
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN  
I ULLENSAKER 

Søndag 1. okt.   Rundtur i Romeriksåsen 
             Oppmøte kl. 1100 v/ første p-plass Sjonken. Turen starter ved Sjonken i    
             Nannestad, og vil gå rundt Bjertnessjøen opp til Råsjøstua, over til Hakkim  
             og Engelstadvang en, og så ned mot Gruvelia og tilbake til Sjonken. 
             Hele runden er på ca.  20 km, og tar ca. 8-9 timer, inkl pauser. 
             Gratis deltakelse. Mer info www.facebook.com/ Søk: Ullensaker Turlag.  
             Arr: Ullensaker Turlag 
 
Mandag 2, 9, 16   Vi treffes på Vellet kl. 1000-1400, Kløfta velhus 
23 og 30. okt.    Ulike aktiviteter i løpet av dagen; Dataklubb, grunnleggende kurs i Spansk,  
             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 
 
Tirsdag 3. okt.   Kløfta vel`s Kulturkafé: ”Syng og le” v/ Underholdningsvogna 
             kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
             "Syng og le" med Underholdningsvogna er en annerledes sangstund med   
             Fru Barra og Fru Kroken, der publikum inviteres til å stemme i. Fruene byr   
             på lystige melodier og slagere som vekker gamle minner.  
             Bill: 50 inkl. servering. Utlodning. Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  
 
Onsdag 4. okt.   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 
 
 
Torsdag 5. okt.   Oppstart—Kurs i 6-takts swing kl. 1800, Frivilligsentralen 
             6 kvelder med grunnleggende/ nybegynner kurs v/ instruktør Wenche  
             Jallen. Pris kr. 500. Påmelding innen 1. oktober 
             tlf. 66 10 84 38/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no   
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 

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! 

OKTOBER 2017 



Torsdag 5. okt.   Om Læringsverkstedets barnehager 
             kl. 1200, Ullr, Ullensaker kulturhus 
             Foredrag v/ eier av Læringsverkstedets barnehager Hans Jakob Sundby.   
             Møtene starter med et musikalsk innslag. Bill: medl. gratis/ ikke medl. kr. 80. 
             Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no 
 
Lørdag 7. okt.    Kulturkafeen: Kåseri v/ Einar Lunde, tidl. Dagsrevyen anker  
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Mandag 9. okt.   Verdensdagen for psykisk helse 2017 – Livsglede i livsalvoret 
             kl. 1800, Ullr, Ullensaker kulturhus 
             Foredrag v/ Per Anders Nordengen. Med årets tema «Noe å glede seg     
             over» oppfordres folk til å finne de små og store tingene rundt seg som gir   
             glede for deg selv og andre. Det kan gi bedre psykisk helse i hverdagen. 
             Arr: Frivilligsentralen, Ullensaker Kommune, Mental helse Ullensaker 
 
Tirsdag 10. okt.   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 11. okt.  Håndarbeidskafé—Om Kverndalen Ullvarefabrikk  
             kl. 1900, Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 
             Bjørn Dahl forteller om Kverndalen Ullvarefabrikk.  
             Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
Onsdag 11. okt.  Temakafé for kreftpasienter og pårørende  
             kl. 1200-1400, Frivilligsentralen 
             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/ 
 

 
Mandag 16. okt.  Oppstart – Kurs: Livets Livshjul kl. 1800, Frivilligsentralen 
             Er du bevist på balansen i tilværelsen din? Ønsker du å gjøre noe med  
             livskvaliteten din? Bli bedre kjent med deg selv. Kurset ledes av Wenche   
             Jallen, NLP master coach/metal trener. 6 kurskvelder med enkel servering  
             kr. 500. Påmelding innen 16. oktober: 
             tlf. 66 10 84 38/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no   

 
12.—22. okt.   Livsglededager 2017 i Ullensaker  
             Livsglededager i Ullensaker arrangeres for 5. gang  Dager fylt med 
             aktiviteter og arrangement som gir mennesker glede, begeistring og  lykke. 
              
             Livsglededagene er for alle aldersgrupper men med hovedvekt på  
             «den gode gamle» årgang. Program kommer hjem i din postkasse i uke 40 
             Se også www.ullensaker.kommune.no 
              
             Arr: Ullensaker kommune v/ Kultur, Frivilligsentralen 



 
Mandag 23. okt.  Albert og Anna kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             Kjærlighet gjennom livets årstider. Frode Grytten, en av våre mest folke-   
             kjære forfattere, har med dette stykket laget en varm og vakker hyllest til    
             livslang kjærlighet. Albert og Anna har elsket hverandre gjennom et langt liv. 
             Med bl.a. Kari Simonsen og Sverre Bentzen. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Onsdag 25. okt.  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 25. okt.  Temakafé for kreftpasienter og pårørende  
             kl. 1200-1400, Frivilligsentralen 
             Tema: Barn og unge som pårørende v/ Bente Schi Norvold og Ellen Moen,  
             kreftkoordinatorer  
             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 25. okt.  Damenes aften kl. 1900, Lykkebo 
             Damens aften med mannekengoppvisning.  
             Servering av ost, kjeks og kaffe/te. Bill: 50. 
             Arr: Ullensaker sanitetsforening  
 
 
Torsdag 26. okt.  Temalunsj: Birgit Rimstad forteller om grenseloser 
             kl. 1200, Ullensaker museum 
             Mer info www.mia.no/ullensakerArr: Ullensaker museum  

 

21.—29. okt.  Litteraturfestivalen 2017 i Akershus 
            En uke full av flotte litterære opplevelser!   
            Utdrag fra programmet for Ullensaker: 
 
 
Onsdag 25. okt. Forfatterbesøk—Kurt Aust kl. 1900, KaffeDilla 
            Kurt Aust er forfatter, skribent og oversetter.  Aust har fått svært gode  
            kritikker for sine historiske kriminalromaner.  I høst er han aktuell med en   
            ny bok i serien med den danske professor Thomas av Boueberge og hans  
            assistent, den norske unggutten Petter Hortten, i sentrum. Bøkene bekrefter 
            den enestående stilling Aust har som nesten alene på den historiske  
            kriminalromans område i Norge. Bill: kr. 100,- inkl. kaffe og kaker 
 
Torsdag 26. okt. Forfatterbesøk— Erika Fatland kl. 1900, Jessheim bibliotek 
            Erika Fatland ble i 2015 kåret til én av de ti beste forfattere under 35 av  
            Morgenbladet. Samme år fikk hun Bokhandelens sakprosapris for        
            “Sovjetistan”. I 2016 ble Fatland valgt ut som en av Europas ti mest  
            interessante samtidsforfattere gjennom litteratursatsingen New Voices from  
            Europe, og senere samme år ble hun tildelt Wesselprisen for sitt forfatter   
            skap. Fri entré og enkel servering. 
 
Arr: Ullensaker bibliotek www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 



Torsdag 26. okt.  Game of Hansen kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             Hans Morten Hansen er klar med sitt femte Stand-Up Show— 
             ”Game of Hansen”. Hansen møter livets spill med en uforlignelig evne til å   
             sette ord på det han opplever. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Torsdag 26. okt.  Hot Club de Norvège kl. 2000, Herredshuset 
             Hot Club de Norvège er et av Norges hotteste liveband, og er berømte for   
             sin smittende spilleglede og virtuose strengemusikk. Hot Club de Norvège   
             live er en helt egen stemning, og repertoaret spenner fra utadvendt swing til 
             inderlige ballader, og vitser mellom låtene.              
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Fredag 27. okt.   Matinéforestilling; Varig vind - «Om han er borte, så lever'n lell» 
             kl. 1300, Vesong, Ullensaker kulturhus 
             Visesangeren og komponisten Lars Klevstrand tar i denne forestillingen for  
             seg Erik Byes viser og tekster. I forestillingen gir Lars oss et tverrsnitt av    
             Erik Byes viseskatt; fra udødelige Anna Lovinda til hans siste hilsen til oss:  
             Drøm. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 28. okt.   Kulturkafeen: Stortingsvalget v/ valganalytiker Svein Tore Marthinsen 
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 28. okt.   Husflidslagets høstmarked kl. 1100-1500, Algarheim gamle skole 
             Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
 
 
 
Søndag 29. okt.   Spøkelsestur med grilling ved Aurtjern 
             Oppmøte kl. 1500 v/ badeplassen i sørenden av Aurtjern.  
             Familiearrangement ved Aurtjern rett ved Sessvollmoen militærleir. Vi går   
             en spennende, stemningsfull og kanskje litt småskummel tur i skogen rundt  
             Aurtjern. Hva ser, hører og finner vi i skogen? Tør vi tenne lommelykta eller  
             må vi liste oss frem? Grilling - den enkelte medbringer selv grillmat, mens vi 
             sørger for ild og varme. Gratis deltakelse. 
             Mer info www.facebook.com/ Søk: Ullensaker Turlag.  
             Arr: Ullensaker Turlag 
 
Mandag 30. okt.  Lesesirkel på Jessheim bibliotek kl. 1300, Jessheim bibliotek 
             Dagens bok:  Sauebondens Liv av James Rebanks.  
             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 
 
Tirsdag 31. okt.   Reformasjonsgudstjeneste kl. 1900, Ullensaker kirke 
             På dagen 500 år siden Luther spikret opp sine teser på kirkedøra i  
             Wittenberg.  
             Arr: UIlensaker kirkeakademi  
             www.kirkeakademiene.no/ullensaker-kirkeakademi/ 
 
 
 
NB! For oppdatert oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender/ 



 

Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
 
Torsdag 12. okt.  Høstkonsert v/ Veterankorpset kl. 1830, Hellen kafé 
             Servering av kaffe og kaker. 
 
 
 
Mandag 16. okt.  Livsglede bingo kl. 1100, Hellen kafé 
             Gled en nabo eller en venn—ta de med på bingo. 
             Pris kr. 20 pr. brett 
 
 
 
 
Tirsdag 17. okt.   På Hellen kafé skal det skje! Kl. 1800 
             Underholdning v/ Anettes. Servering av kaffe og kaker. Utlodning. Fri entré. 
             Arr: Ullensaker Røde Kors 
 
 
 
Onsdag 18. okt.  Livsglede bowling kl. 1100, Hellen kafé 
             Vi spiller bowling med Wii på storskjerm Enkel servering. Gratis deltakelse. 
 
 
 
Torsdag 19. okt.  Høstkos kl. 1500, Vinterhagen 
             Servering av rykende ferske solskinnsboller og varm kakao m/ krem.  
             Kr. 20. Prøv lykken på være lykkelodd 
 
 
 
Fredag 20. okt.   Høstens siste sykkeltur? Kl. 1200-1300, nærområdet på Kløfta 
             Elever fra «Det lille ekstra» tar deg med på en kort sykkeltur i nabolaget   
             med el-sykkel. Kom gjerne med egen sykkel og bli med!  
             Enkel sykkelservering. Gratis deltakelse.  
             Arr: Det lille ekstra Ullensaker 

Mandag 23. okt.  Allsang med Gina Nordby kl. 1500-1530, Hellen kafé 
             Gina Nordby – blant annet kjent fra PULS på NRK, er utdannet syke     
             pleier med stor hjerte for eldreomsorgen! Gina vil presentere allsanger    
             fra sitt repertoar som er tilpasset publikum på sykehjem. Fri entré.  
             Arr: Akershus musikkråd 

 

Tirsdag 24. okt.   Oktoberfest kl. 1800, Hellen kafé 
             Åsenhagen Tyrolerorkester sørger for å sette oss i rette stemningen.  
             Servering av Bratwurst med sauerkraut, potetmos og sennep på tysk vis. 
             Det blir muligheter for å handle i baren. Kaffe og kaker. Utlodning.  
             Bill. 120 pr. pers. Påmelding innen 17. oktober til resepsjonen tlf. 66108800 

 

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



Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 
 
Onsdag 11. okt.  Håndarbeidskafé—Om Kverndalen Ullvarefabrikk  
             kl. 1900, Gystadmyr kafé 
             Bjørn Dahl forteller om Kverndalen Ullvarefabrikk.  
             Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
Fredag 13. okt.   Eggende lunsj på verdens eggdag kl. 1230, Gystadmyr kafé 
            Felles lunsj. Ingen påmelding. 50 kr. for de som ikke bor på huset 
 
 
 
 
Mandag 16. okt.  Blid og yr på Gystadmyr kl. 1800, Gystadmyr kafe  
             Underholdning v/ Anettes. Servering av kaffe og kaker. Utlodning.  
             Fri entré. Arr: Ullensaker Røde Kors  
 
 
 
Tirsdag 17. okt.   Livsgledefest kl. 1800, Gystadmyr kafe  
             Musikk. Underholdning v/ Jim Odvins. Servering av snitter, kaker og kaffe.  
             Utlodning. Fri entré. Arr: Sykehjemmet venner 
 
 
 
Onsdag 18. okt.  Sittetrim kl. 1100, Gystadmyr kafé 
             Ledes av fysioterapeut. Gratis deltakelse.  
 
 
 
Torsdag 19. okt.  Dans med oss! 1100-1330, Gystadmyr kafe  
             For alle som liker å danse–selv om du ikke har noen partner–kom som du  
             er. Dans er godt for kropp og sjel. Linedance siste 30 min. Servering av   
             kaffe, te, kjeks og kaker. Gratis deltakelse. Arr: Jessheim seniordans 
 
 
 
Torsdag 19. okt.  Livsgledesang kl. 1200, Gystadmyr kafé 
             Sang v/ 1. trinn på Gystadmarka skole.  
 
 
 
Fredag 20. okt.   Allsang med Gina Nordby kl. 1200-1230, Gystadmyr kafé 
             Gina Nordby – blant annet kjent fra PULS på NRK, er utdannet syke     
             pleier med stor hjerte for eldreomsorgen! Gina vil presentere allsanger    
             fra sitt repertoar som er tilpasset publikum på sykehjem. Fri entré.  
             Arr: Akershus musikkråd 

Fredag 20. okt.   Høstens siste sykkeltur? Kl. 1300-1400, nærområdet Gystadmyr 
             Elever fra «Det lille ekstra» tar deg med på en kort sykkeltur i nabolaget   
             med el-sykkel. Kom gjerne med egen sykkel og bli med!  
             Enkel sykkelservering. Gratis deltakelse.  
             Arr: Det lille ekstra Ullensaker 

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



Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
Onsdag 5. okt.   Høstfest med GT-Sara kl. 1700-2030, Gjestad kafé 
             Middag og salg av øl, vin og mineralvann. Utlodning 
             Påmelding og betaling kr. 100 i kafeen innen 28. september 
 
 
Mandag 16. okt.  Demens og livsglede kl. 1800, Gjestad kafé 
             Foredrag om demens, livsglede og tips til pårørende  
             v/ Unni Berit Schjervheim, tidligere kommuneoverlege i Ullensaker.  
             Enkel servering. Utlodning. Fri entré.  
             Arr: Ullensaker kommune, Ullensaker demensforening, Frivilligsentralen  
 
Onsdag 11. okt.  Allsang med elever fra Romerike folkehøgskole  
Onsdag 25. okt.  kl. 1200-1300, Gjestad bo- og aktivitetssenter 
             Fri entré. Arr: Frivilligsentralen, Romerike folkehøgskole 
 
 
 
 
Torsdag 19. okt.  Livsgledebingo kl. 1100-1300, Gjestad kafé  
             Servering av kaffe og  bløtkake. Pr. brett: 30. 
 
 
Torsdag 19. okt.  Topp på Toppen! kl. 1700-1930, Toppen 
             Underholdning v/ Evensen. Servering av snitter, kaffe og kaker.        
             Utlodning. Fri entré. Arr: Ullensaker Røde Kors  
 
 
 
Fredag 20. okt.   Allsang med Gina Nordby kl. 1030-1100, Gjestad kafé 
             Gina Nordby – blant annet kjent fra PULS på NRK, er utdannet syke     
             pleier med stor hjerte for eldreomsorgen! Gina vil presentere allsanger    
             fra sitt repertoar som er tilpasset publikum på sykehjem. Fri entré.  
             Arr: Akershus musikkråd 

Fredag 20. okt.   Høstens siste sykkeltur? Kl. 1200-1300, nærområdet Gjestad 
             Elever fra «Det lille ekstra» tar deg med på en kort sykkeltur i nabolaget   
             med el-sykkel. Kom gjerne med egen sykkel og bli med!  
             Enkel sykkelservering. Gratis deltakelse.  
             Arr: Det lille ekstra Ullensaker 

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

Tur- og aktivitetstips 
 

Hele året       Friluftsliv, sykkelveger, bading 
             Ullensaker kommune har mange friluftsopplevelser å by på; turstier, bade 
             plasser, sykkelveger, kulturminner/ severdigheter, skogsveger, lysløyper  
             I tillegg er det treningstreningsparker på Sand, Mogreina, Nordkisa,      
             Algarheim og Nordbytjernet 
             www.ullensaker.kommune.no/opplevullensaker                    
 
For mer info se www.ullensaker.kommune.no 



Kommer… 
 
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 
 
Torsdag 2. nov.   Om Norge, Nato og Europa 
             kl. 1200, Ullr, Ullensaker kulturhus 
             Foredrag v/ general Robert Mood. Møtene starter med et musikalsk innslag. 
             Bill: medl. gratis/ ikke medl. kr. 80. 
             Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.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 
 
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  
 
Torsdag 9. nov.   Lutefiskaften kl. 1830-2200, Herredshuset 
Torsdag 30. nov.  En utmerket lutefiskbuffet, godt drikke og et spennende dessertbord. 
Torsdag 14. des.  Vi har alle rettigheter.  
             Arr: Herredshuset www.herredshuset.no  
             
 
 
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.   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.   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 



Kommer… (forts.) 
 
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  
             Program kommer på www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
             Arr: Ullensaker bibliotek 

 
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 
 
20. - 22. nov.     Førjulstur til Kiel 
             For mer info se  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
             Bindende påmelding innen 15. oktober: 
             tlf. 66 10 84 38/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no   
             Arr: Frivilligsentralen  
 
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.  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.  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 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 



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  
 
•  

• Kulturkafeen: lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 
Foredrag spesielt for seniorer og/ eller underholdning med kulturelt innslag. 
 

• Turgruppe i skog og mark: Turene går til ulike steder på Øvre Romerike 

• "Livsgnisten" Gågruppe: Uansett vær og føre! 
Gå kort eller langt, sakte eller fort. Det viktigste er å være ute. Kr. 30,- 
- Tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivilligsentralen 
- Onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skol 

• Bingo: mandager kl. 1100 
• Gutta på tur: onsdager kl. 1000 
• Vi treffes på Vellet - Sosialt treff med aktivitet: mand. fra kl. 1000 Kløfta velhus  
• Kreativt verksted for kvinner: onsdager og torsdager kl. 1000-1300 
• Maleklubb: torsdager kl. 1000-1400 
• Stikk innom: onsdager kl. 0900 
• Treffpunkt Ullensaker for yngre menn med flerkulturell bakgrunn  

onsdager kl. 1700-1900 
• Vevklubb: annenhver torsdag 

 
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 (NB! Kløfta har ikke åpent fredag) 
 

• Mer info/ søknadsskjema: www.ullensaker.kommune.no  



Trim for seniorer www.ullensaker.kommune.no/aktiviullensaker 
 
• Treningsparker på Sand, Mogreina, Nordkisa, Algarheim og Nordbytjernet 

Enkle apparater som kan brukes av alle aldersgrupper. Informasjonsskilt viser hvordan  
apparatene skal benyttes. Arr: Ullensaker kommune v/park & idrett 

 

• Eldretrim Kløfta 
Gymnastikk og ballspill mandag og torsdag kl. 1400-1600, Kløftahallen 
Kontakt: Olav Kollberg. E-mail: olavkoll@gmail.com/ 911 46 934  
 

• Jentetrimmen—for godt voksne damer 
Gymnastikk og svømming tirsdag kl. 1900-2000,  
Allergot ungdomsskole, Jessheim.  
Kontakt: Sunni Skallerud. E-mail: sunniskallerud@hotmail.com / 908 50 133 
 

• Jessheim Trim & Jubel—for menn 50+ 
Trim, ballspill, badstue, svømming og sosialt samvær onsdag 
Allergot ungdomsskole, Jessheim 
Kontakt: Kjell Even Myrvold  tlf. 906 39 779/ 911 71 696  
 

• Kløfta ILs seniortrim 
Sirkeltrening tirsdag kl. 2000-2100 gymsal, Vesong ungdomsskole. 
 

• "Livsgnisten" Gågruppe 
Uansett vær og føre! Gå kort eller langt, sakte eller fort. Det viktigste er å være ute. Kr. 30,-. 
- Mandag kl. 1030. Oppmøte: Gystadmyr bo- og aktivitetssenter  
- Tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivilligsentralen 
- Onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole 
Kontakt: Frivilligsentralen. E-mail: frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66 10 84 38 
 

• Seniordans Jessheim 
Kontakt: Inge-Lise Dønnessen tlf 404 77 100. E-mail: bhaloma.ild@gmail.com 
 

• Seniordans Kløfta 
Kontakt: Kirsten Gravdal tlf. 97 53 96 84/ E-post: kirsten.gr@live.no  
 

• Ullensaker Revmatikerforenings gågruppe 
- Jessheim: Torsdag kl. 1200. Oppmøte v/Bahustunet, Gjestad. Etter turen, lang eller kort,  
   er det samling på Gjestad bo– og aktivitetssenter hvor hver og en kjøper kaffe selv.  

 - Kløfta:  Torsdag kl. 1100.  Oppmøte v/apoteket, Romerikssenteret. Etter turen, lang eller  
     kort, er det samling på Kløfta bo– og aktivitetssenter hvor hver og en kjøper kaffe selv.  
  Kontakt: Jorunn Ringen. E-mail: jorun.ringen@hotmail.com / 480 95 597  
 

• Ullensaker Sanitetsforenings eldretrim 
Mandag kl. 1100 (ikke i skoleferier), Lykkebo, Jessheim 
Sosialt samvær med allsang etter trimmen.  
Kontakt: Wenche Fagerlid. E-mail: ullensaker.saniteten@gmail.com / 97 77 88 17 



SPØRSMÅL?  
 
Kulturkontoret v/ Kathrine Øynebråten tlf. 66 10 81 94 
E-post: ullensaker.kulturkontor@ullensaker.kommune.no  
Se også www.ullensaker.kommune.no/denkulturellespaserstokken 
 
NB! Forbehold om endringer i programmet. 

Kulturtilbud spesielt for seniorer 
• Kisa Pensjonistkor 
  Kontakt: www.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  


