DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN
I ULLENSAKER

NOVEMBER 2018
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!

Torsdag 1. nov.

Foredrag: Den aktuelle situasjonen for Arbeiderpartiet
kl. 1130, Ullr, Ullensaker kulturhus
Foredrag v/ tidligere LO-leder Yngve Hågensen .
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. nov.

Håndarbeidskafé kl. 1900, Jessheim bibliotek
Vi hygger oss med håndarbeid. Gratis deltakelse.
Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org

Torsdag 1. nov.

Kaia Huuse & Frode Johansen kl. 2000, KaffeDilla, Kløfta
To av Norges fremste visesangere slår seg sammen. I #WeToo tar vise
sangerne Kaia Huuse og Frode Johansen pulsen på livet. Bevæpnet med
gitarer og med ordet i sin makt tar de to etablerte artistene med publikum
på en reise gjennom humor, satire, kjærlighet, sorg og savn.
Arr: KaffeDilla

Fredag 2. nov.

Stein i lomma—Riksteateret kl. 1900, Ullensaker kulturhus
Gjør deg klar for feelgoodkomedie basert på Stones in His Pockets med
stjerneregissør Erik Poppe i registolen og to velopplagte skuespillere i 18
roller! Stykket har gått for fulle hus i London og resten av verden, nå gjør
Riksteatret sin versjon med Hallvard Holmen (Roy i NRKs Himmelblå) og
Øystein Martinsen (Kark i NRKs Vikingane) på scenen.
Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no

Fredag 2. nov.

Levi Henriksen & Babylon Badlands
kl. 2100, Kulturbanken Kreti & Pleti
Live er bandet både energisk bredbeint rock og nedpå nesten spirituelle
bekjennelser, preget av en historiefortelling ikke veldig mange gjør bedre i
Norge. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.kretiogpleti.no

Lørdag 3. nov.

Kulturkafeen kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus
Utgår pga. Den Store Kinodagen.
Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen

Lørdag 3. 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

Mandag 5. nov.

Presentasjon av høstens bøker kl. 1900-2030, Jessheim bibliotek
Ark bokhandel presentere et utvalg av høstens bøker. Salg og utlån av
bøker, utdeling av premier til vinnerne av SommerLes-kampanjen, samt
trekning av noen overraskelser på inngangsbilletten som alle får utdelt
gratis. Fri entré. Salg av kaffe og kaker v/ Ullensaker bygdekvinnelag.
Arr: Ullensaker bibliotek, Ark bokhandel og Ullensaker bygdekvinnelag

Tirsdag 6. nov.

Kløfta Kulturkafè: Franske stemninger v/ Håvard Svensrud og
bassist Kay Hartvigsen kl. 1100-1300, Kløfta velhus
Repertoaret spenner fra velkjente Edith Piaff-melodier som "La vie en
Rose" og "Hymne a l´amour" til typiske franske trekkspillvalser.
Bill: 70 inkl. servering. Utlodning.
Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel

Tirsdag 6. nov.

Underholdning v/ Jon Gudmundsrud og Oddwinds spiller til dans
kl. 1800, Lykkebo
Entre kr 100. Alle er hjertelig velkommen.
Arr: Gardermoen pensjonistforening

Tirsdag 6. nov.

Film ”To mistenkelige personer” kl. 1730, Lund grendehus
En norsk kriminal- og dramafilm fra 1950. Regissør er Tancred Ibsen, som
også skrev manuset. Den er basert på Gunnar Larsens roman "To
mistenkelige personer" fra 1933. Filmatiseringen av boka er basert på den
sanne historien om lensmannsmordene på Vågård, en tragisk hendelse
som fant sted på Vågård i Ytre Ådal den 22. august i 1926 da to lensmenn
fra Ringerike forsøkte å arrestere to skapsprengere og ransmenn.
Arr: Venneforeningen Lund grendehus

Tirsdag 6. nov.

Damenes aften – Julebord kl. 1800, Herredshuset
Vi får besøk av Egil Nyhus som kåserer om alt og ingenting.
Evelina Moholt står for underholdningen. Vi koser oss med deilig julebord.
Kr 450,- pr. pers inkl. mat, og gløgg ( drikke kommer i tillegg).
For mer info: www.facebook.com søk på: Damens aften Herredshuset
Arr: Damenes aften

Onsdag 7. nov.

Bok-kaffe med bibliotekar Lena Sjøstrøm Møller
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 8. nov.

Veien som ble til E6 kl. 1900, Kløfta gamle skole
En veihistorisk reise v/ Tore H. Wiik.
Arr: Venneforeningen Kløfta gamle skole

Fredag 9. nov.

Matiné: Kari Svendsen & Kjetil Skaslien kl. 1300, Ullensaker kulturhus
Konsert med norske revyviser, filmsanger og andre viser kledd inn i et
muntert og vemodig drakt. Vi får høre bl.a. ”Ei hel, ei halv ei” og
”Fotballkonenens jeremiade”. I tillegg mer kjente "Bare døtt på" og
"Marsjkonkurransen". Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no

Fredag 9. nov.

Arnt Hjalmar, Selnes & Elvis - Fra Vidda til Las Vegas
kl. 1900, Ullensaker kulturhus
De tre musketeren Arnt Hjalmar, Selnes & Elvis har slått seg sammen for
å servere et humoristisk, fartsfylt og musikalsk show i toppklassen.
Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no

Lørdag 10. nov.

Kulturkafeen: Kåseri v/ Sabine 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

10. & 11. nov.

Julemarked kl. 11-16, Ullensaker museum
Velkommen til hyggelig julemarked på Ullensaker museum. Her kan du
kjøpe forskjellige varer, hilse på nissen og smake på gløgg på feltkjøkkenet. I kafeen selges kaffe, vafler, pølser, gammeldagse drops,
kakao og kake. Gratis inngang. Arr: Ullensaker museum, Historiske
militære kjøretøyers forening avd. Romerike

Søndag 11. nov.

70-årsmarkering av Stein Ove Berg kl. 1700, Kløfta velhus
Markering av at visesangeren Stein Ove Berg ville fylt 70 år i år.
Bergtatte Karer og Per Arthur Taugard m/døtre framfører Stein Ove
Berg viser. Kristiane Berg forteller om faren sin.
Mer info www.facebook.com. Arr: Viseklubben Vocus, Kløfta vel

12.– 18. nov.

Nordisk litteraturuke 2018

Nordisk litteraturuke er et prosjekt som ønsker å spre høytlesning, leseglede og nordisk litteratur i Norden og de omkringliggende områdene.
Årets tema: Helter i Norden

Mandag 12. nov.

Hvem er helt? Finnes helter? kl. 19.00 på Jessheim bibliotek
Kåseri og refleksjon ved filosof Einar Duenger.
Enkel servering, Inngang kr. 50,Arr: Ullensaker bibliotek

Onsdag 14. nov.

Helteskikkelser i Nordisk lyrikk kl. 1200, Kløfta bibliotek
Bok-kaffe ved Berit Nafstad Lyftingsmo. Enkel servering. Fri entré.
Arr: Ullensaker bibliotek, Foreningen Norden Ullensaker

Fredag 16. nov.

Åpent museum med omvisning kl. 1200-1500, Ullensaker museum
Omvisning kl. 1230.
Arr: Ullensaker museum mia.no/ullensaker

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

Mandag 12. nov.

Komma` med Elin Johnsen kl. 1300, Jessheim bibliotek
Elin Johnsen er amatørkunstner og bosatt på Jessheim. Hun tegner og
lager nydelige bokmerker. På Komma' vil hun fortelle litt om hvordan hun
lager dem og vise frem ferdiglagede bokmerker.
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

Tirsdag 13. nov.

Kick-off på fotokonkurransen "Mitt Borgen" 2019
kl. 1800, Borgen klubbhus
Er du glad i å ta bilder? Vil du lære mer om fotografering?
Kaffe og kaker kr. 50,-.
Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no

Tirsdag 13. nov.

Alle får! - 20 år på høye hæler kl. 1930, Ullensaker kulturhus
Geir Ove Bredesen feirer 20 år som dragartist med en storslått forestilling
med humor, sang, raske kostymeskift - en skikkelig festaften. Han ser til
bake på 20 år som en av Norges få profesjonelle dragartister og tar oss
med på historier og sanger fra alle disse årene.
Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no

Onsdag 14. nov.

Temakafé for kreftpasienter og pårørende
kl. 1200-1400, Frivilligsentralen
Tema: Pasientreiser v/ Gro Mobekk
Fokus på ulike temaer som mestring, humor, kulturelle innslag, den gode
dialogen, aktiviteter og fagtemaer. Ingen påmelding. Gratis.
Arr: Kreftforeningen www.kreftforeningen.no/tilbud/

Onsdag 14. 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

Torsdag 15. nov.

Utstillingsåpning— NåDa—Samtidskunst-Kulturminner-Ungdom
Tema: Radio kl. 1800, Galleri Jessheim
Offisiell åpning av utstillingen "NåDa - Samtidskunst - Kulturminner Ungdom" med tema Radio. Utstillingen står til 27. november.
Arr: Ullensaker kunstforening i samarbeid med Ullensaker kommune og
Jessheim vg.skole

Torsdag 15. nov.

Dagstur til Charlottenberg
Avreise: kl. 0900 Gjestad, kl. 0905 Jessheim stasjon, kl. 0915 Kløfta stasjon.
Vi har handicapbuss som kan ha med 2 rullestoler. Bill: 250
Bindende påmelding innen 10. november til:
tlf. 66 10 84 38/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no
Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen

Fredag 16. nov.

Bør Børson jr. kl. 1900, Ullensaker kulturhus
Vi har flyttet den folkekjære komedien om Bør Børson jr. til Innlandet og
50-tallet. Tom Styve er Bør og synger «Ælt i væla det har je» på klingende
hedmarksdialekt til rockabilly-rytmer. Bør Børson jr. er en fartsfylt musikal
komedie med fengende musikk, spektakulær dans og et sprudlende
ensemble. Med Teater Innlandet.
Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no

Lørdag 17. nov.

Kulturkafeen: Underholdning v/ Ullensaker spelemannslag
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus
Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré.
Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen

Lørdag 17. nov.

Rune Andersen - Lykkeliten kl. 1800, Ullensaker kulturhus
Rune Andersen vokste opp med en voldelig far. Og nå forteller han
historien med de virkemidlene han mener er viktig; ærlighet, varme og ’
humor. Velkommen til Lykkeliten; en ærlig, rystende, og humoristisk
forestilling.
Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no

Søndag 18. nov.

Hodelykttur til Hovinfjellet
Oppmøte p-plass bommen Skyttervegen
Mer info www.facebook.com Søk: Ullensaker turlag
Arr: Ullensaker turlag

Mandag 19 nov.

Info. møte for deg som vil jobbe frivillig julekvelden
kl. 1800, Frivilligsentralen
Håper vi ser nettopp deg! Har du spørsmål? - ta kontakt med
Frivilligsentralen tlf. 66108438 /frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no
Arr: Ullensaker Røde Kors, Frivilligsentralen
www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen

Tirsdag 20. nov.

Kulturminnevernplanen - Innhold, bruk og muligheter
Kl. 1900, Folkvang
Christine Haakstad, rådgiver i Kulturminnevern i Ullensaker kommune,
forteller om Kulturminnevernplanen i Ullensaker - Innhold, bruk og muligheter.
Arr: Ullensaker historielag

Onsdag 21. nov.

Tur til Munthegaarden
Bli med på besøk til en julepyntet Munthegaard med julemiddag, besøk av
nissen, kåseri og sang fra Margrethe Munthe sine sangbøker. Vi kjører
også innom Løiten lys. Bindene påmelding innen 5. november:
frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / tlf. 66 10 84 38
Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen

Onsdag 21. nov.

Bok-kaffe: Rødt i kunst og bok kl. 1200, Kløfta bibliotek
Bok-kaffe med Karin Strømdahl. Enkel servering. Fri entré.
Arr: Ullensaker Bibliotek Kløfta

Onsdag 21. nov.

Jacobsen, værsågod! - Riksteatret kl. 1900, Ullensaker kulturhus
Anne Marit Jacobsen tilbake på humorscenen! Det er rett og slett en drøm
som har blitt virkelighet. 70 år og overmoden ønsker Jacobsen afasien
velkommen og har ingen planer om å ta det rolig. Hun bare må møte
publikum og vise alt som inspirerer henne.
Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no

Onsdag 21. nov.

Temakveld: Lær å lage julesylte kl. 1900-2100, Ullensaker museum
Minikurs i å lage julesylte, slik at du kan lære å lage din egen sylte til jul.
Vi bretter opp ermene, setter på julemusikk og samles rundt grytene for å
holde liv i en gammel tradisjon
Arr: Ullensaker museummia.no/ullensaker

Torsdag 22. nov.

Intimkonsert med Frode Alnæs kl. 2000, Herredshuset
Frode Alnæs regnes som en av Norges beste gitarister og mest suksessfulle
låtskrivere og artister. Han er også en dyktig sanger. I 35 år har han gledet et
stort publikum gjennom sin musikk, spilleglede og sitt smittende humør.
Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no

Lørdag 24. nov.

Kulturkafeen: Reiseberetninger v/ Atle Forbord
kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus
Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré.
Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen

Lørdag 24. nov.

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. Med sine unike
stemmer, skaper de tre tenorene en førjulsstund utenom det vanlige.
Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no

Lørdag 24. nov.

The Betales - Acoustic Beatles kl. 2030, Kulturbanken Kreti & Pleti
Tor Henning Olsen, Øyvind Kristoffersen, Bernt Michael Johansen og
Magne Frydenlund har spilt sammen og stått på scenen i Cavern Club i
Liverpool mer enn 50 ganger. Få om noen andre i verden tolker The
Beatles slik som disse gutta gjør, og The Beatles manager Alan Williams
sa det på denne måten : Det Betales is the best tribute band to The
Beatles in the world ! Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.kretiogpleti.no

Søndag 25. nov.

Julemarked & Utdeling av Frivillighetsprisen 2018
kl. 1100-1700, Herredshuset
For 8. gang arrangerer Frivilligsentralen julemarked på Herredshuset.
Kl. 1500 foretas utdeling av Frivillighetsprisen 2018.
Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen

Mandag 26. nov.

Lesesirkel på Jessheim bibliotek kl. 1300, Jessheim bibliotek
Dagens bok: Huset ved moskeen av Kader Abdolah
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.

Mandag 26. nov.

Russland—Vesten—fra vondt til verre
kl. 1830, Ullr, Ullensaker kulturhus
Foredrag v/ Kjell Dragnes, tidligere utenriksredaktør i Aftenposten og to
ganger Moskva-korrespondent. Forholdet mellom Russland og Vesten, og
spesielt mellom Russland og USA, er på frysepunktet. Noen observatører
snakker til og med om en kald krig, versjon 2,0. Arr: Øvre Romerike
forsvarsforening www.facebook.com/ovreromerikeforsvar/

Onsdag 28. nov.

Bok-kaffe med Asbjørn Langeland kl. 1200, Kløfta bibliotek
Asbjørn Langeland snakker om sin nye bok ”Før i tida - folk, samfunn og
dagligliv i Sørum”. Boka er et overflødighetshorn av informasjon om ting
som skjedde før i tida. Enkel servering. Fri entré.
Arr: Ullensaker Bibliotek Jessheim www.ullensaker.kommune.no/bibliotek

Onsdag 28. nov.

Klassisk møter tango - Oslo III kl. 1900, Jessheim bibliotek
Oslo III presenterer et helstøpt program med kjente klassikere fra
romantikken til Piazzollas store tango-hit, Las 4 estaciones portenas
(Årstidene). Oslo III består av Emil Huckle-Kleve på fiolin, Bendik Finnerud
på klaver og Cathy Donnelly på cello.
Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no

Torsdag 29. nov.

Suttung-bevegelsen - En åndsbevegelse kl. 1900, Kløfta gamle skole
Foredrag om Suttung-bevegelsen - v/ Gunner Ljødal.
Arr: Venneforeningen Kløfta gamle skole

Fredag 30. nov.

Matinékonsert: Louis Jacoby kl. 1300, Ullensaker kulturhus
Louis Jacoby er skjærgårdens dikter, men han dikter like mye om
kjærligheten og om hverdagen som vi alle befinner oss i. Hans morsomme
kåserier får publikum til å vri seg av latter. En unik blanding av viser,
kåserier og humor gjør dette til en herlig konsertopplevelse!
Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no

NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender

Trim for seniorer

- Fysisk aktivitet gir overskudd Se aktivitetsoversikt for Ullensaker
på første grønne side bak
www.ullensaker.kommune.no

Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter
Mandag 5. nov.

Hyggetreff kl. 1830, Hellen kafé
Underholdning. Servering av kaffe og kake.
Arr: Civitan Ullensaker

Torsdag 8. nov

Høstkonsert med Ullensaker Veterankorps kl. 1830, Hellen kafé
Enkel servering

Torsdag 15. nov

Kaffebar kl. 1030, Hellen kafé
Hva med en kaffe mocca, eller en latté? Nå kan du smake noe nytt og
godt. Følg lukten og kom til vår trillende kafé bar.

Mandag 26. nov.

Julekonsert med Underholdningsvogna kl. 1230-1300, Hellen kafé
Kom i julestemning med Underholdningsvogna. De setter stemningen og
skaper ro og harmoni i førjulstiden. Med vakkert pianospill og tostemt sang
presenterer vi de mest kjente julesangene fra inn og utland. Det blir
anledning til å lene seg tilbake og nyte musikken så vel som å synge med
til tradisjonsrike klassikere. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd

NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak

Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter
Fredag 2. nov.

Musikalske herrer med utlagt sjarm kl. 1200-1230, Gystadmyr kafé
Reidar Myhre og Philip Kruse har sett og hørt det meste i en bransje de
har vært en del av i siden begynnelsen av '60-tallet. Det finnes knapt den
etablerte musiker eller arrangør som de ikke har samarbeidet med
gjennom et langt yrkesliv. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd

Mandag 26. nov.

Ettermiddagskino: Mors Elling kl. 1700, Gystadmyr kafé
Endelig får vi møte Elling igjen! Denne gang i filmen som har fått tittelen
"Mors Elling" basert på boken "Fugledansen" av Ingvar Ambjørnsen.
Enkel servering.

Fredag 30. nov.

Julekonsert med Underholdningsvogna
kl. 1200-1230, Gystadmyr kafé
Kom i julestemning med Underholdningsvogna. De setter stemningen og
skaper ro og harmoni i førjulstiden. Med vakkert pianospill og tostemt sang
presenterer vi de mest kjente julesangene fra inn og utland. Det blir
anledning til å lene seg tilbake og nyte musikken så vel som å synge med
til tradisjonsrike klassikere. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd

NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak

Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter
Fredag 2. nov.

Musikalske herrer med utlagt sjarm kl. 1030-1100, Gjestad kafé
Reidar Myhre og Philip Kruse har sett og hørt det meste i en bransje de
har vært en del av i siden begynnelsen av '60-tallet. Det finnes knapt den
etablerte musiker eller arrangør som de ikke har samarbeidet med
gjennom et langt yrkesliv. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd

Mandag 12. nov.

Beboertreff for seniorer i omsorgsboligene på Gjestad
Kl. 1700-1830, Aktivitetsstua v/ kafèen
Samtale, spill og en hyggelig stund i fellesskap

Lørdag 17. nov.

Lørdagskafe for personer med demens og pårørende
kl. 1200-1400, Hjerterommet

Mandag 19. nov.

Seniorshop kl. 1030-1530, Gjestad kafé
Selger høstens mote.

Fredag 30. nov.

Julekonsert med Underholdningsvogna kl. 1030-1100, Gjestad kafé
Kom i julestemning med Underholdningsvogna. De setter stemningen og
skaper ro og harmoni i førjulstiden. Med vakkert pianospill og tostemt sang
presenterer vi de mest kjente julesangene fra inn og utland. Det blir
anledning til å lene seg tilbake og nyte musikken så vel som å synge med
til tradisjonsrike klassikere. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd

NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak

Kommer…
3.—5. des.

Førjulstur til Oset
Førjulstur til fjells med julebord, julemarked, kanefart m.m. på Oset.
Pris inkl. buss, hotell m/fullpensjon kr. 3.000,- i dobbeltrom/ kr. 3.500,- i
enkeltrom. Kanefart ikke inkl. i prisen. Bindende påmeld. innen 10. nov
frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / tlf. 66 10 84 38
Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen

5. & 6. des.

Julekonserter med Jenny Jenssen
Onsdag 5. desember
- Solvang «Røde Kors Huset» kl. 1030
- Østafor mestringssenter kl. 1200
- Gystadmyr bo- og aktivitetssenter kl. 1400
- Toppen, Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 1800
Torsdag 6. desember
- Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 1100
- Kløfta bo- og aktivitetssenter kl. 1230
Fri entré. Enkel servering.
Arr: Ullensaker Røde Kors, Frivilligsentralen, Ullensaker kommune

Torsdag 6. des.

Foredrag: Om industrieventyret Fossum fabrikker i Nordkisa
kl. 1130, Ullr, Ullensaker kulturhus
Foredrag v/ historielærer og forfatter Gunnar Horverak.
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

Lørdag 8. des.

Piken med Svovelstikkene kl. 1800-1900, Ullensaker kirke
Piken med Svovelstikkene er et nydelig juleeventyr, og et av H. C.
Andersens mest populære. Romerike Musikkteaterskole iscenesetter
eventyret med nyarrangert julemusikk som får hele familien i riktig
julestemning. Arr: Romerike musikkteaterskole

Torsdag 20. des.

Julenatt kl. 2130, Ullensaker kirke
Velkommen til årets store julekonsert! Rita Eriksen, Gaute Ormåsen og
Christian Ingebrigtsen gleder seg til å presentere den varme og
stemningsfulle konserten «Julenatt».
Arr: Ullensaker menighet

Julaften—24. des. Julafaften-feiring på Frivilligsentralen
Det blir også i år arrangement julaften. Alle er velkomne!
Gratis deltakelse. Ingen påmelding. Vi trenger frivillige.
Vi er takknemlig for ny innpakkede gaver eller et bidrag til julaften
kto: 1503.23.41761. Mer info kommer senere
Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen
28. mai—2. juni

Tur med Hurtigruten i 2019; Kirkenes - Bergen
Fra kr. 13.000 m/ utvendig dobbelt lugar med fullpensjon og reise.
Bindende påmelding 1. november 2018
frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / tlf. 66 10 84 38
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
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. Desember er åpent for
grupper mot bestilling. Grupper kan bestille omvisning alle dager mot en liten kostnad.
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 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
•

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

Frivilligsentralen i Ullensaker
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bingo: mandag kl. 1100, Frivilligsentralen
Frivillighytta i Hurdal: onsdag kl. 1030. Oppmøte Frivilligsentralen. Egne biler
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, 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
Nærmiljøtreff Kløfta: mandag 1000-1300, Kløfta velhus
Tegne—lyst til å lære å tegne? fredag kl. 1100-1400, Frivilligsentralen
Vevklubb: annenhver torsdag kl. 1300-1700, Frivilligsentralen

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 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

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: Høytlesning for beboerne kl. 1630 – 1730 Arr: Røde Kors Ullensaker
Mandag: Gågruppe kl. 1100 (unntatt når det er kino)
Onsdag: Sittetrim kl. 1100, Trimrommet 3. etg.
Torsdag: Jessheim Seniordans—kom og se/ bli med! kl. 1100-1330
Torsdag: Quiz for ansatte og beboere kl. 1200 siste tors i mnd., kafèen
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 (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

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

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

