
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN  
I ULLENSAKER 

Torsdag 1. mars   Italienernes opprør mot mafiaen kl. 1130, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Foredrag v/ journalist Per Kristian Aale.  
              Fra kl. 1130 er den anledning for kjøp av kaffe og vaffel kr. 30.  
              Sosialt samvær inntil underholdning kl. 1150. Foredraget starter kl. 1200. 
              Bill: medl. gratis/ ikke medl. kr. 80. 
              Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no 
 
Torsdag 1. mars   Kåseri om vitalisering i foreninger og frivilligheten  
              kl. 1900, Jessheim bibliotek 
              Distriktsleder Ringerike Norden Lena Ros Matthiasdottir kåserer om  
              vitalisering i foreninger og frivilligheten. Bill: 50 
              Arr: Foreningen Norden Ullensaker 
 
 
Torsdag 1. mars   Jan-Robert Henriksen—008 fyrer løs kl. 1900, Ullensaker kutlurhus 
              Jan-Robert er en stand-up entertainer og buktaler i verdensklasse. Glem  
              dine egne fordommer om denne sjeldne kunstformen, la deg rive med i en 
              annerledes humorverden! Denne unike underholdningsformen kan nytes  
              av tre generasjoner. Anbefalt aldersgrense er 15 til 90 år. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Torsdag 1. mars   Steinar Albrigtsen - Fra A til Nå kl. 2000, Herredshuset 
              Feat. Monika Nordli. Steinar Albrigtsen er en kompromissløs musiker,    
              engasjert og med en unik evne til å la både gitar og stemme trollbinde    
              publikum. Denne kvelden serveres både blues, country og singer-      
              songwriter låter. Tilsett en porsjon nordnorsk humor og lun melankoli, så   
              har du oppskriften på en trivelig aften. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Fredag 2. mars    Bettan synger Taube og andre menns viser  
              kl. 2030, Ullensaker kulturhus 
              Elisabeth Andreassen fremfører sanger hun har et sterkt personlig forhold  
              til, sanger om kjærligheten og livet. Det blir både allsang og tid til etter-   
              tanke. Elisabeth krydrer det musikalske fyrverkeriet med anekdoter og  
              historier om sitt eget forhold til de kjente og kjære melodienes opphavs   
              menn med humor  og varme.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 

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

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

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

også kan passe for seniorer.  
 

Bruk kultur og bli en vinner! 

MARS 2018 



Fredag 2. mars    Oppstart! Spansk kurs for nybegynnere og litt øvet 
              Kl. 1500-1700, Frivilligsentralen 
              10. ganger. Påmelding sendes Line Marie Langeland tlf. 472 52 66.  
              For mer info www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
              Arr: Øvre Romerike Fibromyalgi, Frivilligsentralen 
 
Lørdag 3. mars    Kulturkafeen: Reidar Myhre og Philip Kruse  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
 

 
Lokal Kulturuke 2018 i Ullensaker 

5.—18. mars 
 

                                        Ullensakers kulturaktører inviterer til kulturfest!  
                                   - 108 arrangement på 14 dager -  

 
Offisiell åpning & Utekino 

Onsdag 7. mars kl. 1900 blir det offisiell åpning av kulturuka i Romsaasparken på Jessheim 
med utdeling av kommunens kulturpris, kulturvernpris og stipend til unge lovende utøvere.  

Etter den offisielle åpningen blir det utekino med visning av eventyrfilmen  
«Askeladden – i Dovregubbens hall».  

Frivilligsentralen serverer boller og varmt drikke. Bli med på en annerledes kinoopplevelse!  
 

En Kulturuke—for og med alle!       
Igjen så spenner kulturuka bredt. Årets program favner alle innbyggerne våre,  

fra de aller yngste til de eldste.  
 

Det er alt fra lesestund på bibliotekene for de aller minste til ungdomsarrangement  til Live  
Reading (– for første gang i Ullensaker!), guidet omvisning på flysamlingen, spennende  
foredrag om både øl og miljøvennlig tankegang, Global bygdefest for kvinner, konserter,  

kåseri, Damenes aften til visesang og hyggekvelder på bo- og aktivitetssentrene. 
 
 
 
 
 
 
 

Programmet kommer i postkassen til alle husstander i Ullensaker ca. en uke før Kulturuka  
starter. Det vil også være tilgjengelig på bl.a. bibliotekene, servicetoget, foajeen kulturhuset og 

informasjonen på Jessheim storsenter, samt på  
www.ullensaker.kommune.no/kulturuka2018 



Søndag 4. mars   De Elendige kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Basert på romanen av Victor Hugo. Victor Hugos klassiker om politi-     
              mannen Javert og straff-fangen Jean Valjean setter søkelys på aktuelle   
              spørsmål:  Kan vi forsvare en som, i kampen for et anstendig liv, begår    
              straffbare handlinger? Er det alltid riktig å kreve at man gjør opp for seg?  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
5, 12 & 19. mars   Livsgledekor mandager kl. 1200-1300, Frivilligsentralen 
              Kjente og kjære sangtekster akkompagnert av Tor Seim og Milutin  
              Petrovic. Syng med den stemmen du har. Hver mandag frem til påske.  
              Møt opp de  gangene det passer deg. Ingen påmelding. Gratis deltakelse.  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

 
Onsdag 21. mars   Bok-kaffe med forfatter Åge Hamang kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Forfatter Åge Hamang snakker om boka si Avalon N. Avalon N er en  
              politisk framtidsthriller skrevet med forfatterens erfaringer fra den kalde    
              krigen som bakgrunn.  
              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 22. mars  Byvandring i Oslo Påmeldingsfrist: 17. mars 
              Guidet omvisning på Akershus festning, Kvadraturen, langs Bjørvika og til  
              Sørenga. Avslutter vandringen med lunsj. Bill: 350. Togbilletter kjøpes av  
              hver enkel. Oppmøte: kl. 1100 på Oslo sentralbanestasjon v/ møtepunktet. 
              Påmelding: tlf. 66 10 84 38/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no   
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Torsdag 22. mars  Komma´ -  Boklansering: Fossum fabrikker 
              kl. 1900, Jessheim bibliotek 
              Arrangementet Komma' er et uformelt treffpunkt med litteratur og kultur i  
              fokus. Temaer vil f.eks. være emner med lokal forankring, forfatterbesøk,  
              bokanbefalinger og kunstformidling. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker bibliotek www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
     
Lørdag 31. mars   Påskeaften arrangement kl. 1400-1700, Frivilligsentralen 
              Ta med venner og kjente for sosialt samvær, mat og kaffe.  Utlodning     
              Hjertelig velkommen til alle. Arrangementet støttes av Grefsen Eiendom. 
              Arr: Røde Kors Ullensaker og Frivilligsentralen 
 
 
 
 
 

Trim for seniorer  
 

Se aktivitetsoversikt for Ullensaker  
på første grønne side bak 

www.ullensaker.kommune.no 
 

Fysisk aktivitet gir overskudd! 



Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
 
Mandag 5. mars.   Fra Pengegaloppen til Husmannspolka kl. 1500-1530, Hellen kafé 
              Et spennende møte mellom to av de største visedikterne i forrige  
              århundre; Vidar Sandbeck og Alf Prøysen. Elin Prøysen og Egil  
              Johansson presenterer et program med stor husker-du faktor. Fri entré.  
              Arr: Akershus musikkråd 
 
Mandag 5. mars   Hyggekveld med Jim Oddwinds kl. 1800, Hellen kafé 
              Underholdning v/ Jim Oddwinds. Servering av kaffe og kaker. Utlodning.  
              Fri entré. Arr: Civitan Ullensaker 
 
 
Tirsdag 6. mars    Pizzabua – vi snakker ekte kjærlighet  
              Show og musikk i gangene. Salget starter i Hellen kafé kl. 10.45.  
              Triller rundt på huset.  
 
 
Torsdag 8. mars   Vanndråpenes ville vandring kl. 1100, Hellen kafé 
              Lysbildeforedrag med musikalsk bakteppe v/ kulturformidler Bjørn Erik  
              Nyberg. Fra vannets kilde til det store havet. Vannets ulike funksjoner og 
              betydning. Servering av kaffe og kake. Fri entré. Arr: Frivilligsentralen 
 
 
Tirsdag 13. mars   På Hellen kafé skal det skje! Kl. 1800, Hellen kafé 
              Underholdning v/ Anettes. Servering av kaffe og kaker. Utlodning.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker Røde Kors  
 
 
 
Torsdag 15. mars  Når en bakermester baker…  
              Kringla bakeriutsalg starter i Hellen kafé kl. 1130 
              Bakermestrene synger og leser dikt når de triller rundt på huset med salg 
              av ferskt bakerverk. Følg lukten 
 
Tirsdag 20. mars   Påskesalg kl. 1000, Biblioteket 
              Salg av  håndarbeid laget på aktivitetssenteret. 
              Servering av eggedosis. 
 
 
 
 
Torsdag 22. mars  Konsertforestilling—”Hildringstimen” kl. 1100, Hellen kafé 
              Underholdningsvognen presenterer friske låter fra revyens glansdager og 
              vakre viser av både eldre og yngre årgang. Servering av kaffe og kake. 
              Fri entré. 
 
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 
 



Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 
 
Torsdag 8. mars   Smaksprøver fra forskjellige kulturer 12.00-13.00 Gystadmyr kafé  
              Prøv ut dine smaksløker. Gratis for beboere/ kr. 50 for andre.  
 
 
Fredag 9. mars    Fra Pengegaloppen til Husmannspolka kl. 1200-1230, Gystadmyr kafé 
              Et spennende møte mellom to av de største visedikterne i forrige  
              århundre; Vidar Sandbeck og Alf Prøysen. Elin Prøysen og Egil  
              Johansson presenterer et program med stor husker-du faktor. Fri entré.  
              Arr: Akershus musikkråd 
 
Mandag 12. mars  Blid og yr på Gystadmyr kl. 1800  Gystadmyr kafé  
              Underholdning v/ Anettes. Servering av kaffe og kaker. Utlodning.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker Røde Kors  
 
 
Torsdag 15. mars  Dans med oss kl. 1100-1330, Gystadmyr kafé 
              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  
 
Fredag 16. mars   Kakefest kl. 1130 , Gystadmyr kafé 
              Hver avdeling baker sin egen kake. Premiering.  
              Gratis for beboere/ kr. 50 for andre.  
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 
 
Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
Fredag 9. mars    Fra Pengegaloppen til Husmannspolka kl. 1030-1100, Gjestad kafé 
              Et spennende møte mellom to av de største visedikterne i forrige  
              århundre; Vidar Sandbeck og Alf Prøysen. Elin Prøysen og Egil  
              Johansson presenterer et program med stor husker-du faktor. Fri entré.  
              Arr: Akershus musikkråd 
 
Mandag 12. mars  Livsglede-Vårfest kl. 1700, Gjestad kafé 
              Musikalsk underholdning v/Lorentzen.  
              Servering av fruktsalat. Utlodning. Fri entré.  
 
Torsdag 15. mars  Topp på Toppen! Kl. 17.00-19.30  Gjestadtunet 
              Underholdning v/ GT Sara. Servering av snitter, kaffe og kaker. Utlodning. 
              Fri entré. Arr: Ullensaker Røde Kors  
 
 
Fredag 19. mars   Kontaktsalg selger vårklær kl. 1030-1530, Gjestad kafe 
 
 
Onsdag 20. mars   Påskesalg & Påskelotteri kl. 1030-1430, Aktivitetssenteret  
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kommer…  
 
Torsdag 5. april    Fremtidens helsesenter kl. 1130, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Foredrag v/ prosjektleder i DGI Ivar Sunnset.  
              Fra kl. 1130 er den anledning for kjøp av kaffe og vaffel kr. 30.  
              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 
 
Fredag 6. april    Prisen kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Riksteatret på turné. Spennende, opprivende og underholdende teater av 
              Arthur Miller, en av de store amerikanske dramatikerne. I dette kammer- 
              spillet står et arveoppgjør i sentrum - og Riksteatrets oppsetning byr på et 
              stjernelag av skuespillere: Kim Haugen, Helge Jordal, Iren Reppen og  
              Per Frisch. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
11.—15. april     Dyreparken i Kristiansand  
              Buss, lunsj, middag, overnatting m/frokost, besøk i parken, mat/ kaffe på  
              vei hjem. Pris pr. person i dobbeltrom kr. 2500, enkeltrom kr.2700,-.  
              NB! min 20 stk. for denne prisen. Bindende påmelding innen 10. mars 
              tlf. 66 10 84 38/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Fredag 13. april    Arnt Hjalmar fra Honningsvågrevyen og Elvis - Alo fra Junaiten 
              Kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Mehamns store sønn, den arbeidssky amcarsjæfen Arnt Hjalmar har slått 
              seg sammen med Elvis Presley, spilt av Thor Erling Korsnes. Sammen   
              leverer de et show spekket med humor og musikk av høy klasse. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Torsdag 19. april   Karin Krog & The In-Between-Times kl. 2000, Herredshuset  
              Norges jazzdronning Karin Krog fylte 80 år i 2017 og synger bedre enn   
              noen gang! Karin Krog er en gudebenådet formidler som tiltrekker seg et 
              begeistret publikum i alle aldre. Dette er musikk som favner utover det  
              dedikerte jazzpublikum.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Tirsdag 24. april   Herman's Hermits kl. 2000, Ullensaker kulturhus 
              Back to the 60's! Britiske Herman's Hermits var et av de aller mest popu 
              lære bandene på 60-tallet. Du husker vel bandets største slager  
              No Milk Today? Gled dere til et herlig gjenhør med noen av 60-tallets aller 
              største hits! 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Tirsdag 15. mai    Hemmelig tur med Frivilligsentralen 
              Bli med på en ny spennende dag til et sted, vi ikke har besøkt før. 
              Pris kr. 600,- pr. pers. Fortløpende påmelding. Ullensaker Frivilligsentral  
              tlf. 66 10 84 38 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
 
 
NB! 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  
Fra og med 29.04.2017: lørdag og søndag kl. 1200-1600.  
Grupper kan mottas utenom åpningstider.   
 

• SAS Museet www.sasmuseet.net  
Tirsdag kl. 1000-1500 og søndag kl. 1200-1600 t.om. november. Grupper kan bestille  

omvisning alle dager mot en liten kostnad. Desember måned er åpent for grupper mot  

bestilling. Utkikksplattformen er åpen alle dager, hele døgnet, hele året. Utkikkstårnet åpent 
samtidig med museets åpningstider. Fri entré.  
 

• Ullensaker Museum www.mia.no/ullensaker 
11. juni - 3. september: Åpent tirsdag, torsdag og søndag kl. 11-16, onsdag kl. 16-21 
Ellers åpent etter avtale. Henvendelse til ullensaker.museum@mia.no eller tlf. 66 93 66 47 

Ullensaker Kino 
For kinoprogram se www.ullensakerkino.no 
Billetter kan kjøpes i kiosken på kulturhuset fra kl. 1200 på hverdager og fra 30 min. før  
første forestilling i helgene, billettautomat i foajeen eller Internett.  
Seniorkino— annenhver onsdag kl. 1330 

Ullensaker Bibliotek  
• Lesesirkel for voksne; utvalgte mandager kl. 1300, Jessheim bibliotek 
• Komma´- litteratur og kultur i fokus; siste mandag i mnd. Kl. 1300, Jessheim bibliotek 
• Bok-kaffe; onsdag kl. 1200, Kløfta bibliotek 
Mer info: www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 



Frivilligsentralen i Ullensaker  
 
•  

• Bingo: mandager kl. 1100, Frivilligsentralen 
• Gutta på tur: onsdager kl. 1000. Oppmøte Frivilligsentralen 
• Hjemmeværende med små barn: treff onsdag kl. 1100-1300, Frivilligsentralen 
• Kulturkafeen: lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 

Foredrag spesielt for seniorer og/ eller underholdning med kulturelt innslag. 
Kreativt verksted for kvinner: torsdag kl. 1000-1300, Frivilligsentralen 

• Leksehjelp: torsdag kl. 1530-1700, Frivilligsentralen 
• "Livsgnisten" Gågruppe: Uansett vær og føre! 

- Tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivilligsentralen 
- Onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole 

• Maleklubb: torsdag kl. 1000-1400, Frivilligsentralen 
• Mat & Prat med flerkulturell vri: annen hver fredag kl. 1100-1300, Frivilligsentralen 
• Nærmiljøtreff Jessheim: onsdag kl. 1000-1300, Frivilligsentralen 
• Nærmiljøtreff Kløfta: mandag 1000-1300, Kløfta velhus 
• Stikk innom: onsdager kl. 0900, Frivilligsentralen 
• Vevklubb: annenhver torsdag kl. 1300-1700, Frivilligsentralen 
• Vi treffes på Vellet - Sosialt treff med aktivitet: mandag fra kl. 1000 Kløfta velhus  

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

 

Menighetene i Ullensaker www.kirken.no/ullensakerkf 
 

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

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

Hovin menighet (Jessheim) 
• Middagsbønn torsdag kl. 1200, Jessheim kirke (unntatt røde dager og juleferie) 
• Åpent hus torsdag etter middagsbønn, ca. kl. 1230-1330, Jessheim kirke 
 

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: Åpent hus på aktivitetsstua og snekkerverksted kl. 0930-1430 
• Torsdag: Åpent hus på aktivitetsstua og snekkerverksted kl. 0930-1430 
• Torsdag: Bingo og kaffekos kl. 1100-1300. Kr. 30 pr.brett. Aktivitetssenter 
• Torsdag: Andakt (annenhver torsdag) kl. 1415, Toppen 
• 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 
• Tirsdag: Håndarbeidskafé kl. 1100-1300, Dagsenteret 
• 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. 
 

• 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, Vesong ungdomsskole. 
 

• "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 



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 

Kulturtilbud spesielt for seniorer 
• Kisa Pensjonistkor 
  Kontakt: www.kirken.no/ullensakerkf 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  


