
Fredag 1. nov.     Susanne Lundeng Trio kl. 2000, Herredshuset 
              Felespiller Susanne Lundeng er en av Norges mest meritterte folke-     
              musikere! Musikken blir omtalt som drivende melankolsk, nedtonet, sår og 
              stormfull. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Fredag 1. nov.     Gaute Ormåsen kl. 2030, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Gaute Ormåsen var i 2003 med i Norges første Idol program. Han tok en  
              hederlig 2. plass like bak Kurt Nilsen.  Gaute har gjort utallige konserter, alt 
              fra juleturneer og prøysenturneer, til turneer med eget materiale.        
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 
 
Lørdag 2. nov.    Kulturkafeen kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Utgår pga. Den Store Kinodagen. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 2. nov.    Den Store Kinodagen, Ullensaker Kino 
              En festdag for publikum med 1/2 pris på kinobilletter og masse aktiviteter  
              og moro. 
              Arr: Ullensaker Kino www.ullensakerkino.no 
 
 
Lørdag 2. nov.    Orgelkonsert kl. 1300, Jessheim kirke 
              Allehelgensaften inviterer kantorene  Jorunn Aasen Devold og Margaux   
              Claire Lamont, til orgelkonsert. Gratis inngang, men mulighet for å gi en  
              gave til det kirkemusikalske arbeidet i Hovin menighet. 
              Åpen kirke kl. 13.00-15.00 med mulighet for lystenning og en kaffekopp og 
              vaffel. Arr: Hovin menighet www.kirkerull.no  
 
Lørdag 2. nov.    Bob Dylan med helt ny vri kl. 1600, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Kom og hør Per Arthur Taugard, Kjetil Lilleaas, Jan Ove Hansen, Petter   
              Barg, Stian Haslie og Vetle Larsen utforske og eksperimentere i Bob  
              Dylans melodiske og tekstlige univers. Uttrykket vil variere fra det nakent  
              lyriske til heftige grooves og utagerende frijazz. Wow!  
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 
 
Søndag 3. nov.    Den enfoldige morderen kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              En vakker fortelling om ondskap sies om denne episke og storslåtte  
              fortellingen fra 30-tallets beintøffe levekår. Vi er på landsbygda i Skåne,  
              nazismen er i frammarsj, og for de som er nederst på rangstigen er livet en 
              kamp for tilværelsen. Til tross for all motgang har stykkets hoved-       
              person,Sven, drømmer - og håp. Men håpet blir til slutt til hat.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
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Mandag 4. nov.    Presentasjon av høstens bøker kl. 1900-2030, Jessheim bibliotek 
              Ark bokhandel presentere et utvalg av høstens bøker. Salg og utlån av    
              bøker, utdeling av premier til vinnerne av SommerLes-kampanjen, samt   
              trekning av noen overraskelser på inngangsbilletten som alle får utdelt    
              gratis. Fri entré. Salg av kaffe og kaker  v/ Ullensaker bygdekvinnelag.  
              Arr: Ullensaker bibliotek 
 
Tirsdag 5. nov.    Foredrag om Leger uten Grenser kl. 1800, Lykkebo 
              Rune Halseth vil holde foredrag om Leger Uten Grenser.  
              Brenni's spiller til dans. Bill: 100. 
              Arr: Gardermoen pensjonistforening 
 
 
Tirsdag 5. nov.    Ekstraforedrag! Ingvard Wilhelmsen - "Konge i eget liv"   
              kl. 2000, Ullensaker kulturhus 
              Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillinger?  
              Det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med, men hvordan vi forholder  
              oss til det som skjer, bestemmer vi selv. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Tirsdag 5. nov.    Kløfta kulturkafè: Per Anders Norengen kl. 1100-1300, Kløfta vel 
              Bill: 70 inkl. kaffe og vafler. Utlodning. 
              Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel 
 
 
 
Tirsdag 5. nov.    Historisk tilbakeblikk på Kløfta kultursti kl. 1900, Borgen klubbhus 
              En kveld med film og foredrag om tilblivelsen og utviklingen av kulturstien. 
              Kaffe og kaker kr. 50. 
              Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 
 
 
Onsdag 6. nov.    Bok-kaffe: Delt leseopplevelse med Guro Bye-Jonsen  
              kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Vi leser en novelle i felleskap og diskuterer den sammen etterpå. 
              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 6. nov.    Temakafè for kreftpasienter og pårørende  
              kl. 1200-1400, Frivillighetens hus 
              Dagens tema: Mestringspoesi - lyrikk i møte med livsutfordringer v/ Guro  
              Skottene  
              Temakafé er ett møtested for kreftpasienter, pårørende og etterlatte på    
              Øvre Romerike. Her kan du møte likesinnede og fagfolk. Vi har fokus på   
              ulike temaer som mestring, humor, kultur, den gode dialogen, aktiviteter   
              og fagtemaer. Enkel servering. Arr: Kreftforeningen, Frivilligsentralen,  
              frivillige i Kreftforeningen, kreftkoordinator i kommunene 
 
Onsdag 6. nov.    Julebord med Damens aften kl. 1800, Herredshuset 
              Elin Vatnar Nilsen forteller om sin historie - om det å vokse opp i ett bakeri 
              til å bli en blogger. Les mer om Elin på krem.no.  
              Vi spiser nydelig julemat og koser oss gjennom kvelden. Utlodning.  
              Billetter kan kjøpes i Blomstetstua, eller Vipps til 95267252, 90037119.  
              Arr: Damenes aften www.facebook.no Søk: Damenes aften Herredshuset 

https://krem.no/


Onsdag 6. nov.    I spennet mellom ”Børs og katedral”, kirke, samfunn og politikk 
              kl. 1900, Jessheim kirke 
              Foredrag ved Ole-Wilhelm Meyer, direktør i Opplysningsvesenets Fond. 
              Arr: Ullensaker kirkeakademi 
 
 
Torsdag 7. nov.    Min jobb som utenriksjournalist v/ journalist Gry Blekastad Almaas 
              kl. 1145-1300, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Foredrag starter kl. 1200. Fra kl. 1145 musikalsk innslag.  
              Kaffe/vaffel fra kl. 1130 kr. 40. Bill: medl. gratis/ ikke medl. kr. 100. 
              Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no 
 
Torsdag 7. nov.    Temakveld: Holdbart - fikse-verksted kl. 1900, Frivillighetens hus 
              Husflidskonsulent Anne Guri Gunnerød kommer og forteller om Norges   
              husflidslags satsningsområde for de neste fire år, hun byr på et  
              entusiastisk og inspirerende foredrag! 
              Arr: Ullensaker husflidslag www.ullensaker-husflidslag.no 
 
Torsdag 7. nov.    Bjølsen Valsemølle kl. 2000, Herredshuset 
              Bjølsen Valsemølle er for tida i gang med innspillinga av sitt 11. album    
              med arbeidstittelen «En fremmed». Høsten 2019 er de også klare for     
              turné. Bjølsens varemerke er melodiøs rock med norske tekster skrevet av  
              bandets vokalist og frontfigur, Trond Ingebretsen. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Torsdag 7. nov.    Lissie—The Piano Tour 2019 kl. 2000, Ullensaker kulturhus 
              Intimkonsert! Lisse har vært i studio og spilt inn nye versjoner av noen av  
              sine største hits! Det har resultert i det nydelige albumet "When I'm Alone:  
              The Piano  Retrospective". Det er duket for en svært intim konsert, hvor   
              publikum får oppleve Lissie på nedstrippet vis og i duoformat. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
8. & 9. nov.       Kristian Valen - "Åsted Valen", Ullensaker kulturhus 
              fredag 8. nov. kl. 1900 & lørdag 9. nov. kl. 1800 
              16 år har gått siden Kristian Valen fikk sitt nasjonale gjennombrudd! I hans 
              nye show får publikum det som forventes av Kristian Valen når han entrer  
              scenen. Både musikalske og verbale imitasjoner som imponerer og Valens 
              herlige humor - et helaftens show som utfordrer lattermusklene - igjen og  
              igjen! Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Lørdag 9. nov.    Historisk tur - slaget på Låke kl. 1100-1400, Nannestadvegen 230 
              Bli med på en spennende tur tilbake i tid, til da Baglerne og Birkebeinerne  
              barket sammen på midten av 1200-tallet. Turleder Karl Henrik forteller og  
              viser oss rundt, på denne spennende og litt annerledes turen.  
              Turen på 2-3 km passer for de fleste. Gratis. Ingen påmelding.  
              Mer info på www.facebook.no Søk: Ullensaker turlag 
              Arr: Ullensaker turlag, Nannestad turlag, Eidsvoll turlag  
 
Lørdag 9. nov.    The Breeze kl. 1500-1700, Kulturbaken Kreti & Pleti 
              En hyllest til JJ Cale og The Tulsa Sound. The Breeze byr også på musikk 
              av band og artister som Lynyrd Skynyrd, John Mayer og Tom Petty & The  
              Heartbreakers.  
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 



Lørdag 9.  nov.    Kulturkafeen: Møt ”Penn & Poesi”  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Forfatterne og skuespillerne Marit Hjorthol Eidem 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 
 
Mandag 11. nov.   Hjernetrening - Foredrag med Kaja Nordengen  
              kl. 1900, Ullensaker kulturhus  
              Dra hjernen opp av sofaen og holde den aktiv hele livet! Opplev foredraget 
              til bestselgende «Hjernen er stjernen» og «Hjernetrening»-forfatter Kaja   
              Nordengen. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 

 

11.– 19. nov.   Nordisk litteraturuke 2019 
              Nordisk litteraturuke er et prosjekt som ønsker å spre høytlesning,  lese- 
              glede og nordisk litteratur i Norden og de omkringliggende områdene.   
              Årets tema: Fest i Nord  
 
 
 
 
Mandag 11. nov.   Lesesirkel kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek  
              Dagens bok: ”Hvis du vil” av den danske forfatteren Helle Helle. 
              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 
 
 
             
Mandag 11. nov.   Festmat i Nord kl. 19.00, Gnist kafé, Ullensaker kulturhus 
              "Festmat i nord" ved Magnus Tvedt-Øresland avdelingsleder i GNIST mat 
              og opplevelser, kafeen i Ullensaker kulturhus. Sang av Isold Hekla og   
              Seniorkoret i Nannestad. Salg av matretter  
              Arr.: Foreningen Norden Eidsvoll, Foreningen Norden Nannestad,  
              Foreningen Norden Ullensaker og Ullensaker bibliotek 

 
Onsdag 13. nov.   Fest i Nordisk lyrikk kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Bok-kaffe ved Berit Nafstad Lyftingsmo. Enkel servering. Fri entré. 
              Arr: Ullensaker bibliotek, Foreningen Norden Ullensaker 

 
 
             
Torsdag 14. nov.   Lesesirkel kl. 1800-1900, Kløfta bibliotek  
              Dagens bok: ”Hvis du vil” av den danske forfatteren Helle Helle. 
              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 
                      
 

 

 

 

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



Onsdag 13. nov.   Håndarbeidskafé kl. 1900, Kløfta bibliotek 
              Vi hygger oss med håndarbeid. Utlodning.  
              Salg av kaffe og kaker. Gratis deltakelse.   
              Arr: Ullensaker husflidslag www.ullensaker-husflidslag.no 
 
 
Onsdag 13. nov.   Allsang med svingende tonefølge kl. 1800, Frivillighetens hus 
              Solosang, piano og allsang i skjønn forening. Wollert Krohn-Hansen på  
              piano. Forsangere; Anna Larsson, Nina Korslund, Trond-Mauritz Akre og  
              Per Espen Jahren. Servering av kaffe og kaker. Gratis adgang. 
              Arr: Allsang i Ullensaker, Frivilligsentralen i Ullensaker 
  
Torsdag 14. nov.   Hemmelig tur med Frivilligsentralen  
              Bli med på en ny spennende dag til et sted, vi ikke har besøkt før.  
              Bill: 650. Avreise: Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 0900, Jessheim  
              stasjon kl. 0905, Kløfta stasjon kl. 0915. Fortløpende bindende påmelding 
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Torsdag 14. nov.   Magnus Grønneberg kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Magnus Grønneberg gjør solokonsert på kulturhuset! Alene med gitaren   
              fremfører han kjente og litt mer ukjente sanger fra hele sin karrière, både i  
              CC Cowboys og som soloartist. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Torsdag 14. nov.   Vocus 50 år! kl. 1930, Herredshuset 
              Jubileumet feires med konsert på Herredshuset. Stein Storsve, som startet 
              klubben, kommer med sitt band Sviskeprinsene. I tillegg får vi høre innslag 
              fra flere Vocusvenner. Bill: 200. 
              Arr. Vocus viseklubb 
 
Fredag 15. nov.    Eva Weel Skram kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Eva Weel Skram har truffet en nerve hos det norske folk, og har virkelig   
              etablert seg som en av landets aller mest folkekjære artister. Nylig slapp   
              hun sitt første album «Finne Heim» med norske tekster til strålende  
              mottagelse.  Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Lørdag 16.  nov.   Kulturkafeen: Ord til rett tid kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Kjente og kjære tekster med fokus på førjulstiden med ettertanke og  
              forventninger. Tekstene er tonesatt, og formidlere er skuespiller og tekst- 
              forfatter Marianne Mørk og musiker og tekstforfatter Philip Kruse.  
              I tillegg blir det underholdning v/ elever fra Ullensaker kulturskole.    
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
16. & 17. nov.     Julemarked kl. 1100-1600, Ullensaker museum 
              På årets julemarked finner du mye forskjellig - både julepynt og julegaver.  
              Det blir gårdsbutikk og vakre håndarbeider. Morsomme nisser og jule    
              godter! Kafeen på museet er åpen. Velkommen til et koselig julemarked!  
              Arr. Ullensaker museum www.mia/ullensaker 
 
Lørdag 16. nov.    Josefin Winther kl. 2100, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              Josefin Winther har siden sin debut i 2006 høstet stor anerkjennelse for  
              sine liveopptredener. Nå debuterer hun med sitt første norskspråklige  
              album, og reiser på Norgesturné for å presentere det.  
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 



Søndag 17. nov.   Historisk tur til Trandumskogen kl. 1200 
              Vandring i krigshistoriske omgivelser.  
              Mer info på www.facebook.no Søk: Ullensaker turlag 
              Arr. Ulensaker turlag 
 
 
Onsdag 20. nov.   Bok-kaffe kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære     
              drypp fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Enkel servering.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek Kløfta   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
 
Onsdag 20. nov.   Allsang med Duomix kl. 1800-2000, Frivillighetens hus 
              Enkel servering. Utlodning. Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
 
Onsdag 20. nov.   Eggum & Sivertsen - VI TO (er ikke Romeo og Julius)  
              kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Ryktet forteller at Eggum og Sivertsen har lagt nye planer, og tatt noen    
              nye  (gitar)grep. Forrige gang de reiste på turné var det med stor suksess  
              og fullsatte saler over hele landet, og nå har altså de to gitarkameratene   
              funnet sammen igjen, og er klare med både nye og gamle sanger. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Fredag 22. nov.    Matiné! Benny Borg - Hele Norges Erik Bye  
              kl. 1300, Ullensaker kulturhus 
              Benny Borg er Norges suverene ener på konsert biografiske forestillinger.  
              Nå gir han deg hele historien om Erik Bye. Med lun humor, varm beund   
               ring og ekte medfølelse synger og forteller Benny Borg om en av sine    
              store helter. Med stor respekt for hans arv skaper Benny Borg et portrett   
              av den  legendariske kunstneren med ord og toner. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Lørdag 23.  nov.   Kulturkafeen: Juletradisjoner v/ Sabine   
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 23. nov.    Dr. Bergland bryter taushetsplikten  
              kl. 1900 & kl. 2100, Ullensaker kulturhus 
              Suksessen som aldri tar slutt! Med denne forestillingen har Jonas Kinge   
              Bergland virkelig etablert seg som en av landets mest populære og  
              kritikerroste standupkomikere. Dr. Bergland tar for seg en rekke tabube   
              lagte temaer han har støtt på i livet som lege, privatlivet eller gjennom en  
              tidlig utviklet evne til kritisk tenkning.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Mandag 25. nov.   Vår jul - Julekonsert kl. 2130, Ullensaker kirke 
              Christian Ingebrigtsen, Maria Arredondo, Torstein Sødal, Gaute Ormåsen  
              og Tine Thing Helseth inviterer deg inn i sitt musikalske univers. Menyen e 
              er skreddersydd for deg som vil senke skuldrene og fylles av juleglede.   
              Arr. Ullensaker menighet www.kirkerull.no 



Onsdag 27. november Torsdag 28. november 

kl. 1030 Røde Kors Huset 
"Solvang" 

kl. 1100 Gjestad avd. Top-
pen 

kl. 1145 Kløfta bo- og 
akt.senter 

kl. 1200 Gjestad bo- og 
akt.senter 

kl. 1300 Gystadmyr bo- og 
akt.senter 

kl. 1330 Østafor 

kl. 1430 Korttid LHL kl. 1600 Frivilligsentralen 

Tirsdag 26. nov.   Husvelsignelse - Forskjeller og likheter mellom Den katolske- og Den  
              norske kirke kl. 1900, St. Gudmunds katolske menighet, Jessheim 
              Pater Rory i Den katolske kirke på Jessheim og pensjonert prost, Bjarne   
              Olav Weider, innleder om liturgien for velsignelse av hus og hjem som er  
              vel kjent blant katolikker. Kirkerådet ga i 2012 unison støtte til ordningen,  
              som ikke handler om åndeutdrivelse eller jakt på spøkelser, men om bønn  
              for mennesker. Arr: Ullensaker kirkeakademi 
 
Tirsdag 26. nov.   Lirekassa—I ord og toner kl. 1900, Folkvang 
              Åse Mørk gir oss sang og lirekassemusikk. I ord og toner får vi historien til  
              dette gamle instrumentet. 
              Arr: Ullensaker historielag 
 
 
Tirsdag 26. nov.   Tradisjonsmat—Julebakst kl. 1900, Hovin skole 
              Denne kvelden blir det typisk norsk julebakst og vi ønsker julestemningen  
              velkommen mens vi smaker og koser oss med en kopp kaffe. Her er det   
              anledning til å prøve seg på litt av hvert.  Kursavgift 100. Les mer  
              på Facebook. Arr: Ullensaker bygdekvinnelag 
 
Onsdag 27. nov.   Bok-kaffe: Bjørn Anfindsen om Håkon Håkonsen  
              kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære     
              drypp fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Enkel servering.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek Kløfta   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Onsdag 27. nov.   Temakafè for kreftpasienter og pårørende—Juleavslutning 
              kl. 1200-1400, Frivillighetens hus 
              Temakafé er ett møtested for kreftpasienter, pårørende og etterlatte på    
              Øvre Romerike. Her kan du møte likesinnede og fagfolk. Vi har fokus på   
              ulike temaer som mestring, humor, kultur, den gode dialogen, aktiviteter   
              og fagtemaer. Enkel servering. Arr: Kreftforeningen, Frivilligsentralen,  
              frivillige i Kreftforeningen, kreftkoordinator i kommunene 
 
Onsdag 27. nov.   Julegaven -  Julekonsert med Trine Rein 
              kl. 1800, Jessheim kirke 
              For syvende gang besøker Trine Rein kirker omkring i Norge med sin  
              sterke og stemningsfulle førjulskonsert Julegaven! I år har hun med seg   
              Good Vibrations Showkor og tre av landets mest rutinerte og kompetente  
              musikere. Sammen kommer dette unike ensemblet til å skape liv, glede og 
              andektighet som seg hør og bør i adventstiden.  
              Arr: Hovin menighet www.kirkerull.no  
 

27 & 28. nov.      Førjulsglede for alle - konsert v/ Hans Arne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Enkel servering. Fri entré. 
              Arr: Røde Kors Ullensaker, Frivilligsentralen, Ullensaker kommune 

https://www.facebook.com/events/2216082252032637/


Torsdag 28. nov.   Jon Niklas Rønning - Jeg reiser alene  kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              "Jeg reiser alene" er en personlig, morsom og gjennomført musikalsk  
              forestilling som inneholder alt du kan ønske deg av et Rønning-show -  
              aktuelle humorviser, store shownumre, underfundige betraktninger og en  
              god dose selvironi.   
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Torsdag 28. nov.   Erlend Bratland—førjulskonsert kl. 1900, KaffeDilla 
              Erlend Bratland var bare 17 år gammel da han vant "Norske Talenter" i    
              2008. Erlend har i flere år solgt ut en rekke førjulskonserter. Nå er han her  
              igjen med sin særegne og kraftfulle stemme, og skal fremføre sine største  
              hits samt kjente og kjære julesanger. Arr: KaffeDilla 
 
29. & 30. nov.     Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland, Ullensaker kulturhus 
              fredag 29. nov. kl. 1900 & lørdag 30. nov. kl. 2000 
              To av landets mest folkekjære artister legger ut på turné sammen.  
              Dagsland og Eidsvåg slår sammen to fantastiske låtsamlinger og publikum 
              kan vente seg en konsertopplevelse for historiebøkene. Det er duket for   
              en stemningsfull, oppløftende og ikke minst gåsehud-fremkallende kveld. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Lørdag 30.  nov.   Kulturkafeen: Underholdning v/ Veslemøy Solberg  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.           
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 30. nov.    Midnattskonsert med Kløfta sangerlag kl. 2300, Ullensaker kirke 
              Arr: Kløfta sangerlag 
 
 
 
 
 
For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 
 
 

Turer — med påmelding! 
 
9. - 11. des.       Førjulstur til Spidsbergseter Bindende påmelding innen 30. november 
              I år reiser Frivilligsentralen til Venabygdsfjellet. Buss, overnatting, 2  
              lunsjer, 1 middag, 1 julebufeet med dessertbord, og 2 frokoster. Besøk i   
              Akevittfjøset i Karlsvogna Fjellbad. Mulighet for kanefart/ hundekjøring.    
              Levende musikk etter middag. Pris i dobbeltrom: kr.3290/ enkeltrom 3890.  
              NB! Alle dobbeltrom har mulighet for enkeltsenger. Påmelding til: 
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Onsdag 5. feb.    Nobels Fredssenter med omvisning kl. 1100 
              Bindene påmelding innen 15. januar 
              Rekesmørbrød/ evt. annet smørbrød og kaffe på Theatercafeen etterpå.  
              Vi tar toget t/r Oslo. Pris kr. 550,- pr. person. Påmelding til: 
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 



Turer (forts.) 
 
Lørdag 22. feb.    Chess - Folketeateret i Oslo Bindende påmelding innen 10. november 
              ABBAs Benny Andersson og Björn Ulvaeus sin første musikal blir endelig  
              satt opp i en fullskalaversjon på Folketeateret. Bill: 800 inkl. billett og     
              transport. Påmelding til: 
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Onsdag 22. april   Norsk Militær Tattoo 2020- Offisiell åpningskonsert i Oslo konserthus 
              Her får publikum en forsmak på tattoostemningen. Dette er en helt unik   
              anledning til å oppleve flere av de beste militærkorpsene i verden på  
              samme konsertscene. Fortløpende påmelding  
              frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

 
 
Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 

 
 
Fredag 8. nov.     Kom så skal jeg vise dere v/ Frode Johansen  
               kl. 1200-1230, Gystadmyr kafè 
               Frode Johansen har siden debuten i 2013 vært en av de mest hardt-    
               arbeidende artistene i visesjangeren i Norge, og har nå etablert seg som 
               en av de ledende artistene i sjangeren. Han har turnert med Kaia Huuse, 
               og Låtskriverne. Han har spilt over 100 konserter i året de siste tre  
               årene, og han har får strålende anmeldelser i både lokal og riksdekkende 
               media.  Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
Onsdag 27. nov.    Førjulsglede for alle—Julekonsert v/ Hans Arne  
               kl. 1300, Gystadmyr kafè 
               Enkel servering. 
               Arr: Røde Kors Ullensaker, Frivilligsentralen 
 
 
 
 
Fredag 29. nov.     Julegrantenning kl. 1130, Gystadmyr kafè 
               Sang og servering av pepperkaker og gløgg. 
 
 
 
 
 
 
Fredag 29. nov.     Mot jul  - Julekonsert v/ Roar Engelberg og Håvard Svendsrud  
               kl. 1200-1230, Gystadmyr kafè 
               Roar Engelberg og Håvard Svendsrud er musikerne som kommer på  
               besøk med julemusikk for Panfløyte og Trekkspill. Dette blir en  
               stemningsfull julekonsert hvor man kan sitte godt lent tilbake og nyte flott 
               musikk på panfløyte og trekkspill. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
Mandag 4. nov.     Seniorshop kl. 1030-1530, Gjestad kafé 
               Selger høstens mote. 
 
 
             
 
Fredag 8. nov.     Kom så skal jeg vise dere v/ Frode Johansen  
               kl. 1030-1100, Gjestad kafè 
               Frode Johansen har siden debuten i 2013 vært en av de mest hardt-    
               arbeidende artistene i visesjangeren i Norge, og har nå etablert seg som 
               en av de ledende artistene i sjangeren. Han har turnert med Kaia Huuse, 
               og Låtskriverne. Han har spilt over 100 konserter i året de siste tre  
               årene, og han har får strålende anmeldelser i både lokal og riksdekkende 
               media.  Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
Mandag 11. nov.    Beboertreff for seniorer i omsorgsboligene og bokollektiv 
               kl. 1700-1830, Aktivitetsstua v/ kafèen 
               Samtale, spill og en hyggelig stund i fellesskap 
 
 
 
Fredag 15. nov.     Kontaktsalg kl. 1030-1530, Gjestad kafè 
 
Onsdag 27. nov.    Julemesse—Julelotteri—Juleblomster  
               kl. 1100-1530, Gjestad dag– og aktivitetssenter 
                
 
 
 
 
Torsdag 28. nov.    Førjulsglede for alle—Julekonsert v/ Hans Arne  
               kl. 1100, avd. Toppen  
               kl. 1200, Gjestad kafè 
               Enkel servering. 
               Arr: Røde Kors Ullensaker, Frivilligsentralen 
 
 
 
Torsdag 28. nov.    Konsert med Ullensaker veterankorps kl. 1800, Gjestad kafè 
               Enkel bevertning.  
 
 
 
 
Fredag 29. nov.     Mot jul  - Julekonsert v/ Roar Engelberg og Håvard Svendsrud  
               kl. 1030-1100, Gjestad kafè 
               Roar Engelberg og Håvard Svendsrud er musikerne som kommer på  
               besøk med julemusikk for Panfløyte og Trekkspill. Dette blir en  
               stemningsfull julekonsert hvor man kan sitte godt lent tilbake og nyte flott 
               musikk på panfløyte og trekkspill. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



 
Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
Fredag 1. nov.     Allsang i Hellen kl. 10.30 Hellen kafè 
               Syng, syng, syng og vær glad. Enkel servering.  
 
 
 
 
Mandag 4. nov.     Kom så skal jeg vise dere v/ Frode Johansen  
               kl. 1230-1300, Hellen kafè 
               Frode Johansen har siden debuten i 2013 vært en av de mest hardt-    
               arbeidende artistene i visesjangeren i Norge, og har nå etablert seg som 
               en av de ledende artistene i sjangeren. Han har turnert med Kaia Huuse, 
               og Låtskriverne. Han har spilt over 100 konserter i året de siste tre  
               årene, og han har får strålende anmeldelser i både lokal og riksdekkende 
               media.  Fri entré. Arr: Akershus musikkråd 
 
Onsdag 13. nov.    Trim for hjernen—Formiddags Quiz kl. 1030, Hellen kafè  
               Velkommen! 
 
 
 
Torsdag 21. nov.    Kaffebar. Starter i Hellen kafè kl. 1030 
               Hva med en kaffe mocca, eller en latè? Nå kan du smake noe nytt og    
               godt. Følg lukten og kom til vår trillende kafè bar.  
 
 
 
 
 
Onsdag 27. nov.    Julekonsert—Førjulsglede for alle v/ Hans Arne  
               kl. 1145, Hellen kafè 
               Enkel servering. 
               Arr: Røde Kors Ullensaker, Frivilligsentralen 
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 
           

Trim for seniorer  
- Fysisk aktivitet gir overskudd - 

 
Se aktivitetsoversikt for Ullensaker  

på første grønne side bak 
www.ullensaker.kommune.no 



Kommer…   
 
Søndag 1. des.    Julemarked kl. 1100-1700, Frivillighetens hus 
              Frivilligsentralen arrangerer for 9. gang Julemarked.  
              Fri entré. Salg av kaffe og vafler  
              Vi har noen få plasser er igjen til selgere! – fortløpende påmelding for    
              stands: frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Søndag 1. des.    The Real Choir - En himmel full av stjerner kl. 1900, Jessheim kirke 
              The Real Choir er tilbake med en nydelig, varm og nær julekonsert.  
              Sammen med 9 musikere vil de skape en helt unik konsertopplevelse. 
              Arr: Hovin menighet www.kirkerull.no 
 
 
Mandag 2. des.    Komma` - Napoleons norske forrædere  
              kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek 
              Foredrag v/ historiker Oskar Aanmoen. Til høsten kommer han med ny   
              bok, "Napoleons norske forrædere", som omhandler rettsoppgjøret mot  
              mistenkte landsforrædere på Østlandet under krigen med Sverige i 1808. 
              Mange av historiene er fra Romerike.  Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim  
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Onsdag 4. des.    Humorgalla—Ekstraforestilling kl. 2115, Ullensaker kulturhus 
              Det er duket for en stjernespekket humorkveld når Else Kåss Furuseth,  
              Nils-Ingar Aadne og Tore Sagen entrer scenen. Med seg har de canadiske 
              Paul Myrehaug og en av Norges mest spennende humortalenter, Mathias 
              Luppichini. Dette er et show du ikke vil gå glipp av!  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Torsdag 5. des    Kampfgruppe 100 angrep Norge— foredrag v/ major Roar Glenne  
              kl. 1145-1300, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Foredrag starter kl. 1200. Fra kl. 1145 musikalsk innslag.  
              Kaffe/vaffel fra kl. 1130 kr. 40. Bill: medl. gratis/ ikke medl. kr. 100. 
              Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no 
 
 
Fredag 6. des.    Good Christmas Vibrations  kl. 1800 & 2030, Ullensaker kulturhus 
              Good Vibrations Showkor kunne man sist høre som en del av storkoret i  
              den kritikerroste konsertversjonen av Jesus Christ Superstar våren 2019. 
              Nå er jentene i Good Vibrations Showkor tilbake med egen julekonsert -  
              og med et løfte om gode førjulsvibber.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
  
Lørdag 7. des.    Juleshow 2019 - Ekstraforestilling kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
              Fjorårets elleville juleshow-suksess er tilbake. Etter å ha solgt ut billettene 
              over hele Norge, legger Øivind Blunck, Elisabeth «Bettan» Andreassen,  
              Reidun Sæther og Trond Nagell-Dahl ut på ny juleturné. Fire store  
              stemmer, flott orkester og en sal fylt av herlig julestemning. En kveld med 
              latter, glede, tårer og gåsehud!  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
 
 
 
 



Søndag 8. des.    Stille natt hellige natt 2019 kl. 1700, Ullensaker kirke 
              Med Tor Endresen, Maria Haukaas Mittet, Rune Larsen, Lisa Børud og   
              Ingrid Berg Mehus. Formidlet gjennom noen av landets fremste artister og  
              musikere, ønsker de med ”Stille natt hellige natt” å forene høytid og glede. 
              Respekten for budskapet og kirkerommet er tydelig, samtidig som leken   
              og gleden får rom. Arr: Ullensaker menighet www.kirkerull.no 
 
Tirsdag 10. des.   Oslo Gospel Choir—En stjerne skinner i natt  
              kl. 1800 & 2030, Ullensaker kulturhus 
              Tradisjonen tro blir det julekonsert med Oslo Gospel Choir.            
              Kombinasjonen av korets stemningsfulle norske julesanger og svingende  
              gospel har for mange blitt et fast innslag i førjulstiden.               
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Torsdag 12. des.   Music for a while - Tora Augestad kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Tora Augestads  stemmeprakt er både vakker, sterk og personlig. Omgitt   
              av et kremlag av jazzmusikere så kan dette ikke bli annet enn en unik opp 
              levelse, en enestående frisk kombinasjon av jazz-improvisasjoner og  
              klassisk musikk. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Torsdag 12. des.   Tenorane og pianist Steffen Horn kl. 2000, Herredshuset 
              "Så ha ei god jul, då" - Med en perfekt blanding av alvor og humor, tar de  
              oss med på sin ferd gjennom klassiske perler, julesanger, amerikanske    
              croonerlåter og egenskrevne låter. Tenorane er en av landets fremste     
              sangtrioer og skaper denne kvelden skikkelig god julestemning. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Søndag 15. des.   Hellige jul kl. 1800-2000, Ullensaker kirke 
              «Hellige jul» med Linn Asak Andersen, sang, Randi Anita Jacobsen,  
              trompet, og Wollert Krohn-Hansen, tangenter. Ullensaker korforening med  
              dirigent Ellinor Edlersdotter, kammerkoret Kolon med dirigent Linnéa     
              Sundfær Casserly og Ullensaker kirkekor. Velkommen til en stemningsfull  
              og tradisjonell julekonsert. Arr: Ullensaker menighet www.kirkerull.no 
 
Fredag 20. jan.    Julenatt kl. 2130, Ullensaker kulturhus 
              Velkommen til årets store julekonsert! Rita Eriksen, Gaute Ormåsen og    
              Christian Ingebrigtsen gleder seg til å presentere den varme og  
              stemningsfulle konserten «Julenatt».                
              Arr: Ullensaker menighet www.kirkerull.no 
 
Julaften 24. des.   Julaftenfeiring kl. 1400-2000, Frivillighetens hus 
              Alle som føler for det ønskes velkommen til tradisjonell julaftenfeiring.  
              Gratis deltakelse. Ingen påmelding. Vi trenger frivillige! 
              Vi er takknemlig for nye innpakkede gaver eller et bidrag til  
              julaftenkto: 1503.23.41761.  
              Arr: Røde Kors Ullensaker, Frivilligsentralen 
 
17. 19. jan. &      Footloose med Ullensaker Teater 
24.—26. jan.      Ullensaker Teater presenterer «Footloose - The Musical», en musikal fylt  
              med fengende musikk, sang og dans, ung kjærlighet, latter og alvor. Ung  
              gutten Ren flytter med moren fra storbyen Chicago til en liten by hvor det  
              er forbud mot å danse. Ren bestemmer seg for å utfordre forbudet og riste 
              liv i den lille byen igjen. Premiere 17. januar. 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 



FASTE AKTIVITETER 
 
 

Øvre Romerike Pensjonistuniversitet, Ullensaker Kulturhus 

Medlemsmøter m/foredrag eller lignende første torsdag måneden kl. 1200,  

unntatt juli og august. Alle er velkomne til møtene, men det er kun de over 60 år  

som kan bli medlem. Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no  

Røde Kors Ullensaker  

 Onsdagskafé kl. 1030-1330, Røde Kors Huset, Sand  

Underholdning, bevertning og utlodning. Fri entré. 
 

 Søndagslunsj siste søndag i måneden. kl. 1300-1500, Frivilligsentralen 

Er du ensom eller sliter i hverdagen? Her kan du finne et nettverk av medmennesker.  

De spiser god mat, sitter å snakker sammen og noen ganger er det underholdning. 

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 

 

Jessheim 
  

 Datakafé: 1. mandag i måneden kl. 1000-1200, Frivillighetens hus (oppstart 6. jan).  

Arr: Ullensaker seniornett 

 Dugurd—formiddagsmat: onsdag kl. 1100-1400, Frivillighetens hus 

 Hobbygruppe: torsdag kl. 1000-1300, Frivillighetens hus 

 Høvleri kafé er åpen hverdager kl. 1000-1400, Frivillighetens hus 

 Kulturkafeen: lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker kulturhus 

 Livsgnisten gågruppe: tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivillighetens hus 

 Maleklubb: torsdag kl. 1000-1400, Frivillighetens hus 

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

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

 Vevklubb: annenhver torsdag kl. 1300-1700, Frivillighetens hus 

 

Kløfta 

 Kløfta Kulturkafè: 1. tirsdag i mnd. kl. 1100-1300, Kløfta velhus 

 Dametrim: mandag kl. 1400-1445, Kløfta velhus 

 Nærmiljøtreff Kløfta: mandag 1130-1500, Kløfta velhus 

 

Nordkisa 

 Livsgnisten gågruppe: Onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole  

 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, Bakke 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 

 

 Forsvarets Seniorforbund avdeling Gardermoen 

    Kontakt: Jan Bye Iversen tlf. 924 48 993/ e-post: gardermoen@fsforb.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 

 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.  


