
 

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN  
I ULLENSAKER 

Lørdag 1. sept.    Gardermoen Revival og Romeriksløpet 2018 
              kl. 1000-1800, Forsvarets flysamling og Ullensaker museum 
              Gardermoen Revival skal være en folkefest for hele familien tilegnet  
              40-, 50- og 60-tallskulturen innenfor musikk, underholdning, bil- og  
              luftsport. Inspirert av Goodwood Revival i England.  
              Program 
              - Romeriksløpet 
              - Travelin Storband spiller 40-tallsklassikere av Benny Goodman sammen  
               med vokalist Helene Sannem Heian Løvik  
              - Ullensaker korforening synger slagere fra alle tre tiår 
              - "Elvis lever!" i Kjetil Roos-Bjerkes skikkelse 
              - «Det mangfoldige reisendelivet-et møte mellom to musikere» En levende 
               gjøring av Jularbo-Kalle og Fantekarl v/Trond Rehn og Jan Karlsen  
              - Underholdningsvogna setter stemningen og byr på musikalske smake-  
               biter fra sitt mangfoldige repertoar 
              - Defilering av gamle traktorer og motorsykler  
              - Ullensaker museum er åpent. Sommerens utstilling: «Romeriksbunaden  
               damask og franske knuter» og 5 andre utstillinger. Ullensaker Husflidslag 
               hjelper de som vil forsøke seg på de håndarbeidsteknikkene som skal til  
               for å lage en bunad. Quiz og aktiviteter for barnefamilier 
              - Forsvarets flysamling er åpen 
               Åpen kafé. For mer info www.facebook.no Søk: Gardermoen Revival  
               Arr: Gardermoen Revival, Romerike gammelbilklubb, Forsvarets  
               flysamling, Ullensaker museum 
 
Lørdag 1. sept.    Kulturkafeen: Duo miks kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 1. sept.    Norgesløpet kl. 1400, Jessheim friidrettsstadion 
              Du kan velge mellom Norgesløpet 10 km, Norgesjoggen 5 km (også uten  
              tidtaking for de som ønsker det),  samt barneløp og løp for funksjons-    
              hemmede. Les mer på norgeslopet.net 
              Arr: Norgesløpet, Ullkisa friidrett 

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 2018 



Lørdag 1. sept.    Borgendagen 2018 kl. 1500-1800, i og utenfor Alfhallen 
              En dag for alle! - med salgsboder/ stands, aktiviteter v/ Borgen IL, åpning  
              av sykkelbanen, åpen skytebane v/ Kisen MSL, barneløp, hoppeslott 
              håndballshowkamp, oppvisning av tae kwon do. Åpen kafè.  
              Mer info. www.facebook.com 
 
Søndag 2. sept.    Kom deg ut dagen! - for hele familien kl. 1100-1400 
              Sandtjernhytta, Mogreina 
              Det blir stolpejakt, soppløype, turtipp, grilling med mer. Alle aktiviteter er   
              gratis og arrangementet er for alle! Parkering ved Mogreina kirke og  
              merket vei derfra. Trimturen frem til hytta er ca 2 km og går langs grusvei.  
              På veien inn til hytta blir det natursti for å gjøre turen mer spennende!  
              Gratis drikke og frukt når man kommer frem til hytta. Det er jubileumsår for 
              DNT og vi deler ut bursdagsgave til alle som deltar!  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 3. sept.   Kveldskomma` med Den gode melodi ”Vidar Sandbeck - mer en  
              morsom” kl. 1900, Jessheim bibliotek 
              Leif Blix og Lars Nygaard presenterer i denne forestillingen de lyriske og   
              melankolske visene til Vidar Sandbeck, som ”Gråten sjø”, i tillegg til de    
              humørfylte ”Heksedans” og ”Gull og grønne skoger”.  
              Arrangementet Komma' er et uformelt treffpunkt med litteratur og kultur i  
              fokus. Temaer vil f.eks. være emner med lokal forankring, forfatterbesøk,  
              bokanbefalinger og kunstformidling. Enkel servering. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker bibliotek www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Tirsdag 4. sept.    Kløfta Kulturkafè: Underholdning v/ Odd Arne Sørensen & Hans Olav 
              Trøen  kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
              Denne populære duoen spiller melodier som er kjente og kjære for de  
              fleste. Odd Arne spiller trekkspill og Hans Olav spiller gitar. De synger    
              begge to. Det som kjennetegner disse to er at de opptrer med godt humør  
              og energi som er smittende på alle. Bill: 50 inkl. servering. Utlodning.  
              Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Tirsdag 4. sept.    Musikk og sang v/ Frode Johansen & Gla’dans med Egil  
              kl. 1800, Lykkebo 
              Entre kr 100. Alle er hjertelig velkommen. 
              Arr: Gardermoen pensjonistforening 
 
 
Onsdag 5. sept.   Bok-kaffe med Gunvor Slaatto—Lær spansk via fortellinger og poesi 
              kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Pensjonist Gunvor Slaatto kåserer om bokserien "Un viaje al español",    
              som hun utgir sammen med sin spansklærer Joaquín Giménez Name. Et  
              trimprogram på stranda følger med. 
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære drypp 
              fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Enkel servering. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker bibliotek Kløfta   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 



Onsdag 5. sept.   Skogstur med Børge-Borgere. Fremmøte på Borgen skole kl. 18.00 
Onsdag 19. sept.   Bli med på hyggelig skogstur i Borgenmarka med veiviser Trond Skedsmo 
              Husk godt fottøy. Ta med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på. 
              Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 
 
 
 
Torsdag 6. sept.   Foredrag ”Et brennende hjerte” kl. 1130, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Forfatter Jens Olai Jenssen forteller om sin bok "Et brennende hjerte" -    
              Johan Castberg en sosial politisk pioner og velferdsstatens banebryter. . 
              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 6. sept.   Om Romeriksbunaden, damask franske knuter v/ Elise Wogstad 
              kl. 1900, Ullensaker museum 
              Håndarbeidskafé og foredrag. Er du interessert i bunad? På Ullensaker   
              museum kan du prøve deg på de ulike håndarbeidsteknikkene som skal til 
              for å sy en bunad, og lære om bunadens historie. Gratis deltakelse.  
              Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
Fredag 7. sept.    Gentle Groove - Zeppelin tributeband kl. 2130, Kreti & Pleti, Jessheim 
              Siden slutten av 90-tallet har Gentle Groove bevist at de kan ta vare på   
              den musikalske arven etter verdens største rockeband, Led Zeppelin.  
              Å gjenskape Zeppelins mystiske, kraftfulle og energiske verden krever en  
              helt unik sammensetning av musikere. Gentle Groove har gjennom   
              konserter i både inn- og utland bevist at de kan leve opp til sitt rykte som   
              Europas beste Zeppelin-tributeband.   
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.kretiogpleti.no 
 
Lørdag 8. sept.    Kulturkafeen: Odd Georg Murud om dikteren André Bjerke  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              André Bjerke, norsk forfatter og en av de mest folkekjære lyrikerne i norsk  
              etterkrigstid. Han publiserte psykoanalytiske kriminalromaner under  
              navnet Bernhard Borge, og ”De dødes tjern” er blitt stående som en av de  
              store norske kriminalromanene.   
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 8. sept.    Utstillingsåpning—Wanda Hareim kl. 1400, Galleri Jessheim 
              Bildende kunstner Wanda E. Hareim gir fargene liv og form i billedmessige 
              uttrykk som beveger seg fra det abstrakte til det figurative.  
              Les mer: www.facebook.com/wandahareim Utstillingen står til 23. sept.  
              Åpningstider: ons 18-20, tors 15-18, lør 12-16, søn kl. 13-16. Fri entré. 
              Arr: Ullensaker kunstforening  
 
 
Lørdag 8. sept.    BOBLER med Dora og Bjørg Thorhallsdottir  
              kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
              Bobler er et humoristisk, inspirerende og livgivende underholdnings-     
              foredrag om å tørre å ta hele deg i bruk. Slutte å be om unnskyldning for   
              at du er du. Ta plass. Synes. Lev DITT liv. PS! Her blir det også en  
              musikalsk overraskelse! 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
 



9.—16. sept.      Kulturminnedagene 2018 
              Årets tema : "Typisk norsk – ikke bare norsk ”. I Ullensaker markeres  
              kulturminnedagene med bl.a. guidet kveldstur til gravhaugene ved  
              Skinnfellholtet i Åsmarka, Onsrud-mart´n, offisiell åpning av natursti og  
              aktivitetsdag på Raknehaugen og Barnas dag på Ullensaker museum. 
              For mer info se egen side i denne folderen eller                  
              www.ullensaker.kommune.no 
 
Onsdag 12. sept.   Bok-kaffe med forfatter Fartein Horgar kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Fartein Horgar snakker om sin tredje bok Frihetens kjøtere. I «Frihetens   
              kjøtere» (1750-1800) står kolonitiden ved et veiskille.  
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære drypp 
              fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Enkel servering. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker bibliotek Kløfta   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Onsdag 12. sept.   Strikkekafé med besøk av strikkedesigner Denise Samson  
              kl. 1900, Kløfta bibliotek 
              Vi hygger oss med håndarbeid. Utlodning. Salg av kaffe og kaker.  
              Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullflid.org 
 
 
Torsdag 13. sept.  Foredrag om Bob Dylan ”Aldri mer Maggies farm”  
              v/ forfatter Fartein Horgar kl. 1900, Kløfta bibliotek 
              Med et særlig fokus på Bob Dylan som tekstforfatter, følger foredraget    
              hans kunstnerskap fra de aller første årene, og til i dag. Foredraget er  
              illustrert med bilder fra Bob Dylans liv og karriere, og med musikkinnslag.  
              Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek Kløfta   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Torsdag 13. sept.  Datakurs kl. 0900-1200, Jessheim bibliotek 
              Opplæring i alt du trenger, med elever fra Jessheim videregående skole.   
              Kurset går over tre torsdager 13., 20. og 27. september. 
              Påmelding: tlf.: 66108204/ biblioteket@ullensaker.kommune.no  
              eller i skranken på Jessheim bibliotek. 
              Arrangementet er en del av Digital festival, som er et samarbeidprosjekt   
              med Nasjonalbiblioteket, Seniornett og Fylkesbiblioteket i Akershus.  
              Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim  
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Lørdag 15. sept.   Kulturkafeen: Møt ”Penn og Poesi”  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Forfatterne og skuespillerne Marit Hjorthol og Magnus Nielsen byr på  
              utdrag fra sine egne bøker.  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 15. sept.   Cash Commitment - an acoustic tribute to Johnny & June 
              kl. 2100, Kreti & Pleti, Jessheim 
              12. september var det er 15 år siden Johnny Cash gikk bort. I den  
              anledning holder vi en minnekonsert til ære for Cash. Gled deg til en reise  
              gjennom Johnny Cash’s mangfoldige univers! Få artister har gledet og    
              grepet så mange med sin musikk og sin personlighet som Johnny Cash.   
              Tekstene og stemningen i låtene hans appellerer til stadig nye  
              generasjoner og CASH COMMITMENT er klare til å gi sin akustiske  
              hyllest til The Man in Black!           
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.kretiogpleti.no 



 
Kulturminnedagene 2018 i Ullensaker 
 

             Årets tema :  
             "Typisk norsk – ikke bare norsk ” 
              

 

 

 
Tirsdag 11. sept.  Lokale håndverkere i arbeid i Borgenområdet  
             kl. 1900-2100, Borgen klubbhus  
             Film potpurri med utdrag fra foredrag og turer om bl.a. teglverk på  
             Onsrud, byggematerialer av soltørket leire, Kauserud mølle og andre  
             lokale håndverk.  
             Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 
              
 
Tirsdag 11. sept.  Guidet kveldstur til gravhaugene ved Skinnfellholtet i Åsmarka  
             Parkering og oppmøte kl. 17.30 på plassen til Anders og Ivar Lund ved   
             vegen som heter Åssand (merket fra Åsvegen). 
             Spasertur inn til Skinnfellholtet ca. 1 km. Christine Haakstad, rådgiver i   
             Kulturminnevern i Ullensaker kommune, forteller om  gravhaugene og det 
             blir avduking av en  informasjonstavle om stedet. 
             Arr: Ullensaker historielag, Ullensaker kommune v/ Kultur 
 
Lørdag 15. sept.  Offisiell åpning av natursti & aktivitetsdag  
             kl. 1300-1500, Raknehaugen 
             Offisiell åpning av naturstien v/ kultursjef Jon Henrik Solhei. 
              Diverse aktiviteter som quiz, stylter, grav etter ”skatter” m.m.  
             Servering av vikingsuppe, boller og kaffe. Salg av mineralvann.  
             Gratis deltakelse.  
             Arr: Raknehaugens venner, Barnas turlag, Ullr vikinglag            
               
Søndag 16. sept.  Barnas dag på museet kl. 1100-1600, Ullensaker museum 
             Masse aktiviteter for både barn og voksne i samarbeid med lag og  
             foreninger. Fellesnevneren er "gamledager". Her vil det bli rebusløp,  
             gammeldagse leker og tradisjonsmat- og musikk. I den temporære  
             utstilling; "Romeriksbunaden - Damask og franske knuter" får du se den  
             første Romeriksbunaden som ble laget og de som vil kan få prøve seg på 
             ulike sømtyper, knipling, nuppereller, hosebåndfletting og strømpe-     
             stikking. Vi skal koke suppe på spiker og kanskje kommer Kjerringa med  
             staven også! Arr: Ullensaker museum www.mia.no/ullensaker         
            
Søndag 16. sept.  Onsrud-mart´n kl. 1200-1600, Onsrud Østre, Algarheim 
             Kreative håndverkere og lokale matprodusenter tilbyr sine produkter i 
              avstressende omgivelser på Onsrud Østre. Du kan kjøpe med deg hjem  
             mange forskjellige håndverksprodukter eller noen utsøkte matvarer fra   
             nærmiljøet. Du kan også kjøpe sveler med kaffe eller saft - og suppe- 
             lapskaus for å nyte på stedet. Sett av dagen og se nærmere omtale når  
             dagen nærmer seg. Arr: May Fjeldheim 

 

For fullstendig program se www.ullensaker.kommune.no 



Søndag 16. sept.   DNT åpning av tursti i Åsmarka 
              Blir med Ullensaker turlag på nyåpning av sti i Åsmarka.  
              For mer info følg med på www.facebook.no Søk: Ullensaker turlag 
              Arr: Ullensaker turlag  
 
 
 
18. – 20. sept.     Digital festival 2018 på Jessheim bibliotek 
              Digital festival er en festival for alle som ikke bruker data så mye,  
              eller ikke i det hele datt, men som gjerne vil. Her blir det nybegynnerkurs i  
              slektsforskning, SeniorGaming, datakurs, myldredag og foredrag om     
              ”Smarte hus”. Se fullstendig program se egen side i denne folderen eller   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek. Arr: Ullensaker bibliotek 
 
 
Tirsdag 18. sept.   Damenes aften kl. 1900, Herredshuset 
              Tema: Arv v/ advokat Inge Unneberg.  
              - Hva kan ektefellene/samboerne selv bestemme v/ ektepakt/ testament? 
              - Valget mellom å skifte eller å sitte i uskifte. 
              - Hvilke rettigheter har gjenlevende ektefelle/samboer under uskiftet? 
              Kirsten Markhus Underland fra ”Hjelp til selvhjelp i Afrika” kommer med    
              kurver vevd av damer i Afrika. Salg av suppe, smørbrød, kaker og drikke   
              fra kl. 1730. For mer info: www.facebook.com søk på: Damens aften  
              Herredshuset. Arr: Damenes aften  
 
Onsdag 19. sept.   Bok-kaffe med Berit Kolstad kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Berit Kolstad snakker om og leser fra bøker av Jane Gardam og Jenny  
              Erpenbeck.                
              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 20. sept.  Hyllest til Monica Zetterlund kl. 2000, Herredshuset 
              Den kritikerroste teaterkonserten A lady called Sven er en hyllest til jazz  
              stjernen, skuespilleren og revyartisten Monica Zetterlund. Med skuespiller  
              og sanger Ida Holten Worsøe, pianist Simon Revholt og bassist Jan Olav  
              Renvåg. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 22. sept.   Kulturkafeen: Underholdning v/ Visevenner  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 22. sept.   In Memory of Elvis Gospel - Paal Flaata, Stephen Ackles og  
              Vidar Busk kl. 1900, Jessheim kirke 
              Omlag 80 kirker og noen få kulturhus over hele Norge får i år besøk av    
              den populære trioen Paal Flaata, Stephen Ackles og Vidar Busk som vil gi 
              en fantastisk gospel konsert! 
              De akkompagneres av et 7-manns band, samt lokalt kor. 
              Arr: Hovin menighet www.kirken.no/hovin 
 
 



 Digital festival 2018  
              Digital festival er en festival for alle som ikke bruker data så mye,  
              eller ikke i det hele datt, men som gjerne vil. 

 
 
 
 
 
Tirsdag 18. sept.   Nybegynnerkurs i slektsforskning kl. 1000-1500, Jessheim bibliotek 
              Torill Johnsen og Mette Gunnari, forfattere av boken «Tid for slekt»,  
              holder kurs for alle som ønsker å komme i gang med å finne røttene sine. 
              Kurset vil bestå av både undervisning og praktiske øvelser og er gratis. 
              Det anbefales å ta med egen PC, men vi har også noen til utlån. 
 
Tirsdag 18. sept.   Slektsforskningsmøte kl. 1800, Jessheim bibliotek 
              Slekt og data holder slektsforskningsmøte.  
 
 
 
 
Onsdag 19. sept.   SeniorGaming kl. 1400, Jessheim bibliotek 
              Dataspill er ikke lenger bare for ungdom. Bli med og spill med andre    
              på din alder. Vi spiller på den nye konsollen Nintendo Switch. 
 
 
 
 
Torsdag 20. sept.  Datakurs kl. 0900-1200, Jessheim bibliotek NB! Oppstart 13. sept. 
              Opplæring i alt du trenger, med elever fra Jessheim videregående skole.  
              Kurset går over tre torsdager 13., 20. og 27. september. 
              Påmelding: tlf.: 66108204/ biblioteket@ullensaker.kommune.no  
              eller i skranken på Jessheim bibliotek. 
 
 
 
Torsdag 20. sept.  Myldredag kl. 1300-1700, Jessheim bibliotek 
              Stands med mange ulike aktører 
               
 
 
 
Torsdag 20. sept.  Smarte hus v/ NRKs teknologiguru Eirik Solheim,  
              kl. 1900, Jessheim bibliotek 
              Journalist og teknologirådgiver i NRKbeta Eirik Solheim deler sine beste  
              tips. NRKbeta skriver om media, internett og ny teknologi med fokus på  
              deg  som bruker og på det NRK gjør i den forbindelse.      
 

 
 

Spørsmål? - kontakt Magnus André Wandås 
magnus.andre.wandas@ullensaker.kommune.no / 66108184  

Alle arrangement og kurs er gratis. Arrangementene er en del av Digital festival, som er et  
samarbeidprosjekt  med Nasjonalbiblioteket, Seniornett og Fylkesbiblioteket i Akershus.  

 
Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 



Mandag 24. sept.   Lesesirkel på Jessheim bibliotek kl. 1300, Jessheim bibliotek 
              Dagens bok:  ”Alberte og Jacob” av Cora Sandel.  
              Lesesirkelen er et tilbud til voksne som liker å lese, og som har lyst til  
              snakke om og diskutere bøker. Her er det ingen påmelding, men du bør   
              ha lest boka på forhånd. Arr: Ullensaker Bibliotek 
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
 
 
Onsdag 26. sept.   Bok-kaffe med Bengt-Erik Børli kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Bengt-Erik Børli snakker om sin nye diktsamling "Mollstemte sommer-    
              fugler". Boksalg og signering.              
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære drypp 
              fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Enkel servering. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker bibliotek Kløfta   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Onsdag 26. sept.   Lokalpolitisk debatt ”Blått styre i Ullensaker i 20 år - hva er  
              alternativet? kl. 1900-2000, Jessheim bibliotek 
              Hva går bra i kommunen vår og hva er hovedutfordringene og de politiske  
              alternativene inn mot lokalvalget neste år? 
              I tillegg vil ett eller to dagsaktuelle temaer tas opp - tema kommer vi  
              tilbake til. Seks ledende lokalpolitikere fra ulike partier både i posisjon og  
              opposisjon vil delta. Det blir anledning til å stille spørsmål. Møteleder vil   
              være valganalytiker Svein Tore Marthinsen. 
              Arr: Ullensaker bibliotek www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Torsdag 27. sept.  Merit Hemmingson kl. 2000, Herredshuset 
              Merit Hemmingson, svensk pianist/organist og vokalist, ble først kjent på   
              slutten av 60-tallet for sine popaktige arrangement av folkemusikklåter.    
              Hennes jazz/groove-aktige tolkninger av nordiske folkemelodier er fylt av  
              melankoli. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Fredag 28. sept.   Tematur: Omvisning i Trandumskogen kl. 1200-1400 
              Under andre verdenskrig foregikk det henrettelser i Trandumskogen i  
              Ullensaker. 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. 
                Vår omviser tar dere med inn i skogen der gravene ligger langs stien.  
              Ved gravene vil historiene til de henrettede bli fortalt. Bill: 60/ 30 
              Arr: Ullensaker museum www.mia.no/ullensaker 
 
Fredag 28. sept.   Matinékonsert: Lillian Askeland & Country Snakes  
              kl. 1300, Kong Rakne, Ullensaker kulturhus 
              Norges Country-dronning Lillian Askeland og medlemmer av bandet     
              Country Snakes inviterer til god gammeldags Countryfest! 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 29. sept.   Markering av Den Internasjonale Eldredagen – 
              Kåseri v/ Finn Schjøll kl. 1100-1300, Ullensaker Kulturhus        
              Finn Viggo Schjøll, også kjent som Blomster-Finn, er en norsk blomster-  
              dekoratør og TV-personlighet. Schjøll eier 11 blomsterbutikker og har  
              utgitt flere bøker om blomster og livskunst. Finn Schjøll er dessuten en  
              etterspurt foredragsholder både i næringslivet og offentlig sektor. 
              Gratis kaffe og bløtkake. Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 



Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
 
Fredag 7. sept.    «60 og 70 tallet - for swingende!» kl. 1030-1100 Gjestad kafé      
              Dæhli/Berger duo spiller «nye» sekstitallslåter, men de har også med låter 
              både fra søttitallet. Vi får høre melodier fra bla. The Carpenters, Anna  
              Lena Løfgren, Beatles, Rolling Stones og de norske 70-talls trubadurene 
              for å nevne noe. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
Mandag 10. sept.   Seniorshop & Mannekengoppvisning, Gjestad kafé 
              Seniorshop kl. 1700-2100 
              Mannekengoppvisning kl. 1800-2000. Servering av ”Campagne” og  
              kanapeer. Fri entré. 
 
Lørdag 15. sept.   Lørdags-kafè kl. 1200-1400, Hjerterommet 
              For personer med demens og deres pårørende. 
 
 
 
 
Mandag 17. sept.   Beboertreff for seniorer i omsorgsboligene på Gjestad 
              Kl. 1700-1830, Gjestad kafé 
              Kaffekos og spilll. 
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 
 
 

 
Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 
 
 
Fredag 7. sept.    «60 og 70 tallet - for swingende!» kl. 1200-1230, Gystadmyr kafé    
              Dæhli/Berger duo spiller «nye» sekstitallslåter, men de har også med låter 
              både fra søttitallet. Vi får høre melodier fra bla. The Carpenters, Anna  
              Lena Løfgren, Beatles, Rolling Stones og de norske 70-talls trubadurene 
              for å nevne noe. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
Mandag 23. sept.   Ettermiddagskino kl. 1700, Gystadmyr kafé 
              Vi viser ”Mamma mia”. Enkel servering. 
              Inspirert av historiene i ABBAs sanger, er det laget en film som hyller    
              mødre og døtre, gamle venner og det å finne en ny familie. Dette er     
              "blockbuster"-musikalen sett av mer enn 30 millioner, i 170 byer på  
              8 forskjellige språk. Om en brud, hennes mor og tre mulige fedre. 
              Full av sanger fra ikoniske ABBA med sangene du vet at du elsker. 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 
 



Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
 
Mandag 3. sept.   «60 og 70 tallet - for swingende!» kl. 1230-1300, Hellen kafé 
              Dæhli/Berger duo spiller «nye» sekstitallslåter, men de har også med låter 
              både fra søttitallet. Vi får høre melodier fra bla. The Carpenters, Anna  
              Lena Løfgren, Beatles, Rolling Stones og de norske 70-talls trubadurene 
              for å nevne noe. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
Mandag 3. sep.    Hyggekveld m/ Civitan Hellen kafé kl. 18:00 
              Underholdning. Bevertning. Loddsalg. Fri entré. 
 
 
 
 
 
Onsdag 12. sep.   Filmkveld kl. 1600, Hellen kafé 
              Vi viser ”Siste resept” m/ Per Fugelli, en film fra 2018 av Erik Poppe. 
              Samfunnet var hans pasient, hele landet hans skrivebord, og mediene   
              hans konsultasjonsrom. Som vår kollektive fastlege har han snakket i    
              store, vakre, bokstaver, og gjerne i krigstyper, om helsa vår. Samfunns- 
              debattanten og sosialmedisineren Per Fugelli ble det siste halvannet året 
              fulgt tett av filmskaper Erik Poppe, og resultatet er et meget personlig,   
               tankevekkende og humoristisk portrett.  
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 

Tur- og aktivitetstips 
 
1. mai – sept .    Stolpejakten 2018 
             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 
 
 
17. mai-23. sept.  O-postjakten 2018 
             En utmerket mulighet til å bli kjent i Ullensaker og nærliggende skogs 
             terreng. Konvoluttene selges på: Intersport Kløfta (tidligere G-sport),  
             Informasjonen på Jessheim storsenter, G-Max Jessheim.  
             Arr: Ullensaker Orienteringslag www.ullensakerorienteringslag.no 
 
25. aug.        Sykkelrebus 2018 i Ullensaker  
             Fram med sykkelen, på med hjelmen - her er høstens sykkelrebus!  
             Tema for høstens poster er forsamlingslokaler i kommunen. 
             Informasjon om postene: www.facebook.com/SykkelbyenJessheim/       
             Arr: Sykkelbyen Jessheim 
 
 
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 



Kommer…  
 
Torsdag 4. okt.    Verdensdagen for psykisk helse – «Tankemester» foredrag  
              v/ polfarer Steffen kl. 1800, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Polfarer Steffen Dahl holder foredrag om sin tur til Nordpolen og Sørpolen. 
              Etter denne turen opplevde han utfordringer med angst og depresjon. I   
              foredraget "Tankemester" deler han oppskriften på hvordan han lærte seg 
              å håndtere hverdagen med angst og depresjon. Fri entré. Enkel servering  
              Arr: Frivilligsentralen, Mental Helse Ullensaker, Ullensaker kommune  
 
Torsdag 11. okt.   Ragnhild Hemsing & Tor Espen Aspaas  
              kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
              Klassisk konsert på Herredshuset. «Har Beethoven noe til felles med  
              Myllarguten og norsk folkemusikk? Mer enn man skulle tro! Ragnhild    
              Hemsing, en av våre fremste unge fiolinister, og pianist Tor Espen Aspaas 
              viser dette ved å spille verker av både Beethoven, Grieg og tradisjonell   
              norsk folkemusikk. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 

Onsdag 17. okt.   Bedriftsbesøk på Arcus  
              Avreise fra Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 13.00/ Kløfta st. kl. 13.15 
              Kr. 700 inkl. omvisning, smaksprøver, middag og bus 
              Bindende påmelding innen 10. oktober 
              tlf. 66 10 84 38/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Fredag 19. okt.    Matinékonsert; Kai Robert Johansen - Det er lov å være blid 
              kl. 1800, sal Vesong, Ullensaker kulturhus 
              Sanger, trompetist og entertainer Kai Robert synger Jens Book-Jenssen- 
              slagere, leder allsangen og serverer gode, gamle trompetsvisker på sin  
              sølvtrompet. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Fredag 25. okt.    Syng liv i ditt liv - Hans Børli-forestilling med Erik Lukashaugen 
              kl. 2000, Herredshuset 
              Den kritikerroste konsertforestillingen "Syng liv i ditt liv" markerer at det er 
              100 år siden den populære lyrikeren og tømmerhoggeren Hans Børli ble  
              født. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Fredag 26. okt.    Jenter - og tørre høner! kl. 1900, Jasseimr, Ullensaker kulturhus 
              Ullensaker Teater inviterer til den underholdende komedien Jenter - og   
              tørre høner. Stykket handler om Frøydis og Birgitte, to meget forskjellige  
              damer som ender opp med å bo under samme tak, noe fører til mange   
              uforutsette situasjoner og mye humor. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
              
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

12.—21. okt.      Livsglededager 2018 i Ullensaker  
              Livsglededager i Ullensaker skal fylles  med aktiviteter og arrangement   
              som gir mennesker  glede, begeistring og  lykke. Livsglededagene er for  
              alle aldersgrupper men med hovedvekt på seniorer.  
               
              Programmet legges ut på www.ullensaker.kommune.no i uke 40.  
              Programmet sendes også alle husstander i Ullensaker, i tillegg vil det    
              være tilgjengelig på bl.a. bibliotekene, servicetorget, foajeen kulturhuset  
              og informasjonen på Jessheim storsenter.   
              Arr: Ullensaker kommune v/ Kultur, Frivilligsentralen 



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 Kino 
For kinoprogram se www.ullensakerkino.no 
Billetter kan kjøpes i kiosken på kulturhuset fra kl. 1200 på hverdager og fra 30 min. før  
første forestilling i helgene, billettautomat i foajeen eller Internett.  
Seniorkino— annenhver onsdag kl. 1330 

Ullensaker Bibliotek  
• Lesesirkel for voksne; utvalgte mandager kl. 1300, Jessheim bibliotek 
• Komma´- litteratur og kultur i fokus; siste mandag i mnd. Kl. 1300, Jessheim bibliotek 
• Bok-kaffe; onsdag kl. 1200, Kløfta bibliotek 
Mer info: www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 



Frivilligsentralen i Ullensaker  
 
•  

• Bingo: 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 



SPØRSMÅL?  
 
Ullensaker kommune, Enhet kultur v/ Kathrine Øynebråten tlf. 66 10 81 94 
E-post: ko@ullensaker.kommune.no  
Se også www.ullensaker.kommune.no/senior 
 
NB! Forbehold om endringer i programmet 

Pensjonistforeninger og andre 
 
• Fagforbundet Ullensaker - Pensjonistutvalget 
    Kontakt: Roar Kjus tlf. 902 09972 / E-post: roarkjus@online.no 
• Forsvarets Seniorforbund avdeling Gardermoen 
    Kontakt: Tore Imsgard tlf. 907 94 335/ E-post: t-imsga@online.no  
• Forsvarets Seniorforbund avdeling Øvre Romerike  
    Kontakt: Harald Blakseth tlf: 416 99 745/ E-post: oevreromerike@fsforb.no 
• Gardermoen Pensjonistforening 
    Kontakt: Evy Westerheim tlf. 480 03 913/ E-post: evy.westerheim@gmail.com 
• Kløfta Eldretreff 
    Kontakt. Tove Stenvik Nilsen tlf. 63 98 18 65 
• Kløfta Pensjonistforening 
    Kontakt: Olav Kollberg tlf. 911 46 934/ E-post: olavkoll@gmail.com 
• LOP Øvre Romerike lokallag (Landslaget for Offentlige Pensjonister) 
    Kontakt: Petter Olsen /E-post: pegeolsen@gmail.com  
• Seniorklubben Avinor - Gardermoen 
    Kontakt: John Breifjell tlf. 63 82 04 45 
• Øvre Romerike Pensjonistuniversitet 
  Kontakt: jogi-ba@online.no / www.pu-jessheim.no  
 

Interessegrupper for seniorer 
 
• Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum 
    Kontakt: Odd Gunnar Olsen tlf. 907 87 420/ E-post: od-gunno@online.no  
• Ullensaker Eldreråd 
    Kontakt: leder Jan Bye Iversen tlf. 924 48 993 / E-post: jbye@online.no 
• De Eldres Boligsparingsklubb (DES) Ullensaker 
    Kontakt: Jorun Ringen tlf. 48 09 55 97/ E-post: jorun.ringen@hotmail.com  


