
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN  
I ULLENSAKER 

Fredag 1. sept.   Rullatorfestivalen 10 år! kl. 1100-1300, Romsaasparken, Jessheim 
             Tre ulike løyper: el-stol, rullator/rullestol og gåtur. Underholdning v/ Kampen 
             veteranorkester,  samt barnehagebarn. Servering av frukt, kaffe og kaker.   
             Folkehelse stand. Fri deltakelse og entré.  
             Påmelding v/ oppmøte for deltakelse.  
             Arr: Frivilligsentralen, Ullensaker kommune v/ fysio-/ergo og kultur 
             www.ullensaker.kommune.no 
 
Lørdag 2. sept.   Kulturkafeen: Visekonsert v/ Veslemøy Solberg  
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 2. sept.   Norgesløpet kl. 1400, Jessheim friidrettsstadion 
             Norgesløpet gjenoppstår på Jessheim! - med Norgesløpet, Norgesjoggen   
             og løp for barn. I 1997 deltok over 3000 deltagerne i Norgesløpet og  
             Norgesjoggen. Dette var siste gangen løpet ble arrangert, men nøyaktig 20  
             senere er det klart for NYE Norgesløpet og denne gangen på Jessheim.  
             Les mer på norgeslopet.net Arr: Norgesløpet, Ullkisa friidrett 
  

Lørdag 2. sept.   Romeriksløpet kl. 1000, Forsvarets flysamling 
             Tradisjonelt veteranbilløp Start og mål ved Forsvarets flysamlingen. 
             Mer info www.facebook.com/romerikegammelbilklubb  
             Arr: Romerike gammelbilklubb 
 
Lørdag 2. sept.   Høstmarked og Militærhistorisk dag kl. 1000-1600, Ullensaker museum 
             Marked med salg av brukt og nytt. Konsert med Christian Andersen i  
             Travelin’ storband v/Flysamlingen. Historiske militære kjøretøy på tunet.  
             Utstillinger. Åpen kafé. Fri entré til høstmarkedet.  
             Mer info se www.mia.no/ullensaker 
             Arr: Ullensaker museum, Historiske militære kjøretøyers forening avd. Romerike 
 
Søndag 3. sept.   Høstmarked og Militærhistorisk dag kl. 1000-1600, Ullensaker museum 
             Militærhistorisk dag med kjøretøy på Tunet. Det blir også telt og uniformer  
             v/ Ullensagerske compagnie, og servering av lapskaus fra feltkjøkken.  
             Utstillinger. Bill: 60/30. Mer info se www.mia.no/ullensaker 
             Arr: Ullensaker museum, Historiske militære kjøretøyers forening avd. Romerike 

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! 

SEPTEMBER 2017 



Søndag 3. sept.   Kom deg ut dagen! - for hele familien kl. 1100-1400 
             Sandtjernhytta, Mogreina 
             Aktiviteter for hele familien; natursti, ministolpejakt og mulighet for å grille.   
             Grillmat medbringes av den enkelte.  
             Mer info www.facebook.com/ Søk: Ullensaker Turlag. Arr: Ullensaker Turlag 
 
Søndag  3. sept.  Guidet omvisning til Raknehaugen kl. 1300-1400 
             Oppmøte p-plass Hovin skole  kl. 1300 
             Bli bedre kjent med historien fra den tiden haugen ble bygget. 
             Voksne: 50. Barn gratis. Ingen påmelding. 
             Arr: Raknehaugens venner www.raknehaugen.no/omvisning/ 
 
Mandag 4, 11,    Vi treffes på Vellet kl. 1000-1400, Kløfta velhus 
18 og 25. sept.   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 
 
Mandag 4. sept.  «Kom innom» for alle som er berørt av kreft kl. 1400-1600, Kløfta velhus 
             Sosialt, informasjon, råd, samtale med andre som er berørt av kreft,  
             samtale med kreftkoordinator. Gratis.  
             Arr: Kreftkoordinator i Ullensaker, Frivilligsentralen 
 
Tirsdag 5. sept.   Kløfta vel`s Kulturkafé: Underholdning v/ Kjell Elvis 
             kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
             Utlodning. Bill: 50 inkl. servering.   
             Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  
 
Tirsdag 5. sept.   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 6. sept.  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 7. sept.  XU: Hemmelig etterretning for FO 1940-1945 
             kl. 1200, Ullr, Ullensaker kulturhus 
             Foredrag v/ Kåre Syltevik. Møtene starter med et musikalsk innslag.  
             Bill: medl. gratis/ ikke medl. kr. 80. 
             Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no 
 
Torsdag 7. sept.  Håndarbeidskafé kl. 1900, Lenas gårdsbutikk 
             Adresse til Lenas gårdsbutikk, Ødegardsaleen 27, 2056 Algarheim  
             Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
 
 
Lørdag 9. sept.   Kulturkafeen: Sterk og stødig v/ fysioterapeut  Espen Granlund 
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Dans v/ Kløfta og Jessheim seniordans.  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 



 

             Kulturminnedagene 2017 i Ullensaker 
 

             Årets tema :  
             "Kulturminner i samfunnets tjeneste” 
 
 
Torsdag 15. sept. Omvisning i Trandumskogen. Oppmøte: Trandumskogen kl. 1200 
             Under andre verdenskrig foregikk det henrettelser i Trandumskogen. 
             173 nordmenn, 15 russere og 6 briter ble henrettet og gravlagt i skogen.  
             I dag er skogen et minnested for dem som mistet sine liv der. Omviseren  
             tar dere med inn i skogen der gravene ligger langs stien. Ved gravene vil  
             historiene til de henrettede bli fortalt. Bill: 60/30. Bet. kontant eller med    
             Vipps. Arr: Ullensaker museum www.mia.no/ullensaker 
 
Søndag 17. sept.  Moro på museum kl. 1100-1600, Ullensaker museum 
             Som en del Kulturminnedagene arrangerer Ullensaker museum en dag   
             med masse aktiviteter for både barn og voksne i samarbeid med lag og  
             foreninger.  
             Program: Offisiell åpning v/ ordfører Tom Staahle. Underholdning og  
             aktiviteter v/ Ullensaker spelemannslag, Leikaringen Rakne og Ullensaker  
             husflidslag. Musikk og trådarbeider v/ Jan Karlsen fra Landsorganisasjonen 
             for Romanifolket, quiz, leker og høytlesning v/Forening Norden Ullensaker, 
             gamle leker v/ Ullensaker historielag, hoppeslott og sirkusskole med  
             sjonglering, gå på line og tallerkenspinning v/ Det magiske sirkus.  
             Møt kjerringa med  staven. Åpne utstillinger. Matservering v/ Bygde-     
             kvinnelaget. Bill: 60 /30. For fullstendig program se www.mia.no/ullensaker 
             Arr: Ullensaker museum  
 
Søndag 17. sept.  Onsrud-mart´n kl. 1200-1600, Onsrud Østre, Algarheim 
             Kreative håndverkere og lokale matprodusenter tilbyr sine produkter i  
             avstressende omgivelser på Onsrud Østre. Kjøp sveler med  kaffe eller saft 
             - eller gammeldags ertesuppe med flatbrød for å nyte på stedet. Du kan   
             kjøpe med  mange forskjellige håndverksprodukter eller noen utsøkte 
             matvarer fra nærmiljøet. Sett av dagen og se nærmere omtale når dagen  
             nærmer seg. 
             Arr: May Fjeldheim 

Lørdag 9. sept.   Husflidsdagen 
             Ullensaker husflidslag tar med strikketøyet ut på Kløfta og Jessheim. 
             Tema: Strikking. 
             Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
 
Lørdag 9. sept.    Kisadagen kl. 1130-1600, Nordkisa idrettspark 
             Kisadagen er et tradisjonelt familiearrangement med aktiviteter for hele  
             familien. Les mer på www.facebook.com Søk: Kisadagen 2017 
             Arr:  Nordkisa grendeutvalg, Hauerseter sportsklubb 
 
Lørdag 9. sept.   Åpning av minneutstilling med Bjarne Røtterud  
             kl. 1400, Galleri Jessheim 
             Offisiell åpning av Minneutstilling med Bjarne Røtterud. Underholdning.  
             Utstillingen står til 1. oktober. 
             Arr: Ullensaker kunstforening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onsdag 13. sept.  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 13. sept.  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/ 
 
Lørdag 16. sept .  Kulturkafeen: Allsang v/ Hans Arne 
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Onsdag 20. sept.  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 20. sept.  Global bygdekveld for alle kvinner kl. 1700 Kløfta velhus 
             «Sammen lager vi fest». Underholdning. Servering av mat fra forskjellige   
             land. Utstillinger. Stands. Barn kan være med. Fri entré.  
             Mer info www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
             Arr: Frivilligsentralen, Foreningen Norden Ullensaker, Ullensaker bygde-   
             kvinnelag, Ullensaker husflidslag, Ullensaker Røde Kors, Ullensaker  
             revmatikerforening, Ullensaker museum, Voksenopplæringen, Stiftelsen    
             Amathea, NAV, Flyktningetjenesten 
 
Torsdag 21. sept. På hemmelig tur med Frivilligsentralen 
             Bli med på en ny spennende dag til et sted, vi ikke har besøkt før. Bill: 600.  
             Fortløpende påmelding. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 23. sept.  Kulturkafeen: Livet til Mozart — Kåseri v/ Sabine 
             kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
             Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 23. sept.  Dagstur til Strikkefestivalen 2017 i Gamlebyen, Fredrikstad 
             Les mer www.strikkefestivalen.no. Fortløpende påmelding 
             tlf. 66 10 84 38/frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no   
             Arr: Frivilligsentralen, Ullensaker husflidslag  
             www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 23 sept.   Konserthyllest til GT-Sara kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             GT-Sara feires med tv-sendt konsert (TV Øst). I år fyller GT-Sara 93 år.    
             Norges eldste sangerinne og stand up komiker! I tillegg til å få oppleve  
             GT-Sara selv, vil kjente navn som Jenny Jensen, Kari Ormestøyl, Merethe  
             Trøan, Arvid Akke Strand m.fl. hylle denne fantastiske artisten. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 



24. - 26. sept.    Høsttur til naturskjønne Gaustablikk 
             Ved foten av Sør Norges høyeste fjell Gaustatoppen, ligger Gaustablikk    
             idyllisk til i naturskjønne omgivelser. Buss, overnatting i dobbeltrom,  
             2 fro koster, 2 middager, 2 lunsjer. Kr. 3.200,-, enkeltrom tillegg kr. 500,-.    
             Bindende påmelding innen 20. august Ullensaker Frivilligsentral  
             tlf. 66 10 84 38 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Mandag 25. sept.  Lesesirkel på Jessheim bibliotek kl. 1300, Jessheim bibliotek 
             Dagens bok:  Alltid Alice av Lisa Genova  
             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 27. sept.  Dagstur til Finnerud går i Nordmarka 
             Omvisning, fortelling om Finnerud, visning av film, mulighet å kjøpe  
             hjemmelaget syltetøy, gelé, sirup og eddik fra Markajentene på stedet. 
             Pris kr. 600,- som betales på bussen. Servering av lapskaus m/tyttebær og  
             flatbrød, kaffe og buss er inkl. i prisen. Påmelding innen 19. september 
             tlf. 66 10 84 38/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no   
             Arr: Frivilligsentralen, Foreningen Norden Ullensaker  
             www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Onsdag 27. sept.  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 27. sept.  Damenes aften kl. 1900-2100, Herredshuset 
             Denne kvelden får vi besøk av«2jinter» som syr «Makeløse kjoler i ull». 
             Karin Mertz Pladsen og Hanne Senstad, er 2jinter som syr ullkjoler med    
             gamle strikkeklær og ullstoffer produsert i Østerrike. Alle kjolene er  
             makeløse. De lager ikke to like. Les mer om 2jinter på https://2jinter.no/.  
             Salg av mat og drikke fra kl. 17.00. Bill: 100. Billetter selges på Blomster   
             stua/ vipps til tlf. 952 67 252/ konto 9001.24.56610 (merk med ditt navn). 
             For mer info: www.facebook.com søk på: Damenes aften Herredshuset 
             Arr: Damenes aften  
 
Onsdag 27. sept.  De glade damene på tur - en grisefestlig forestilling! 
Torsdag 28. sept. kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             Splitter ny humorforestilling med Britt Elisabeth Haagensli og Anne Marie   
             Ottersen. Her kommer fortsettelsen på suksessen «Gammel dame er vond  
             å vende». Denne gangen skal damene på sydenferie. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 30. sept.  Markering av Den Internasjonale Eldredagen – 
             Mitt herskapelig liv v/ Toppen Beck  
             kl. 1100-1300, Ullensaker Kulturhus  
             Servering av bløtkake og kaffe. Fri entré. 
             Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
NB! For oppdatert oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender/ 



Tur- og aktivitetstips 
 
1. mai – sept .    Stolpejakten 2017 
             I år er det 100 stolper på Jessheim, Sand og  Jessheimmarka. Ung eller   
             gammel, sprek eller utrent – Opplev nær-område i ditt eget tempo. Gratis.   
             Mer info: www.facebook.com/stolpejaktenullensaker/ www.stolpejakten.no  
             Arr: Ullensaker Orienteringslag  www.ullensakerorientering.no 
 
 
29. april-24. sept. O-postjakten 2017 
             En utmerket mulighet til å bli kjent i Ullensaker og nærliggende skogs 
             terreng. O-postjakten er et tilbud til folk i alle aldre. Konvoluttene selges på:  
             G-sport Kløfta, G-sport Jessheim og Nordli bokhandel, Jessheim.  
             Arr: Ullensaker Orienteringslag www.ullensakerorienteringslag.no 
 
              
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 
 
 
 
Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
 
Fredag 1. sept.   Rullatorfestivalen 10 år! Romsaasparken, Jessheim 
             Vi reiser samlet fra resepsjonen kl. 1015. Reise tur/retur kr. 50.  
             Vil du være med? -  Gi beskjed innen 7. juni til resepsjonen el.  
             tlf. 661088 00. Se foran i folderen for mer info om Rullatorfestivalen 
 
 
 
Torsdag 21. sept. Musikkteater—Der fløy genser'n te'n Johansen kl. 1100, Hellen kafé 
             Musikkteater v/ Helge Sveen. Johansen» feirer og jubilerer genser'n sin.   
             Hans trofaste følgesvenn er akkurat som Johansen sjøl, blitt noe preget av 
             årene med eventyr. Formiddagstreff. Utlodning. Servering av kaffe og kake. 
             Fri entré.  
 
 
Mandag 25. sept.  Med belg og streng kl. 1500-1530, Hellen kafé 
             En festlig stund med varierte toner. Publikum får bl.a. høre noen av de mest 
             kjente trekkspillvalsene, argentinsk og europeisk tango, fransk musette og 
             mye annet. Artister: Håvard Svendsrud og Svein Haugen. Fri entré.  
             Arr: Akershus musikkråd 

 
 
 

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



Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
Fredag 1. sept.   Rullatorfestivalen 10 år! Romsaasparken, Jessheim 
             Ta kontakt med dagsenteret for utkledningsplan. 
             Se foran i folderen for mer info om Rullatorfestivalen 
 
 
 
Mandag 4. sept.  Hyggekveld med Civitan club kl. 1900, Gjestad kafé 
             Underholdning. Bevertning. Loddsalg. Fri entré. 
 
 
 
Mandag 11. sept.  Seniorshop kl. 1500-1900, Gjestad kafé 
             Mannekengoppvisning. Servering av musserende og kanapeer. Fri entré. 
 
 
 
Fredag 22. sept.  Med belg og streng kl. 1030-1100, Gjestad kafé 
             En festlig stund med varierte toner. Publikum får bl.a. høre noen av de mest 
             kjente trekkspillvalsene, argentinsk og europeisk tango, fransk musette og 
             mye annet. Artister: Håvard Svendsrud og Svein Haugen. Fri entré.  
             Arr: Akershus musikkråd 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 
Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 
 
Fredag 1. sept.   Rullatorfestivalen 10 år! Romsaasparken, Jessheim 
             Ta kontakt med respesjonen for mer info. 
             Se foran i folderen for mer info om Rullatorfestivalen 
 
 
 
Mandag 4. sept.  Ettermiddagskino kl. 1700, Gystadmyr kafé 
Mandag 25. sept.  Film kommer senere. Følg med på oppslag. 
 
 
 
Onsdag 13. sept.  Cowboyfest kl. 1200, Gystadmyr kafé 
             Levende musikk. Servering. Loddsalg. Gratis for alle som bor på huset,  
             ansatte og de som har dagsenter denne  dagen.  
             Bill: 50,- for pårørende og andre.  
             Påmelding til Evy i resepsjonen tlf. 66108500 
 
Fredag 22. sept.  Med belg og streng kl. 1200-1230, Gystadmyr kafé 
             En festlig stund med varierte toner. Publikum får bl.a. høre noen av de mest 
             kjente trekkspillvalsene, argentinsk og europeisk tango, fransk musette og 
             mye annet. Artister: Håvard Svendsrud og Svein Haugen. Fri entré.  
             Arr: Akershus musikkråd 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kommer… 
 
 
Torsdag 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 
 
13.—22. okt.     Livsglededager 2017 i Ullensaker  
             Livsglededager i Ullensaker skal fylles  med aktiviteter og arrangement     
             som gir mennesker  glede, begeistring og  lykke. Ja - rett og slett—       
             Livsglede. Livsglededagene er for alle aldersgrupper men med hovedvekt   
             på «den gode gamle» årgang. Har du dere lyst til å delta med  
             arrangement og/eller aktivitet? - kontakt  kulturkonsulent Kathrine  
             Øynebråten tlf. 66108194/ kathrine.oynebraten@ullensaker.kommune.no  
             Arr: Ullensaker kommune v/ Kultur, Frivilligsentralen 
             www.ullensaker.kommune.no 
 
Søndag 15. okt.   Moddi og Trondheimsolistene Quartet kl. 2000, Herredshuset 
             Høsten 2016 ga Moddi ut en av årets mest bemerkelsesverdige plater  
             Unsongs. På albumet har nordlendingen samlet sammen sanger fra hele   
             verden som av en aller annen grunn har blitt forbudt i hjemlandet sitt.  
             Nå gjester Moddi Herredshuset og med seg har han Trondheimsolistene    
             Quartet - dette blir en helaften! 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Onsdag 18. okt.  Kan nokon gripe inn kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
             Riksteatret på turné. Etter teatersuksessen Bikubesong, tar Lasse Kolsrud  
             nå for seg Stein Torleif Bjellas musikk. Vi er på en stasjon et sted på bygda. 
             Hit kommer de som vil reise vekk, som vil slippe unna, som lengter etter at  
             kjæresten skal komme, som søker kontakt, eller som bare vil at noen skal   
             gripe inn. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Torsdag 19. okt.  Farmers Market kl. 2000, Herredshuset 
             I 25 år har Farmers Market gledet oss med sitt balkaninspirerte brygg. Vi   
             snakker om et liveband i særklasse som serverer en hemningsløs gitar    
             basert rytmisk-melodisk overskuddsorgie med nikk til både progrock,  
             sigøynertradisjoner, orkestermusikk, country og 70-talls filmmusikk. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Fredag 20. okt.    Beatlemania 1967 med DET BETALES kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
             Beatlemania begrepet ble skapt av hysteriet omkring The Beatles som  
             bredte om seg i et omfang verden aldri hadde opplevd maken til. Nå bringes 
             denne musikalske skatten til scenen ved et av verdens beste Beatles tribute 
             band, DET BETALES, og noen av landets beste vokalister. 
             Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
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 



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 
• Gutteklubben: 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  


