
Tirsdag 1. oktober  Kløfta Kulturkafè: Kina - Silkeveien via Afrika til Norge v/ Einar Lunde 
              kl. 1100-1300, Kløfta velhus  
              Spennende foredrag av Dagsrevyen sin tidligere ankermann og Afrika-   
              korrespondent, Einar Lunde. Bill: 70 inkl. servering. Utlodning.  
              Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel 
 
Tirsdag 1. oktober  Allsang med Egil kl. 1800, Lykkebo 
              Allsang med Egil som også  synger sanger av Stein Ove Berg.  
              Egil spiller også opp til dans. Bill: 100. 
              Arr: Gardermoen pensjonistforening 
 
Onsdag 2. oktober 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 
 
Torsdag 3. oktober Arbeidet med Alliansens utvidelse og sideblikk på dagens sikker    
              hetspolitiske situasjon, kl. 1145-1300, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Foredrag v/ tidligere Nato ambassadør Jørg Willy Bronebakk.  
              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 4. oktober  Norgespremiere! - "Astrup - Flammen over Jølster"  
              kl. 1900, Ullensaker kino 
              Filmen er en storslått biografisk ferd gjennom Nikolai Astrups liv og  
              inspirasjonen bak hans mest kjente bilder. I foajeen stiller Unni Askeland  
              ut fire av sine nordiske ikoner hentet fra utstillingen på Grand hotell i  
              forbindelse med Nordens 100-årsjubilefeiring 27. mars 2019. 
              Arr: Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker Norden 
 
Lørdag 5. oktober  Kulturkafèen: Underholdning v/ Five for Fun 
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus    
              Fri entré. Salg av kaffe, kaker og rundstykker.                 
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
7, 12, 21 & 28. okt.  Nyhet! Fargeklatten – tegne og maleglede 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 

LIVSGLEDE i ULLENSAKER 
- for seniorer - 

OKTOBER 2019 



Mandag 7. oktober Lesesirkel kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek  
              Dagens bok: Garman & Worse av Alexander Kielland  
              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 
 
Mandag 7. oktober  Tradisjonsmatkurs—egg, melk og mel kl. 1900, Mogreina skole 
               Vi snakker litt om tradisjoner, og lager noe spennende av egg, melk og   
               mel. Vi koser oss med kaffe og det vi lager på kurskvelden.  
               Kursavgift 100. Les mer på Facebook.  
               Arr: Ullensaker bygdekvinnelag 
 
               Markering av Verdensdagen for psykisk helse 
                                         Tema 2019: Gi tid 
                Årets kampanje vil handle om hvordan vi bruker tiden vår. 
 
 
Mandag 7. oktober  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. oktober 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. oktober AVLYST 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  
 
 
 
 Tirsdag 8. oktober  Bedriftsbesøk: Diplom-Is  
               Kr. 500 inkl. middag.  
               Kl. 09.00 avreise Gjestad. Jessheim st. kl. 0905. Kløfta st. kl. 0915. 
               Fortløpende bindende påmelding 
               frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66108438 
               Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

https://www.facebook.com/events/2364419253824649/


Tirsdag 8. okt.    Lesemaraton: Svar på brev frå Helga  
              kl. 1700-2000, Jessheim bibliotek 
              Riksteateret kommer til kulturhuset med forestillingen "Svar på brev frå    
              Helga" lørdag 19. oktober. På biblioteket varmer vi opp med lesemaraton  
              hvor bibliotekarer ved Ullensaker bibliotek leser hele boka høyt.  
              Gratis. Varighet ca. 3 timer. Servering av lett fingermat. 
              Forhåndspåmelding via https://ullbib.hoopla.no/sales/lesemaraton eller i   
              skranken på biblioteket. Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim  
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Onsdag 9. oktober Bok-kaffe: Grete Heide om Bjørg Vik ”Sin epokes grand old lady"  
              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 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  
 
Onsdag 9. okt.    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 
 
Torsdag 10. okt.   Håndarbeidskafé kl. 1900-2100, Stasjonen kaffebar  
              Vi hygger oss med håndarbeid. Gratis deltakelse. 
              Arr: Ullensaker Husflidslag www.ullensaker-husflidslag.no 
 
 
 
Torsdag 10. okt .   Lesesirkel kl. 1800-1900, Kløfta bibliotek  
              Dagens bok: Garman & Worse av Alexander Kielland  
              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 
 
Fredag 11. okt.    Matinékonsert: Arne Benoni ”Døra på gløtt”  
              kl. 1300, Ullensaker kulturhus 
              Lofotværingen Arne Benoni synger for første gang på sin egen dialekt.    
              Sangene er melodiøse og fengende, og lydbildet er mer akustisk. I tillegg  
              til nye sanger, vil publikum også få høre flere av Arne Benonis kjente og   
              kjære låter fra tidligere.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Lørdag 12. oktober Kulturkafèen: Gamle reklamer v/ Per Vollestad  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus    
              Oppbyggelige sanger og gode råd om alkohol, tobakk, margarin og lange  
              underbukser. Per Vollestad har i mange år samlet på gamle reklame-    
              slagere og håndbøker fra perioden 1844-1940.  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.             
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
 



Lørdag 12. okt.    Nyhet! Kulturnatt Øvre Romerike—for 1. gang! 
              Her blir det kulturarrangement fra tidlig til sent i alle kommunene. I  
              Ullensaker blir det lysvandring med kulturelle innslag rundt Nordbytjernet,  
              offisiell åpning av Romeriksutstillingen, kåseri om gamle reklamer,  
              konserter, eventyrstund, barneteater "Dyrene i Hakkebakkeskogen" m.m.  
              Fullstendig program kommer om kort tid på www.ullensaker.kommune.no 
              Arr: Ullensaker kommune v/ Kultur i samarbeid med lag og foreninger og  
              andre kulturaktører 
 
Søndag 13. okt.    Internasjonal søndagstur. Oppmøte: Rambydalsvegen kl. 1200 
              Flerkulturell rundtur i Åsmarka med bål og grilling.  Turen er ca. 10 km. 
              Arr: Ullensaker turlag www.facebook.no søk: Ullensaker turlag 
 
 
Søndag 13. okt.    Det beste fra klassisk ballett: From Moscow With Love 
              kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              "From Moscow with love" er en unik ballettforestilling som samler det  
              beste fra de fire klassiske ballettene; Svanesjøen, Tornerose, Don Quijote  
              og Paquita. Det er første gang at ledende dansere fra Moscow Art Ballet   
              Theater kommer til Norge.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
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. Fri entré.  
              Arr: Ullensaker bibliotek Jessheim www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
 
Onsdag 16. okt.   Bok-kaffe: Quiz med Hans Ødegaard 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 16. okt.   Temakafè for kreftpasienter og pårørende  
              kl. 1200-1400, Frivillighetens hus 
              Dagens tema: Grøftelangs med klassisk tonefølge - lysbildeforedrag     
              v/ Bjørn Erik Nyberg. 
              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 16. okt.   Nordic Tenors - Viva la musica kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              De sjarmerende tenorene i Nordic Tenors har med sine flotte stemmer og  
              sine humoristiske innslag forlengst vunnet publikums hjerter. Konserten   
              "Viva la Musica" er en hyllest til musikken og vil gi publikum en kveld  
              spekket med musikalske høydepunkter og humor.               
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Torsdag 17. okt.   Requiem av Gabriel Faure kl. 1900-2100, Ullensaker kirke 
              Med kammerkoret Kolon med dirigent og sopran Linnea Sundfær Casserly 
              og kantor Wollert Krohn-Hansen. Gratis inngang. 
              Arr: Ullensaker menighet 



Torsdag 17. okt.   Geir Uthaug - forfatter og lyriker kl. 1900, Kløfta gamle skole 
              Medlemmer kr. 50/ ikke medlemmer kr. 100 inkl. kaffe og kaker. 
              Arr: Venneforeningen Kløfta gamle skole 
 
 
 
Fredag 18. okt.    Henning Kvitnes & Poul Krebs kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Høsten 2019 er det igjen duket for Norgesturné med Henning Kvitnes og  
              Poul Krebs. Hver for seg er Kvitnes og Krebs store navn i hvert sitt hjem  
              land, med hundrevis av konserter bak seg, og et platesalg som teller     
              hundretusener av album. De er gode venner, har samarbeidet i 30 år og   
              denne gang er det Poul Krebs sitt band som backer de to populære  
              herrene. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Fredag 18. okt.    The Windmill kl. 2130, Kulturbanken Kreti & Pleti 
              The Windmill slapp november 2018 sitt 3. album "Tribus". Albumet fikk    
              umiddelbart stor oppmerksomhet både i Norge og Europa. Vi får denne   
              kvelden i Jessheim gleden av å høre låter fra alle platene, men mest fra   
              siste platen "Tribus". Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 
 
Lørdag 19. okt.    Kulturkafèen: Kåseri om Herman Wedel Jarlsberg v/ Øyvind Straume  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus    
              Foredrag om Herman Wedel Jarlsberg - hans store innsats for Norge i    
              nødsårene på begynnelsen av 1800-tallet, og hans politiske virksomhet   
              rundt 1814. Interessant, lærerikt og spennende!  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.             
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 19. okt.    Husflidslagets høstmarked kl. 1100-1500,  Frivillighetens hus 
              Arr: Ullensaker husflidslag  ullensaker-husflidslag.no/   
 
 
 
             

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.     Kirsten Muhle— Mine danske litterære venninner  
              kl. 1300-1400, Jessheim bibliotek 
              Kirsten Muhle forteller om livet og bøkene til to danske forfattere,  
              Tove Ditlevsen (1917-1976) og Dea Trier Mørch (1941-2001).  
 
Onsdag 23. okt.    Kåseri om norsk kolonihistorie v/ Fartein Horgar kl. 1900, KaffeDilla 
              Fartein Horgar kåserer, med utgangspunkt i sine romaner, om vår kolonitid 
              – en tid som Jens Stoltenberg fra talerstolen hevdet ikke eksisterte, og    
              som Erna Solberg i nyttårstalen 2017 kalte for "Seilskutetiden".  
 
Torsdag 24. okt.    Bokbad med Kjartan Fløgstad kl. 1900, Jessheim bibliotek 
                         Møt Kjartan Fløgstad i samtale med Monica Blegvad om Magdalena-    
              fjorden (2014) og hans nye roman om frigjøringen av Finmark.              
               
 
              Arr: Ullensaker bibliotek www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 



Søndag 20 okt.    Heros 2—Støttekonsert kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Sol Heilo er konferansier når årets støttekonsert HEROES 2 går av  
              stablen. Flere kjente navn kommer, som sammen med lokale musikk-    
              krefter vil gjøre dette til en stor kveld musikalsk sett, samtidig som billett  
              inntektene går til "Inn på tunet" prosjektet, et prosjekt for rusmisbrukere på 
              Jessheim. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
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  
 
Torsdag 24. okt.   Tjuvstart våren inne med såing og planting  
              kl. 1845, Jessheim bibliotek  
              Foredrag v/ Oddvar Stø fra Hvam videregående skole om hvordan du kan  
              tjuvstarte våren inne med såing og planting. 
              Arr: Ullensaker hagelag www.facebook.com/Ullensakerhagelag 
 
Torsdag 24. okt.    Gardermoutviklingen kl. 1900, Folkvang, Algarheim 
              Halvor Tangen vil fortelle oss om den dramatiske endringen lokal-      
              samfunnet gikk gjennom under etableringen av den nye hovedflyplassen.  
              Arr: Ullensaker historielag 
 
Torsdag 24. okt.   Knut Reiersrud & Iver Kleive kl. 2000, Herredshuset 
              Med utgangspunkt i norske folketoner og salmer har Iver Kleive og Knut   
              Reiersrud lagt en ny dimensjon til tradisjonell kirkemusikk. Opplev  
              musikken fra den kritikerroste triologien; Blå koral, Himmelskip og Nåde   
              over nåde. Konserten inneholder nye soloinnslag både fra Iver og Knut.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Fredag 25. okt.    Romeo og Julie - Riksteatret kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Den største kjærlighetshistorien av dem alle. Kjærligheten kan få deg til å  
              risikere alt du er og alt du har. Bare spør Romeo og Julie. De er unge. De  
              er stormforelsket. Og som alle unge - de er udødelige. Men kjærligheten   
              deres er forbudt. En natt er alt de får.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
Lørdag 26. okt.    Kulturkafèen: Akevittens historie kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 
              Foredrag om akevittens historie v/ Arve Fossum, leder venneforeningen   
              Atlungstad Brenneri AS. Salg av kaffe, kaker og rundstykker. Fri entré.   
              Arr: Frivilligsentralen  www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Onsdag 30. okt.   Bok-kaffe med Øyvind Straume kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Øyvind Straume kåserer om grev Wedel Jarlsberg, og hans innsats for    
              Norge i tiden før og etter 1814. 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 31. okt.   Hanne Boel - akustisk konsert kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              En av Danmarks mestselgende artister, Hanne Boel kommer til Ullensaker 
              kulturhus. Publikum kan forvente en herlig kombinasjon av soul, blues,    
              jazz - både kjente hits og nyere låter.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 



 
Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
Torsdag 3. okt.     Høstkonsert med Ullensaker veterankorps 
               Kl. 1830, Hellen kafè 
               Servering av kaffe og kake.  
 
 
 
Mandag 14. okt.    Jenny Jenssen synger countryfavoritter  
               kl. 1230-1300, Hellen kafè 
               Jenny Jenssen har plukket sangene fra øverste hylle og noen har vært   
               hits flere ganger i Norge og USA. Melodiene har fått ”ny drakt” gjennom  
               moderne arrangementer og Jenny’s personlige tolkninger Fri entré.  
               Arr: Akershus musikkråd 
 
Onsdag 23. okt.    Bowling kl. 1100, Hellen kafè  
               Vi spiller bowling med Wii på storskjerm. Kom og bli med! 
 
 
 
Torsdag 31. okt.    Allsang i Hellen kl. 1030, Hellen kafè 
               Syng, syng, syng og vær glad. Enkel servering. 
 
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 

Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
Torsdag 7. okt.     Topp på Toppen! kl. 1700-1930, Toppen 
               Underholdning v/ Eriks. Servering av snitter, kaffe og kaker.          
               Utlodning. Fri entré. Arr: Ullensaker Røde Kors  
     
 
 
Fredag 11. okt.     Jenny Jenssen synger countryfavoritter  
               kl. 1030-1100, Gjestad kafè 
               Jenny Jenssen har plukket sangene fra øverste hylle og noen har vært   
               hits flere ganger i Norge og USA. Melodiene har fått ”ny drakt” gjennom  
               moderne arrangementer og Jenny’s personlige tolkninger Fri entré.  
               Arr: Akershus musikkråd 
 
 
Torsdag 18. okt.    Høstfest i Gjestad kafé 
               Underholdning. Servering av høstgryte, dessert og kaffe.  
               Utlodning. Bill: 150. Påmelding i kafèen. 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 

 
 
Tirsdag 8. okt.     Fest med sykehjemmets venner kl. 1800, Gystadmyr kafè 
                
  
 
 
Fredag 11. okt.     Jenny Jenssen synger countryfavoritter  
               kl. 1200-1230, Gystadmyr kafè 
               Jenny Jenssen har plukket sangene fra øverste hylle og noen har vært   
               hits flere ganger i Norge og USA. Melodiene har fått ”ny drakt” gjennom  
               moderne arrangementer og Jenny’s personlige tolkninger Fri entré.  
               Arr: Akershus musikkråd 
 
Mandag 14. okt.    Blid og yr på Gystadmyr kl. 1800, Gystadmyr kafe 
               Underholdning v/ Anettes. Servering av kaffe og kaker. Utlodning.  
               Fri entré. Arr: Ullensaker Røde Kors  
 
 
 
Torsdag 18. okt.    Høstfest kl. 1130-1300, Gystadmyr kafé 
               
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 

 

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 



Kommer…   
 
Fredag 1. nov.     Thank you for the music: Vi elsker ABBA  
              kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              Storslått ABBA-hyllest med Inger Lise Rypdal, Rita Eriksen, Jannike  
              Kruse, Espen Grjotheim og Tommy Fredvang. Med showsuksessen     
              «Thank You For The Music: Vi elsker ABBA» fortsetter dette stjernelaget å 
              skape musikalsk magi av ABBAs mange hits.  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no  
 
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  
 
Tirsdag 5. nov.    Kløfta Kulturkafè: Per Anders Nordengen kl. 1100-1300, Kløfta velhus  
              Bill: 70 inkl. servering. Utlodning.  
              Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel 
 
 
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 
 
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 
 
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.– 17. nov.      Nordisk litteraturuke 2019 - Fest i Nord 
              Noen smakebiter fra programmet i Ullensaker: 
               - Mandag 11. nov: Festmat i Nord kl. 1900, kafèen, Ullensaker kulturhus 
               - Onsdag 13. nov: Fest i Nordisk lyrikk kl. 1200, Kløfta bibliotek 
               - Torsdag 14. nov: Lesesirkel vi snakker om ”Hvis du vil av” med den   
                danske forfatteren Helle Helle kl. 1800, Kløfta bibliotek 
              Arr: Ullensaker bibliotek www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 
              
 
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 

 
 
  

 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, 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 

 

 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.  


