
LIVSGLEDEDAGER
I ULLENSAKER 

11. – 21. oktober 2018

Livsglede 

i Ullensaker!

Livsglededagene gir deg aktiviteter og arrangement med  
glede, begeistring og lykke. Ja - rett og slett livsglede!

En spennende uke spesielt for seniorer  
- full av gode opplevelser…

www.ullensaker.kommune.no

Grip dagen 
med kultur!
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 Torsdag 11. oktober 

1000-1400 Kom og mal! Frivilligsentra-
len. Ta med deg malesakene dine og kom.  
Kaffespleis. Arr: Frivilligsentralen

1100 Gå deg frisk og glad Oppmøte 
Apoteket, Romerikssenteret. Turen passer 
for alle. Etter turen hygger vi oss med 
kaffe og sosialt samvær på Kløfta bo- og 
aktivitetssenter. Gratis deltakelse.  
Arr: Ullensaker revmatikerforening

1200 Gå deg frisk og glad Oppmøte  
Bahustunet, Gjestad bo- og aktivitets- 
senter. Turen passer for alle. Etter turen, 
lang eller kort, hygger vi oss med kaffe  
og sosialt samvær på Gjestad bo- og  
aktivitetssenter. Gratis deltakelse.  
Arr: Ullensaker revmatikerforening

1200 Bli Frivilligsentralens Quiz 
mester Frivilligsentralen. Premiering. 
Servering av varmmat. Gratis deltakelse. 
Arr: Frivilligsentralen

1800-2100 Ditt verdifulle nabolag - 
Foredrag Lykkebo. Foredragskveld med 
bl.a. bygningsvernkonsulent v/ Ole Jakob 
Holt om arkitekturskattene han har funnet 
på Jessheim. Enkel servering. Lørdag 13. 
oktober blir det byvandring der vi besøker 
skattene Holt har funnet. Gratis deltakelse. 
Bindene påmelding for begge dager innen 
4. oktober: ch@ullensaker.kommune.no. 
Arr: Fortidsminneforeningen, Ullensaker 
kommune v/ Kultur

2000 Ragnhild Hemsing & Tor  
Aspaas Herredshuset. Klassisk konsert. 
«Har Beethoven noe til felles med Myllar- 
guten og norsk folkemusikk? Mer enn 
man skulle tro! Ragnhild Hemsing, en av 
våre fremste unge fiolinister, og pianist Tor 
Espen Aspaas viser dette ved å spille verker 
av både Beethoven, Grieg og tradisjonell 
norsk folkemusikk. Bill: 290 inkl. avg. 595 
inkl. middag, dessert og kaffe, samt avg. 
Arr: Ullensaker kulturhus

 Fredag 12. oktober 

1000-1200 Kom og syng med Con 
Amore! Læringsverkstedet Gystadmarka  
DoReMi barnehage. Barna inviterer til 
underholdning, allsang og baking av rund-
stykker. Alle er velkommen til å spise lunsj 
sammen med barna. Gratis deltakelse.  
Arr: Læringsverkstedet Gystadmarka  
DoReMi barnehage

1100 Livsglede allsang med Hans 
Arne Frivilligsentralen. Kom å bli med på 
allsang. Servering. Utlodning. Fri entré.  
Arr: Frivilligsentralen 

1100-1200 Høstens siste sykkeltur? 
• Kløfta bo- og aktivitetssenter
• Gjestad bo- og aktivitetssenter
• Gystadmyr bo- og aktivitetssenter
Elever fra «Det lille ekstra» tar deg med på 
en kort sykkeltur i nabolaget med el-sykkel. 
Kom gjerne med egen sykkel og bli med! 
Servering av Twist. Gratis deltakelse.  
Arr: Det lille ekstra Ullensaker

1100-1230 Stand – «Det lille ekstra  
Ullensaker» Jessheim storsenter. Info. 
om hva «Det lille ekstra Ullensaker» kan 
hjelpe deg med. Utdeling av Twist.  
Arr: Det lille ekstra Ullensaker

1130-1230 Hyggebingo Gystadmyr bo- 
og aktivitetssenter. Kr 30 pr. brett.  
Vi spiller 3 runder. Enkel servering.  
Arr: Gystadmyr bo- og aktivitetssenter

1800 Offisiell åpning av  
Livsglededagene 2018  
v/ Ståle Lien Hansen, leder hovedutvalg 
for helsevern og sosial omsorg.  
Lykkebo,  
Jessheim.

Reklame- 
slagere fra  
1844-1940  
Bli med på show med Per Vollestad. 
Oppbyggelige sanger er blott til lyst, 
med rare reklamefilmer og dikt/sanger 
om alt fra sjokolade og tobakk til lange 
underbukser og ullbadedrakter. 

Servering av kake og kaffe. Utlodning.  
Fri entré. Arr: Frivilligsentralen,  
Ullensaker kommune v/ Kultur

 Lørdag 13. oktober 

1100-1200 Kautokeino - et møte 
med vår samiske kultur Kulturkafeen, 
Ullensaker kulturhus. Lysbildekåseri v/ 
Kjell Bjørka. En fortelling i bilder, film og 
musikk fra et intenst og varmhjertet møte 
med samisk kultur. Bjørka var fungerende 
sokneprest i Kautokeino og deler glade 
møter med folk, kultur og natur fra et av 
lokalsamfunnene som er klarest preget av 
det samiske. Underholdning v/ Ullensaker  
kulturskole. Salg av kaffe, kaker og rund-
stykker. Fri entré. Arr: Frivilligsentralen

1100-1400 Ditt verdifulle nabolag 
- Byvandring Ullr, Ullensaker kulturhus. 
Byvandring der vi besøker arkitekturskat- 
tene bygningsvernkonsulent Ole Jakob 
Holt har funnet og fortalt om på fore-
dragskvelden torsdag 11. oktober.  
Servering av lunsj. Gratis deltakelse.  
Bindene påmelding for begge dager innen 
4. oktober: ch@ullensaker.kommune.no. 
Arr: Fortidsminneforeningen, Ullensaker 
kommune v/ Kultur

1200-1600 Forsvarets flysamling 
Gardermoen. Flysamlingen består av nær 
40 fly og gir et enestående innblikk i norsk 
militær flyging i krig og fred. Kafé.  
Fri entré. Arr: Forsvarets flysamling 

2100 Trine Rein – Tett på Kultur-
banken Kreti & Pleti. Akustisk duokon-
sert. Trine Rein er kjent for å by på gode 
historier fra både livet og karrieren sin, og 
sper gjerne på med noen humoristiske be-
traktninger underveis. Dette er en konsert 
man blir i godt humør av samtidig som 
at man får en fantastisk variert musikalsk 
opplevelse fra en erfaren, rutinert og ikke 
minst, dyktig artist. Dørene åpner kl 1900. 
Bill: 300. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti

 Søndag 14. oktober  

1200-1500 Hoppensprettmarsjen 
Nordbytjernet. Salg av sveler, grillpølser, 
kald og varm drikke. Frivillig deltakeravgift 
kr. 20. Inntektene går til TV-aksjonen NRK 
2018 som i år er tildelt Kirkens Bymisjons 
arbeid for å skape et varmere og mer  
inkluderende samfunn. Arr: Hoppensprett

1200-1600 Forsvarets flysamling 
Gardermoen. Flysamlingen består av nær 
40 fly og gir et enestående innblikk i norsk 
militær flyging i krig og fred. Kafé.  
Fri entré. Arr: Forsvarets flysamling 

1200-1600 SAS museet Gardermoen. 
Flysimulator og utstillinger med uniformer, 
polarflyvning og teknisk utstyr. Utkikks-
tårnet er åpent samtidig med museets 
åpningstider. Fri entré. Utkikksplattformen 
er åpen alle dager, hele døgnet, hele året. 
Arr: SAS museet

 Mandag 15. oktober 

1000-1300 Nærmiljøtreff på Kløfta 
Kløfta velhus. Kom og møt andre på 
Kløfta. Servering av bløtkake og kaffe.  
Arr: Kløfta vel, Frivilligsentralen

1100 Eight Amcars Club – Bli med! 
Avreise fra Gjestad bo- og aktivitetssenter 
v/ trafo i egne biler. Eight Amcars Club har 
samlet på alle etterkrigsmodellene som 
gikk konkurs utenom GM og Ford. Det vil 
si Studebaker, Hudson, Packard, Frazer, 
Kaiser, Henry J, Willys Aero, Nash og De 
Soto. Enkel servering.  Ingen påmelding. 
Gratis deltakelse. Arr: Frivilligsentralen

1100-1230 Eldretrim Lykkebo. Trim 
med sosialt samvær og allsang for deg 
mellom 60 og 100 år. Servering av vaffel 
og kaffe. Gratis deltakelse.  
Arr: Ullensaker sanitetsforening 

1100 Livsgledebingo Frivilligsentralen. 
Servering av kaffe og bløtkake. Kr 30 pr. 
brett. Arr: Frivilligsentralen

1200-1230 Gla’sanger med barne- 
hagebarna Gystadmyr bo- og aktivitets-
senter. Læringsverkstedet DoReMi barne-
hage synger glade sanger. Fri entré.  
Arr: Gystadmyr bo- og aktivitetsbarnehage

1200-1600 2-dagers oppfrisk-
ningskurs for bilfører 65+  Ullr,  
Ullensaker kulturhus/rådhus. Statens veg- 
vesen inviterer alle bilførere over 65 år til 
et oppfriskningskurs over to dager; 15. og 
18. oktober. Gratis deltakelse.  
Bindene påmelding innen 5. oktober frivil-
ligsentralen@ullensaker.kommune.no/  
tlf. 66 10 84 38. Min. 10 deltakere.  
Arr: Frivilligsentralen

1700 Reiseskildringer ved Rita  
Frivilligsentralen. Rita Fjeld Hovden, avde-
lingsleder Frivilligsentralen, forteller om 
opplevelser og turer i 2018. Servering av 
bløtkake og kaffe. Gratis deltakelse.  
Arr: Frivilligsentralen

1800 På Hellen kafé skal det skje! 
Kløfta bo- og aktivitetssenter. Underhold-
ning v/Anettes. Kaffe og kaker. Utlodning. 
Fri entré. Arr: Ullensaker Røde Kors



1830-2130 Korkafé Kløfta velhus. 
Korkafé med Kløfta sangerlag, Kolon, Nes 
bygdekor og Strømmen Damekor. Salg av 
kaker og kaffe. Utlodning. Fri entré.  
Arr: Kløfta sangerlag

1900-2120 Riksteateret – «Tung tids 
tale» Ullensaker kulturhus. En perle av en 
bok blir teater! Olaug Nilssen tok pusten 
fra leseren med sin roman om en mors 
kjærlighet og kamp for et barn som er  
annerledes. Regien er ved Marit Moum 
Aune. Bill: 420/345 inkl. avg.  
Arr: Ullensaker kulturhus

 Tirsdag 16. oktober 

0930-1130 Sangstund med Nøtte- 
liten Hoppensprett Nordkisa barnehage. 
Vi synger, leker og spiser sammen med 
1- og 2-åringene. Lunsjen blir laget og 
servert av Snipp og Snapp. Gratis deltakel-
se og servering. Påmelding innen  
15. oktober tlf. 930 34 830.  
Arr: Hoppensprett Nordkisa

1000-1500 SAS museet Gardermoen. 
Flysimulator og utstillinger med uniformer, 
polarflyvning og teknisk utstyr. Utkikks-
tårnet er åpent samtidig med museets 
åpningstider. Fri entré Utkikksplattformen 
er åpen alle dager, hele døgnet, hele året. 
Arr: SAS museet

1100 Livsgnisten gågruppe Oppmøte 
Frivilligsentralen. Uansett vær og føre. 
Gå kort eller langt, sakte eller fort. Det 
viktigste er å være ute. Sosialt samvær på 
Frivilligsentralen etter turen med servering. 
Utlodning. Gratis deltakelse.  
Arr: Frivilligsentralen

1100 & 1340 Kino - Cinema Paradiso 
Ullensaker kino. Oscarvinneren fra Italia og 
manges favorittfilm, om den lille sicilian-
ske gutten som blir kinomaskinist. Full av 
varme, humor og kjærlighet tar den tak i 
deg... og slipper deg aldri. Nå lanseres den 
nyrestaurert i 4K på kino i forbindelse med 
30 års jubileet. Bill: 115/100/85.  
Arr: Ullensaker kino

1100 & 1340 Kino - Skjelvet Ullensaker 
kino. «Skjelvet» oppfølgeren til katastrofe- 
filmen «Bølgen». Denne gangen er det 
ikke en bygd på Vestlandet som er truet 
- det er Norges hovedstad. Norsk film fra 
2018 med bl.a. Kristoffer Joner og Ane 
Dahl Torp. Bill: 115/100/85.  
Arr: Ullensaker kino

1200-1700 Rosa sløyfe aksjon Jess-
heim storsenter. Informasjonsstand om 
brystkreft. Salg av rosa sløyfe effekter til 
inntekt for brystkreftforskning. Stand inne 
v/ Boots apotek på Jessheim storsenteret. 
Arr: Brystkreftforeningen Øvre Romerike

1300 En reise med ord og bilder i 
kystnorsk natur Frivilligsentralen. Gode 
opplevelser bidrar til økt livsglede. Bli med 
på en reise med ord og bilder i kystnorsk 
natur v/ Hanne Hansen fra Hurtigruten. 
Kanskje du vil bli med på tur til somme-
ren? Fri entré. Arr: Frivilligsentralen

1700-1830 Hildringstimen Kultur- 
banken Kreti & Pleti. Underholdnings- 
vogna presenterer en konsertforestilling 
med friske låter fra revyens glansdager og 
vakre viser både for eldre og yngre årgang.  
Fri entré. Arr: Frivilligsentralen, Kultur- 
banken Kreti & Pleti

1800-2000 Kuler og steiner om 
hverandre Alfhallen, Borgen. Boccia og  
teppecurling for alle – både funksjonshem- 
mede og funksjonsfriske. Gratis deltakelse. 
Arr: Øvre Romerike handicapidrettslag 

1800 Blid og yr på Gystadmyr  
– med besøk av eldre- og folke- 
helseminister Gystadmyr bo- og 
aktivitetssenter. Vi får besøk av eldre- og 
folkehelseminister Åse Michaelsen.  
Underholdning v/ Anettes. Servering av 
kaffe og kaker. Utlodning.  
Fri entré. Arr: Ullensaker Røde Kors 

1900-2100 La roen og stillheten få 
plass Furuset kirke. Åpen kirke. Opplev 
kirkerommet med stillhet, ro, kunst og kul-
tur. Muligheter for samtale med diakonen.  
Fri entré. Arr: Furuset menighet

 Onsdag 17. oktober 

0930-1300 Turbingo med Nøtte- 
knekkerne Oppmøte Hoppensprett 
Nordkisa barnehage. Turbingo på vei til 
Ljørkoia bak stadion. Ta med matpakke og 
drikke. Gratis deltakelse. Arr: Hoppensprett 

1000-1200 Kreativt verksted for 
kvinner Frivilligsentralen. Ønsker du å 
få et større nettverk? Trene på å snakke 
norsk? Ha det sosialt sammen med andre? 
Kvinner i alle aldre er velkommen.  
Enkel servering. Gratis deltakelse.  
Arr: Frivilligsentralen

1030 Tur til Frivillighytta i Hurdal 
Oppmøte Frivilligsentralen. Bli med på tur 
til Frivillighytta i Hurdal i egne biler. Enkel 
servering. Gratis deltakelse.  
Arr: Frivilligsentralen

1045 Livsglede trim Kløfta bo- og  
aktivitetssenter. Servering av smoothie 
etter trening. Gratis deltakelse.  
Arr: Kløfta bo- og aktivitetssenter

1200-1230 Sittetrim Gystadmyr bo- og 
aktivitetssenter. Ledes av fysioterapeut 
Aud-Lise Rognhaug. Gratis deltakelse.  
Arr: Gystadmyr bo- og aktivitetssenter

1200 Livsgnisten – Ut på tur i  
Nordkisa med kaffe & kakekos Opp-
møte Nordkisa skole. Uansett vær og føre. 
Gratis deltakelse. Kl 1230-1330: Snipp og 
Snapp serverer kaffe og kake etter turen i 
Hoppensprett Nordkisa barnehage.  
Arr: Frivilligsentralen

1200-1600 Forsvarets flysamling 
Gardermoen. Flysamlingen består av nær 
40 fly og gir et enestående innblikk i norsk 
militær flyging i krig og fred. Kafé.  
Fri entré. Arr: Forsvarets flysamling 

1200 Egenomsorg = Livsglede Kløfta 
bibliotek. Bok-kaffe med ernæringsfysio-
log Anita Johansen fra TeamHelse-Jess-
heim. Enkel servering. Fri entré.  
Arr: Ullensaker bibliotek

1300 Arcus - Bedriftsbesøk Gjeller- 
åsen Vi besøker Arcus tidligere Vinmo-
nopolet. Avreise Gjestad bo- og aktivitets-
senter kl 1300/ Kløfta stasjon kl 1315.  
Kr 700 inkl. omvisning, smaksprøver, mid-
dag og buss. Påmelding innen 10. oktober 
frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no/  
tlf. 66 10 84 38. Arr: Frivilligsentralen

1300 Bli med på digital sykkeltur 
med MOTiview Ullr, Ullensaker kultur-
hus. For første gang i Ullensaker  
introduserer vi vår nyinnkjøpte MOTiview. 
Ved hjelp av levende bilder og lyd kan bru-
keren dra på sykkeltur i kjente omgivelser 
og barndomsminner. Vi viser MOTiview på 
storskjerm.  
Enkel servering med frukt og farris.  
Arr: Ullensaker kommune, Frivilligsentralen

1800 Høstfest på Solvang Røde Kors 
huset, Sand. Underholdning v/ Eriks. 
Servering av varmmat. Bill: 100. Påmelding 
innen 13. oktober til Edith tlf. 918 27 170. 
Arr: Ullensaker Røde Kors 

1800-2100 Kom å mal med liv og 
lyst Galleri Jessheim. Fast maledag for 
maleklubbens medlemmer med både 
amatører og profesjonelle. Muligheter for 
alle som har lyst til å prøve seg. Du får ma-
ling og noe å male på. Servering av kaffe 
og kaker. Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker 
kunstforening malekubben

2000 Christel Alsos Ullensaker kultur-
hus. Christel Alsos er kjent som den store 
stemmen fra nord. Sist vinter var hun 
høyaktuell med ny musikk og deltakelse 
i TV-suksessen ”Hver gang vi møtes”. Til 
høsten kommer hun til Jessheim for å  
levere splitter nytt materiale, favorittene 
fra ”Hver gang vi møtes”, og et håndpluk-
ket utvalg låter fra sin lange karriere.  
Bill: 375 inkl. avg. Arr: Ullensaker kulturhus

2000 Svingende 40-, 50- og 60-talls 
konsert Kulturbanken Kreti & Pleti.  
Ullensaker korforening spiller Grease, Elvis 
og andre 40-, 50- og 60-talls låter.  
Dørene åpnes kl 1900. Fri entré.  
Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti

 Torsdag 18. oktober 

1000-1100 Sangstund i lavvoen  
Hoppensprett Gystad aktivitetsbarnehage. 
Vi synger kjente og kjære barnesanger. 
Servering av hjemmelaget fiskegrateng i 
lavvoen. Påmelding innen 16. oktober til 
eli@hoppensprett.no/ 971 32 142. Gratis 
deltakelse. Arr: Hoppensprett Gystad  
aktivitetsbarnehage

1000-1200 Kreativt verksted for 
kvinner Frivilligsentralen. Ønsker du å 
få et større nettverk? Trene på å snakke 
norsk? Ha det sosialt sammen med andre? 
Kvinner i alle aldre er velkommen. Enkel 
servering. Gratis deltakelse.  
Arr: Frivilligsentralen

1000-1400 Kom og mal! Frivilligsentra-
len. Ta med deg malesakene dine og kom. 
Kaffespleis. Arr: Frivilligsentralen

1100 Kåseri om Hans Børli Folkvang, 
Algarheim. Kåseri v/ Berit Nafstad Lyftings-
mo. Hyggetreff. Musikk, sang og andakt. 
Servering av mat, kaker og kaffe. Utlod-
ning. Fri entré. Arr: Furuset menighet



1300 Matiné med Kai Robert Johan-
sen «Det er lov å være blid» Vesong, 
Ullensaker kulturhus. Sanger, trompetist 
og entertainer Kai Robert synger Jens 
Book-Jenssen slagere, leder allsangen og 
serverer gode, gamle trompetsvisker på 
sin sølvtrompet. Bill: 150 inkl. avg.  
Arr: Ullensaker kulturhus

1600 Seniorfest med Tore Halvorsen 
fra Ole Ivars Herredshuset. Pensjonist- 
foreningene i Ullensaker er invitert til å ha 
stand fra kl 1600. I tillegg kommer  
Pensjonistakademiet Akershus. Konsert  
kl 1730 v/ Tore Halvorsen fra dansebandet 
Ole Ivars. Salg av mat og drikke. Fri entré. 
Arr: Frivilligsentralen, Ullensaker kommune 
v/ kultur

2100 Stand up med Ørjan Burøe 
«Fordommer» Kong Rakne, Ullensaker 
kulturhus. I over 20 år har han reist rundt 
som komiker, men det er først nå han står 
alene og Ørjan står stolpestøtt. Dette er 
en forestilling som røsker deg i sjela og 
han beveger seg hårfint på kniveggen hele 
veien. Med nærmere 50% skilsmisser i året 
mener Ørjan det er på tide at man tar seg 
selv, forholdet og barna på alvor. Bill: 395 
inkl. avg. Arr: Ullensaker kulturhus

 Lørdag 20. oktober 

1200-1600 Forsvarets flysamling 
Gardermoen. Flysamlingen består av nær 
40 fly og gir et enestående innblikk i norsk 
militær flyging i krig og fred. Kafé. Fri 
entré. Arr: Forsvarets flysamling 

1400 Livsglede allsang med musi-
kalsk tonefølge på Kløfta Kløfta gamle 
skole. Musikk v/ Ullensaker spelemannslag, 
allsang og litt annen underholdning.  
Servering av kaker og kaffe. Fri entré.  
Arr: Venneforeningen Kløfta gamle skole, 
Ullensaker spelemannslag, Frivilligsentralen 

1900-2400 Dansefest med Jannez 
Herredshuset. Romerike Bugg Danseklubb 
feirer 15 år! Dansefest med det populære 

svenske dansebandet Jannez. Bill: 300. 
Arr: Romerike Bugg Danseklubb

2100-2230 Mighty Magnolias Kultur- 
banken Kreti & Pleti. Mighty Magnolias 
musikkuttrykk er dypt rotfestet i både den 
anglo-amerikanske og britiske musikktra-
disjonen, gjerne kledt i et soundscape fra 
60- og 70-tallet. Bill: 200.  
Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti

 Søndag 21. oktober 

1030-1430 Familietur til Prekestolen 
i Gjerdrum Oppmøte og parkering v/ 
Lysdammen, Gjerdrum. Lyst til å være med 
på tur til Gjerdrums høyeste topp? Turen 
er på 12 km tur/retur på gode stier og i 
kupert terreng. Ingen påmelding. Gratis 
deltakelse. Arr: Ullensaker turlag, Oslo 
DNT og omegn

1100-1200 Diakoniens dag Mogreina 
kirke. Gudstjeneste med fokus på årets 
TV-aksjon som går til Kirkens Bymisjons 
arbeid med å skape et varmere og mer 
inkluderende samfunn. Sang v/ Mogreina 
barnegospel. Arr: Mogreina menighet

1200-1400 Internasjonal kulturdag  
St. Gudmund kirke, Kverndalen, Jessheim.  
Kulturinnslag med dans og musikk, fore- 
drag og omvisning i kirken. Salg av inter- 
nasjonale matretter, kaffe og kaker. Utlod-
ning. Fri entré. Arr: St. Gudmund menighet

1200-1600 SAS museet Gardermoen. 
Flysimulator og utstillinger med uniformer, 
polarflyvning og teknisk utstyr. Utkikks-
tårnet er åpent samtidig med museets 
åpningstider. Fri entré. Utkikksplattformen 
er åpen alle dager, hele døgnet, hele året. 
Arr: SAS museet

1200-1600 Forsvarets flysamling 
Gardermoen. Flysamlingen består av nær 
40 fly og gir et enestående innblikk i norsk  
militær flyging i krig og fred. Kafé. Fri entré. 
Arr: Forsvarets flysamling 

1300-1500 Søndagslunsj Frivilligsen-
tralen. Er du ensom eller sliter i hverdagen 
kan du finne et nettverk av medmennesker 
hos oss. Servering av varmmat. Påmelding 
senest 15. oktober til Anne Nora  
tlf. 484 80 545. Arr: Ullensaker Røde Kors

1800 HovinShow Kong Rakne, Ullens-
aker kulturhus. Hovin Musikkorps følger 
opp suksessen med HovinShow og invite-
rer til et fyrverkeri av engasjerende og god 
musikk. Bill: 200/250 inkl. avg.  
Arr: Ullensaker kulturhus

1100-1330 Dans med oss! Gystad-
myr bo- og aktivitetssenter. Seniordans, 
linedans og ringdanser. For alle som liker å 
danse - selv om du ikke har noen partner - 
kom som du er. Godt for kroppen og top-
pen. Ingen aldersgrense. Enkel servering. 
Gratis deltakelse. Arr: Jessheim seniordans

1100 Grøftelangs med klassisk tone- 
følge Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. 
Blomster i bilder og musikk v/ kulturfor-
midler Bjørn Erik Nyberg. Enkel servering. 
Fri entré. Arr: Frivilligsentralen 

1100-1300 God formiddag! Kløfta  
menighetssenter. Åpent hus. Sang. Under-
holdning. Enkel bevertning. Utlodning.  
Fri entré. Arr: Ullensaker menighet

1100-1300 Livsgledebingo Gjestad 
bo- og aktivitetssenter. Servering av bløt-
kake og kaffe. Bingobrett kr 30.  
Arr: Gjestad bo- og aktivitetssenter

1100 Gå deg frisk og glad Oppmøte 
Apoteket, Romerikssenteret. Turen passer 
for alle. Etter turen hygger vi oss med 
kaffe og sosialt samvær på Kløfta bo- og 
aktivitetssenter. Gratis deltakelse.  
Arr: Ullensaker revmatikerforening

1200 Gå deg frisk og glad Oppmøte 
Bahustunet, Gjestad bo- og aktivitetssen-
ter. Turen passer for alle. Etter turen, lang 
eller kort, hygger vi oss med kaffe og so-
sialt samvær på Gjestad bo- og aktivitets-
senter. Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker 
revmatikerforening

1200 Den fyrste song Jessheim kirke. 
Hyggestund med musikk og barnlig glede. 
Generasjoner sveises sammen på åpent 
hus med babysang. Muligheter for å bli 
kjent med menighetens mangfoldige 
arbeid for alle aldersgrupper. Servering av 
lunsj, kaker og kaffe. Utlodning. Inntektene 
fra utlodningen går til årets TV-aksjon.  
Fri entré. Arr: Hovin menighet

1200-1500 Åpent museum med om-
visning Ullensaker museum. Omvisning 
kl 1400 i utstillingen «Romeriksbunaden 
– damask og franske knuter». Museets 
andre utstillinger er også åpne: «Skudd i 
mørket - Hva skjedde i Trandum skogen?» 
og «Helse på spill». Åpen kafé. Bill: 60/30. 
Arr: Ullensaker museum

1500-1700 Livsgledebonus i pensjo-
nisttilværelsen Jessheim bibliotek.  
Er du allerede eller blir du snart pensjo-
nist? Ønsker du å utnytte noen av dine 
uutnyttede ressurser til noe meningsfylt 
i hverdagen? Dag Schøyen forteller om 

egne erfaringer og inviterer til idédugnad. 
Gratis deltakelse. Arr: Dag Schøyen

1700-1930 Topp på Toppen! Gjestad 
bo- og aktivitetssenter. Underholdning 
v/ Erik Arne. Servering av snitter, kaffe og 
kaker. Utlodning. Fri entré.  
Arr: Ullensaker Røde Kors 

1800-2030 Høstfest Gjestad bo- og 
aktivitetssenter. Konsert v/ Jostein Spille-
mann. Servering av høstgryte, dessert og 
kaffe. Salg av øl/vin/likør. Utlodning. Bill: 
150. Arr: Gjestad bo- og aktivitetssenter 

1800 Oktoberfest Kløfta bo- og ak-
tivitetssenter. Underholdning v/ Grorud 
veterankorps. Servering av bratwurst med 
sauerkraut og potetmos, samt sukker- 
kringle og kaffe. Utlodning.  
Påmelding innen 11. oktober til resepsjo-
nen tlf. 66 10 88 00. Bill: 150.  
Arr: Kløfta bo- og aktivitetssenter

1800 Livsstil- og livskvalitetskveld 
Kløfta menighetssenter. Fokus på ingredi- 
enser i det gode liv. En livgivende kveld 
med mannequinoppvisning, musikk- 
konkurranse v/ kantor Wollert Krohn- 
Hansen, innslag fra Apoteket og innslag 
om selvtillit og selvfølelse v/ diakon Mari-
anne Kraft. Enkel servering. Utlodning.  
Fri entré. Arr: Ullensaker menighet 

1800 Allsang og høstkonsert med 
Veterankorpset Frivilligsentralen. Bli 
med å syng på kjente sanger. Servering 
av kake og kaffe. Fri entré. Arr: Ullensaker 
veterankorps, Frivilligsentralen

 Fredag 19. oktober  

0900-1115 Gåtur på tvers av gene-
rasjoner Nordbytjernet. Livsgledebarna i 
Hoppenspretthallen inviterer til samspill på 
tvers av generasjoner. Konsert kl 1100 v/ 
barnehagebarna. Servering av ostehorn og 
saft. Påmelding innen 17. oktober til anja@
hoppensprett.no / 97715575. Gratis delta-
kelse. Arr: Hoppenspretthallen barnehage

1100 Grøftelangs med klassisk tone- 
følge Gjestad bo- og aktivitetssenter. 
Blomster i bilder og musikk v/ kulturfor-
midler Bjørn Erik Nyberg. Enkel servering. 
Fri entré. Arr: Frivilligsentralen 

1130-1330 Høstfest Gystadmyr bo- og 
aktivitetssenter. Underholdning. Servering 
av viltgryte og dessert. Utlodning. Gratis 
for beboere. Bill: 50 for pårørende og an-
dre. Arr: Gystadmyr bo- og aktivitetssenter



 Hele året 

Friluftsopplevelser 
Ullensaker kommune har mange frilufts-
opplevelser å by på; turstier, kulturminner 
og severdigheter, skogsveger, lysløyper og 
sykkelveger. www.ullensaker.kommune.
no/turtips 

Ullensaker kino - Seniorkino 
Seniorkino er et tilbud spesielt tilrettelagt 
for et voksent publikum hvor man kan 
oppleve kvalitetsfilmer i behagelige  
omgivelser og med dempet lyd. For kino-
program se www.ullensakerkino.no 

Ullensaker bibliotek 
Biblioteket tilbyr et rikholdig program- 
tilbud bl.a. 

• Lesesirkelen siste mandagen i måneden 
kl 1300 på Jessheim bibliotek. Et tilbud 
til voksne som liker å lese, og som har 
lyst til snakke om og diskutere bøker

• Bok-kaffe hver onsdag kl 1200 på Kløfta 
bibliotek. Bokprat, høytlesning, kåseri m.m.

• Komma’ en gang i måneden kl 1300 på  
Jessheim bibliotek. Et uformelt treff-
punkt med litteratur og kultur i fokus.

• For mer info se www.ullensaker.kom-
mune.no/bibliotek

Frivilligsentralen
Frivilligsentralen tilbyr mange ulike aktivi-
teter, turer gjennom hele året bl.a.:

• Kulturkaféen kl 1100 hver lørdag i  
Kulturhuset

• Nærmiljøtreff på Jessheim og Kløfta
• Gåturer på Jessheim og i Nordkisa
• For mer info se www.ullensaker.kom-

mune.no/frivilligsentralen tlf. 66108438

Spørsmål?

Kulturkontoret tlf. 66 10 81 94 (før kl 1500)

Frivilligsentralen tlf. 66 10 84 38 (før kl 1500)

E-post: ullensaker.kulturkontor@ullensaker.kommune.no

www.ullensaker.kommune.no 

Selv om Livsglededagene nå  
er over fortsetter livsglede 

å blomstre videre…

Forbehold om endringer i programmet Grip dagen med kultur!

 Hele uken 

Stolpejakten i Ullensaker  
Enten du vil bli sprek, oppdage nye sider 
ved Ullensaker eller rett og slett gå en av-
slappende tur i nærområdet er stolpejakt 
et godt valg. Stolpene står til 1. november. 
Mer info: www.stolpejakten.no  
Arr: Ullensaker orienteringslag

Sykkelrebusløp i Ullensaker  
Tema for høstens poster er forsamlings- 
lokaler i kommunen. Det er 15 poster 
spredt rundt i Ullensaker, og på hver 
post står det bokstaver som skal settes 
sammen til en setning. Premiering. Send 
svar innen 15.10.18. Mer info: www.face-
book.com/SykkelbyenJessheim.  
Ingen påmelding.Gratis deltakelse.  
Arr: Sykkelbyen Jessheim

Følg med på Aktivitetskalenderen 
www.ullensaker.kommune.no/aktivitets-
kalender 

Noen smakebiter for ukene som kommer:

20.- 28. oktober: Litteraturfestivalen 
med bl.a. Bokbad med den prisvinnende 
forfatteren Helga Flatland i samtale med 
Vanja Øyrås, «En reise i forfatterskapet og 
mennesket Ingeborg Refling Hagen» v/ 
Valborg Sirnes og lesesirkel. For fullstendig 
program se www.ullensaker.kommune.
no/bibliotek

25. oktober: Syng liv i ditt liv - Hans 
Børli jubileum kritikerroste konsertfore-
stillingen med Erik Lukashaugen

21. november: Anne Marit Jacobsen 
«Jacobsen, værsågod!» en morsom, 
musikalsk og aldri så lite absurd forestilling


