oppslag. 
 
Fredag 25. aug.   Frank og Robert – gladsang med Bjelleklang  
             kl. 1030-1100, Gjestad kafé 
             Repertoaret består av egne sanger og norskspråklige versjoner av kjente  
             sanger fra andre artister, ofte med humoristiske tekster. Fri entré.  
             Arr: Akershus musikkråd 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 
 
Fredag 25. aug.   Frank og Robert – gladsang med Bjelleklang  
             kl. 1200-1230, Gystadmyr kafé 
             Repertoaret består av egne sanger og norskspråklige versjoner av kjente  
             sanger fra andre artister, ofte med humoristiske tekster. Fri entré.  
             Arr: Akershus musikkråd 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 

Tur- og aktivitetstips 
 
1. mai – sept .    Stolpejakten 2017 
             I år er det 100 stolper på Jessheim, Sand og  Jessheimmarka. Ung eller   
             gammel, sprek eller utrent – Opplev nær-område i ditt eget tempo. Gratis.   
             Mer info: www.facebook.com/stolpejaktenullensaker/ www.stolpejakten.no  
             Arr: Ullensaker Orienteringslag  www.ullensakerorientering.no 
 
29. april-24. sept. O-postjakten 2017 
             En utmerket mulighet til å bli kjent i Ullensaker og nærliggende skogs 
             terreng. O-postjakten er et tilbud til folk i alle aldre. Konvoluttene selges på:  
             G-sport Kløfta, G-sport Jessheim og Nordli bokhandel, Jessheim.  
             Arr: Ullensaker Orienteringslag www.ullensakerorienteringslag.no 
 
21. mai– 3. juli   Sykkelrebusløp i Ullensaker  
             Informasjon om postene: www.facebook.com/SykkelbyenJessheim/       
             Flotte uttrekkspremier fra næringslivet.  
             Arr: Sykkelbyen Jessheim 
              
 
Hele året       Friluftsliv, sykkelveger, bading 
             Ullensaker kommune har mange friluftsopplevelser å by på; turstier, bade 
             plasser, sykkelveger, kulturminner/ severdigheter, skogsveger, lysløyper  
             I tillegg er det treningstreningsparker på Sand, Mogreina, Nordkisa,      
             Algarheim og Nordbytjernet 
             www.ullensaker.kommune.no/opplevullensaker                    



Kommer til høsten … 
 
3. - 5. sept.      Høsttur til naturskjønne Gaustablikk 
             Ved foten av Sør Norges høyeste fjell Gaustatoppen, ligger Gaustablikk    
             idyllisk til i naturskjønne omgivelser. Buss, overnatting i dobbeltrom,  
             2 fro koster, 2 middager, 2 lunsjer. Kr. 3.200,-, enkeltrom tillegg kr. 500,-.    
             Bindende påmelding innen 10. august Ullensaker Frivilligsentral  
             tlf. 66 10 84 38 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
9.—17. sept.     Kulturminnedagene 2017 i Ullensaker 
             Årets tema: ”Kulturminner i samfunnets tjeneste»   
             Har du/dere ett arrangement?  
             Kontakt: Kulturvernkonsulent Christine Haakstad  
             tlf. 66108181/ christine.haakstad@ullensaker.kommune.no  

 
 
18. – 20. sept.    Lyst til å oppleve høst på Svalbard? 
             Frivilligsentralen planlegger tur 18. til 20. i september 2017. Pris ca.       
             kr. 9.000 inkl. fly, hotell 2 netter i dobbeltrom, mat omvisning og aktiviteter. 
             Fortløpende påmelding. Ullensaker Frivilligsentral  
             tlf. 66 10 84 38 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 23. sept.  Dagstur til Strikkefestivalen 2017 i Gamlebyen, Fredrikstad 
             Les mer www.strikkefestivalen.no. Fortløpende påmelding 
             tlf. 66 10 84 38/frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no   
             Arr: Frivilligsentralen, Ullensaker husflidslag  
             www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Onsdag 27. sept.  Dagstur til Finnerud går i Nordmarka 
             Omvisning, fortelling om Finnerud, visning av film, mulighet å kjøpe  
             hjemmelaget syltetøy, gelé, sirup og eddik fra Markajentene på stedet. 
             Pris kr. 600,- som betales på bussen. Servering av lapskaus m/tyttebær og  
             flatbrød, kaffe og buss er inkl. i prisen. Påmelding innen 19. september 
             tlf. 66 10 84 38/frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no   
             Arr: Frivilligsentralen, Foreningen Norden Ullensaker  
             www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Onsdag 27. sept.  De glade damene på tur - en grisefestlig forestilling! 
Torsdag 28. sept. kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             Splitter ny humorforestilling med Britt Elisabeth Haagensli og Anne Marie   
             Ottersen. Her kommer fortsettelsen på suksessen «Gammel dame er vond  
             å vende». Denne gangen skal damene på sydenferie. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Søndag 15. okt.   Moddi og Trondheimsolistene Quartet kl. 2000, Herredshuset 
             Høsten 2016 ga Moddi ut en av årets mest bemerkelsesverdige plater  
             Unsongs. På albumet har nordlendingen samlet sammen sanger fra hele   
             verden som av en aller annen grunn har blitt forbudt i hjemlandet sitt.  
             Nå gjester Moddi Herredshuset og med seg har han Trondheimsolistene    
             Quartet - dette blir en helaften! 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.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. 
Behov for skyss? ring Mette tlf. 414 15 196/ Egil tlf. 951 94 685.  
Lunsj m/evt. skyss kr. 25,-. 

 

Mer info: www.rodekors.no 

• 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 2017. Desember måned 
åpent kun 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  
 
•  

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

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

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

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

1700-1900 
• Vevklubb: annenhver torsdag 

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

 Menighetene i Ullensaker www.kirken.no/ullensakerkf 
 

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

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

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

misjonssenter  
 

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

Tur i nærområdet, og samling med mat og prat etterpå 
 

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

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



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

• Mandag: Høytlesning av dagens avis kl. 1030-1115, Biblioteket 
• Tirsdag: Strikkeklubb kl. 0930-1430, Aktivitetsstua 
• Tirsdag: Snekkerverksted kl. 0930-1430, vis à vis Gjestad kafé 
• Torsdag: Åpent Hus kl. 0930-1430, Aktivitetsstua 
• Torsdag: Snekkerverksted kl. 0930-1430, vis à vis Gjestad kafé 
• Torsdag: Bingo og kaffekos kl. 1100-1300. Kr. 30 pr.brett. Aktivitetssenter 
• Torsdag: Andakt (annenhver torsdag) kl. 1415, Toppen 
• Fredag: Andakt (annenhver fredag) kl. 1200, Biblioteket 
• Gjestad kafé; søndag -fredag kl  1030-1530. Lørdag kl. 1030-1430. Salg av 

varmmat, smørbrød, middag m.m. 
 

Gystadmyr bo– og aktivitetssenter (tlf. 66 10 85 30) 

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

• Mandag: Gågruppe kl. 1100 (unntatt når det er kino) 
• Tirsdag: Høytlesning kl. 1030, Biblioteket  
• Onsdag: Sittetrim kl. 1100, Trimrommet 3. etg. 
• Onsdag: Danseringen Snurrebassen—kom og se de øver kl. 1800-2100 
• Torsdag: Jessheim Seniordans—kom og se/ bli med! kl. 1100-1330 
• Torsdag: Hobbytorsdag kl. 1100-1300, Dagsenteret 
• Torsdag: Andakt m/kaffe kl. 1700-1730. Kirkekaffe 1. torsdagen i mnd. 
• Gystadmyr kafé; alle dager kl. 1100-1530. Salg av baguetter, smørbrød, 

varmmat, mineralvann m.m. Salatbar tirdag og torsdag. Middagsservering 
hver dag kl. 1300-1500 

           

Kløfta bo– og aktivitetssenter (tlf. 66 10 88 00) 

• Mandag: Bingo kl. 1100, Dagsenteret. Kr. 20 pr.brett 
• Tirsdag og torsdag: Åpent Hus fra kl. 0900. Virksomheten. Alle slags hobby/  

håndarbeidsaktiviteter 
• Tirsdag (partallsuker): Andakt v/Ullensaker menighet kl. 1430, Hellen kafé 
• Onsdag:  Trim kl. 1030, Trimrommet 
• Torsdag (oddetallsuker): Andakt v/Pinsemenigheten kl. 1730, Hellen kafé 
• Fredag: sang og sosialt  samvær på avdelingen kl. 1030 
• Hellen kafé; søndag-fredag kl. 1030-1545. Middagsservering kl. 1300-1500 

Lørdag kl. 1030-1500. Middagsservering kl. 1300-1445  
 

Dagsenter—for deg som ønsker sosialt samvær! 
På dagsenteret blir du hentet og kjørt hjem igjen etter hyggelig samvær. Vi spiser frokost og 

middag sammen, og har aktiviteter som trim, bingo, quiz og turer. Deltar også på aktivitetene 

som ellers foregår på huset, som  konserter og fester. Du kan søke de dagene som passer for 

deg. Dagsenteret er åpent mandag, onsdag og fredag (NB! Kløfta har ikke åpent fredag) 
 

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



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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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


