
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN  
I ULLENSAKER 

Onsdag 1. nov.   Bok-kaffe kl. 1200, Kløfta bibliotek 
             På grunn av oppussing vil det i høst ikke bli satt opp program for bok-kaffen, 
             men det vil bli gode litterære samtaler med innspill av lokale krefter.  
             Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
             www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Onsdag 1. nov.   Håndarbeidskafé kl. 1900, Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 
             Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
 
 
Torsdag 2. nov.   Norge, Nato og Europa v/ general Robert Mood 
             kl. 1200, Ullr, Ullensaker kulturhus 
             Møtene starter med et musikalsk innslag. Bill: medl. gratis/ ikke medl. kr. 80. 
             Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no 
 
Torsdag 2. nov.   Blå Torsdag med Damer i Blues kl. 2000, Herredshuset 
             Rita Engerdalen og Margit Bakken er Damer i Blues. I denne flotte,  
             akustiske konserten hedres damene i bluesens historie og her blir det  
             musikalske juveler fra noen av de store kvinnelige blueslegendene som    
             f.eks. Janis Joplin, Jessie Mae Hemphill, Memphis Minnie, Ida Cox og Big   
             Mama Thornton. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 4. nov.   Kulturkafeen: USA etter Trump v/ Bjørn Hansen, tidligere journalist og  
             nyhetsreporter kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 4. nov.   Den Store Kinodagen, Ullensaker Kino 
             En festdag for publikum med 1/2 pris på kinobilletter og masse aktiviteter   
             og moro. 
             Arr: Ullensaker Kino www.ullensakerkino.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! 

NOVEMBER 2017 



Lørdag 4. nov.   Releasekonsert med Sønnavind kl. 1600, Kulturbanken Kreti & Pleti 
             Sønnavind beveger seg i flere musikalske landskap: Americana med inn   
             slag av norske folketoner, singer/songwriter, country, viser. Nå er det  
             endelig klart for Sønnavind sitt andre album som har fått tittelen         
             "Gjenklang", og dette feires med en storslått releasekonsert i Kulturbanken!  
             Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.facebook.no 
 
Lørdag 4. nov.   Oslopakke 3: Trond Ingebretsen - Asle Beck - Trond Granlund 
             kl. 2100, Kulturbanken Kreti & Pleti 
             Norsk musikkhistorie på samme scene - Det blir en helt unik konsert-     
             opplevelse når tre av våre største tekstforfattere, låtskrivere siste førti  
             årene, Trond Granlund, Asle Beck og Trond Ingebretsen (Bjølsen Valsemølle)   
             Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.facebook.no 
 
Søndag 5. nov.   Vamp kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             Vamp er folkets band. Et band som trekker fulle hus hvor enn de spiller.    
             Plater selger de også mer av enn de fleste. I November kommer de igjen til  
             Jessheim og det er bare å glede seg!  
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Mandag 6, 13, 20  Vi treffes på Vellet kl. 1000-1400, Kløfta velhus 
og 27. nov.      Ulike aktiviteter i løpet av dagen; Dataklubb, Ut på tur, delta – treff med  
             flerkulturelle, lesesirkel, kaffe og sosialt samvær.  
             NB! Aktivitetene varierer noe fra gang til gang.  
             Ta kontakt med Frivilligsentralen for mer info eller møte opp  
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Mandag 6. nov.   Vi presenterer årets bokhøst kl. 1900 Jessheim bibliotek 
             Ark bokhandel  presenterer årets bokhøst. Spennende forfatterbeskøk. 
             Premieutdeling av årets SommerLes for voksne, boksalg v/ Ark bokhandel.  
             Salg av kaffe og kaker v/ Ullensaker bygdekvinnelag.  
             Arr: Ark bohandel, Ullensaker bygdekvinnelag, Ullensaker Bibliotek       
             www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Tirsdag 7. nov.   Kulturkafeen Kløfta: Fra lys og varme til lune skrøner 
             kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
             Underholdning v/ Raymond Løvhaugen. 
             Bill: 50 inkl. servering. Utlodning. Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  
 
Tirsdag 7. nov.   Kick-off på fotokonkurransen "Mitt Borgen" 2018  
             kl. 1800, Borgen klubbhus 
             Er du glad i å ta bilder? Vil du lære mer om fotografering? Da kan du få  
             opplæring av profesjonell fotograf. Kaffe og kaker kr. 50,-. 
             Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no  
 
Tirsdag 7. nov.   Kåseri v/ Bosse Tangen kl. 1800, Lykkebo, Jessheim 
             Kjell Brennis spiller opp til dans. Bevertning. Utlodning. Bill: 100. 
             Arr: Gardermoen pensjonistforening 
 
 
 
Tirsdag 7. nov.   Strikkekafé kl. 1900, Kløfta bibliotek 
             Vi hygger oss med håndarbeid. Utlodning. Salg av kaffe og kaker.  
             Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
 



Onsdag 8. nov.   Bok-kaffe kl. 1200, Kløfta bibliotek 
             På grunn av oppussing vil det i høst ikke bli satt opp program for bok-kaffen, 
             men det vil bli gode litterære samtaler med innspill av lokale krefter.  
             Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
             www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Onsdag 8. nov.   Boklansering: Pyramidebyggerne av Jon Fredrik Fikse 
             kl. 1900, Kulturbanken Kreti & Pleti 
             Forfatteren Jon Fredrik Fikse forteller om bakgrunnen til bokens opphav og  
             innsyn i bokens handling. Boksignering og salg. Underholdning av Silje     
             Kjelsrud. Fri entré. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.facebook.no 
 
Onsdag 8. nov.   Temakafé for kreftpasienter og pårørende  
             kl. 1200-1400, Frivilligsentralen 
             Tema: Pusterommet på Ahus v/ Renate Sterud  
             Fokus på ulike temaer som mestring, humor, kulturelle innslag, den gode   
             dialogen, aktiviteter og fagtemaer. Ingen påmelding. Gratis. Annen hver    
             onsdag. Arr: Kreftforeningen www.kreftforeningen.no/tilbud/ 
 
Torsdag 9. nov.   Lutefiskaften kl. 1830-2200, Herredshuset 
Torsdag 30. nov.  En utmerket lutefiskbuffet, godt drikke og et spennende dessertbord. 
Torsdag 14. des.  Alle rettigheter.  
             Arr: Herredshuset www.herredshuset.no  
 
 
 
 
Torsdag 9. nov.   Sidsel Ryen forteller om sitt teaterliv kl. 1900, Kløfta gamle skole 
             Bill: 50 medlem/ 100 ikke medlem inkl. kaffe, te og kaker. 
             Arr: Venneforeningen Kløfta gamle skole 
 
 
Torsdag 9. nov.   MACCA: The Paul McCartney Story kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             Når West End-stjernen Emanuele Angeletti fra musikalen LET IT BE trer inn 
             i rollen som Paul McCartney igjen, og bandet består av originalbesetningen  
             fra forestillingen THE BEATLES fra West End og Broadway - er det all     
             grunn til å glede seg til! Velkommen til en fantastisk forestilling - med  
             komplett besetning fra West End i London. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 11. nov.   Kulturkafeen: Allsang, viser og gamle slagere bundet sammen med    
             muntre historier v/ Visevennene kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 11. nov.   Åpning av fotoklubbens utstilling kl. 1400, Galleri Jessheim 
             Underholdning. Utstillingen står til 26. november. Fri entré.  
             A rr: Ullensaker Kunstforening www.klubbinfo.no/ullkunst 
 
 
Lørdag 11. nov.   Julemarked kl. 1100-1600, Ullensaker museum 
Søndag 12. nov.  Her kan du kjøpe bl.a. juledekorasjoner og håndarbeidsprodukter, hilse på  
             nissen og smake på gløgg på feltkjøkkenet. Kafé med salg av kaffe, te,  
             vafler m.m.. Gratis inngang. 
             Arr: Ullensaker museum i samarbeid med Historiske militære kjøretøyers   
             forening avd. Romerike www.mia.no/ullensaker 



Lørdag 11. nov.   Gjengangere kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
             Riksteatret på turné. Gjengangere er Henrik Ibsens kanskje aller skarpeste  
             og samtidig mest gripende skuespill. Her får livsløgnene de mest opp-     
             rivende konsekvenser og fortiden innhenter stykkets hovedperson  
             Fru Alving. Med bl.a. Lasse Lindtner og Gjertrud Jynge. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Onsdag 11. nov.  Reidar Larsen  kl. 2200, Kulturbanken Kreti & Pleti 
             Nye blåtoner fra Reidar «Mr. Blues» Larsen. For Mr. Blues er ”Blåtoner fra  
             bakrommet” et aldri så lite jubileum. Tidligere i år rundet han 60 år.  
             Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.facebook.no 
 
 

Tirsdag 14. nov.  Jubileumskonsert med Voce kl. 1930, Jessheim kirke 
             Voce presenterer et allsidig program med både klassisk, gospel, folketoner  
             og negro spirituals. Akkompagnatør denne kvelden er Svein Tormod  
             Bekkhus. Arr: Hovin menighet https://kirken.no/ullensakerkf 
 
 
Onsdag 15. nov.  Damenes aften kl. 1800, Herredshuset 
             Damene inviterer til Julebord denne kvelden med 2-retters julemiddag.  
             Kun kr 350. Underholdning v/ Trubadur Anders Bunes kjent fra Norske  
             talenter på Tv2. .  
             For mer info: www.facebook.com søk på: Damens aften Herredshuset 
             Arr: Damenes aften  
 

 
13.– 19. nov.  Nordisk bibliotekuke 2017 
             Nordisk bibliotekuke er et prosjekt som ønsker å spre høytlesning,  
             leseglede og nordisk litteratur i Norden og de omkringliggende områdene.  
             Årets tema: Øyer i Norden  
 
 
 
Mandag 13. nov.  Komma` surprise kl. 1300, Jessheim bibliotek 
             Komma’ er et uformelt treffpunkt med litteratur og kultur i fokus. Temaer vil 
             f.eks. være emner med lokal forankring, forfatterbesøk, bokanbefalinger og 
             kunstformidling. Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim 
 
 
Mandag 13. nov.  Gotland i mitt hjerte kl. 1900 på Jessheim bibliotek.  
             Ulf Johansson fra Gotland snakker om øya og viser bilder Fri entré.  
             Arr: Foreningen Norden Ullensaker, Ullensaker bibliotek Jessheim 
 
 
 
Onsdag 15. nov.  Øyer i Nordisk litteratur kl. 1200, Kløfta bibliotek 
             Bok-kaffe med Berit Nafstad Lyftingsmo. Enkel servering. Fri entré. 
             Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
             
 

For fullstendig program se www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 



Torsdag 16. nov.  Åpent museum med omvising kl. 1200-1500, Ullensaker museum 
             Omvisning i utstillingen ”Skudd i mørket-hva skjedde på Trandumskogen?”   
             som gir innblikk i hverdagslivet under 2. verdenskrig, om russiske krigs-    
             fanger og høre noen av historiene knyttet til de 194 som ble henrettet i     
             Trandumskogen. Museets andre ustillinger er også åpne.  
             Omvisning kl. 1300.  
             Arr: Ullensaker museum www.mia.no/ullensaker 

 
Torsdag 16. nov.  Vocuskveld: Konsert med Frode Johansen + Vidar Pettersen 
             kl. 2000, Kulturbanken Kreti & Pleti 
             Frode Johansen; Jessheims egen visesanger som akkurat har gjort suksess 
             med sangen; "DAB". Tregrepspoeten Vidar Pettersen kommer også med   
             sine dikt akkompagnert av Odd Arne Klungseth  
             Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.facebook.no 
 
Fredag 17. nov.   Bjørn Afzelius 70 år - Svenske toppmusikere i en unik hyllest  
             kl. 1830, Ullensaker kulturhus 
             Bjørn Afzelius var i løpet av sin nesten 30 år lange karriere blant de mest   
             markante musikerne i Norden. Gjennombruddet kom i 1971 med Hoola    
             Bandoola Band, der Afzelius og Mikael Wiehe var de mest sentrale  
             personene. Frem til sin død utga han 21 plater. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Fredag 17. nov.   ELG - Øivind Elgenes kl. 2100, Kulturbanken Kreti & Pleti 
             ELG slapp albumet «Feelosophy» i år og artisten viser en helt annen side   
             av seg selv enn han viser som frontfigur i Dance With a Stranger. De nye   
             låtene setter Elgs stemme i sentrum, om en på andre måter. De er alle     
             groove-baserte låter og ballader som på forskjellig vis fusjonerer folk, jazz   
             og rock til tidløs perfeksjon.  
             Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.facebook.no 
 
Lørdag 18. nov.   Kulturkafeen: Kåseri v/ Astrid Nøklebye Heiberg, norsk psykiater og   
             Høyre politiker kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 18. nov.   Larsen's Last Chance - Dobbelkonsert  
             kl. 1500 + på kvelden, Kulturbanken Kreti & Pleti 
             Larsen`s Last Chance kan se tilbake på 30 år som band, og dagens  
             besetning teller fortsatt flere som var med fra starten!  
             Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.facebook.no 
 
Søndag 19. nov.  Førjulsmarked på Olaløkka kl. 1200-1600, Sand 
             Mange spennende utstillere/selgere på årets Førjulsmarked; klær, smykker, 
             bilder, strikking, hekling, julebakst, snadder m.m. Overskuddet av lotteri der  
             går til Rusomsorgen i Ullensaker. NB! Kun kontant betaling.  
             Salg av pølser, suppe, vafler, kaffe, te og mineralvann. (tar kort) 
             Arr: Hrafnhildur Brynjarsdóttir, Mona Irene Johansen  
 
Onsdag 22. nov.  Bok-kaffe kl. 1200, Kløfta bibliotek 
             På grunn av oppussing vil det i høst ikke bli satt opp program for bok-kaffen, 
             men det vil bli gode litterære samtaler med innspill av lokale krefter.  
             Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
             www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 



Onsdag 22. nov.  Temakafé for kreftpasienter og pårørende  
             kl. 1200-1400, Frivilligsentralen 
             Tema: Juleavslutning  
             Fokus på ulike temaer som mestring, humor, kulturelle innslag, den gode   
             dialogen, aktiviteter og fagtemaer. Ingen påmelding. Gratis. Annen hver    
             onsdag. Arr: Kreftforeningen www.kreftforeningen.no/tilbud/ 
 
Onsdag 22. nov.  Ingvard Wilhelmsen - Det er ikke mer synd på deg enn andre  
             kl. 1800 og kl. 2000, Ullensaker kulturhus 
             Foredrag med lege og psykiater Ingvard Wilhelmsen med utgangspunkt i at  
             det meste i livet kan vi ikke gjøre noe med, men hvordan vi forholder oss til  
             det som skjer, bestem-mer vi selv. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Torsdag 23. nov.  Temalunsj: Idrettens historie i Ullensaker  
             v/ Nils Kristen Wiig fra Ull/Kisa IL kl. 1200, Ullensaker museum 
             Bill: 100 inkl. kaffe og vafler. Mer info www.mia.no/ullensaker 
             Arr: Ullensaker museum  
 
 
Torsdag 23. nov.  Kåseri - Veiene som ble til E6 kl. 1900, Folkvang, Algarheim 
             Tore Wiik kåserer om gamle hovedveger gjennom distriktet - Hovedveg VII  
             og Riksvei 50 gjennom Romerike. Han har tidligere utgitt bøkene: Riksvei 1  
             – tapt og funnet (2014), Riksveiene som ble til E18/Ørje – Drammen (2015), 
             Riksveiene som ble til E18/Drammen – Larvik (2016) og kommer i høst med 
             en bok om riksvei 50 (E6). 
             Arr: Ullensaker historielag  
 
Torsdag 23. nov.  Utfordringer for kirken i en ny tid kl. 1900, Jessheim kirke 
             Foredrag v/ Tore Byfuglien  
             Arr: Ullensaker kirkeakademi 
 
 
 
Torsdag 23. nov.  Finn Kalvik - Ingen vei hjem kl. 2000, Herredshuset 
             Med nyskrevet soloalbum er Finn Kalvik klar for kulturhusturné. Det blir     
             Finn, gitaren og alle hans kjente og kjære sanger, i tillegg til et knippe med  
             helt nyskrevne låter fra albumet "Ingen vei hjem". Albumet er hans første   
             nyskrevne soloalbum på 10 år. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Torsdag 23. nov.  Møte for deg som vil jobbe frivillig julekvelden 
             kl. 1800, Frivilligsentralen  
             Håper vi ser nettopp deg, og at du sender en mail til en av oss at du ønsker  
             å komme. Har du spørsmål? - ta kontakt med Frivilligsentralen tlf. 66108438 
             eller frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 
             Arr: Ullensaker Røde Kors, Frivilligsentralen  
             www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Fredag 24. nov.   Dora Thorhallsdottir - FAMILIEGREIER kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             Før het det slektstre, nå ligner det mer og mer på en busk. Det som før var  
             ryddige og kjedelige A4-familier er blitt en salig blanding av mine barn, dine  
             barn, eks-svigermor og den nye typen til bestefar. Så hva er egentlig en  
             familie? Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 



Lørdag 25. nov.   Kulturkafeen: Nobel fredspris—over alle grenser v/ Geir Helljesen,  
             journalist i NRK 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 25. nov.   Julemesse kl. 1100-1300, Lykkebo, Jessheim 
             Julemesse og basar. Salg av vafler og kaffe. Loddsalg.  
             Arr: Ullensaker Sanitetsforening 
 
 
Søndag 26. nov.  Julegata tennes på Jessheim 
             Mer informasjon kommer—følg med på www.jessheimstorsenter.no  
             Arr: Jessheim Storsenter  
 
27. nov. - 23. des. Julelunsj, Herredshuset 
             Fra 27. november t.o.m. 23. desember tilbys julelunsj i restauranten. 
             Bordsettinger; 11.00-12.30 og 13.30-15.00. 
             Arr: Herredshuset www.herredshuset.no  
 
 
Mandag 27. nov.  Lesesirkel på Jessheim bibliotek kl. 1300, Jessheim bibliotek 
             Dagens bok: Noe skal skje av Therese Aasvik        
             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. nov.  Bok-kaffe kl. 1200, Kløfta bibliotek 
             På grunn av oppussing vil det i høst ikke bli satt opp program for bok-kaffen, 
             men det vil bli gode litterære samtaler med innspill av lokale krefter.  
             Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta  
             www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Onsdag 29. nov.  Førjulsglede med Kjell Elvis  
             - Solvang «Røde Kors Huset» kl. 1030 
             - Kløfta bo- og aktivitetssenter kl. 1200 
             - Gystadmyr bo- og aktivitetssenter kl. 1400 
             - Toppen, Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 1530 
             - Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 1700 
             Fri entré. Enkel servering. Arr: Ullensaker Røde Kors, Frivilligsentralen  
 
Torsdag 30. nov.  Benny—da og nå kl. 2000, Ullensaker kulturhus 
             Endelig er den her! Forestillingen hvor Benny Borg er Benny Borg - med    
             hele historien og alle slagerne. En spennende dag for Josefine, Den store   
             dagen, Balladen om Morgan Kane, I love Norwegian country, God morgen  
             min kjære og mange, mange flere. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
 
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 



Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
Mandag 6. nov.   Hyggekveld med Civitan club kl. 1900, Gjestad kafé 
             Underholdning. Servering av kaffe og kaker. Utlodning. Fri entré. 
             Arr: Civitan club Ullensaker 
 
 
Fredag 17. nov.   Seniorshop kl. 1030-1530, Gjestad kafé 
             Selger høstens mote. 
 
Fredag 24. nov.   Jul med Anita kl. 1030-1100, Gjestad kafé 
             Anita Hegerland er en av Norges mest folkekjære og suksessfulle artister  
             gjennom tidene. Denne gangen kommer hun med sitt juleprogram som gir  
             den rette stemningen for årstiden. Fri entré.  Arr: Akershus musikkråd 

 
Mandag 27. nov.  Oppstart julelotteriet, dagsenteret 
             Kr. 5 pr lodd. Trekning mandag 18. desember. 
 
 
Onsdag 29. nov.  Førjulsglede med Kjell Elvis kl. 1700, Gjestad kafé 
             Fri entré. Enkel servering.  
             Arr: Ullensaker Røde Kors, Frivilligsentralen  
             www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 
Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 
 
Onsdag 1. nov.   Håndarbeidskafé kl. 1900, Gystadmyr kafé 
             Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
 
 
Mandag 20. nov.  Ettermiddagskino kl. 1700, Gystadmyr kafé 
             Film blir annonsert senere. Følg med på plakater. 
 
 
Fredag 24. nov.   Julemesse kl. 1100-1400, Aktivitetssenteret 
             Salg av diverse produkter. 
 
 
 
Fredag 24. nov.   Jul med Anita kl. 1200-1230, Gystadmyr kafé 
             Anita Hegerland er en av Norges mest folkekjære og suksessfulle artister  
             gjennom tidene. Denne gangen kommer hun med sitt juleprogram som gir  
             den rette stemningen for årstiden. Fri entré.  Arr: Akershus musikkråd 

 
Onsdag 29. nov.  Førjulsglede med Kjell Elvis kl. 1400 Gystadmyr kafé 
             Fri entré. Enkel servering.  
             Arr: Ullensaker Røde Kors, Frivilligsentralen  
             www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
Onsdag 1. nov.   Hyggetreff kl. 1145, Hellen kafé 
             Kom og bli kjent med vår nye Diakon, Marianne Kraft..  
             Quiz konkurranse. Servering av kaffe og kake. 
 
Tirsdag 14. nov    Kringla Bakeriutsalg. Starter kl. 1130 i Hellen kafé  
             Rundt omkring på huset. Følg lukten.  
 
 
Mandag 20. nov.  Bowling konkurranse på Wii kl. 1100, Hellenkafé  
             Vinn over naboen…Enkel servering. 
 
 
 
Onsdag 22. nov   Bingo  kl. 1215, Dagsenter 
             NB! flyttes fra mandag. Kr 20,- pr brett. 
   
   
Mandag 27. nov.  Jul med Anita kl. 1500-1530, Hellen kafé 
             Anita Hegerland er en av Norges mest folkekjære og suksessfulle artister  
             gjennom tidene. Denne gangen kommer hun med sitt juleprogram som gir  
             den rette stemningen for årstiden. Fri entré.  Arr: Akershus musikkråd 

 
Onsdag 29. nov.  Førjulsglede med Kjell Elvis kl. 1200, Hellen kafé 
             Fri entré. Enkel servering.  
             Arr: Ullensaker Røde Kors, Frivilligsentralen  
             www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 

Kommer… 
 
Fredag 1. des.   Christmas with Nordic Tenors kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
             Nordic Tenors gir deg en vakker og underholdende julekonsert som  
             garantert vil sette deg i den gode julestemningen 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Søndag 3. des.   ”En liten håndfull ømhet"  med Ole Paus kl. 1900, Jessheim kirke 
             Det er ingen vanlig førjulskonsert Paus skal reise rundt med. Ole Paus  
             tilhø rer det absolutte toppsjiktet av norske fortellere og formidlere, og nå -  
              etter mange års liv på veien og med talløse plateutgivelser, teater- 
             forestillinger, revyer og konserter - har han for lengst fått en fortjent plass i 
              den norske folkesjelen. Arr: Hovin menighet www.kirken.no/ullensakerkf 
 
5.- 7. desember   Julebord på Oset  
             Førjulstur til fjells med julebord, julemarked, kanefart m.m. på Oset. 
             Hotellet bugner av juletradisjoner. Pris inkl. buss, hotell m/fullpensjon  
             kr. 3.400 dobbeltrom/ kr. 3.700 enkeltrom.  
             Bindende påmelding innen 10. november til:  
             tlf. 66 10 84 38/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no   
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 



Kommer… (forts.) 
 
Torsdag 7. des.   Stilett - Staten må ta ansvar! kl. 2000, Herredshuset 
             Damene fra Åpent Landskap er tilbake! Hos cabaret-gruppa Stilett står     
             samfunnssatire og musikalsk lekenhet i sentrum. I denne humoristiske  
             konserten serveres musikalske slagere om det å bo i Norge. Er det egentlig  
             så fantastisk? Nei, det var mye bedre før - og Staten må ta ansvar! 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Fredag 8. des.   Matinékonsert!  På stengrunn - Rudolf Nilsens sanger og dikt  
             kl. 1300, Ullensaker kulturhus 
             Rudolf Nilsen var arbeiderklassens dikter. Hans første diktsamling På      
             stengrunn fikk et stort publikum. I 1973 ga noen av landets beste musikere  
             ut en plate med utgangspunkt i diktsamlingen. Disse artistene "are still  
             going strong" og i følge dem låter sangene bedre enn noen gang, over 40 år 
             etter at de ble arrangert. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Søndag 10. des.  Julemarked kl. 1100-1700, Herredshuset 
             For 7. gang arrangerer Frivilligsentralen julemarked på Herredshuset. 
             Søndag kl. 1600 foretas utdeling av Frivillighetsprisen 2017.  
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Tirsdag 12. des.  Julekonsert med Oslo Gospel Choir  
             kl. 1800 og 2030, Ullensaker kulturhus 
             Ingen jul uten at Oslo Gospel Choir legger ut på sin julturne i desember. 
             Konsertene formidler Oslo Gospel Choir´s unike sound og den varme og    
             nære julestemningen som har blitt et varemerke for koret. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Fredag 15. des.   Julenatt 2017 - julekonsert med kjente artister  
             kl. 2130 Ullensaker kirke 
             Reidun Sæther, Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen, sammen med   
             musikerne Trond Lien og Frøydis Grorud skaper julestemning i norske  
             kirker i adventstiden. Arr: Ullensaker menighet  www.kirken.no/ullensakerkf 
 
Lørdag 16. des.   Julegaven - Julekonsert med Trine Rein og Eli Kristin Hansveen 
             kl. 1700, Jessheim kirke 
             Trine Reins helt spesielle julekonsert Julegaven har rørt og gledet mange,   
             og sikret den gode julestemningen for store og små. I år er det femårs-    
             jubileum for Julegaven, og nytt av året er at hun har fantastisk dyktige  
             Eli Kristin Hanssveen med på laget!  
             Arr: Hovin menighet www.kirken.no/ullensakerkf 
              
Julaften—24. des. Tradisjonell julaftenfeiring kl. 1700, Frivilligsentralen 
             Alle som føler for det ønskes også i år velkommen til tradisjonell  
             julaftenfeiring. Gratis deltakelse. Ingen påmelding. Vi trenger frivillige.  
             Vi er takknemlig for ny innpakkede gaver eller et bidrag til julaften  
             kto: 1503.23.41761.  
             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. 
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 

• 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 2017. Desember måned 
åpent kun 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 
• 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. 
 

• 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  


