
Onsdag 1. mai     Oppstart av Stolpejakt 2019 kl. 1100-1500, Nordbytjernet, Jessheim 
              Stolper venter på å besøkes av ivrige stolpejegere fra 1. mai— 
              1. november, så kom til Nordbytjernet for å få kartbrosjyre og info om årets 
              stolpejakt. Det er også mulig å teste en lettere orienteringsløype!  
              Mer info: www.facebook.com/stolpejaktenullensaker  
              Arr: Ullensaker Orienteringslag  www.ullensakerorientering.no 
 
Torsdag 2. mai    Håndarbeidskafé kl. 1900-2100, Stasjonen kaffebar  
              Vi hygger oss med håndarbeid. Gratis deltakelse. 
              Arr: Ullensaker Husflidslag 
 
 
 
Lørdag 4. mai     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 
 
Lørdag 4. mai     Show off—Travelin storband kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Vi lover tempo, energi, humør, sjarm, spilleglede og høy kvalitet når de   
              dyktige vokalistene i Ullensaker teater slår seg sammen med, ingen  
              ringere enn, Travelin´ storband. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Tirsdag 7. mai    Kløfta Kulturkafè: Musikalske herrer med utlagt sjarm  
              kl. 1100-1300, Kløfta velhus  
              Reidar Myhre og Philip Kruse har sett og hørt det meste i en bransje de  
              har vært en del av i siden begynnelsen av '60-tallet. Det finnes knapt den 
              etablerte musiker eller arrangør som de ikke har samarbeidet med  
              gjennom et langt yrkesliv. Bill: 70 inkl. servering. Utlodning.  
              Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel   
              www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Tirsdag 7. mai    Tur til Ravinedalen ved Gardermoen kl. 1800-2000  
              Oppmøte v/ info.tavla ved landingslysene i sydenden av vestre rullebane.  
              Turleder: Trond Skedsmo. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å  
              sitte på. Husk støvler/sko som tåler å bli møkkete og våte.  
              Arr. Børge-Borgere www.borgeborgere.com 
 
Tirsdag 7. mai    Allsang og dans med ”Gladans med Egil” kl. 1800, Lykkebo 
              Denne kvelden blir det allsang sammen med "Gladans med Egil" som 
              også spiller til dans.  
              Entré 100. Arr: Arr: Gardermoen pensjonistforening 
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Tirsdag 7. mai    Foredrag om hendelsene i Trandumskogen  
              kl. 1830, Ullr, Ullensaker kulturhus               
              Trine Grønn Iversen, avdelingsdirektør for Ullensaker museum forteller om 
              hendelsene i Trandumskogen. 
              Arr: Øvre Romerike forsvarsforening 
 
Onsdag 8. mai     Minnemarkering i Trandumskogen kl. 1100-1200 
              Høytidelig markering av freden 1945 på stedet hvor 173 frihetskjempere  
              ble henrettet av fienden under 2. verdenskrig. Taler, musikk og  
              nedleggelse av kranser ved monumentet. Nytt av året! etter minne 
              Markeringen deles det ut medaljer til et mindre antall UNIFIL veteraner.  
              Arr: Øvre Romerike Forsvarsforening, Sessvollmoen Garnison 
 
Onsdag 8. mai    Kåre Syltevik forteller om hendelser og begivenheter i Ullensaker 
              under 2. verdenskrig kl. 1800-1930, Jessheim bibliotek 
              Kåre Syltevik var agent under okkupasjonen, og har mange gode,  
              gripende og spennende opplevelser å berette om.  
              Utstilling i biblioteket om 2. verdenskrig. Enkel servering. Fri entré. 
              Arr: Ullensaker bibliotek 
 
Onsdag 8. mai    Bok-kaffe: Bjørn Anfindsen forteller om Sigurd Jorsalfare 
              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 8. mai    Bli med på Frivilligsentralens hemmelige tur! 
              Bli med på en ny spennende dag til et sted, vi ikke har besøkt før.  
              Bill: 650. Avreise: Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 0900, Jessheim  
              stasjon kl. 0905, Kløfta stasjon kl. 0915. Hjemkomst ca. kl. 1600. 
              Fortløpende bindende påmelding 
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Onsdag 8. mai    Strikkekafé kl. 1900, Kløfta bibliotek 
              Vi hygger oss med håndarbeid. Utlodning. .  
              Salg av kaffe og kaker. Gratis deltakelse.   
              Arr: Ullensaker husflidslag www.ullensaker-husflidslag.no 
 
Torsdag 9. mai    Er Ullensaker en demens vennlig kommune?  
              kl. 1900, Gjestad bo– og aktivitetssenter 
              Representanter fra alle politiske partier i Ullensaker er invitert til en åpen, 
              konstruktiv paneldebatt. Vi stiller bl.a. spørsmålene: ”Hvordan bør demens
              omsorgen i Ullensaker kommune ivaretas på kort og lang sikt?” og ”Er  
              Ullensaker en demensvennlig kommune?” Det er mulighet for å stille  
              spørsmål til politikere. Enkel servering Arr: Ullensaker demensforening 
 
Torsdag 9. mai    Debatt! Neste stopp Kløfta – Kløfta om 10 år kl. 1900, Kløfta bibliotek 
              Hvordan tenker vi oss at Kløfta skal utvikle seg som et fortsatt godt sted å 
              bo og leve de neste 10 – 20 – 30 årene? Hvilke planer foreligger? Hva   
              skal til for at nærmiljøet skal oppleves som et godt sted å bo? Hva er på  
              plass og hva kan bli enda bedre? Vi inviterer til debatt og i panelet sitter  
              Sverre Kværner, ordføreren Tom Staahle (FrP), Eyvind Schumacher (AP) 
              og en representant fra Plan og næring i Ullensaker kommune. Trine Kjus 
              er ordstyrer. Enkel servering. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker bibliotek www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/ 



Fredag 10. mai    Verdens aktivitetsdag – Bli med på markeringen!  
              kl. 1100-1400, Frivillighetens hus 
              Her blir det underholdning med bl.a. seniordans og Leikarringen. Det blir  
              muligheter for å prøve seg på golf og andre aktiviteter som f.eks. uteleker 
              man gjorde før: kaste på stikka, hesteskokast, paradis m.m. Du vil også  
              kunne møte foreninger som har aktiviteter for seniorer. Servering av mat, 
              kaker og kaffe, samt utlodning. Gratis. Stor faktor med glede!  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Fredag 10. mai    Jesus Christ Superstar - Konsertversjon, Ullensaker kulturhus 
Lørdag 11. mai     - Fredag 10. mai kl. 1900 
              - Lørdag 11. mai kl. 1500 + 1900 
              Jesus Christ Superstar er en rockeopera, skrevet av Tim Rice(tekst) og  
              Andrew Lloyd Webber (musikk), som ble utgitt første gang på plate i 1970. 
              Rockeoperaen er en av verdens mest spilte og sette forestillinger, og blir i 
              Ullensaker kulturhus satt opp som konsertversjon. På scenen får vi se  
              9 profesjonelle solister, sammen med korene Gospelfabrikken, Good    
              Vibrations og Kløfta sangerlag. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 11. mai    Kulturkafèen: Skibladners liv og farshistorie v/ John Granly       
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Underholdning v/ sangelever fra Ullensaker kulturskole. 
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Søndag 12. mai    Utstillingsåpninger kl. 1200 på Ullensaker museum  

 I takt - en korpsutstilling for hele familien  
Velkommen til en morsom utstilling om korps før og nå. Her får du  
mulighet til å prøve instrumenter og uniformer, marsjere i takt med 
musikken på vår tredemølle og mye mer moro 

 Maleriutstilling av Aud Gunleiksrud  
Denne sommeren stiller vi ut Aud Gunleiksrud bilder.  

Utstillingene følger samme åpningstider som museet forøvrig.  
               Arr: Ullensaker museum www.mia.no/ullensaker 
 
Søndag 12. mai    Vårtur i ravinene kl. 1200-1500 Oppmøte Scandic hotell, Gardermoen 
              Historisk vandring i særegne omgivelser. Parkering: kjør inn ved  
              hotell Scandic Airport Oslo ved sydenden av vestre rullebane på Garder 
              moen. Ta til venstre rett etter avkjøringen. Gjennom et lite skogholt på   
              grusveg kommer du til p-plassen. 
              Arr: Ullensaker turlag www.facebook.no Søk. Ullensaker turlag 
      
Mandag 13. mai   Kommá: Bildeglimt fra 1994 - Rundt omkring i Ullensaker  
              kl. 1900, Jessheim bibliotek 
              Grethe Sørli Ljøgodt viser oss, gjennom sine egne bilder fra Ullensaker,  
              hvor mye som har forandret seg på kort tid. Bli med på en interessant og 
              morsom «reise» gjennom bygda vår! Arrangementet Komma’ er et  
              uformelt treffpunkt med litteratur og kultur i fokus. Fri entré. 
              Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/ 
 
Onsdag 15. mai    Temakafé for kreftpasienter og pårørende  
              kl. 1200-1400, Frivillighetens hus 
              Dagens tema:  Kreft og tunge tanker - hvordan jobbe med det psykiske   
              ved fysiske sykdom v/ Anders Mobråten og Yngvild Hougen Helliesen,   
              psykologer OUS. Temakafé er ett møtested for kreftpasienter, pårørende 
              og etterlatte på Øvre Romerike. Enkel servering. Arr: Kreftforeningen  



                  17. mai i Ullensaker 
 

Norges nasjonaldag feires på mange arenaer rundt om i hele kommunen med 
barnetog, barnehagetog, borgertog med bunadstog og russetog, samt en 

mengde ulike arrangement og markeringer. For fullstendig program se 
www.ullensaker.kommune.no  

 
Rådhusplassen 
1300  Åpen kafé & kiosk i Ullensaker kulturhus. Salg av pølser, is, smørbrød, kaker, kaffe m.m. 
1415 Underholdning v/ Ullensaker spelemannslag  
1425 Velkommen v/konferansier varaordfører Willy Kvilten 
   Underholdning v/ /Ullensaker spelemannslag og Leikarringen Rakne 
1450 Konsert v/ Ingrid Berg Mehus - fiolin og sang, Wollert Krohn-Hansen - piano,  
   Jon Børge Askeland - kontrabass og Vetle Larsen - trommer 
1530 Ankomst av barnehagetoget. Overrekkelse av premie til den barnehagen som fremviser  
   det mest fantasifulle innslaget i barnehagetoget  
1550 Allsang ledes av Kisakoret. Hovin musikkorps spiller 
1600  Tale for dagen v/ journalist Øyvind Mo Larsen 
1610 Russens tale v/ russepresident Emma Tolderlund Vegel  
1630  Avmarsj Borgertoget m/ bunadstog og Russetog. Rute: Rådhusplassen – Furusethgata-

 Ringvegen– Rundkjøringen- Trondheimvegen—Storgata-Ringvegen- Rådhus plassen.  
 Drilling v/Romerike drillkorps. Spilling v/ Hovin musikkorps og  felles korps bestående av 
 musikanter fra  de andre korpsene i Ullensaker  

1715  Borgertoget og Russetoget oppløses på Rådhusplassen 
 
Herredshuset, Jessheim 
0800 Flaggheising v/Jessheim KFUK-KFUM speiderne. Kransenedleggelse på vegne av Øvre 
   Romerike Forsvarsforening ved minnesmerkene over falne Ullsokninger høsten 1814 og 
   1940-1945. Skolekorpsene Jessheim og Hovin spiller 
1300  Stor 17. mai buffet til kl. 1630 med 4 bordsetninger.  
   Bordreservasjon: herredshuset@mortenskro.no/ tlf. 63 97 14 30  
 
Kløfta gamle skole 
0800 Flaggheising 
1100 Åpen kafé til kl. 1400. Salg av eggedosis, kaffe og kaker 
1200  Konsert med Ullensaker janitsjar 

 Arr: Venneforeningen Kløfta gamle skole 
 
Minnehøytidelighet ved Bautaen i Trandumskogen 
0900 Velkomsthilsen v/ Oberst Ståle Rudiløkken. Mogreina  skolekorps spiller.   
    Tale for dagen v/ordfører Tom Staahle, Ullensaker kommune. Kransenedleggelse.  
    Andakt v/ Major Arvid Seines, feltprest Sessvollmoen 
 
Gudstjeneste 
0915 Jessheim kirke 
1030  Ullensaker kirke 
 
Støtta på Li 
1015  Blomsternedleggelse v/ Ullensaker Historielag 
 
Gardermoen Samfunnshus ”Messa” 
1230  Tradisjonen tro serveres kaffe og kaker i Gardermoen Samfunnshus ”Messa” på  
    Sør-Gardermoen til kl. 1430. Arr: Gardermoen Vel 
 
Stasjonen Kaffebar 
0900 Åpen kaffebar til kl. 1900. Salg av pølser, is, kaker, brus og alle varianter av kaffe.  
   Uteserveringen er åpen. 
 
Parkering & biltrafikk på Jessheim 
Ulike vegstrekninger og p-plasser i og rundt Jessheim vil være stengt hele eller deler av dagen. 
For informasjon se www.ullensaker.kommune.no 

http://www.ullensaker.kommune.no


Onsdag 15. mai    Bok-kaffe: Onkel i japansk fangeleir v/ Oddny Knutsen 
              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 
 
Lørdag 18. mai    Kulturkafèen: Edith Piaf og kjærligheten v/ Karin Destainville 
              Dammen kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  

              Uforglemmelig ettermiddag med sjelfulle sanger av Edith Piaf sunget på   
              flytende fransk. Karin forteller også om ildfulle historier fra Piaf sitt liv.  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré .            
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Onsdag 22. mai    Bok-kaffe: Delt leseopplevelse med bibliotekar Guro Bye-Johnsen.  
              kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Vi leser en novelle i fellesskap, og diskuterer den sammen etterpå. 
              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 22. mai    Økonomi for eldre v/ Carsten O. Five kl. 1900, Frivillighetens hus 
              Servering av vafler og kaffe. Fri entré. 
              Arr: Forsvarets seniorforbund avd. Gardermoen, Frivilligsentralen 
 
 
 
Onsdag 22. mai    Vårkonsert - Syng med oss kl. 1930, Jessheim kirke 
              Korforeningen inviterer til vårkonsert med et variert program. Allsang.  
              Gjester Nannestad kulturskole. Kafè med kaffe og kaker. 
              Arr: Ullensaker korforening 
 
 
 
Torsdag 23. mai   Vi besøker Funnefoss industriarbeidermuseum i Nes 
              Anne Siri Duenger vil være guide på museet. Det leggesopp til samkjøring 
              fra Allergot ungdomsskole kl. 1800 for de som ønsker det. 
              Les mer om museet www.mia.no/nes/funnefoss 
              Arr: Ullensaker historielag 
 
Lørdag 25. mai    Kulturkafèen:  Avlyst pga. Borgerlig konfirmasjon 
 
Lørdag 25. mai    Musikkfest Jessheim kl. 1200-1700, Rådhusplassen, Torget og  
              Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Musikkfest Jessheim arrangeres for første gang!  
              For program se www.facebook.com/musikkfestjessheim 
              Arr: Ullensaker kommune, Jessheim storsenter, Kulturbanken Kreti & Pleti 
               
 
Søndag 26. mai    Langtur langs merkede stier i Ullensaker 
              Oppmøte Borgen skole kl. 1000 
              Vi knytter våre merkede stier i nærmarka sammen i en flott langtur! 
              Arr: Ullensaker turlag www.facebook.no søk. Ullensaker turlag 
 
 



Mandag 27. mai   Lesesirkel på Jessheim bibliotek kl. 1300, Jessheim bibliotek 
              Dagens bok: Det hvite badehuset av Thorvald Steen  
              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 29. mai    Bok-kaffe kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære drypp 
              fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Enkel servering. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker bibliotek Kløfta   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
 
Torsdag 30. mai   Pilegrimsvandring og friluftsgudstjeneste  
              kl. 0930 oppmøte Jessheim kirke 
              På Kristi Himmelfartsdag blir det pilegrimsvandring fra Jessheim kirke til   
              Raknehaugen, og påfølgende friluftsgudstjeneste på Raknehaugen. 
              Arr: Hovin menighet, Ullensaker kirkeakademi www.kirken.no/hovin 
 
 
For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

 
 
 
Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
Onsdag 8. mai     Det Mangfoldige Reisendelivet – Et møte mellom 
              to musikere kl. 1100, Hellen kafé  
              Trekkspill v/ Jan T. Karlsen. Handler om et møte mellom Karl Rosenberg  
              (Fant-Karl) og Jularbo-Kalle. De to var av samme slekt, men representerer 
              to ytterpunkter, fra tradisjonell livsstil for Fant-Karl sin del, til et kunstnerliv  
              med liten tilknytning til reisende-tradisjonen når det gjaldt Jularbo-Kalle.   
              Servering av kaffe og kake.  
 
Fredag 17. mai    17. mai på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
              0800  Flaggheising. Ullensaker veterankorps spiller 
              0900  Åpen kafé til kl. 1500 
              1050  Ankomst av barnetoget m/skolene Åreppen og Bakke. Allsang. 
                   Kløfta Skolekorps og Ullensaker Janitsjar spiller 
              1110  Avmarsj barnetoget for retur til sine skoler 
              1300  Servering av middag  
 
Mandag 27. mai   Krogh, Zetterlund og kjærligheten kl. 1230-1300, Hellen kafé 
              Kristin Minde og Espen Tappel kommer med en konsert som  
              omhandler jazzlegender som Karin Krogh og Monica Zetterlund.  
              Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
 
6., 8. 13, og 15. mai  Kino—Kongehuset kl. 1200, Mediateket 
               Vi ser 3 episoder hver gang.   
 
 
 
Mandag 6. mai     Hyggekveld kl. 1900-2030, Gjestad kafè 
               Underholdning. Utlodning. Servering av kaffe og kaker. Fri entré. 
               Arr: Civitan club Ullensaker 
 
 
Fredag 10. mai     Mai-hygge kl. 1130, Gjestad kafé 
               Underholdning. Servering av kaffe og kringle.  
               Gratis for beboere og brukere. 
 
 
 
Fredag 10. mai     Blomster-salg kl. 1100-1300, foajeen, Inngang A (resepsjonen) 
               Blomsterstua selger flotte buketter og grupper til 17. mai 
 
 
 
 
Mandag 13. mai    Beboertreff for seniorer i omsorgsboligene på Gjestad 
               Kl. 1700-1830, Aktivitetsstua v/ kafèen 
               Samtale, spill og en hyggelig stund i fellesskap 
 
 
         
 
Fredag  17. mai     17. mai på Gjestad 
               1030 Åpen kafé til kl. 1430. Salg av pølser, brus og is ute 
               1100 Ankomst av barnetoget m/skolene Jessheim og Døli 
               1110 Velkommen v/representant fra Døli skole. Tale for dagen v/ elever  
                   Blomsteroverrekkelse. Allsang. Hovin musikkorps spiller 
               1130 Avmarsj barnetoget med Hovin musikkorps for retur til skolen 
               1230 Servering av middag m/ dessert 
 
Mandag 27. mai   Seniorshop kl. 0930-1530, Gjestad kafé 
 
 
 
 
Fredag 31. mai     Krogh, Zetterlund og kjærligheten kl. 1030-1100-1230, Gjestad kafé 
               Kristin Minde og Espen Tappel kommer med en konsert som  
               omhandler jazzlegender som Karin Krogh og Monica Zetterlund.  
               Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 

 
Mandag 6. mai     Ettermiddagskino kl. 1700, Gystadmyr kafé 
               Film annonseres på bo– og aktivitetssenteret.  
               Enkel servering 
 
Torsdag 16. mai    Sang v/ Gystadmarka DoReMi barnehage kl. 1130, Gystadmyr kafé 
               Læringsverkstedet sin Gystadmarka DoReMi barnehage synger for oss. 
 
 
 
 
Fredag 17. mai     17. mai på Gystadmyr 
               0900 Åpen kafé til kl. 1530. Salg av kake, smørbrød, is og pølser 
               1105 Ankomst barnetoget med Gystadmarka skole og Ullensaker  
                   skolekorps 
               1110 Velkommen. Tale for dagen v/elever. Blomsteroverrekkelse.  
                   Allsang. Ullensaker skolekorps spiller 
               1130 Avmarsj barnetoget for retur til skolen 
               1200  Dans v/ Leikarringen Rakne 
               1300 Salg av middag m/kaffe og dessert  
 
Fredag 31. mai     Krogh, Zetterlund og kjærligheten kl. 1200-1230, Gystadmyr kafé 
               Kristin Minde og Espen Tappel kommer med en konsert som  
               omhandler jazzlegender som Karin Krogh og Monica Zetterlund.  
               Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 

 
 

 

Kommer…   
 
 
Tirsdag 4. juni    Kløfta kulturkafé: Melodier fra Vera Lynn 
              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    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.   
              Arr: Ullensaker menighet www.kirken.no/ullensaker 
 
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 
 
             



Kommer…  (forts.) 
 
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 
 
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  
 
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  
 
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 
 
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 
 
22. februar 2020   Chess - Folketeateret i Oslo  
              ABBAs Benny Andersson og Björn Ulvaeus sin første musikal blir  
              endelig satt opp i en fullskalaversjon på Folketeateret. Bill: 800 inkl.  
              billett og transport. Bindende påmelding innen 1. juni 2019  
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 



FASTE AKTIVITETER 
 
 

Øvre Romerike Pensjonistuniversitet, Ullensaker Kulturhus 

Medlemsmøter m/foredrag eller lignende første torsdag måneden kl. 1200,  

unntatt juli og august. Alle er velkomne til møtene, men det er kun de over 60 år  

som kan bli medlem. Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no  

Røde Kors Ullensaker  

 Onsdagskafé kl. 1030-1330, Røde Kors Huset, Sand  

Underholdning, bevertning og utlodning. Fri entré. 
 

 Søndagslunsj siste søndag i måneden. kl. 1300-1500, Frivilligsentralen 

Er du ensom eller sliter i hverdagen? Her kan du finne et nettverk av medmennesker.  

De spiser god mat, sitter å snakker sammen og noen ganger er det underholdning. 

Lunsj m/evt. skyss kr. 25,-. Behov for skyss? ring Mette tlf. 414 15 196. 
 

Mer info: www.rodekors.no/ullensaker 

 Forsvarets Flysamling www.flysam.no  

Onsdag, lørdag og søndag kl. 1200-1600. Grupper kan mottas utenom åpningstider.   

 Opplev militær luftfartshistorie fra 1912 til nyere tid på Østlandets største flymuseum.  
 

 SAS Museet www.sasmuseet.net  

Tirsdag kl. 1000-1500 og søndag kl. 1200-1600 t.om. november.  

Museet er åpent alle dager for gruppebestillinger.  

 Museet viser historikken bak flyselskapet SAS samt moderselskapene. Flysimulator.  

 Utkikkstårnet åpent samtidig med museets åpningstider. Fri entré.  

 Utkikksplattformen er åpen alle dager, hele døgnet, hele året.  
 

 Ullensaker Museum www.mia.no/ullensaker 

11. juni - 3. september: Åpent tirsdag, torsdag og søndag kl. 11-16, onsdag kl. 16-21 

Ellers åpent etter avtale. Henvendelse til ullensaker.museum@mia.no eller tlf. 66 93 66 47 

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

Ullensaker Kino 

For kinoprogram se www.ullensakerkino.no 

Billetter kan kjøpes i kiosken på kulturhuset fra kl. 1200 på hverdager og fra 30 min. før  

første forestilling i helgene, billettautomat i foajeen eller Internett.  

Seniorkino— annenhver onsdag kl. 1330 

Ullensaker Bibliotek  

 Lesesirkel for voksne; utvalgte mandager kl. 1300, Jessheim bibliotek 

 Komma´- litteratur og kultur i fokus; siste mandag i mnd. Kl. 1300, Jessheim bibliotek 

 Bok-kaffe; onsdag kl. 1200, Kløfta bibliotek 

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

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


Frivilligsentralen i Ullensaker  
 
  

 Kulturkafeen: lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 

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

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

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

 "Livsgnisten" Gågruppe: Uansett vær og føre! 

- Tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivillighetens hus 

- Onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole  

 Maleklubb: torsdag kl. 1000-1400, Frivillighetens hus 

 Nærmiljøtreff Kløfta: mandag 1130-1500, Kløfta velhus 

 Hobbygruppe: torsdag kl. 1000-1400, Frivillighetens hus 

 Dametrim: mandag kl.  1400-1500, Kløfta velhus 

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

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

 Bingo: mandag kl. 1100, Frivillighetens hus 

 

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

Adresse: Frivillighetens hus v/ Dampsaga allé 36, Jessheim 

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

 

Menighetene i Ullensaker www.kirken.no/ullensakerkf 
 

Furuset menighet 

 Åpen Stue, 2. mandag i måneden kl. 1800-2000, Menighetsstua, Furuset kirke 

 Hyggetreff en  torsdag i måneden Nore forsamlingshus el. Folkevang 

 Åpen kirke, tirsdager kl. 1900-2100, Furuset kirke 
 

Hovin menighet (Jessheim) 

 Morgenbønn kl. 0900-0910 (følger skoleruta), Jessheim kirke 

 Middagsbønn torsdag kl. 1200, Jessheim kirke (unntatt røde dager og juleferie) 

 Åpent hus torsdag etter middagsbønn, ca. kl. 1230-1400, Jessheim kirke 

 Åpen kirke kl. 0900-1500 alle hverdager, Jessheim kirke 

 Kirkekoret Voce har øvelse kl. 1900-2115, Jessheim kirke 
 

Mogreina menighet 

 Formiddagstreff 1. onsdag i måneden kl.1030 

Tur i nærområdet, og samling med mat og prat etterpå 
 

Ullensaker menighet (Kløfta) 

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

 Kafé timeout 1. torsdag i måneden kl. 1900-2130, Kløfta menighetssenter 

 Åpent Hus kl. 1100. 2, og 3. og 4. torsdag i måneden, Kløfta menighetssenter 

 Ullensaker kirkekor øvelse tirsdag er kl. 1900-2100, Ullensaker kirke 

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


Bo– og aktivitetssentrene i Ullensaker 

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

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

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

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

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

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

        Sangsund 1—2 torsdager i måneden kl. 1700 

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

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

varmmat, smørbrød, middag m.m. 

 

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

 Mandag: 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.  


