
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN  
I ULLENSAKER 

Onsdag 1. mars  Arne Benoni og Ottar Big Hand kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             De er good ol' boys - trygge, hardføre, ramsalte karer med dype røtter i et   
             dramatisk landskap av fjell og jord, hav og strie strømmer. Begge har      
             enorm respekt for de nådeløse omgivelsene hvor kystfolk til alle tider klorte  
             seg fast, trossa iskald storm, frådende regn og illsinte bølger, ofte med livet  
             eller håpet som innsats. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Onsdag 1. mars  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 
 
 
 
Torsdag 2. mars  Hvor reell er trusselen fra øst? kl. 1200, Ullr, Ullensaker kulturhus 
             Foredrag v/ journalist Per Egil Hegge. 
             Møtene starter med et musikalsk innslag.  
             Bill: medl. gratis/ ikke medl. kr. 80. 
             Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no 
 
Torsdag 2. mars  Temalunsj: Hva husker du? Kl. 1330, Jessheim bibliotek 
             En av de store fortellingene om Ullensaker dreier seg om samferdsel.  
             Ullensaker museum og Ullensaker bibliotek ønsker å samle inn folks minner 
             om dette temaet. Hva husker du? Her er noen idéer for å sette tankene i    
             gang: å reise da du var liten, den første jobbreisen, utbyggingen av E6,  
             nedleggelsen av en lokal togstasjon, bilen du alltid ble kvalm i, første flytur  
             osv. osv. Fortell din historie! Gratis inngang. Enkel servering. 
             Arr: Ullensaker bibliotek, Ullensaker museum 
 
 

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! 

MARS 
2017 



Torsdag 2. mars  Manfred Mann's Earth Band kl. 2000, Ullensaker kulturhus 
             Da Manfred Mann's Earth Band ble startet i 1971 var planen å skape et    
             kompromissløst band med musikken i sentrum. Det lyktes de med både    
             musikalsk og kommersielt! 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Torsdag 2. mars  Håndarbeidskafé kl. 1900, Sundbytunet, Jessheim 
             Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
 
 
 
Torsdag 2. mars  Åsta Holth - syng for meg, hembygds skoger kl. 2000, Herredshuset 
             Åsta Holth er Finnskogens største dikter. Kjetil Skaslien har tatt for seg en   
             bunke av hennes mest kjente dikt og satt ny musikk til. Kjetil Skaslien har   
             med seg trekkspillet sitt og 6 andre dyktige musikere for å gjøre dette til en  
             skikkelig fin kveld. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Fredag 3. mars   Kvinnenes Internasjonale bønnedag  
             kl. 1900, St. Gudmunds katolske kirke, Jessheim 
             I god økumenisk ånd går hele verden sammen om å arrangere den  
             Internasjonale bønnedagen. Årets tema: Gjør jeg deg urett? 
             Enkel servering. Arr: Ullensaker kirkeakademi 
 
Lørdag 4. mars   Skogdag kl. 1100-1500, Øgardsvegen 97, Kløfta (Borgen)           
             Tema for dagen er forhåndsrydding, ungskogpleie og veiplanlegging  
             Martin Bråthen, prosjektleder skogkultur og veg, vil demonstrere og  
             Informere om gode arbeidsmetoder og sikkerhet i skogen. Det vil også bli  
             demonstrasjon av sagbruket på gården og lett skogsutstyr.  
             Arr: Øvre Romerike skogeierområde 
 
Lørdag 4. mars   Allsang v/ Allsang i Ullensaker  
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Kulturkafeen. Gratis kaffe og kringe. Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 4. mars   So Are We  kl. 2100, Kulturbanken Kreti & Pleti 
             So Are We er en duo bestående av Guro Vikingstad på vokal og Stian  
             Haslie på gitar. Musikken til duoen befinner seg i et landskap av pop, folk og 
             country. Melodiene og tekstene har et spenn fra melankoli til lekenhet, hvor  
             formidling og et ærlig uttrykk står i sentrum.  
             Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.facebook.no 
 
Søndag 5. mars  Vigsling av Jessheim kirke kl. 1100 
             Festgudstjeneste med kor og instrumenter. Stor vigslingsgudstjeneste ved  
             biskop Atle Sommerfeldt, prost Bjarne Olaf Weider og stedlige prester,  
             organister m.m. Det blir høytid og fest over den aller første gudstjenesten i  
             kirken, med blåsere fra Hovin musikkorps m.fl.  
             Arr: Hovin menighet www.kirkerull.no  
          
Mandag 6. mars   Nytt tilbud! «Møtes på Vellet» kl. 11.00 - 13.00, Kløfta velhus 
             Vi møtes med åpent sinn og aktivitetene blir etter hva dere ønsker. 
             Enkel servering og kaffespleis. 
             Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel 
             www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 



 6.—10. mars    Nye Jessheim kirke er åpen—Velkommen inn kl. 1000 – 1500  
             Nye Jessheim kirke åpent for de som har lyst til å komme innom, bare for å  
             se, eller for å sitte en liten stund. Tirsdag 7. mars blir det servering av vafler  
             kl. 1100-1230. Arr: Hovin menighet www.kirkerull.no  
 
 
Mandag 6. mars  Ambjørnsen & Stalsberg kl. 1900,  Kulturbanken Kreti & Pleti 
             Et enestående besøk av Ingvar Ambjørnsen og hans karakter Elling i en    
             eksklusiv og intim setting sammen med journalist og poet Tom Stalsberg   
             som samtalepartner/intervjuer. Denne mandagskvelden får Jessheim får    
             servert en snodig og annerledes kulturell «tre-retter»  
             Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.facebook.no 
 
Tirsdag 7. mars   Om Alt Prøysen kl. 1800, Lykkebo, Jessheim 
             Steinar Tosterud forteller om Alf Prøysen og Kjell Brennis trio spiller 
             Entré kr 100. Alle er hjertelig velkommen. 
             Arr. Gardermoen pensjonistforening 
 
Tirsdag 7. mars   Strikkekafé kl. 1900, Kløfta bibliotek 
             Vi hygger oss med håndarbeid. Utlodning. Salg av kaffe og kaker.  
             Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
 
 
Tirsdag 7. mars   Halleluja - Nytt kirkerom kl. 19.30, Jessheim kirke 
             Konsert med Ullensaker korforening, Ullensaker kirkekor, kammerkoret  
             Kolon og Voce, strykere, blåsere og solister. 100 sangere og orkester fram  
             fører blant annet Mozarts intenst vakre «Missa Brevis».  
             Arr: Hovin menighet, kirkekoret Voce www.kirkerull.no  
 
Onsdag 8. mars  Bok-kaffe med forfatterbesøk av Ann-Heidrun Skår 
             kl. 1200, Kløfta bibliotek 
             Ann-Heidrun Skår om sine dikt og inspirasjonen bak på Bok-kaffen.  
             Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
             www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
 
Onsdag 8. mars  Temakafé for kreftpasienter og pårørende  
             kl. 1200-1400, Frivilligsentralen 
             Tema: Underholdning med sang og musikk v/May og Oddny  
             Temakaféen er et møtested for kreftrammede, pårørende og etterlatte.  
             Kom innom for en kaffe, en matbit og en hyggelig samtale med andre som  
             har erfaringer med kreft. Ingen påmelding. Gratis. Annen hver onsdag.     
             Arr: Kreftforeningen www.kreftforeningen.no/tilbud/ 
 
Onsdag 8. mars  Blomsternedleggelse på Karoline Gystads grav kl. 1700 Furuset kirke 
             Karoline Gystad (født 11. mai 1858 i Ullensaker, død 1923) var den første   
             kvinna som ble valgt inn i Ullensaker herredsstyre.  
             Arr: Foreningen Norden Ullensaker www,klubbinfo.no/ullnorden/index.html 
 
 
 
Onsdag 8. mars  Internasjonal kvinnedag markeres  
             kl. 1800 på Kulturbanken Kreti & Pleti, Jessheim 
             Arr: Foreningen Norden Ullensaker www,klubbinfo.no/ullnorden/index.html 
 
    



Torsdag 9. mars  Dan Kristoffersen kl. 1200, Jessheim kirke 
             Konsert med den kritikerroste sangeren og låtskriveren Dan  
             Kristoffersen. Middagsbønn og Åpent hus. Dan Kristoffersen er kjent for sin  
             store stemme og egenart, turnerer aktivt som gospelsanger og er blant  
             Norges beste pop-rockere. Dette blir en torsdag med ny vri! 
             Det blir også god mat, hyggelig prat og utlodning. 
             Arr: Hovin menighet www.kirkerull.no  

 
 
Mandag 20. mars "Frivilligmøte" kl. 1700, Frivilligsentralen 
             Hva ønsker du at vi skal drive med utover det som allerede er av møte-    
             plasser er regi av Frivilligsentralen?  
             Vi møtes over en kaffekopp og en kakebit. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
  
 
Mandag 20. mars Nato og Norge. Paneldebatt kl. 1800 i Ullr, Ullensaker kulturhus 
             «Norge og Nato» Hvor går alliansen i en uoversiktlig verden, og hvordan vil  
             dette påvirke vår rolle, vårt forsvar og Norges sikkerhet?. I panelet: 
             - Janne Haaland Matlary, eks politiker og professor i internasjonal politikk   
              ved Universitetet i Oslo 
             - Generalløytnant Robert Mood, tidligere Generalinspektør for Hæren, FN`s  
              observatør i Syria og sjef for FN`s observatørkorps i Midtøsten ved siden  
              av en imponerende løpebane i Forsvaret her hjemme 
              - m.fl. 
             Innlegg fra panelet, og påfølgende diskusjon. 
             Arr: Øvre Romerike Forsvarsforening. 
 
Tirsdag 21. mars  Realisme i lys og skygge kl. 1900 i Galleri Jessheim  
             Noen glimt fra Caravaggios religiøse kunst. Foredrag v/ Reidar Hvalvik,  
             professor ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. 
             Arr: Ullensaker kunstforening, Ullensaker kirkeakademi 
 
 
 
Onsdag 22. mars  Dagstur til Bogstad gård med omvisning og lunsj  
             Pris kr. 600,- pr. person inkl. omvisning og lunsj. 
             Bindende påmelding innen 15. mars til: 
             Ullensaker Frivilligsentral v/Rita Fjeld Hovden  
             tlf. 66 10 84 38 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

10.—19. mars   Lokal Kulturuke 2017 i Ullensaker 
             Ullensakers kulturaktører inviterer til 10 dagers kulturfest!  
             Program kommer www.ullensaker.kommune.no, samt sendes  alle  
             husstander i uke 9. 
 
 
 
                  
          



Onsdag 22. mars  Jan Håkon Brotnov leser egne dikt 
             kl. 1200, Kløfta bibliotek 
             Bok-kaffe. Enkel servering. Fri entré.  
             Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
             www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Onsdag 22. mars  Temakafé for kreftpasienter og pårørende  
             kl. 1200-1400, Frivilligsentralen 
             Tema: Likepersontjeneste v/Turid Andersen, leder Arbeidsutvalget for felles 
             likepersontjeneste, Vardesenteret OUS. 
             Temakaféen er et møtested for kreftrammede, pårørende og etterlatte.  
             Vi tar opp ulike kreftrelaterte temaer og byr på ulike kulturelle innslag. Kom  
             innom for en kaffe, en matbit og en hyggelig samtale med andre som har   
             erfaringer med kreft. Ingen påmelding. Gratis. Annen hver onsdag.       
             Arr: Kreftforeningen www.kreftforeningen.no/tilbud/ 
 
Torsdag 23. mars Anna Monrads eventyrfortellinger for voksne  
             kl. 1900, Kløfta gamle skole 
             Skuespill og kåseri v/ Astrid Ruud Skedsmo. 
             Bill: 150/ 100 for medl. som dekker kaffe og kaker og gjelder som lodd i et   
             blomsterlotteri. 
             Arr: Venneforeningen Kløfta gamle skole 
 
Torsdag 23. mars Utrolige spennende Island kl. 1900, Lykkebo, Jessheim 
             På Nordens dag og gjestebud forteller Mimir Kristianon, nyhetssjef i Klasse 
             kampen. om utrolige spennende Island. Årsmøte etter foredrag og hyggelig  
             samvær.  Enkel rett. Bill: 100. 
              Arr: Foreningen Norden Ullensaker i samarb. m/ Norden Eidsvoll og Sørum 
 
Lørdag 25. mars  Nostalgiske Evergreens v/ Arne Engesvoll 
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Kulturkafeen. Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 25. mars   Earth Hour kl. 2030, Ullensaker kirke 
             Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering der folk over   
             hele verden blir oppfordret til å slukke lyset en time for klimaet.  
             Kantor Wollert-Krohn Hansen med musikere. 
             Arr: Ullensaker menighet www.kirkerull.no  
 
 
Lørdag 25. mars  Terje Sporsem - Religion kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             Terje Sporsem er endelig tilbake med et nytt helaftens standup-show som   
             tar for seg et av de morsomste, men også mest ømfintlige temaene som  
             finnes, nemlig religion. Med sitt forrige show KRIG viste Terje at man kan   
             spøke med alvorlige temaer og allikevel få folk til å le. Denne gangen blir   
             det enda morsommere!  
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Mandag 27. mars Lesesirkel på Jessheim bibliotek kl. 1300, Jessheim bibliotek 
             Dagens bok:  Fornemmelsen for slutten av Julian Barnes  
             Lesesirkelen er et tilbud til voksne som liker å lese, og som har lyst til  
             snakke om og diskutere bøker. Her er det ingen påmelding, men du bør ha  
             lest boka på forhånd. Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
             www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 



Onsdag 29. mars  Om usedelighet på Øvre Romerike på 1700-tallet 
             kl. 1200, Kløfta bibliotek 
             Bok-kaffe med Karl Henrik E. Laache. Karl Henrik E. Laache er varaordfører 
             i Nannestad. Han brenner for skole, kultur, friluftsliv og utvikling av bygda.   
             Karl Henrik E. Laache er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo.   
             Han skal i sin masteroppgave undersøke forholdet mellom bønder og  
             embetsmenn i lokalforvaltningen i Norge fra slutten av 1700-tallet og frem til 
             formannskapslovene ble innført i 1837.Enkel servering. Fri entré.  
             Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
             www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Onsdag 29. mars  Demokratiutvikling og menneskerettigheter 
             Kl. 1800, Ullr, Ullensaker kulturhus 
             Foredrag om demokratiutvikling i menneskerettigheter v/ Christian Anton   
             Smedshaug og Svein Tore Martinsen. Paneldebatt og åpen sal. Fri entré. 
             Arr: Grunnlovskomiteen Ullensaker 
 
Onsdag 29. mars  Temakveld - Strikking i billedkunsten kl. 1900, Galleri Jessheim 
             Strikking i billedkunsten v/ faglærer, tekstildesigner, kunsthåndverker og    
             sakprosaforfatter Annemor Sundbø. Les mer på: www.annemor.com 
             Arr: Ullensaker husflidslag i samarbeid med Ullensaker kunstforening 
 
 
 
NB! For oppdatert oversikt se www.ullensaker.kommune.no/hvaskjer 
 
 

Kommer… 
 
Mandag 3. april    Kveldskomma' med forfatterbesøk av Øystein Wiik  
              kl. 1900, Jessheim bibliotek 
              Forfatterbesøk med Øystein Wiik, samt boktips for påskelektyren av  
              bibliotekarer ved Ullensaker bibliotek. Øystein Wiik har en lang karriere    
              som sanger, skuespiller og musikalforfatter bak seg. I 2010 debuterte han  
              som romanforfatter med "Dødelig applaus", en krimfortelling fra opera- 
              miljøet, med Tom Hartmann i hovedrollen. 
              Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Onsdag 5. april    Luther og kirkemusikken kl. 2030, Ullensaker kirke 
              Gallerikonsert med foredrag. Klassisk orgelmusikk, New Orleans-jazz,    
              Bach`s Toccata og fuge i D-moll m.m.  
              Arr: Ullensaker menighet www.kirkerull.no  
 
Torsdag 6. april   Benny Borg - Eventyret Evert kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Benny Borg er Norges suverene ener på musikalsk historiefortelling. Nå   
              gir han deg hele historien om Evert Taube. Med lun humor, varm  
              beundring og ekte medfølelse synger og forteller Benny Borg om Evert    
              Taube, en av sine store helter. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Torsdag 6. april   Tur til Sverige 
              Avreise kl. 0900 Gjestad, Kl. 0915 Kløfta. Bill: 250. Fortløpende påmelding  
              Ullensaker Frivilligsentral v/Rita Fjeld Hovden  
              tlf. 66 10 84 38 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 



 
Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 
 

 
Mandag 6. mars   Ettermiddagskino kl. 1700, Gystadmyr kafe 
              Film blir annonsert senere. Følg med på plakater. 
 
 
 
 
Fredag 10. mars   Ved kjøkkenet med Elvis og Beatles kl. 1200-1230, Gystadmyr kafe 
              Publikum møter en person som sitter på kjøkkenet og lytter til radioen på 
              ulike sanger, og så kommer plutselig yndlingssangen på. Med i fore-    
              stillingen er gitarist Espen Tappel og pianist og sanger Kristin Minde.  
              Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
 
Tirsdag 14. mars   Vi finner tonen kl. 1130-1200 , Gystadmyr kafe 
              Musikalsk samspill fra 0-100 år. Fri entré.  
              Arr: Læringsverkstedet DoReMi Gystadmarka barnehage 
 
 
 
Tirsdag 14. mars   Blid og yr på Gystadmyr kl. 1800, Gystadmyr kafe 
              Underholdning v/Anettes. Servering av kaffe og kaker. Utlodning.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker Røde Kors  
 
 
 
Torsdag 16. mars  Dans med oss kl. 1100-1330, Gystadmyr kafe 
              Seniordans og linedans. For alle som liker å danse. Selv om du ikke har  
              noen partner-kom som du er. Servering av kaffe, te og kaker.  
              Gratis deltakelse. Arr: Seniordans Jessheim  
 
 
 
Torsdag 16. mars  Allsang på myra kl. 1130, Gystadmyr kafe 
              Allsang v/ Jostein Sjøhaug. Servering av kaffe og kringle. Fri entré.  
 
 
 
 
Fredag 17. mars   Pølsefest med kulturquiz kl. 1100 Gystadmyr kafe 
              Musikk v/ Gudmunds. Ingen påmelding.  
              Bill: Gratis for beboere og ansatte på Gystadmyr/ 50 for andre.  
 
 
Onsdag 22. mars   Hyggekveld og dans v/ Snurrebassen kl. 1800, Gystadmyr kafe 
 
 
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
 
Mandag 6. mars   Hyggekveld med Civitan kl. 1900, Gjestad kafe 
              Underholdning. Bevertning. Utlodning. Fri entre.  
              Arr: Civitan Ullensaker 
 
 
 
Mandag 6. mars   Seniorshop kl. 1030-1530, Gjestad kafe 
 
Fredag 10. mars   Ved kjøkkenet med Elvis og Beatles kl. 1045-1115 Gjestad kafe 
              Publikum møter en person som sitter på kjøkkenet og lytter til radioen på 
              ulike sanger, og så kommer plutselig yndlingssangen på. Med i fore-    
              stillingen er gitarist Espen Tappel og pianist og sanger Kristin Minde.  
              Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
 
Mandag 13. mars  Temakafe— Brannvern kl. 1215-1300, mediateket, Gjestad kafe      
              Brannvern med Øvre Romerike Brannvesen. 
 
 
 
’ 
Torsdag 16. mars  Topp på Toppen! kl. 1700-1930 Gjestadtunet 
              Underholdning v/ Evensen. Servering av snitter, kaffe og kaker.  
              Utlodning. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker Røde Kors  
 
 
Torsdag 16. mars  Musikk for de som har levd en stund 1830-2000 Gjestad kafe  
              Moderne rytmer v/ Ullensaker veterankorps. Enkel servering. Fri entré.   
              Arr: Ullensaker veterankorps 
 
 
 
Onsdag 22. mars   Filmklubben presenterer ”Max Manus”  
              kl. 1130-1330 i mediateket, Gjestad kafe 
               Filmen bygger på den virkelige historien om motstandsmannen Max  
              Manus (1914-1996), soldat i Kompani Linge i de frie norske styrkene i   
              England og senere storsabotør i Norge under krigen 1940-45. 
              Norsk film fra 2008. Fri entré. 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 
 
 
 
             Redd for å skli på isen?  
             Strøgrus i bøtter til kr. 100,-, kan kjøpes på  bo- og aktivitetssentre   
             og Frivilligsentralen i Ullensaker. Selges av Det lille ekstra i Ullensaker i   
             samarbeid med Ullensaker kommune. 



Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
 
Mandag 6. mars   Ved kjøkkenet med Elvis og Beatles kl. 1500-1530 Hellen kafe 
              Publikum møter en person som sitter på kjøkkenet og lytter til radioen på 
              ulike sanger, og så kommer plutselig yndlingssangen på. Med i fore-    
              stillingen er gitarist Espen Tappel og pianist og sanger Kristin Minde.  
              Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
 
Mandag 13. mars   På Hellen kafé skal det skje! Kl. 1800, Hellen kafe 
              Underholdning v/Rolf Krosby. Servering av kaffe og kaker. Utlodning.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker Røde Kors  
 
 
Tirsdag 14. mars   Grøftelangs med klassisk tonefølge kl. 1100, Hellen kafe  
              Blomster i bilder og musikk v/ kulturformidler Bjørn Erik Nyberg.  
              Servering av kaffe og kake. Fri entré.  
              Arr: Frivilligsentralen, kulturformidler Bjørn Erik Nyberg 
 
 
Onsdag 15. mars   Underholdning og dans for og med publikum kl. 1800, Hellen kafe  
              Hyggekveld m/Ullensaker Spelemannslag og Danseringen Snurrebassen 
              som danser folkedanser fra Østerdalen og grensetraktene mot Sverige.  
              Servering av kaffe og kaker. Allsang. Utlodning. Fri entré.  
              Arr: Danseringen Snurrebassen i Østerdalslaget på Romerike 
 
 
Fredag 17. mars   Allsang kl. 1100 Hellen kafé 
              Servering av frukt og smoothie. Fri entré.   
 
 
 
 
Onsdag 29. mars   Filmkveld ”Kongens Nei” kl. 1600, Hellen kafe 
              ”Kongens Nei” handler om de tre dramatiske døgnene i april 1940, hvor  
              den norske kongen får et ufattelig ultimatum av den tyske krigsmakten:   
              Overgivelse eller døden. Norsk film fra 2016. 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 

Trim for seniorer  
 

Se aktivitetsoversikt for Ullensaker  
på første grønne side bak 

www.ullensaker.kommune.no 
 

Fysisk aktivitet gir overskudd! 



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 

Gardermoen Kulturpark 
 

• Forsvarets Flysamling www.flysam.no  
For tiden stengt, men vil gjenåpne for publikum 1. halvår 2017. Se nettside for info. 

• SAS Museet www.sasmuseet.net  
Tirsdag kl. 1000-1500 og søndag kl. 1200-1600. Utkikksplattformen er åpen  

 alle dager, hele døgnet, hele året. Utkikkstårnet åpent samtidig med museets åpningstider. 
 Fri entré. 

• Ullensaker Museum www.mia.no/ullensaker 
12. juni - 4. september: Åpent tirsdag-torsdag kl. 10-15 og søndag kl. 11-16. 
5. september - 11. juni: 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 
• Jessheim bibliotek åpent: man/ons kl. 10-16, tirs/tors kl. 12-19, fre kl. 12-16, lør 10-15 
• Kløfta bibliotek åpent: man kl. 11-18, tirs/ons kl. 10-16, tors kl. 12-19, lør kl. 11-14 
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 med  
musikk, dans eller sang. Salg av kaffe og kaker. Fri entré. 
 

• Turgruppe i skog og mark; Turene går til ulike steder på Øvre Romerike 
For fullstendig program se www.frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 
  

• Kreativt verksted for kvinner; onsdag og torsdag kl. 1000-1300, Frivilligsentralen 
 
• Allsang for liten og stor; Utvalgte fredager kl. 1300-1330, Jessheim Storsenter 
 

• "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 

• Allsang med elever fra Romerike Folkehøgskole:  
Utvalgte onsdag kl. 1200, Gjestad kafé. 

• Maleklubb: Torsdag kl. 1000-1400. Kaffespleis.  

• Bingo: Mandag kl. 1100. Sosialt samvær med kaffe og vafler kr. 30,-. 

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

 

Menighetene i Ullensaker www.kirkerull.no 
 

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  


