
Lørdag 1. juni     Kulturkafèen: Underholdning og allsang v/ Visevenner          
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Søndag  2. juni    Guidet omvisning på 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/ 
 
Tirsdag 4. juni    Kløfta kulturkafé: Melodier fra Vera Lynn kl. 1100-1300, Kløfta velhus  
              Sybil Richardson og Per Husby hyller den legendariske britiske sange- 
              rinnen Vera Lynn. Entré kr. 70 inkl. kaffe og vafler. 
              Arr: Kløfta Vel, Frivilligsentral  
              www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Onsdag 5. juni    Strikkekafé kl. 1100-1300, Høvleri kafé, Frivillighetens hus 
              Velkommen til en koselig stund med eller uten strikketøy  
              Salg av kaffe/te, vafler og påsmurte rundstykker. 
              Arr: Ullensaker husflidslag, Frivilligsentralen 
              www.ullensaker-husflidslag.no 
 
Onsdag 5. juni    Gåtur i Holtmarka. Oppmøte kl. 1100 v/ Alfhallen, Borgen  
              Turleder Trond Skedsmo. Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å 
              bite i og noe å sitte på. Ingen påmelding. Gratis deltakelse.  
              Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 
 
Onsdag 5. juni    Lunsjkonsert kl. 1130, Ullensaker kirke 
              Vi får høre variert musikk på orgel og flygel av Wollert Krohn-Hansen  
              eller en av de andre organistene i Ullensaker. Tekstlesning av diakon    
              Marianne Kraft. Servering av lunsj. Bill: 100/50 pensjonister 
              Arr: Ullensaker menighet www.kirken.no/ullensaker 
 
Onsdag 5. juni    Bok-kaffe: Quiz med Hans Ødegaard 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 5. juni    Internasjonal tur i Hiltonskogen. Oppmøte: Kløftahallen kl. 1830 
              Turforeningen ønsker mangfold og flerkulturell deltakelse på en enkel   
              kveldstur på Kløfta. Kom som du er! Turen er ca. 3 km. 
              Arr: Ullensaker turlag www.facebook.no søk: Ullensaker turlag 

LIVSGLEDE i ULLENSAKER 
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JUNI 



Onsdag 5. juni    Temakafé for kreftpasienter og pårørende—Sommeravslutning 
              kl. 1200-1400, Frivillighetens hus 
              Temakafé er ett møtested for kreftpasienter, pårørende og etterlatte på   
              Øvre Romerike. Enkel servering. Arr: Kreftforeningen  
 
 
Torsdag 6. juni    Russland i dag v/ Rune Resaland, ambassadør i Moskva 
              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 
 
Lørdag 8. juni     Kulturkafèen: Det handler om å leve!  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Foredrag om livsglede, humor og latter v/  Herdis Dyrvik.  
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Tirsdag 11. juni    På tur i Rambydalen. Oppmøte kl. 1800 på Oranien, Borgen 
              Vi går igjennom skogen til Rambydalsvegen og fortsetter på vestsiden.   
              Turleder: Trond Skedsmo. Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å 
              bite i og sitte på.  Parkering: på turnet til Oranien.  
              Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no  
 
Onsdag 12. juni   Grillfest kl. 1100-1300, Frivillighetens hus 
              Underholdning v/ Rune Melby. Utlodning. Servering av mat og drikke,  
              kaker og kaffe. Gratis deltakelse. Ingen påmelding 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Onsdag 12. juni   Strikkekafé kl. 1100-1300, Høvleri kafé, Frivillighetens hus 
              Velkommen til en koselig stund med eller uten strikketøy  
              Salg av kaffe/te, vafler og påsmurte rundstykker. 
              Arr: Ullensaker husflidslag, Frivilligsentralen 
              www.ullensaker-husflidslag.no 
 
Onsdag 12. juni   Bok-kaffe: Østerrikegata—historier fra Gardermoen 
              kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Åse Mørk fra Ullensaker museum forteller historier fra Gardermoen,  
              hun underholder også med sang og lirekasse.  
              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 12. juni   ”Der danserne møtes” kl. 1900-2200, Kløfta velhus 
              Utlodning. Bill: 100 inkl. kaffe og kake.  
              Arr: Dancemania Romerike danseklubb 
 
 
Torsdag 13. juni   Omvisning på Kauserud Mølle kl. 1830  
              Kauserud mølle har i de siste årene gjennomgått en vesentlig restaurering 
              Inventaret forteller om en møllehistorie over et langt tidsrom, fra mølle-  
              steiner drevet av vannkraft til moderne elektrisk drift.  
              Mølla ligger der Egnervegen krysser Rømua. 
              Arr: Ullensaker historielag 



Torsdag 13. juni   Tur til Norsk vegmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum, Øyer 
              Pris med lunsj og buss kr. 500 pr. pers Fortløpende påmelding. 
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Fredag 14. juni    Rullatorfestivalen kl. 1100-1300, Romsaasparken, Jessheim 
              3 løyper: Rullatorløype, elektriske rullestoler og turløype. Påmelding til   
              start fra kl. 10.30 i parken. Underholdning v/  Tore Halvorsen, samt barne 
              hagebarn. Utlodning. Servering av kaffe, kaker, og frukt. 
              Arr: Ullensaker kommune v/ fysio/ergo, Kultur og Frivilligsentralen 
              www.ullensaker.kommune.no  
 
 
Lørdag 15. juni    Kulturkafèen: Kåseri om Nordahl Grieg v/ Hans Østeng          
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Underholdning v/ trekkspillelever fra Ullensaker kulturskole           
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 15. juni    Kirkejazz kl. 1400, Ullensaker kirke 
              Konsert & allsang med Allsang i Ullensaker bestående av Lars Frank på  
              saksofon/klarinett, Wollert Krohn-Hansen på tangenter, Linnéa Sundfær  
              Haug med sang/ blokkfløyte, samt Ullensaker kirkekor, kammerkoret Kolon 
              og Kløfta sangerlag. Servering av kaffe og kaker etter konserten. Bill: 200 
              Arr: Ullensaker menighet, Allsang i Ullensaker 
 
Lørdag 15. juni    Jørn Hoel kl. 2000, KaffeDilla, Kløfta 
              Norges Soul-crooner No 1 kommer til Kløfta igjen. En av Norges mest  
              populære artister siden 80-tallet som hadde sitt store gjennombrudd da  
              han sang seg inn i musikkhistorien med låtene «Har en drøm» og «Ei    
              hand å holde i» på 80-tallet. Siden den gang har han fortsatt å sjarmere  
              oss med sin hese, sensuelle Tromsø-dialekt og blues- og soulinspirerte  
              musikk. Han har også et godt grep om latinamerikansk musikk. 
              Arr: KaffeDilla 
 
Søndag 16. juni    Rundtur i Romeriksåsen/ Holter almenning  
              Oppmøte: kl. 1030 Bommen v/ Raufjellet 
              Flott langtur i sommerlige omgivelser gjennom deler av Romeriksåsen  
               Turen er ca. 15 km. Varighet ca. 4 timer. 
              Arr: Ullensaker turlag www.facebook.no søk: Ullensaker turlag 
 
 
Søndag 16. juni    Ullensaker hagelags årlige hagemarked kl. 1100-1600, Kjos gård 
              Her blir det mange spennende aktører, boder, auksjon og plantebytte.   
              Dette er en flott aktivitet for hele familien, her kan alle kose seg med natur
              sti, dyr og fine sitteplasser rundt om hvor kaker og kaffe kan nytes.  
              Gratis inngang. Alle er hjertelig velkomne! 
              Arr: Ullensaker hagelag 
 
Søndag 16. juni    Tematur: Omvisning i Trandumskogen kl. 1200-1400.  
              Oppmøte: Trandumskogen 
              Under andre verdenskrig foregikk det henrettelser i Trandumskogen i  
              Ullensaker. 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. 
                Vår formidler tar dere med inn i skogen der gravene ligger langs stien.  
              Ved gravene vil historiene til de henrettede bli fortalt. Bill: 60/ 30 
              Arr: Ullensaker museum www.mia.no/ullensaker 



Søndag 16. juni    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 
 
Onsdag 19. juni   Gåtur langs Den Wingerske Kongeveg 
              Oppmøte kl. 1100 v/ Alfhallen, Borgen  
              Turleder Trond Skedsmo. Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å  
              bite i og noe å sitte på. Ingen påmelding. Gratis deltakelse.  
              Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 
 
 
Onsdag 19. juni   Bok-kaffe: Sommeravslutning kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære drypp 
              fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Servering av jordbær og is.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek Kløfta   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Lørdag 22. juni    Kulturkafèen: Om Nelson Mandela v/ Odd Georg Murud          
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 29. juni    Kulturkafèen:  Countryslagere fra 50-60 tallet                   
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Roger Kristiansen framfører sanger av Jim Reeves, Bobby Bare, Patsy    
              Cline,  Johnny Cash m.fl. Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.    
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Søndag 30. juni    Midtsommertur til Hersjøen kl. 1100-1400. Oppmøte: Mogreina skole 
              Midtsommervandring i spennende natur. Turen er ca. 10 km. 
              Arr: Ullensaker turlag www.facebook.no søk: Ullensaker turlag 
 
 

 
 

 
Onsdag 3. juli     Sommerlunsjkonsert kl. 1130, Ullensaker kirke 
              Vi får høre variert musikk på orgel og flygel av Wollert Krohn-Hansen  
              eller en av de andre organistene i Ullensaker. Tekstlesning av diakon     
              Marianne Kraft. Servering av lunsj. Bill: 100/50 pensjonister 
              Arr: Ullensaker menighet www.kirken.no/ullensaker 
 
Lørdag 6. juli     Kulturkafèen: Visesang v/ Frode Johansen                  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 13. juli    Kulturkafèen: Johan Herman Wessel - hans liv og diktning        
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Kåseri v/ Øyvind Straume. Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.   
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

JULI 



Lørdag 20. juli    Kulturkafèen: Den svenske vise skatten v/ Anders Stävarby       
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  

              Anders Stävarby synger alle de visene vi nordmenn elsker!  
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 27. juli    Kulturkafèen: Pensjonistene til kamp                      
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Foredrag v/ Norges pensjonistforbund 
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 

 
 
 

Lørdag 3. aug.    Kulturkafèen: Franske stemninger v/ Håvard Svensrud og Kay  
              Hartvigsen kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Repertoaret spenner fra velkjente Edith Piaff-melodier som "La vie en  
              Rose" og "Hymne a l´amour" til typiske franske trekkspillvalser.  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.                
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Onsdag 7. aug.    Sommerlunsjkonsert kl. 1130, Ullensaker kirke 
              Vi får høre variert musikk på orgel og flygel av Wollert Krohn-Hansen  
              eller en av de andre organistene i Ullensaker. Tekstlesning av diakon     
              Marianne Kraft. Servering av lunsj. Bill: 100/50 pensjonister 
              Arr: Ullensaker menighet www.kirken.no/ullensaker 
 
8. - 18. aug.      Jessheimdagene 2019 
              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 10. aug.    Kulturkafèen: Underholdning v/ treblåsertrioen Taffelpikene        
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Søndag 11. aug.   Historisk byvandring på Jessheim.  
              Oppmøte kl. 1200 Jessheim stasjon 
              Turen er ca. 3-4 km. 
              Arr: Ullensaker turlag www.facebook.no søk: Ullensaker turlag 
 
 
Onsdag 14. aug.   Dagstur til Flor og Fjære i Stavanger 
              Vi besøker Flor og Fjære i Stavanger, spiser lunsjbuféet, buss til og fra  
              sentrum, og tar fly begge veier. Pris ca. kr. 2.500 avhengig av flypris.  
              Les mer: https://florogfjare.no  
               Bindende påmelding innen 10. juli Ullensaker Frivilligsentral  
              tlf. 66 10 84 38 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 

AUGUST 



Torsdag 15. aug.   Hagevandring & foredrag om samplantinger kl. 1800, Kjos gård 
              Hagevandring på Kjos. Foredrag om samplantinger v/ Garden Living.  
              Arr: Ullensaker hagelag www.facebook.com/Ullensakerhagelag 
 
 
 
Lørdag 17. aug.    Kulturkafèen: Hans-Arne synger Countryhits       
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Allsang, latter og mange minner…  
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Mandag 19. aug.   Lesesirkel på Jessheim bibliotek kl. 1300, Jessheim bibliotek 
              Dagens bok: Følg med på nettsiden for bok 
              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 
 
 
Onsdag 21. aug.   Strikkekafé kl. 1100-1300, Høvleri kafé, Frivillighetens hus 
              Velkommen til en koselig stund med eller uten strikketøy  
              Salg av kaffe/te, vafler og påsmurte rundstykker. 
              Arr: Ullensaker husflidslag, Frivilligsentralen 
              www.ullensaker-husflidslag.no 
 
21. – 22. august   Tur til Rottneros og Selma Lagerløf sitt hjem i Sverige  
              Vi besøker skulptur- og blomsterparken Rottneros og Selma Lagerløf sitt  
              hjem. Fortløpende påmelding  
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
              Arr: Foreningen Norden Ullensaker, Frivilligsentralen 
 
Lørdag 24. aug.    Kulturkafèen: Visesang v/ Frode Johansen                  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 24. aug.    Offisiell åpning av Kløfta idretts– og aktivitetspark kl. 1400 
              Offisiell åpning v/ ordfører Tom Staahle. Aktiviteter. Underholdning.      
              Arr: Ullensaker kommune i samarbeid med Kløfta il 
 
 
 
Lørdag 24. aug.    Trandumdagene 2019—Militærhistorisk dag på Trandum fra kl. 10 
              De historiske hovedtemaene for arrangementet blir 75-års jubileene for    
              det norske Panserkavaleriet og D-dagen - invasjonen i Normandie.   
              Materielldisplayer, oppvisninger, kjøretøyparade, levende historie,  
              markedsplass. Servering. Gratis inngang. Parkering kr. 50.  
              Arr: Stiftelsen Trandum, Panservenner, Historiske militære kjøretøys  
              forening 
 
Søndag 25. aug.   Plantebyttemøte kl. 1600 hos Laila Brotnow, Feltv. 51, Algarheim 
              Ta med deg overskudds planter fra egen hage og bytter. De som ikke har  
              egne planter kan betale for å være med kr. 50 for medl./ kr. 100 for andre. 
              Arr: Ullensaker hagelag www.facebook.com/Ullensakerhagelag 
  



Søndag 25. aug.   Langtur til høyeste punkt i Ullensaker—Håsleråsen, Nordkisa.  
              Oppmøte: kl. 1100 Stensby stadion, Nordkisa 
              Bli med på en flott tur til Ullensakers høyeste punkt i flott natur. 
               Turen er ca. 10 km. Varighet ca. 3 timer. 
              Arr: Ullensaker turlag www.facebook.no søk: Ullensaker turlag 
 
 
Onsdag 28. aug.   Strikkekafé kl. 1100-1300, Høvleri kafé, Frivillighetens hus 
              Velkommen til en koselig stund med eller uten strikketøy  
              Salg av kaffe/te, vafler og påsmurte rundstykker. 
              Arr: Ullensaker husflidslag, Frivilligsentralen 
              www.ullensaker-husflidslag.no 
 
Onsdag 28. aug.   Gåtur på Trandum og Aur. Oppmøte kl. 1100 v/ Alfhallen, Borgen  
              Turleder Trond Skedsmo. Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å  
              bite i og noe å sitte på. Ingen påmelding. Gratis deltakelse.  
              Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 
 
 
Onsdag 28. aug.   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. aug.   Politisk debatt kl. 1900, Jessheim bibliotek 
              Ti partier stiller liste i Ullensaker ved kommunevalget den 9. september.   
              Alle toppkandidatene for disse ti partiene vil delta i debatten for å gi uttrykk 
              for sitt partis løsninger på sentrale utfordringer som kommunen står over  
              for. Debattleder er Svein Tore Marthinsen. Tema blir bestemt nærmere    
              debattdagen. Det blir anledning til å stille spørsmål . 
              Arr: Ullensaker bibliotek www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/ 
 
Lørdag 31. aug.    Kulturkafèen: Om Gandhi v/ Odd Georg Murud                 
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
 
Lørdag 31. aug.    Kløftadagen 2019 kl. 1100-1600, 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: Kløftadagen 
 
 
 
31. aug.—8. sept.  Nyhet! Friluftslivets uke 2019 
              Sammen med lag og foreninger ønsker Ullensaker kommune å feire norsk 
              natur og vise hva det nære friluftslivet i Ullensaker har å by på.  
              Arr: Ullensaker kommune i samarbeid med lag/foreninger og andre frilufts 
              aktører 
 
 
 
For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 



 
Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
 
Mandag 3. juni    Sommerkonsert med Kløfta sangerlag  
              kl. 1830, Hellen kafè 
              Servering av kaffe og kaker.  Fri entré. 
 
 
 
 
Tirsdag 4. juni    Markedsdag ute i hagen kl. 1100-1400 
              Vi inviterer til vår årlige markedsdag med stands, utendørs kafé, bålkos og 
              trekkspillmusikk. I år blir det også mulighet for en tur med hest og kjerre.  
           
 
 
Tirsdag 11. juni    Sommer-toner med Ullensaker Janitsjar  
              kl. 1830,  ute eller i Hellen kafé 
              Ullensaker janitsjar spiller både marsjer og andre stykker.  
              Servering av kaffe og kaker. Fri entré.  
 
 
Torsdag 12. juni   Vårkonsert med Ullensaker veterankorps kl. 1830, Hellen kafè 
              Utekonsert v/ fint vær. Servering av kaffe og kake. Fri entrè. 
 
 
 
 
Fredag 14. juni    Rullatorfestivalen 2019, Romaasparken, Jessheim 
              I år er temaet: 007 James Bond. Finn frem coctailkjolen og mørk dress og  
              møt opp. Med pistol og solbriller reiser vi til Jessheim som 007 James    
              Bond og Bond piker. Vil du være med? - gi beskjed innen 11. juni til  
              resepsjonen eller tlf. 66108800. Vi reiser samlet fra resepsjonen kl. 1015.  
              Reise t/r kr. 50.  
              For mer info om Rullatorfestivalen se foran i denne folderen. 
 
Torsdag 21. 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. 130 pr. pers.  
              Påmelding innen  torsdag 14. juni til resepsjonen eller tlf. 66108800 
 
 
 
Tirsdag 25. juni    Sommertreff kl. 1100-1230, Hellen kafé 
Tirsdag 30. juli    Underholdning, sang, andakt. Utlodning. Enkel servering. 
Tirsdag 13. aug.   Ullensaker menighet ønsker alle beboere og besøkende velkommen 
              Arr: Ullensaker menighet 
 
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 



Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 

 
Mandag 3. juni     Ettermiddagskino kl. 1700, Gystadmyr kafé 
               Film annonseres på bo– og aktivitetssenteret.  
               Enkel servering 
 
Tirsdag 11. juni     Fest med Sykehjemmetsvenner kl. 1800, Gystadmyr kafe  
               Musikk. Underholdning. Servering av snitter, kaker og kaffe.  
               Utlodning. Fri entré. Arr: Sykehjemmet venner 
 
 
Fredag 14. juni     Rullatorfestivalen 2019, Romaasparken, Jessheim 
               Vil du være med? - gi beskjed innen til  resepsjonen eller tlf. 66108530. 
               For mer info om Rullatorfestivalen se foran i denne folderen. 
 
 
 
Mandag 17. juni    Grillfest/ Sommerfest kl. 1130-1330, Gystadmyr  
               Underholdning. Servering av sommerkoteletter, pølser,  
               potetsalat, salat, is og kaffe. Trekning av loddbok. Gratis for beboere/  
               kr. 50 for pårørende og andre. Påmelding og betaling til resepsjonen  
               v/ Evy tlf. 66108500 
 
Tirsdag 13. aug.    Fest med sykehjemmetsvenner 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 
 
Fredag 14. juni     Rullatorfestivalen 2019, Romaasparken, Jessheim 
               Kom innom dagsenteret og delta sammen med oss.  
               Vi har eget tema i år som i fjor... 
               For mer info om Rullatorfestivalen se foran i denne folderen. 
 
 
Mandag 17. juni    Kontaktsalg kl. 0930-1430, Gjestad kafè 
  
Fredag 21. juni     Sommerfest for brukere og ansatte kl. 1130-1300 
               Kr. 50.  
 
 
Onsdag 10. juli     Jordbærfestival kl. 1100-1300, Gjestad kafé 
               Salg jordbær m/ fløte. Lynlotteri  
 
 
 
Hele sommeren    Poster med spørsmål og svar i Sansehagen 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kommer…   
 
31. aug.—8. sept.  Nyhet! Friluftslivets uke 2019 
              Sammen med lag og foreninger ønsker Ullensaker kommune å feire norsk 
              natur og vise hva det nære friluftslivet i Ullensaker har å by på.  
              Arr: Ullensaker kommune i samarbeid med lag/foreninger og andre frilufts
              aktører 
 
 
 
Søndag 1. sept.    Kom deg ut dagen—Aktivitetsdag for hele familien.  
              Oppmøte: Mogreina kirke kl. 1200 
              En aktivitetsdag med masse ulike aktiviteter.                
              Arr: Ullensaker turlag www.facebook.no søk: Ullensaker turlag 
 
 
Søndag 1. sept.    Gardermoen Revival 2019 kl. 1100-1600,  
              Forsvarets flysamling & Ullensaker museum, Sør Gardermoen 
              Vi møtes igjen til vintagefestival på Gardermoen. Festivalen for alle dere  
              som er glad i gamle biler, fly, musikk og mote fra etterkrigstiden.   
              Program 
              - Underholdningsvogna, sist sett på TV Norges "All Together Now",  
                 kommer sammen med Jessheims eget storband Travelin' Storband.  
              - Ullensaker Museum avholder "Barnas Dag" denne dagen og tilbyr  
                 aktiviteter og historiske glimt fra vårt område til glede for store og små. 
              - Romerike Gammelbilklubbs "Romeriksløpet" danner en perfekt ramme  
               for dagen med nærmere hundre blankpolerte kjøretøy og ekvipasjer.  
              - Ullensaker korforening stiller i tidsriktig antrekk og synger hits fra  
               perioden 
              - Fretex stiller med ny og utvidet stand og hjelper deg å finne din vintage- 
               stil 
              Arr: Gardermoen revival, Ullensaker museum, Romerike gammelbilklubb 
 
Søndag  1. sept.   Guidet omvisning på 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/ 
 
Mandag 2. sept.   «Mjøstråkk» – Bli med på spasertur! Fortløpende påmelding 
              Lyst til å bli med til Morskogen og spasere en tur på "Mjøstråkk" 
              Avreise kl. 1100 med buss fra Jessheim stasjon. Ta med mat og drikke.  
              Utlodning. Gratis deltakelse. Arrangementet en del av Friluftslivets uke. 
              Påmelding: frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
              Arr: Frivilligsentralen i samarbeid med Ullensaker turlag  
 
Tirsdag 3. sept.    Tur til Hvamsetertjern 
              Oppmøte kl. 1800 v/ saga til Erik Ruud, Vettalsvegen  
              Turleder: Trond Skedsmo. Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å 
              bite i og sitte på. Ingen påmelding. Gratis deltakelse. 
              Parkering v/ saga til Erik Ruud i Vettalsvegen  
              Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 
 
 



Kommer…  (forts.) 
 
Onsdag 4. sept.    Nyhet! ”Strandfest” for seniorer  
               kl. 1100-1300, uteområdet på Romerike folkehøgskole 
               Underholdning v/ Underholdningsvogna. Muligheter for å delta på     
               ”strandaktiviteter”. Servering av ”paraply drinker”, grillpølser, kaker, frukt 
               & kaffe Gratis. Ingen påmelding. 
               Arr: Ullensaker kommune, Frivilligsentralen 
 
 
Tirsdag 10. sept.    Damens Aften—Helene Sandvig  kl. 1900, Herredshuset 
               Helene Sandvig forteller om det å være nær pårørende til en med  
               demens. Helene Sandvig er journalist og er ansatt i NRK. Hun er bl.a.  
               kjent for sitt program "Helene sjekker inn".  Loddsalg.  
               Bill: 100. Vipps til 95267252/ 90037119 eller kontant i Blomsterstua  
               Arr: Damenes aften 
 
16. sept.—28. okt.   Nyhet! Fargeklatten – tegne og maleglede for hjemmeboende  
               seniorer, mandager kl. 1200-1400, Frivillighetens hus 
               Du trenger ikke å kunne tegne/male fra før. Ullensaker kunstforening vil 
               veilede. Det viktigste er å møtes og ha det hyggelig. Du får låne tegne/ 
               malerutstyr. Enkel servering. Gratis. Spørsmål eller hjelp til transport –  
               kontakt Frivilligsentralen Ingen påmelding. Vi håper du kommer! 
               Arr: Ullensaker kunstforening, Ullensaker kommune, Frivilligsentralen 
 
 
For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

 
 

 

Tur- og aktivitetstips 
 
1. mai –1. nov.   Stolpejakten 2019 
             Ung eller gammel, sprek eller utrent – Opplev nær-område i ditt eget tempo.  
             Mer info: www.facebook.com/stolpejaktenullensaker/ www.stolpejakten.no  
             Arr: Ullensaker Orienteringslag  www.ullensakerorientering.no 
 
 
 
Mai – 1. okt.     O-postjakten 2019 
             Dra på tur når det passer deg. Turorientering lar deg finne naturens ukjente 
             perler når du ønsker det og byr på spenning og opplevelser utenom det   
             vanlige! En utmerket mulighet til å bli kjent i Ullensaker og nærliggende   
             skogsterreng. O-postjakten er et tilbud til folk i alle aldre.             
             Arr: Ullensaker Orienteringslag www.ullensakerorienteringslag.no 
 
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 
 
 



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 www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
  

 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 

 Strikkekafé: onsdag kl. 1100-1300, Høvleri kafé. Arr: Ullensaker hudflidslag  

 Hobbygruppe: 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 

 Dametrim: mandag kl.  1400-1500, Kløfta velhus 

 Vevklubb: annenhver torsdag kl. 1300-1700, Frivilligsentralen 

 Frivillighytta i Hurdal: onsdag kl. 1030. Oppmøte Frivillighetens hus 

 Bingo: mandag kl. 1100, Frivillighetens hus 
 

NB! Sommerpause på Strikkekafè (fra 12.06), maleklubb, vevklubb, Kløfta kulturkafè og dametrim 

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

Adresse: Frivillighetens hus v/ Dampsaga allé 36, Jessheim 

 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 

Pinsekirken Jessheim www.pinsekirken-jessheim.com 

 Sommerkafé hver søndag 30.06—11.08 kl. 1700-1800 

http://www.ullensaker.kirkene.net/index.phtml


Bo– og aktivitetssentrene i Ullensaker 

 
Gjestad bo– og aktivitetssenter (tlf. 66 10 84 47) 

 Mandag: Høytlesning av dagens avis kl. 1030-1115, Biblioteket 

 Tirsdag: Åpent hus på aktivitetsstua og snekkerverksted kl. 0930-1430 

 Torsdag: Åpent hus på aktivitetsstua og snekkerverksted kl. 0930-1430 

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

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

        Sangsund 1—2 torsdager i måneden kl. 1700 

 Fredag: Andakt (annenhver fredag) kl. 1200, Biblioteket 

 Gjestad kafé; søndag -fredag kl  1030-1530. Lørdag kl. 1030-1430. Salg av 

varmmat, smørbrød, middag m.m. 

 

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

 Mandag: Sittetrim eller gågruppe kl. 1100-1130 

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

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

 Onsdag:  Sittetrim eller gågruppe kl. 1100-1130 

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

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

        Kreativ torsdag kl. 1100-1230, dagsenteret 

 Fredag:   Bingo og kaffe kl. 1130, Aktivitetsrommet 2. etg. kr. 30 pr. brett 

       NB! Ikke bingo de fredagene det er fest eller konsert 

 Gystadmyr kafé; alle dager kl. 1100-1530. Salg av baguetter, smørbrød, 

varmmat, mineralvann m.m. Salatbar tirdag og torsdag. Middagsservering 

hver dag kl. 1300-1500 

           

 

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

 Mandag: Bingo kl. 1100, Dagsenteret. Kr. 20 pr.brett 

 Tirsdag og torsdag: Åpent Hus fra kl. 0900. Virksomheten. Alle slags hobby/  

håndarbeidsaktiviteter 

 Tirsdag (oddetallsuker): Andakt v/Ullensaker menighet kl. 1730, Hellen kafé 

 Onsdag:  Trim kl. 1030, Trimrommet 

 Torsdag (oddetallsuker): Andakt v/Pinsemenigheten kl. 1730, Hellen kafé 

 Fredag: sang og sosialt  samvær på avdelingen kl. 1030 

 Hellen kafé; søndag-fredag kl. 1030-1545. Middagsservering kl. 1300-1500 

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

 

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

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

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

deg. Dagsenteret er åpent mandag, onsdag og fredag. 
 

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



Trim for seniorer www.ullensaker.kommune.no/aktivfritid 

 

 Treningsparker på Sand, Mogreina, Nordkisa, Algarheim og Nordbytjernet 

Enkle apparater som kan brukes av alle aldersgrupper. Informasjonsskilt viser hvordan  

apparatene skal benyttes. Arr: Ullensaker kommune v/park & idrett 

 

 Eldretrim Kløfta 

Gymnastikk og ballspill mandag og torsdag kl. 1400-1600, Kløftahallen 

Kontakt: Olav Kollberg. E-mail: olavkoll@gmail.com/ 911 46 934  

 

 Jentetrimmen—for godt voksne damer 

Gymnastikk og svømming tirsdag kl. 1900-2000, Allergot ungdomsskole, Jessheim.  

Kontakt: Sunni Skallerud. E-mail: sunniskallerud@hotmail.com / 908 50 133 

 

 Jessheim Trim & Jubel—for menn 50+ 

Trim, ballspill, badstue, svømming og sosialt samvær onsdag, Allergot ungdomsskole 

Kontakt: Kjell Even Myrvold  tlf. 906 39 779/ 911 71 696  

 

 Kløfta ILs seniortrim 

Sirkeltrening tirsdag kl. 2000-2100 gymsal, Åreppen skole. 

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

 

 "Livsgnisten" Gågruppe 

- Tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivilligsentralen 

- Onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole 

Kontakt: Frivilligsentralen. E-mail: frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66 10 84 38 

 

 Seniordans Jessheim 

Torsdag kl. 1100-1330, Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 

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

 

 Seniordans Kløfta 

Onsdag kl. 1800-2000, Åreppen skole 

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

 

 Seniorbowling 

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

 

 Ullensaker Revmatikerforenings gågruppe 

- Jessheim: Torsdag kl. 1200. Oppmøte v/Bahustunet, Gjestad. Etter turen, lang eller kort,  

   er det samling på Gjestad bo– og aktivitetssenter hvor hver og en kjøper kaffe selv.  

 - Kløfta:  Torsdag kl. 1100.  Oppmøte v/apoteket, Romerikssenteret. Etter turen, lang eller  

     kort, er det samling på Kløfta bo– og aktivitetssenter hvor hver og en kjøper kaffe selv.  

  Kontakt: Jorunn Ringen. E-mail: jorun.ringen@hotmail.com / 480 95 597  

 

 Ullensaker Sanitetsforenings eldretrim 

Mandag kl. 1100 (ikke i skoleferier), Lykkebo, Jessheim 

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

mailto:ullensaker.saniteten@gmail.com


Spørsmål?  

Ullensaker kommune, Enhet kultur v/ Kathrine Øynebråten tlf. 66 10 81 94 

E-post: ko@ullensaker.kommune.no  

Se også www.ullensaker.kommune.no/senior 

 

 

NB! Forbehold om endringer i programmet 

Pensjonistforeninger og andre 

 

 Fagforbundet Ullensaker - Pensjonistutvalget 

    Kontakt: Roar Kjus tlf. 902 09972 / E-post: roarkjus@online.no 

 Forsvarets Seniorforbund avdeling Gardermoen 

    Kontakt: Tore Imsgard tlf. 907 94 335/ E-post: t-imsga@online.no  

 Forsvarets Seniorforbund avdeling Øvre Romerike  

    Kontakt: Harald Blakseth tlf: 416 99 745/ E-post: oevreromerike@fsforb.no 

 Gardermoen Pensjonistforening 

    Kontakt: Evy Westerheim tlf. 480 03 913/ E-post: evy.westerheim@gmail.com 

 Kløfta Eldretreff 

    Kontakt. Tove Stenvik Nilsen tlf. 63 98 18 65 

 Kløfta Pensjonistforening 

    Kontakt: Olav Kollberg tlf. 911 46 934/ E-post: olavkoll@gmail.com 

 LOP Øvre Romerike lokallag (Landslaget for Offentlige Pensjonister) 

    Kontakt: Petter Olsen /E-post: pegeolsen@gmail.com  

 Seniorklubben Avinor - Gardermoen 

    Kontakt: John Breifjell tlf. 63 82 04 45 

 Øvre Romerike Pensjonistuniversitet 

  Kontakt: jogi-ba@online.no / www.pu-jessheim.no  

 

Interessegrupper for seniorer 

 

 Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum 

    Kontakt: Odd Gunnar Olsen tlf. 907 87 420/ E-post: od-gunno@online.no  

 Ullensaker Eldreråd 

    Kontakt: leder Jan Bye Iversen tlf. 924 48 993 / E-post: jbye@online.no 

 De Eldres Boligsparingsklubb (DES) Ullensaker 

    Kontakt: Jorun Ringen tlf. 48 09 55 97/ E-post: jorun.ringen@hotmail.com  

Den Kulturelle Spaserstokken i Ullensaker 
I 2006 ble Den Kulturelle Spaserstokken etablert som nasjonalt prosjekt. Målet er å gi 

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

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

også kan passe for seniorer.  


