
31. aug.—8. sept.  Nyhet! Friluftslivets uke 2019 
              Sammen med lag og foreninger ønsker Ullensaker kommune å feire norsk 
              natur og vise hva det nære friluftslivet i Ullensaker har å by på.  
              For smakebiter av årets program se egen side i denne folderen. 
              For fullt program se www.ullensaker.kommune.no 
              Arr: Ullensaker kommune i samarbeid med lag/foreninger og andre  
              frilufts aktører 
 
Søndag 1. sept.    Gardermoen Revival 2019 kl. 1100-1600,  
              Forsvarets flysamling & Ullensaker museum, Sør Gardermoen 
              Vi møtes igjen til vintagefestival på Gardermoen. Festivalen for alle dere   
             som er glad i gamle biler, fly, musikk og mote fra etterkrigstiden.   
              Program 
              - Underholdningsvogna, sist sett på TV Norges "All Together Now",  
                 kommer sammen med Jessheims eget storband Travelin' Storband.  
              - Ullensaker Museum avholder "Barnas Dag" denne dagen og tilbyr  
                 aktiviteter og historiske glimt fra vårt område til glede for store og små. 
              - Romerike Gammelbilklubbs "Romeriksløpet" danner en perfekt ramme   
              for dagen med nærmere hundre blankpolerte kjøretøy og ekvipasjer.  
              - Ullensaker korforening stiller i tidsriktig antrekk og synger hits fra  
               perioden 
              - Fretex stiller med ny og utvidet stand og hjelper deg å finne din vintage-  
              stil 
              Arr: Gardermoen revival, Ullensaker museum, Romerike gammelbilklubb 
 
Tirsdag 3. sept.    Kløfta Kulturkafè: "Fly me too the moon"               
              kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
              Frikk Heide-Steen synger Frank Sinatra låter. 
              Bill: 70 inkl. servering. Utlodning. Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  
              www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Tirsdag 3. sept.    Kåseri v/ Mads Ljøgodt kl. 1800, Lykkebo 
              Jim Oddwinds spiller til dans. Entré kr 100. 
              Arr: Gardermoen pensjonistforening 
 
 
 
Torsdag 5. sept.    Valganalyse for lokalvalget på Øvre Romerike  
              kl. 1130-1300, Ullr, Ullensaker kulturhus               
              Foredrag v/ valganalytiker og statsviter Svein Tore Marthinsen.  
              Fra kl. 1130 er den anledning for kjøp av kaffe og vaffel kr. 40. 
              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 
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Fredag 6. sept.    Pernille Sørensen - Kultur kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Pernille Sørensen er endelig tilbake med en ny solo-forestilling! Det har   
              gått åtte år siden kritikerroste «Flink pike». Siden sist har Pernille blant    
              annet vært lagleder i «Nytt på nytt», spilt i Side om side på NRK1 og blitt   
              kåret til årets morsomste av folket under komiprisen i 2016. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 7. sept.    Kulturkafèen: Visebølgen 60-70-tallet v/ Roger Kristiansen 
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus    
              Alle oppfordres til å synge og tralle med. 
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
7. - 15. sept.      Kulturminnedagene 2019  
              Årets tema: Fremtidens kulturarv 
              Sammen med lag og foreninger ønsker Ullensaker kommune å markere  
              Kulturminnedagene . For program se egen side i denne folderen eller     
              www.ullensaker.kommune.no 
              Arr: Ullensaker kommune i samarbeid med lag/foreninger  
               
 
Tirsdag 10. sept.   Damens Aften—Helene Sandvig  kl. 1900, Herredshuset 
              Helene Sandvig forteller om det å være nær pårørende til en med  
              demens. Helene Sandvig er journalist og er ansatt i NRK. Hun er bl.a.    
              kjent for sitt program "Helene sjekker inn".  Loddsalg.  
              Bill: 100. Vipps til 95267252/ 90037119 eller kontant i Blomsterstua  
              Arr: Damenes aften 
 
Onsdag 11. sept.   Bok-kaffe:  Bildeglimt fra 1994 - Rundt omkring i Ullensaker  
              kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Grethe Sørli Ljøgodt viser oss, gjennom sine egne bilder fra Ullensaker,   
              hvor mye som har forandret seg på kort tid. Bli med på en interessant og  
              morsom «reise» gjennom bygda vår!  
              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 12. sept.  Boxism—Danseforestilling kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
              En eksplosiv danseforestilling om å bryte menneskeskapte grenser.      
              "Boxism" forener noen av Norges fremste dansere innen hiphop, samtids  
              dans, break og jazz. Hvilken sjanger eller "boks" kan denne forestillingen  
              da plasseres i? Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Fredag 13. sept.   Rigmor Galtung - Syltynn, topptrent & dønn ærlig! 
              Kl. 1900, Kulturbanken Kreti og Pleti 
              En av våre mest folkekjære komikere er endelig tilbake med nytt        
              solo  show! Rigmor Galtung er 50 år i år og dette feires med en  
              humoristisk forestilling. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 
 
 
Fredag 13. sept.   Halvor Johansson - Ta dere sammen! kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Stand Up Norge er stolte av å presentere «Ta dere sammen!», Halvor  
              Johanssons første soloforestilling. Halvor er kjent fra Latter i Oslo,  
              sendinger på Radio Rock og videospalten "Ta deg sammen" - og denne   
              mannen er på vei mot å bli en av landets mest populære standup-      
              komikere.  Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  

https://www.ullensaker.kommune.no/Global/Ullensaker kommune/Ull Plan, kultur og teknisk/Kultur og Fritid bilder/Kulturminner/Kulturminnedagen logo_ehd2.gif


Lørdag 14. sept.   Nyhet! Global Gathering kl. 1000-1600, Torget, Jessheim storsenter 
               Festivalen vil by på en kombinasjon av internasjonalt store artister  
              sammen med lokale artister. En av dem er Sidiki Camara fra Mali. Det blir  
              også en rekke boder med mat fra ulike land.   
              Arr: Ullensaker kommune v/ kultur www.ullensaker.kommune.no 
 
Lørdag 14. sept.   Kulturkafèen: Kommunevalget v/ valganalytiker og statsviter Svein   
              Tore Martinsen kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus    
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 14. sept.   A Fabulous tribute to ABBA - Voulez Vous  
              kl. 1830, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Voulez Vous har lidenskap for ABBA og leverer et ABBAshow av ypperste  
              klasse både musikalsk og visuelt. Allsang og høy partyfaktor, presentert av 
              dyktige musikere, tar publikum med på en tidsreise de sent vil glemme!  
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 
 
Mandag 16. sept.   Lesesirkel kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek  
              Dagens bok: Den underjordiske jernbanen av Colson Whitehead  
              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 
 
16. sept.—28. okt.  Nyhet! Fargeklatten – tegne og fargeglede for hjemmeboende  
              seniorer, mandager kl. 1200-1400, Frivillighetens hus 
              Du trenger ikke å kunne tegne/male fra før. Ullensaker kunstforening vil   
              veilede. Det viktigste er å møtes og ha det hyggelig. Du får låne tegne/   
              malerutstyr. Enkel servering. Gratis. Spørsmål eller hjelp til transport –    
              kontakt Frivilligsentralen. Ingen påmelding. Vi håper du kommer! 
              Arr: Ullensaker kunstforening, Ullensaker kommune, Frivilligsentralen 
 
Mandag 16. sept.   Åpent møte om brannforebygging kl. 1800-2000, Frivillighetens hus 
              Vi får besøk av representanter fra Øvre Romerike brann og redning som   
              vil fortelle og kunne svar på spørsmål. Enkel servering. Fri entré.  
              Arr: Frivilligsentralen, Mental Helse Ullensaker 
 
 
 
 
17.—19. sept.     Digital festival 2019, Jessheim bibliotek 
              Datakurs, slektsforskning, datahjelp, veiledning, data Detox.  
              For program se egen side i denne folderen eller 
               www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
              Arr: Ullensaker bibliotek 
 
 
 
18.—20. sept.     Høsttur til bl.a. Langedrag naturpark  
              Vi besøker bl.a. Langedrag naturpark. Overnatting på Pers Hotell Gol. 
              Pris kr. 3.500 for dobbeltrom/ kr. 3.900 for enkelt rom. 
              Fortløpende påmelding: Frivilligsentralen v/ Rita Fjeld Hovden  
              tlf. 66108438 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 



Torsdag 19. sept.  Lesesirkel kl. 1800-1900, Kløfta bibliotek  
              Dagens bok: Den underjordiske jernbanen av Colson Whitehead  
              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 
 
Torsdag 19. sept.  Trine Rein med band kl. 2000, Ullensaker kulturhus 
              I 2019 markerer Trine Rein 25 år som internasjonal artist. Hun er kjent for  
              sine musikalske krumspring, fra de nakne og sårbare poplåtene til heftig   
              rock, med en stemmeprakt få kan måle seg med. I år er Trine en av  
              deltakerne i TV2 suksessen "Hver Gang Vi Møtes" og nylig slapp hun     
              singelen «Where do we go» en duett med Ole Børud.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Fredag 20. sept.   Matinéforestilling: Underholdningsvogna presenterer:  
              «Nylonstrømpa, - da mor ble sexy!» kl. 1300, Ullensaker kulturhus 
              En forestilling fylt med teater, humor, energi, musikk og sang av høyeste   
              kvalitet og vi garanterer vårt publikum en fornøyelig opplevelse! Det blir   
              gode slagere så vel som nyskrevne låter som feirer 80-årsjubilanten  
              Nylonstrømpa. En hyllest til hardtarbeidende husmødre og deres dagligliv  
              og drømmer rundt midten av forrige århundre. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Lørdag 21. sept.   Kulturkafèen: Gamle viser vi minnes v/ Duo miks  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus    
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 21. sept.   Markering av Verdens Alzheimer-dag  
              Kl. 1200-1400, Frivillighetens hus 
              Alle interesserte er velkomne til åpen gratis kafé. Det blir musikk, allsang,  
              utlodning, kaffe og kake. Du vil treffe de som jobber på Hjerterommet  
              dagsenter, Demens koordinator og representanter fra Demensforeningen.  
              Spørsmål? 66108618/ 66108659.NB! erstatter Hjerterommets lørdagskafe  
              Arr: Ullensaker kommune, Ullensaker demensforening 
 
Lørdag 21. sept.   Alexander Rybak—10 år med eventyr kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
              Alexander Rybak feirer 10 år med eventyr med en showkonsert med  
              blanding av klassiske perler og kjente sanger fra TV. Med seg har han  
              sopran Violetta Peschanskaya og pianist Stefan Zlatanos. Det blir  
              virtuositet og humor, rørende øyeblikk, og til og med allsang.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Lørdag 21. sept.   Cash Commitment kl. 2100, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Cash Commitment tilbake på Kreti & Pleti med  sin akustiske hyllest til    
              Johnny Cash og June Carter! Kvelden byr på klassikere fra en lang  
              karriere, deriblant de magiske duettene og noen nye godbiter. 
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 
 
Søndag 22. sept.   CARMEN - Teaterkonsert kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
              Med utgangspunkt i den berømte operaen Carmen av Georges Bizet,  
              fortelles historien om Carmen og Don José. Alle de kjente opera-ariene er  
              med, og den originale handlingen veves inn i et delvis nyskrevet materiale. 
              Dette er komprimert musikkteater i en enkel visuell setting, med Didrik    
              Solli-Tangen, Natalia Kawalek, Espen Beranek Holm m.fl. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  



Mandag 23. sept.   Kommà: Fra blåstrømper til rødstrømper  
              kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek 
              Våre kvinnesakspionerer sognet i all hovedsak til det borgerlige partiet    
              Venstre. Arbeiderkvinnebevegelsen ønsket ikke å samarbeide med dem.  
              Forfatter, skribent og samfunnsdebattant Bodil Christine Erichsen belyser  
              konflikten og drøfter hvorfor og hvordan den toneangivende kvinne-     
              bevegelsen på 1970-tallet ble rød.  
              Arr: Ullensaker Bibliotek www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Tirsdag 24. sept.   Foredrag om små trær i hagen kl. 1845, Jessheim bibliotek 
              Foredrag v/ Tommy Tønsberg om små trær i hagen.  
              Arr: Ullensaker hagelag www.facebook.com/Ullensakerhagelag  
 
 
Onsdag 25. sept.   Gåtur til Sørbystua, Borgen. Oppmøte kl. 1100 v/ Alfhallen, Borgen  
              Turleder Trond Skedsmo. Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å  
              bite i og noe å sitte på. Ingen påmelding. Gratis deltakelse.  
              De som bor nær turstedet, kan kontakte Trond for nytt møtested. 
              tlf. 959 36 706 / trond@borgeborgere.no 
              Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 
 
Onsdag 25. sept.   In memory of Elvis Gospel vol.2 kl. 1900, Ullensaker kirke 
              Paal Flaata, Stephen Ackles og Vidar Busk fortsetter suksessen etter den  
              eventyrlig mottakelsen de fikk i 2018! Nærmere 80 konserter og ute-     
              luk kende strålende omtale i media. Tidlig ble det bestemt at det ville bli en 
              oppfølger og nå er det klart for "In Memory of Elvis Gospel - vol.2". 
              Arr: Ullensaker menighet www.kirken.no/ullensaker 
 
Onsdag 25. sept.   Tematur til Trandumskogen. Oppmøte Trandumskogen kl. 1630 
              Under 2. verdenskrig foregikk det henrettelser i Trandumskogen. I dag er  
              skogen et minnested for dem som mistet sine liv der. Formidler fra  
              Ullensaker museum 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 mia.no/ullensaker/ 
 
 
Torsdag 26. sept.  Alle får—Enda mer kl. 1930, Ullensaker kulturhus 
              Hvorfor gi seg etter 20 år? Geir Ove Bredesen er tilbake med oppfølgeren  
              til fjorårets suksess «Alle får – 20 år på høye hæler». Og, denne gangen   
              drar han det hele litt lenger!  Med både liveband og gjester tar Geir Ove   
              oss med på en musikalsk genre-reise som «toucher» innom alt fra  
              musikaler til rock. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Lørdag 28. sept.   Guren Hagen—60 år 60 sanger kl. 2000, KaffeDilla 
              12. januar 2019 fylte Guren Hagen 60 år. I den forbindelse har han valgt å 
              gjøre litt stas på seg selv ved å samle cirka halvparten av sine innspillinger 
              mellom to permer. Denne kvelden spiller han et utdrag av disse. 
              Arr: KaffeDilla 
 
Lørdag 28. sept.   Kulturkafèen: Markering av Den Internasjonale Eldredagen         
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus    
              - Velkommen v/ leder Ullensaker Eldreråd Jan Bye Iversen 
              - Hilsen til Ullensakers seniorer v/ ordfører Tom Staahle 
              - Jubileumsjazz - 50 år med Melby, Svendsen, Henriksen & Bakke 
              Servering av kaffe og kake. Fri entré Fri entré.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 



 
Lørdag 28. sept.   Circus Blunck kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Øivind Blunck oppsummerer sin fantastiske karriere i showet «Cirkus     
              Blunck», der det både blir gjensyn med klassiske numre og karakterer og  
              nye påfunn. Med sin store stemme og treffsikre komiske talent byr Øivind  
              Blunck på et storartet show du ikke vil gå glipp av.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 
 
 
 

Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 

 
 
31. aug—8. sept.    Vi markerer ”Friluftslivets uke” 
               Følg med på oppslag! 
 
  
 
 
 
Mandag 2. sept.    Markedsdag kl. 1130-1300, uteområde 
               Salg og underholdning. 
 
 
 
             

Onsdag 4. sept.    Nyhet! ”Strandfest” for seniorer  
               kl. 1100-1300, uteområdet på Romerike folkehøgskole 
               Underholdning v/ Underholdningsvogna. Muligheter for å delta på      
               ”strandaktiviteter”. Servering av ”paraply drinker”, grillpølser, kaker, frukt  
               & kaffe Gratis. Ingen påmelding. 
               Arr: Ullensaker kommune, Frivilligsentralen 
 
Fredag 6. sept.     Og musikken var ved Finn Ludt kl. 1200-1230, Gystadmyr kafè 
               Prøysens varme barnesanger fikk Finn Ludts tonefølge, og gjorde  
               dermed Lillebrors vise, Cirkusvisa og Pelles Bursdag, til en del av vår    
               hverdag. I 2018 var det hundre år siden han ble født, og det er laget en  
               cabaret med mange av hans mest kjente melodier, og bundet  dem  
               sammen med et kåseri om hans liv og virke. Fri entré.  
               Arr: Akershus musikkråd 
 
Mandag 9. sept.    Cowboyfest kl. 1130-1300, Gystadmyr kafè 
               Servering av chili con carne og foccacia. Underholdning. 
               Ingen påmelding.  
 
 
 
 
Mandag 9. sept.    Ettermiddagskino kl. 1700, Gystadmyr kafé 
               Film annonseres på bo– og aktivitetssenteret.  
               Enkel servering 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



 
Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
 
Mandag 2. sept.   Og musikken var ved Finn Ludt kl. 1230-1300, Hellen kafè 
              Prøysens varme barnesanger fikk Finn Ludts tonefølge, og gjorde dermed 
              Lillebrors vise, Cirkusvisa og Pelles Bursdag, til en del av vår hverdag. I   
              2018 var det hundre år siden han ble født, og Akershus musikkråd har  
              laget en cabaret med mange av hans mest kjente melodier, og bundet    
              dem sammen med et kåseri om hans liv og virke. Fri entré.  
              Arr: Akershus musikkråd 
 

Onsdag 4. sept.   Nyhet! ”Strandfest” for seniorer  
              kl. 1100-1300, uteområdet på Romerike folkehøgskole 
              Underholdning v/ Underholdningsvogna. Muligheter for å delta på       
              ”strandaktiviteter”. Servering av ”paraply drinker”, grillpølser, kaker, frukt   
              & kaffe Gratis. Ingen påmelding. 
              Arr: Ullensaker kommune, Frivilligsentralen 
 
 
Tirsdag 17. sept.   Hyggekveld kl. 1800, Hellen kafè 
              Underholdning. Bevertning. Fri entré.  
              Arr: Røde Kors Ullensaker 
 
 
 
Onsdag 18. sept.    Sang og musikk v/ Bente Brønmo kl. 1100, Hellen kafè 
               Hyggetreff. Servering av kaffe og kaker. Fri entré. 
 
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 

Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
 

Onsdag 4. sept.    Nyhet! ”Strandfest” for seniorer  
               kl. 1100-1300, uteområdet på Romerike folkehøgskole 
               Underholdning v/ Underholdningsvogna. Muligheter for å delta på      
               ”strandaktiviteter”. Servering av ”paraply drinker”, grillpølser, kaker, frukt  
               & kaffe Gratis. Ingen påmelding. 
               Arr: Ullensaker kommune, Frivilligsentralen 
 
Fredag 6. sept.     Og musikken var ved Finn Ludt kl. 1030-11100, Gjestad kafè 
               Prøysens varme barnesanger fikk Finn Ludts tonefølge, og gjorde  
               dermed Lillebrors vise, Cirkusvisa og Pelles Bursdag, til en del av vår    
               hverdag. I 2018 var det hundre år siden han ble født, og det er laget en  
               cabaret med mange av hans mest kjente melodier, og bundet  dem  
               sammen med et kåseri om hans liv og virke. Fri entré.  
               Arr: Akershus musikkråd 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



 Friluftslivets uke 2019 i Ullensaker 

31. august — 8. september  

 

 

 

Noen smakebiter... 

 
Søndag 1. sept.    Kom deg ut dagen og Soppens dag kl. 1200-1500  
              Oppmøte: Mogreina kirke kl. 1200 
              En aktivitetsdag med masse ulike aktiviteter. Soppkontroll.         
              Arr: Ullensaker turlag www.facebook.no søk: Ullensaker turlag 

 

Søndag  1. sept.   Guidet omvisning på 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 2. sept.   «Mjøstråkk» – Bli med på spasertur! Fortløpende påmelding 
              Lyst til å bli med til Morskogen og spasere en tur på "Mjøstråkk" 
              Avreise kl. 1100 med buss fra Jessheim stasjon. Ta med mat og drikke. 
              Utlodning. Gratis deltakelse. Arrangementet en del av Friluftslivets uke. 
              Påmelding: frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
              Arr: Frivilligsentralen i samarbeid med Ullensaker turlag  
 
Tirsdag 3. sept.    Tur til Hvamsetertjernet 
              Oppmøte kl. 1800 v/ saga til Erik Ruud, Vettalsvegen  
              Turleder: Trond Skedsmo. Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe,   
              noe å bite i og sitte på. Ingen påmelding. Gratis deltakelse. 
              Parkering v/ saga til Erik Ruud i Vettalsvegen  
              Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 
 
Tirsdag 3. sept.    Lavterskeltur kl. 1800-2000. Oppmøte: Skogmo skole 
              Ønsker du å lære deg grunnleggende ferdigheter om friluftsliv—og bli   
              inspirert til å gå tur? Bli med på tur i nærområdet, tempo og lengde  
              tilpasses turdeltakerne. Gratis deltakelse.  
              Arr: Ullensaker turlag www.facebook.no søk: Ullensaker turlag 
 

Onsdag 4. sept.   Nyhet! ”Strandfest” for seniorer  
              kl. 1100-1300, uteområdet på Romerike folkehøgskole 
              Underholdning v/ Underholdningsvogna. Muligheter for å delta på     
              ”strandaktiviteter”. Servering av ”paraply drinker”, grillpølser, kaker, frukt 
              & kaffe Gratis. Ingen påmelding. 
              Arr: Ullensaker kommune, Frivilligsentralen 

 

Torsdag 5. sept.   Foredrag v/ Tursøstrene Stine og Hege Schultz  

              kl. 1800-1900, Jessheim bibliotek 

              Tursøstrene forteller om Kortreist-prosjektet, om den nære natur m.m. 

              Søstrene har blitt tildelt Friluftsprisen 2017 og kåret til årets Villmarking  

              2017. Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim 

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



               Kulturminnedagene 2019 i Ullensaker 

                
                       Årets tema:  "Fremtidens kulturarv ” 

 

5. og 11. sept.      Strikkeoppskrifter fra perioden 1880-1970 

               Torsdag 5. september kl. 1900-2100, Jessheim bibliotek 

               Onsdag 11. september kl. 1900-2100, Kløfta bibliotek 

               Bildeforedrag v/ Eva Hodneland som har dypdykket i Universitets- 

               bibliotekets digitale arkiver. Fri entré. 

               Arr: Ullensaker husflidslag www.ullensaker-husflidslag.no      

 

Lørdag 7. sept.     Nyhet! Matfestival ”MAT—Tradisjon i Sentrum”  

               kl. 1100-1500, Frivillighetens hus 

               Matfestivalen "MAT - Tradisjon i Sentrum" arrangeres for første gang   

               og vil sette fokus på gamle og nye tradisjoner knyttet til mat og drikke.  

               Arr: Ullensaker kommune v/ kultur, Ullensaker frivilligsentral  

 

8. og 15. sept.      Ullensaker museum åpent kl. 1100-1600 
               Les mer mia.no/ullensaker 
 
 
Onsdag 11. sept.    Gåtur på Teigen, Jessheim. Oppmøte kl. 1100 v/ Alfhallen, Borgen  
               Turleder Trond Skedsmo. Husk godt fottøy. Ta evt. med kaffe, noe å   
               bite i og noe å sitte på. Ingen påmelding. Gratis deltakelse. Bor du i    
               nærheten av turstedet? kontakt Trond for nytt møtested 95936706     
               trond@borgeborgere.no Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 
 
Fredag 13. sept.    Skrivergården Hovin—foredrag og huskonsert 
               kl. 1300 og 1830, Hovinvegen 4, Sand 
               Foredrag v/ Trine Grønn Iversen og Halvor Tangen.  
               Musikkinnslag v/ Mads Wighus. Bill: 270.  
               Arr: Ullensaker museum mia.no/ullensaker 
 
Lørdag 14. sept.    Historisk familiedag på Raknehaugen kl. 1300-1500  
               Parkering ved Hovin skole. I tillegg til ulike aktivitetene er det følgende  

               program:               

               1300: Felles avmarsj fra p-plassen v/ Hovin skole til Raknehaugen 

               1400: Showkamp v/ Ullr vikinglag hvor de kjemper på liv og ære 

               1500: Guidet tur fra Raknehaugen til Hovin kirke, et område med flere  

                           gravhauger og rester etter  bygninger fra vikingtida 

               Servering av vikingsuppe, pølser, kringle, saft og kaffe. Gratis. 

               Arr: Raknehaugens venner, Barnas turlag Ullensaker, Ullr vikinglag 

               Ullensaker bueskytterklubb 

 
Søndag 15 sept.    Båltur med lokalhistorie. Oppmøte: Holt/ Ormstad kl. 1100 
               Turmål: Holtmarka. Turen er ca. 5 km. 
               Arr: Ullensaker turlag www.facebook.no Søk: Ullensaker turlag 
 
 
 

For fullstendig program se www.ullensaker.kommune.no 

https://www.ullensaker.kommune.no/Global/Ullensaker kommune/Ull Plan, kultur og teknisk/Kultur og Fritid bilder/Kulturminner/Kulturminnedagen logo_ehd2.gif


 Digital festival 2019  
 

              Digital festival er en festival for alle som ikke bruker data så mye,  

              eller ikke i det hele datt, men som gjerne vil.  

 

                  

 

 

5, 12, 19, 26. sept.  Datakurs kl. 0900-1200, Jessheim bibliotek  

              Opplæring i alt du trenger, med elever fra Jessheim videregående skole.  

              Påmelding tlf.: 66108204/ biblioteket@ullensaker.kommune.no  

              eller i skranken på Jessheim bibliotek 

 
Tirsdag 17. sept.   Slektsforskning for nybegynnere kl. 1000-1500, Jessheim bibliotek 
              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. 
              Påmelding tlf.: 66108204/ biblioteket@ullensaker.kommune.no  
              eller i skranken på Jessheim bibliotek. 
 
Tirsdag 17. sept.   Digital førstehjelp med Databibliotekaren  
              kl. 1200-1500, Jessheim bibliotek 
              Drop-in data hjelp for alle større og mindre dataproblemer. Har du  
              problemer med oppdateringer, vanskelig datasjargong, vrange apper eller 
              lignende? Databibliotekaren hjelper. 
 
 
 
 
 
Onsdag 18. sept.   Bibliotekets digitale tjenester kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek 
              Vi gir opplæring i bibliotekets digitale tjenester 
              - Bestill bøker på Biblioteksøk 
              - Kvitt deg med lånekortet i Bibliofil 
              - Lån e-bøker med Bookbites 
              - Les aviser og blader i PressReader 
              - Se kort– og dokumentarfilmer i Filmbib 
 
 
Hele uka        Data Detox kl. 1200-1300, Jessheim bibliotek 
              Føler du deg usikker om din tilstedeværelse på nettet? Ta kontroll over   
              datalivet med en Data Detox-kur. 
 

 
 
 

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 



Kommer…   
 
Torsdag 3. okt.     Arbeidet med Alliansens utvidelse og sideblikk på dagens sikker   
              hetspolitiske situasjon, kl. 1130-1300, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Foredrag v/ tidligere Nato ambassadør Jørg Willy Bronebakk.  
              Fra kl. 1145 underholdning og sosialt samvær med anledning til å kjøpe  
              kaffe og vaffel til kr. 40. Foredraget starter kl. 1200. 
              Bill: medl. gratis/ ikke medl. kr. 80. 
              Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no 
 
 

              Markering av Verdensdagen for psykisk helse 
                                         Tema 2019: Gi tid 
                Årets kampanje vil handle om hvordan vi bruker tiden vår. 
 
 
Mandag 7. okt.    Marco Elsafadi kl. 1800, Quality Airport Hotel Gardermoen  
              En prisvinnende foredragsholder og ildsjel som alltid treffer publikum. Han 
              er opptatt av viktigheten av gode relasjoner - både på jobb og ellers i livet. 
              Ingen påmelding. Fri entré. Arr: Natteravnene Jessheim, Ullensaker  
              frivilligsentral, Røde Kors Ullensaker, Ullensaker kommune, Mental Helse 
              Ullensaker, Mental helse ungdom, Quality Airport Hotel Gardermoen  
 
Torsdag 10. okt.   Solveig Kloppen kl. 1800, Frivillighetens hus  
              En sofadialog om vanskelige temaer med Solveig Kloppen.  
              Enkel servering. Ingen påmelding. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker Frivilligsentral, Mental Helse Ullensaker, Røde Kors     
              Ullensaker, Ullensaker kommune v/ psykisk helsevern  
 
Torsdag 10. okt.   Livet som senior. Ny livsfase - nye vaner?  
              kl. 0900-1500, sal Vesong, Ullensaker kulturhus 
              Program 
              - Eldre, alkohol og ensomhet v/ Helga Bognø, prosjektleder  
                              DNT-Edru Livsstil  
                                  - Erfaringer fra praksisfeltet v/ Else Karin Kogstad, Ahus fagleder avd.  
                                     samhandling og helsefremming 
                                   - Rusteamets funksjon og tilbud v/ Rusteamet i Ullensaker 
                                   - Eldre med avhengighetsproblematikk v/ Hiep Tran overlege, psykiater                            
                                     og spesialist i rus og avhengighetsmedisin Trassoppklinikken 
                                   - Min livserfaring og vegen videre v/ AA medlem Torfinn. Sofadialog. 
                                   - Hva med de pårørende? v/ Bjørn Ole Helliksen og Kirsti Henriksen, 
                                     NKS veiledningssenter for pårørende 
                                   Påmelding innen 7. oktober. Servering av kaffe, te frukt. Fri entré.  
                                   Arr: Ullensaker frivilligsentral, Ahus avdeling for samhandling og helse                     
                                   fremming, DNT-Edru Livsstil, Ullensaker kommune  
 
 
Onsdag 9. okt.    New Jordal Swingers kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              New Jordal Swingers er en institusjon i norsk musikkliv. Etter over 40 år i 
              bransjen er New Jordal Swingers Norges lengstlevende og sammen-   
              hengende aktive rock'n roll-band - "survivors" i ordets rette forstand! 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
                                                          



Kommer…  (forts.) 
 
Mandag 14. okt.   Kveldskommá: Erik Bye - mannen med det store hjertet  
              kl. 1900, Jessheim bibliotek 
              Leif Blix og Lars Nygaard presenterer forestillingen ”Erik Bye - mannen   
              med det store hjertet”. Her får du historien om en av Norges første medie-
              helter. Erik Bye viste en stor kjærlighet til ordet, til viser og vers. I fore-   
              stillingen fremføres viser som ”Vårherres klinkekule”, ”En sang under    
              skjorta”, ”Hildringstimen” og ”Skumværsvalsen”. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
19.– 27. okt.      Litteraturfestivalen i Akershus på Ullensaker bibliotek 
                                  En uke full av flotte litterære opplevelser!   
              Noen smakebiter fra programmet i Ullensaker: 

  Mandag 21. okt.  kl. 1300, Jessheim bibliotek:  
                                 Kirsten Muhle ”Mine danske litterære venninner” 

  Onsdag 23. okt. kl. 1900, Kløfta bibliotek: 
                                 Fartein Horgar om norsk kolonihistorie 

  Torsdag 24. okt. kl. 1900, Jessheim bibliotek: 
                                 Bokbad med Kjartan Fløgstad 

              Arr: Ullensaker bibliotek www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Tirsdag 22. okt.    Agder Camerata-klassisk konsert kl. 1300, Ullensaker kulturhus 
              På konsert med Agder Camerata vil publikum få oppleve de fem essen-  
              sielle ledd i fødselen til et nytt stykke klassisk musikk: Komponisten -  
              komponistens idé - notene til stykket - utøveren - publikum. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

 
 

Tur- og aktivitetstips 
 
1. mai –1. nov.   Stolpejakten 2019 
             Ung eller gammel, sprek eller utrent – Opplev nær-område i ditt eget tempo.  
             Mer info: www.facebook.com/stolpejaktenullensaker/ www.stolpejakten.no  
             Arr: Ullensaker Orienteringslag  www.ullensakerorientering.no 
 
 
 
Mai – 1. okt.     O-postjakten 2019 
             Dra på tur når det passer deg. Turorientering lar deg finne naturens ukjente 
             perler når du ønsker det og byr på spenning og opplevelser utenom det   
             vanlige! En utmerket mulighet til å bli kjent i Ullensaker og nærliggende   
             skogsterreng. O-postjakten er et tilbud til folk i alle aldre.             
             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 
 



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  

Museet er som regel stengt i desember måned, og åpner medio januar.  

Museet er åpent alle dager for gruppebestillinger.  

 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 

http://www.filmweb.no/ullensakerkino/


 

Frivilligsentralen i Ullensaker www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

 
 
  

 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 

 Strikkekafé: onsdag kl. 1100-1300, Høvleri kafé. Arr: Ullensaker hudflidslag  

 Seniordans: torsdag kl. 1500-1730, Pakkhuset. Arr: Jessheim seniordans 

 Hobbygruppe: torsdag kl. 1000-1300, Frivillighetens hus 

 Livsgnisten gågruppe: Uansett vær og føre! 

- Tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivillighetens hus 

- Onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole  

 Maleklubb: torsdag kl. 1000-1400, Frivillighetens hus 

 Nærmiljøtreff Kløfta: mandag 1130-1500, Kløfta velhus 

 Dametrim: mandag kl.  1400-1500, Kløfta velhus 

 Vevklubb: annenhver torsdag kl. 1300-1700, Frivilligsentralen 

 Bingo: mandag kl. 1100, Frivillighetens hus 
 

Høvleri kafé er åpen hverdager kl. 1000-1400. Velkommen! 

Adresse: Frivillighetens hus, Sveavegen 36, Jessheim 

 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 

 

http://www.ullensaker.kirkene.net/index.phtml


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 

        Bingo og kaffekos kl. 1100-1300. Kr. 30 pr.brett. Aktivitetssenter 

        Andakt (annenhver torsdag) kl. 1415, Toppen/ kl. 1500, Utsikten 

        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: Sittetrim eller gågruppe kl. 1100-1130 

        Høytlesning for beboerne kl. 1630 – 1730 Arr: Røde Kors Ullensaker  

 Tirsdag:  Sangstund på avdelingene med Sjur kl. 1030-1300 

 Onsdag:  Sittetrim eller gågruppe kl. 1100-1130 

 Torsdag:  Andakt m/kaffe kl. 1700-1730. Kirkekaffe 1. torsdagen i mnd. 

        Kreativ torsdag kl. 1100-1230, dagsenteret 

 Fredag:   Bingo og kaffe kl. 1130, Aktivitetsrommet 2. etg. kr. 30 pr. brett 

       NB! Ikke bingo de fredagene det er fest eller konsert 

 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. 1500-1730, Frivillighetens hus, Sveavegen 36, Jessheim 

  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 

mailto:ullensaker.saniteten@gmail.com


Spørsmål?  

Ullensaker kommune, Enhet kultur v/ Kathrine Øynebråten tlf. 66 10 81 94 

E-post: ko@ullensaker.kommune.no  

Se også www.ullensaker.kommune.no/senior 

 

 

NB! Forbehold om endringer i programmet 

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  

Den Kulturelle Spaserstokken i Ullensaker 
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 Enhet kultur  
utarbeidet en månedlig oversikt over noen av de kulturtilbud i vår kommune som  

også kan passe for seniorer.  


