
 
Fredag 1. mars    Kvinnenes Internasjonale bønnedag kl. 1700, Jessheim kirke     
              I god økumenisk ånd går hele verden sammen om å arrangere  
              kvinnenes Internasjonale bønnedagen. 
              Arr: Ullensaker kirkeakademi 
 
 
Fredag 1. mars    Konsert med Magnolia Jazzband med solister 
              kl. 1900-2100, Ullensaker kirke 
              Det er det 5.året på rad at de besøker Ullensaker kirke. De vil gi oss en  
              fantastisk konsert med swingende jazzmusikk. Hvem kan sitte helt stille i 
              kirkebenkene når disse setter i gang?  
              Arr: Lions Ullensaker kirken.no/ullensakerkf 
 
Fredag 1. mars    Helt Hekta! - Riksteateret  kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Helt hekta! er skuespiller Ole Christian Gullvågs egen historie om opp   
              vekst, lidenskap og ekte kjærlighet, en teaterforestilling om å sette fotball 
              foran alt annet. En rørende og morsom oppveksthistorie, en slags  
              blanding av Nick Hornby og Tore Renberg. En ekte kjærlighetshistorie.   
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 2. feb.     Kulturkafèen: Underholdning v/ Asbjørn & Torbjørn  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen 
              www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 2. mars    Ole Børud kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Den funky varianten av vestkystpop (tenk Steely Dan, Michael McDonald 
              og Doobie Brothers), også kjent som «yacht rock», har fått en voldsom  
              renessanse blant unge musikkfans. Ikke alle har fått med seg at en av  
              verdens fremste musikere innen vestkystpop i dag er norsk og heter Ole  
              Børud! Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN  
I ULLENSAKER 

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 2019 



Tirsdag 5. mars    Kløfta Kulturkafè: Allsang v/ Odd Arne Sørensen & Hans Olav Trøen 
              kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
              Denne populære trioen spiller melodier som er kjent for de fleste.  
              Bill: 70 inkl. servering. Utlodning.  
              Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  
              www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Tirsdag 5. mars    Foredrag om eldre og rus kl. 1800, Lykkebo 
              Foredrag av Trond Ivar Hansen om eldre og rus.  
              Jim Oddwinds spiller til dans. Entré kr 100 
              Arr: Gardermoen pensjonistforening 
 
 
 
Tirsdag 5. mars    NyBy—Velferdsteknologi kl. 1930-2100, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Er du interessert i velferdsteknologi og hvordan vi mennesker - deriblant  
              frivilligheten, ulike aktører og kommunen kan hjelpe hverandre? 
              Med det digitale verktøyet Nyby samarbeider alle, side om side.  
              Sammen bygger vi morgendagens velferdssamfunn. Fri entré 
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 
 
 
Onsdag 6. mars   Bok-kaffe: Onkel i japansk fangeleir ved 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 
 
Onsdag 6. mars   Temakafé for kreftpasienter og pårørende  
              kl. 1200-1400, Frivillighetens hus 
              Dagens tema:  Informasjon om ulike tilbud på Øvre Romerike v/ Linda   
              Skartlien, kreftkoordinator i Ullensaker 
              Temakafé er ett møtested for kreftpasienter, pårørende og etterlatte på   
              Øvre Romerike. Her kan du møte likesinnede og fagfolk. Vi har fokus på  
              ulike temaer som mestring, humor, kultur, den gode dialogen, aktiviteter  
              og fagtemaer. Enkel servering. Arr: Kreftforeningen  
 
Onsdag 6. mars   Havboka - Riksteateret  kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Riksteatret tar boksuksessen "Havboka" av Morten Strøksnes til scenen. 
              Boka, en blanding av kunnskapsbok og fiskeskrøner, har mottatt en  
              rekke p riser og fått fantastiske kritikker verden over. Utgangspunktet for  
              boka er at forfatteren bestemmer seg for å fange håkjerringa - en hai- 
              fisk langt  nede i havdypet som kan ble hele fem hundre år gammel...    
              Introduksjon til forestillingen kl. 1830 på Jessheim bibliotek. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Torsdag 7. mars   Foredrag: Kåseri om kirkemusikk kl. 1130, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Wollert Krohn-Hansen, kantor, organist og jazzpianist, kåserer om  
              kirkemusikk, ispedd smaksprøver. 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 
 
 
 



Torsdag 7. mars   Håndarbeidskafé kl. 1900-2100, Stasjonen Kaffebar 
              Ida Victoria Grønbekk presenterer sitt firma «Sting & Ting» med produkter, 
              mønster og bok. Kjøp av kaffe/te og kaker. Gratis deltakelse. 
              Arr: Ullensaker Husflidslag 
 
 
Torsdag 7. mars   Cajsa-Stina Åkerström og Jack Vreeswijk  
              kl. 1930, Ullensaker kulturhus 
              "Du och jag farsan". To av Sveriges mest folkekjære visesangere. Jack  
              Vreeswijk og Cajsa-Stina Åkerström utvider nå hyllest-turnéen til deres   
              fedre, Cornelis Vreeswijk og Fred Åkerström - to giganter innen svensk   
              musikkhistorie. Arr: Ullensaker kulturhus. www.ullensakerkulturhus.no 
 

 

Lokal Kulturuke 2019 i Ullensaker 

8.—17. mars 

 

                                        Ullensakers kulturaktører inviterer til kulturfest!  

 

Offisiell åpning & dansekveld 

                                  Fredag 8. mars kl. 1700 blir det offisiell åpning av kulturuka på  

                                Frivillighetens hus med utdeling av kommunens kulturpris, kulturvernpris og                     

                                stipend til unge lovende utøvere. Etter den offisielle åpningen blir det dans     

                v/ Jessheim seniordans og Kløfta seniordans etterfulgt av dansekveld med Kjell Elvis.  

 

 

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 og dukketeater for de aller minste til ungdomsarrangement  til konserter, 

korkafè, dansekveld, allsang, bokbad, Global bygdefest for kvinner, urban vintervandring, 

hyggekvelder på bo- og aktivitetssentrene til spennende og interessante kåserier og foredrag 

om både gamle Sedsvoll feriekoloni, ord og uttrykk fra Romerike, New York Limelight  - Norske 

kvinner i New York, Ullensaker—Kubygda som ble Norges hovedflyplass m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmet kommer i postkassen til alle husstander i Ullensaker ca. en uke før Kulturuka  

starter. Det vil også være tilgjengelig på bl.a. bibliotekene, servicetorget, foajeen i Kulturhuset 

og informasjonen på Jessheim storsenter, samt på  

www.ullensaker.kommune.no 



Onsdag 20. mars   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 21. mars  Rigemor Galtung kl. 2000, Herredshuset 
              En av våre mest folkekjære komikere Rigmor Galtung fyller 50 år og dette  
              feires med et nytt solo show; den humoristiske forestillingen: "Syltynn,    
              topptrent... og dønn ærlig!" 
              Arr: Ullensaker kulturhus. www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 23. mars   Kulturkafeen: Pong Pensjonistene v/ Bjørn Kloland              
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Underholdning v/ pianoelever fra Ullensaker kulturskole.  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. Arr: Frivilligsentralen 
              www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 23. mars   Nordens dag og Foreningen Norden feirer 100 år!  
              kl. 1500, Herredshuset 
              Konsert med Crème Fraîshe. Salg av danske smørbrød. 
              Bill: 100/ barn gratis 
              Arr: Foreningen Norden Ullensaker 
 
 
Lørdag 23. mars   Hilde Louise Asbjørnsen & Anders Aarum  
              kl. 2000, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Jazzvokalist Hilde Louise Asbjørnsen og Jazzpianist Anders Aarum har   
              arbeidet tett sammen i 13 år, med plateutgivelser og teaterforestillinger.   
              Nå går de sammen i et nytt samarbeid hvor de presenterer nedstrippede   
              tolkninger fra Hilde Louises og andres låter, på norsk og på engelsk,  
              hentet fra både jazz- og kabaretverdenen. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti   
 
Mandag 25. mars  Lesesirkel på Jessheim bibliotek kl. 1300, Jessheim bibliotek 
              Dagens bok:   Markens grøde av Knut Hamsun  
              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 27. mars   Tur til Kreftforeningens Vitensenter i Oslo  
              Tur  til Kreftforeningens Vitensenter i Oslo med lunsj og omvisning  
              kl. 1200. Gratis inngang og mat. Felles avreise for de som ønsker kl. 1107 
              med tog. Oppmøte jernbanestasjonen kl. 1100.  
              Påmelding til Anne Qvale aqvale@hotmail.com innen fredag 22. mars 
              Arr: Kreftforeningen  
 
Onsdag 27. mars   Bok-kaffe om Hannah Ryggen kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Grete Heide forteller om Hannah Ryggen (1894 - 1970), hun som trakk    
              verden inn i veven. 
              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 28. mars  Temakveld om livet etter kreft kl. 1900-2100, Jessheim bibliotek 
              Foredrag med kreftoverlever og forfatter av boka «Ingenmannsland»    
              Håvard Aagesen og Cecilie Kiserud, spesialist i onkologi, PhD og leder for 
              Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft. Fri entré. 
              Arr: Kreftkoordinator i Ullensaker, Kreftforeningen, Ullensaker bibliotek 
 
 
Fredag 29. mars   Matinékonsert: Kårner Kafé  
              kl. 1300, Sal Vesong, Ullensaker kulturhus 
              Konsertforestilling med Lars Martin Myhre og Ingvar Hovland. Publikum   
              inviteres inn i den brune puben Kårner Kafe. Duoen Myhre /Hovland  
              presenterer oss for stamgjestenes sorger og gleder med varme og humor  
             - i salig Bellmanns ånd, men anno vårt eget århundre. 
              Arr: Ullensaker kulturhus. www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 30. mars   Kulturkafeen: Jakten på Olav den Hellige v/ Øystein Morten        
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.  
              Arr: Frivilligsentralen 
              www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Søndag 31. mars   The Little Mermaid Jr kl. 1400 + kl. 1730, Ullensaker kulturhus 
              Bli med på en eventyrlig reise under vann for å møte Ariel, Prins Eric,     
              Fomle og alle de andre karakterene fra Den Lille Havfruen. Du får høre    
              «Under The Sea», «Part of your World», «Kiss The girl» og alle de andre  
              flotte sangene fra filmen og musikalen.  
              Forestillingen er på norsk og passer for hele familien! 
              Arr: Ullensaker kulturhus. www.ullensakerkulturhus.no 
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 
 
 

Kommer…   
 
Tirsdag 2. april    Damenes aften—Kle deg til bedre selvtillit  
              kl. 1900-2200, Herredshuset  
              Du er din egen beste venn!! Livet er ingen catwalk. Langt viktigere enn    
              moter, merker og design er din personlighet. Vi får besøk av Helene Lø   
              bach fra Sophie i Lillestrøm. Hun vil fortelle om hvordan vi kan kle oss til   
              bedre selvtillit. Det blir en visning av klær, loddsalg og kafe. Bill: 100 
              Arr: Damenes aften www.facebook.com 
          
Torsdag 4. april    Byutvikling på Jessheim v/ Åge Vebostad, plansjef i Ullensaker 
              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 9. april    Kåseri—Det moderne Danmark kl. 1900, Jessheim bibliotek 
              Kåseri v/ John Støjko, samfunnsdebatant fra Hillerød i Danmark. 
              Arr: Foreningen Norden Ullensaker 



Kommer… (forts)  
 
Torsdag 11. april   Dyrking av blomster og spiselige vekster på terrassen  
              kl. 1845, Jessheim bibliotek 
              Foredrag v/ Ida Myrvold om dyrking av blomster og spiselige vekster på  
              terrassen. Inngang kr 50 som dekker enkel bevertning. Som vanlig blir det 
              loddsalg. Arr: Ullensaker hagelag 
 
For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 
 

 
 
Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
Mandag 4. mars    Hyggekveld kl. 1900, Gjestad kafé 
               Underholdning. Servering av kaffe og kake. 
               Arr: Civitan Ullensaker 
 
 
Onsdag 6. mars    Seniorshop i Gjestad kafé 
 
Fredag 8. mars     Det er lov å være blid kl. 1030-1100, Gjestad kafé 
               Kai Robert Johansen synger Jens Book-Jenssen slagere, leder all 
               sangen og serverer gode gamle trompetsvisker på sin sølvtrompet.  
               Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
 
 
Mandag 11. mars   Beboertreff for seniorer i omsorgsboligene på Gjestad 
               Kl. 1700-1830, Aktivitetsstua v/ kafèen 
               Samtale, spill og en hyggelig stund i fellesskap 
 
 
Onsdag 13. mars    Kino—Operasjon sjøsprøyt kl. 1200, Mediateket 
               Operasjon Sjøsprøyt er en norsk komedie fra 1964 med bl.a. Per Asplin, 
               Wenche Myhre, Arne Bendiksen, Rolf Just Nilsen, Arve Opsahl.  
               Rammen for filmen er hentet fra marinen, hvor man møter mannskap og 
               befal ombord i hurtiggående motortorpedobåter på tokt til Tromsø, med 
               sjøsprøyt, sang, musikk og jenter i hver havn.  
 
Torsdag 14. mars   Topp på Toppen! Kl. 1700-1930  Gjestadtunet 
               Underholdning v/ Eriks. Servering av snitter, kaffe og kaker.  
               Utlodning. Fri entré. Arr: Røde Kors Ullensaker  
 
 
 
Fredag 15. mars     Vanndråpenes ville vandring kl. 1100, Gjestad kafé 
               Lysbildeforedrag med musikalsk bakteppe v/ historieformidler Bjørn Erik 
               Nyberg. Fra vannets kilde til det store havet. Vannets ulike funksjoner og 
               betydning. Servering av fruktbrus og snacks. Fri entré.  
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 

 
 
Fredag 8. mars     Det er lov å være blid kl. 1200-1230, Gystadmyr kafé 
               Kai Robert Johansen synger Jens Book-Jenssen slagere, leder all 
               sangen og serverer gode gamle trompetsvisker på sin sølvtrompet.  
               Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
 
          
 
Mandag 11. mars   Sangstund med Sjur kl. 1130, Gystadmyr kafé 
               Servering av vafler og kaffe 
 
 
 
 
 
Mandag 11. 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 14. 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 15. mars    Kakefest kl. 1200, Gystadmyr kafé 
               Hver avdeling baker sin egen kake. Premiering.  
               Gratis for beboere/ kr. 50 for andre.  
 
 
 
Fredag 22. mars    Mimremusikk fra 40-, 50-, og 60-tallet kl. 1200, Gystadmyr kafé 
 
 
 
 
 
 
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! 



Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
 
 
Tirsdag 12. 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 
 
 
 
Onsdag 13. mars    Filmkveld—Mamma Mia 2 kl. 1600, Hellen kafé 
               Ti år etter Mamma Mia! The Movie inviteres du tilbake til den magiske  
               greske øya Kalokairi i en helt ny musikalsk oppfølger basert på sangene 
               til ABBA. Popcorn og brus serveres fra poppcornbaren. 
 
 
 
 
Torsdag 14. mars   Med orden i balansen - kan du svinge deg i dansen  
               kl. 1100, Hellen kafé                 
               Bli med på Balansetrening. Fysioterapeut Espen Granlund skal lære oss 
               hvor viktig det er å trene balanse, så vi unngår fall.  Han vil vise oss    
               øvelser vi kan bruke i hverdagen. Kom og bli med! Enkel servering.  
 
 
 
 
Torsdag 21. mars   Sang og musikk v/ Rune Melby kl. 1100, Hellen kafé 
               Formiddagstreff med sang og musikk. Servering. Utlodning. 
               Velkommen til en hyggelig formiddagsstund! 
 
 
 
 
 
Mandag 25. mars   Kysten rundt med Odd Arne & Hans Olav kl. 1230-1300, Hellen kafé 
               De folkekjære underholdningsartistene Odd Arne Sørensen og Hans   
               Olav Trøen har satt sammen et repertoar med kjente og kjære melodier 
               fra steder de har besøkt gjennom mange år på turné langs hele den    
               langstrakte kysten vår. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
 
Onsdag 28. mars    Det er lov å være blid kl. 1230-1300, Hellen kafé 
               Kai Robert Johansen synger Jens Book-Jenssen slagere, leder all 
               sangen og serverer gode gamle trompetsvisker på sin sølvtrompet.  
               Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
 
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 

 



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 

 

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 

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

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

 Torsdag: 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: Sangstund kl. 1130, dagsenteret 

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

 Mandag: Gågruppe kl. 1100 (unntatt når det er kino) 

 Tirsdag: Møteplassen kl. 1130-1230, Dagsenteret. 

 Onsdag: Sittetrim kl. 1100, Trimrommet 3. etg. 

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

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

 Fredag: Bingo og kaffe kl. 1230, Aktivitetsrommet 2. etg.  

 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  


