
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN  
I ULLENSAKER 

 
 
Fredag 1. juni     Tematur: Omvisning i Trandumskogen kl. 1200-1400 
              Under andre verdenskrig foregikk det henrettelser i Trandumskogen i  
              Ullensaker. 173 nordmenn, 15 russere og 6 briter ble henrettet og gravlagt 
              I skogen. I dag er skogen et minnested for dem som mistet sine liv der. 
                Vår omviser tar dere med inn i skogen der gravene ligger langs stien.  
              Ved gravene vil historiene til de henrettede bli fortalt. Bill: 60/ 30 
              Arr: Ullensaker museum www.mia.no/ullensaker 
 
Lørdag 2. juni     Kulturkafeen: Duo kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
 
Lørdag 2. juni     The Real Choir - Let me entertain you kl. 1900, Ullensaker kulturhus 
              The Real Choir tar med seg et knippe kjente og kjære pop- og rockelåter  
              til Jessheim sammen med et 9-manns band der de kun har ett mål for    
              øyet: Å underholde. Ta turen til Ullensaker Kulturhus denne kvelden og få  
              en musikalsk opplevelse med det som kanskje er Norges beste showkor.  
              Vil du la deg underholde?  
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Lørdag 2. juni     Harvest - A tribute to Neil Young kl. 1600, Kreti & Pleti, Jessheim 
              Trioen består av Liz Tove Vespestad, Mona Grytøyr og Roar Vea, tre  
              erfarne musikanter som også spiller sammen i band. Her får Neil Youngs  
              låter flere nye versjoner ved at lead vokal fordeles jevnt på alle tre.   
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.kretiogpleti.no 
 
Søndag  3. juni    Familiedag på Raknehaugen kl. 1300-1500 
              Åpning av kultursti. Servering av kaffe og vafler. 
              Arr: Raknehaugens venner www.raknehaugen.no 

Den Kulturelle Spaserstokken - livsglede for seniorer! 
I 2006 ble Den Kulturelle Spaserstokken etablert som nasjonalt prosjekt. Målet er å gi 

alle eldre et bedre kulturtilbud. Det ønsker vi også her i Ullensaker kommune.  
 

Som en del av Den Kulturelle Spaserstokken i Ullensaker har kulturkontoret  
utarbeidet en månedlig oversikt over noen av de kulturtilbud i vår kommune som  

også kan passe for seniorer.  
 

Bruk kultur og bli en vinner! 

JUNI—JULI– AUGUST 2018 

JUNI 



Søndag 3. juni    Kirkejazz med allsang kl. 1800-2000, Ullensaker kirke 
              Wollert Krohn-Hansen, piano. Kjell Kjos, trommer. John Børge Askeland,  
              kontrabass. Lars Frank, klarinett. Kløfta sangerlag med dirigent Beate  
              Børli Løkken. Ullensaker kirkekor med dirigent Wollert Krohn-Hansen 
              Kolon med dirigent Linnéa Sundfær Haug. 
              Arr: Ullensaker menighet www.kirkerull.no 
 
Mandag 4. juni    Lesesirkel kl. 1300, Jessheim bibliotek 
              Dagens bok:  Kransen av Sigrid Undset  
              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 
 
Tirsdag 5. juni    Kløfta Kulturkafè: Musikalske herrer med utlagt sjarm v/ Reidar      
              Myhre og Philip Kruse kl. 1100-1300, Kløfta velhus 
              Med humor og sjarme forteller herrene historien om musikernes hverdag,  
              krydret med muntre anekdoter og fremføringer av de vakre svingende  
              melodier som utgjør lydsporet i vårt liv. Bill: 50 inkl. servering. Utlodning.  
              Arr: Frivilligsentralen, Kløfta vel  
 
Tirsdag 5. juni    Hagevandring hos Garden Living kl. 1800-2100, Holter 
              Her er det masse inspirasjon å hente, både til dyrking av stauder, busker  
              og trær, samt sommerblomster, grønnsaker og mer eksotiske vekster  
              Arr: Ulensaker hagelag  
              www.hageselskapet.no/akershus/lokallag/ullensaker-hagelag/  
 
Onsdag 6. juni    Bok-kaffe: Bokprat med Lena Sjøstrøm Møller  
              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 6. juni    Skogstur med Børge-Borgere. Fremmøte på Borgen skole kl. 18.00 
              Børge-Borgere utvider turtilbudet med et fast turopplegg i sommerhalvåret. 
              Turene vil primært legges til Borgenmarka eller Åsmarka, men vil utvides  
              til andre skogsområder i nærheten etter hvert. Turleder er Trond Skedsmo 
              Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på. 
              Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 
 
Torsdag 7. juni    Det nye vannverket kl. 1130, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Foredrag v/  Jostein Skjefstad, avdelingsleder for vann og avløp i  
              Ullensaker kommune og prosjektleder for det nye vannverket.  
              Fra kl. 1130 er den anledning for kjøp av kaffe og vaffel kr. 30.  
              Sosialt samvær inntil underholdning kl. 1150. Foredraget starter kl. 1200. 
              Bill: medl. gratis/ ikke medl. kr. 80. 
              Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.no 
 
Fredag 8. juni     Rullatorfestivalen kl. 1100-1300, Romsaasparken, Jessheim 
              Rullator-"løp", aktivitetsløype for elektriske rullestoler og turløype. 
              Påmelding til  start fra kl. 10.30 i parken. Underholdning v/  Hans Olav     
              Trøen & Odd Arne Sørensen, samt barnehagebarn. Utlodning med flotte   
              premier.  Servering av kaffe, kaker, pølser og frukt.  
              Arr: Ullensaker kommune v/ fysio/ergo, kultur og Frivilligsentralen       
              www.ullensaker.kommune.no  



Fredag 8. juni     Good Vibrations første konsert! Kl. 2000, Kreti & Pleti, Jessheim 
              Høsten 2017 startet vi opp koret Good Vibrations. De er et kor som synger 
              showinspirerte sanger fra 80 og 90 tallet. Ser vi deg i publikum? 
              Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti www.kretiogpleti.no 
 
8.—10. juni       Jessheim byfestival. Jessheim sentrum & Gardermoen Campus 
              Jessheim Byfestival med åpen festivaldag med aktiviteter for hele familien  
              på Gardermoen Campus, Jessheim barnefestival og konserter på  
              Jessheim Torg og Rådhusplassen.  Arr: Gardermoen Campus, Jessheim  
              storsenter, Lekia Kanutten, Ullensaker kommune v/ Kultur 
 

Søndag 10. juni    Sesongåpning med offisiell åpning av utstillingen "Romeriksbunad– 
              Damask og franske knuter" kl. 1400-1600, Ullensaker museum 
              - Velkommen og presentasjon av utstillingen v/ avdelings direktør for  
                 Museene i Akershus, Trine Grønn Iversen 
              - Offisiell åpning av utstillingen v/  varaordfører i Ullensaker, Willy Kvilten 
              - Om aktiv utstilling og kulturvernarbeid v/ leder i Ullensaker Husflidslag,   
                Katrine Grønneberg 
              - Sangleker ved Leikaringen Rakne 
              Utstillingen vises på Ullensaker museum hele sommeren. Arr: Ullensaker  
              museum i samarbeid med Ullensaker husflidslag www.mia.no/ullensaker 
 
Lørdag 16. juni    Multimedia foredrag om altersmykket i Jessheim kirke   
              kl. 1400: Vi åpner dørene. Det blir servering av kaffe og vaffel 
              kl. 1430: Kreativt verksted for barn med Øivind Sand og Eimund Sand.    
                    Tema: Vi maler en stjerne! 
              kl. 1500: Eimund Sand tar oss med på en reise gjennom kunsthistorien    
                    og naturhistorien og gir en nøkkel til å oppleve altersmykket på   
                    en ny måte.  
              Bill: 100/ barn gratis. Arr: Hovin menighet www.kirkerull.no 
 
Tirsdag 19. juni    Hagebesøk hos Garden Living AS kl. 1900, Holter 
              Garden Living AS har spesialisert seg på stauder, urter, løker, frø og hage 
              utstyr. Garden Living drives av Kenneth Ingebretsen og Tommy Tønsberg, 
              begge gartnere, forfattere og foredragsholdere. Ingen påmelding 
              Arr: Ullensaker bygdekvinnelag 
 
Onsdag 20. juni   Bok-kaffe: Sommeravslutning kl. 1200, Kløfta bibliotek 
              Biblioteket inviterer til bok-kaffe hver onsdag hvor det tilbys litterære drypp 
              fra inn- og utland, kåserier, foredrag og debatt. Servering av jordbær og is.  
              Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek Kløfta   
              www.ullensaker.kommune.no/bibliotek/bokkaffe 
 
Onsdag 20. juni   Skogstur med Børge-Borgere. Fremmøte på Borgen skole kl. 18.00 
              Børge-Borgere utvider turtilbudet med et fast turopplegg i sommerhalvåret. 
              Turene vil primært legges til Borgenmarka eller Åsmarka, men vil utvides  
              til andre skogsområder i nærheten etter hvert. Turleder er Trond Skedsmo 
              Husk godt fottøy. Ta eventuelt med kaffe, noe å bite i og noe å sitte på. 
              Arr: Børge-Borgere www.borgeborgere.no 

8. - 17. juni       Folkehelseuka 2018 i Ullensaker!  
              Folkehelseuka arrangeres for 7. året på rad og også i år er uka full av  
              aktiviteter som skaper glede og trivsel.  
 

              Bli kjent med lokalmiljøet og prøv en ny aktivitet. Her finner du noe for    
              både gammel og ung. Vi oppfordrer alle til  å ta med en venn, nabo eller   
              ukjent og hive seg med på årets Folkehelseuke.  
               

              For program se www.ullensaker.kommune.no  



Onsdag 20. juni   Sommertreff på Kjerkestua - Furuset kirke kl. 1900 
              Berit Nafstad Lyftingsmo leser fra Olaug Julset sine dikt. Einar Stokstad og 
              Ivar Sannerud forteller om husmannsplasser i bygda. 
              Arr: Ullensaker historielag 
 
Lørdag 23. juni    Kulturkafeen: Foredrag v/ Hanne Kristine Rohde                
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Foredrag v/ Hanne Kristine Rohde, tidligere leder for seksjon volds- og    
              seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Søndag 24. juni    Rundtur Råbjørn - Snellingen          
              Oppmøte ved Rustadsaga før bommen kl. 1045 for felles kjøring til  
              Dansetjern (P) hvor vi starter turen. Det er også mulig å møte direkte der.  
              Turen er ca. 15 km. Mer info www.facebook.com Søk: Ullensaker turlag 
              Arr: Ullensaker turlag 
 
Tirsdag 26. juni    Fjordcruise i Oslofjorden m/ rekebuffet  
              Vi møtes på Rådhuskaia kl. 1830 etter å ha tatt tog til Oslo. Pris kr. 400 pr. 
              person for båtturer og rekebuffet. Togbillett kjøpes av hver enkelt 
              Bindende påmelding innen 15. juli Ullensaker Frivilligsentral  
              tlf. 66 10 84 38 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 30. juni    Kulturkafeen: Visesang v/ Petter Brannstorph  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 

 
 
 

Lørdag 7. juli     Kulturkafeen: Visemusikk v/ Anders Stävarby  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 14. juli    Kulturkafeen: Om Sigrid Undseth v/ Tone Ringen  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 21. juli    Kulturkafeen: Torkild Berulfsen kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Torkild Berulfsen – Et kulturhistorisk, innholdsrikt og humoristisk foredrag  
              om edle dråper  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 28. juli    Kulturkafeen: Visekåseri om Vidar Sandbeck  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Visekåseri om Vidar Sandbeck v/ Ole Kristian Fredriksen og Hans Østeng  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 

JULI 



 
 
 
Lørdag 4. aug.    Kulturkafeen: Sang v/ Victor L  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
10. - 19. aug.      Jessheimdagene 2018 
              Tradisjon tro inviteres det til folkefest i Jessheim by. En mengde ulike  
              aktiviteter og konserter på Jessheim Torg, Rådhusplassen og i Storgata.  
              Dette er tiden for glade og gode opplevelser! 
              Se program: www.jessheimdagene.no/ www.facebook.no/jessheimdagene 
              Arr: Jessheim Storsenter 
 
Lørdag 11. aug.    Kulturkafeen: Underholdning v/ jazzpianist David Skinner  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 11. aug.    Guidet vandring langs Akerselva 
              For mer info se www.facebook.no Søk: Ullensaker bygdekvinnelag  
              Arr: Ullensaker bygdekvinnlag www.bygdekvinnelaget.no 
 
 
Lørdag 18. aug.    Kulturkafeen: Pong pensjonistene—Underholdning v/ Bjørn Klovland  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Onsdag 22. aug.   Dagstur til Flor og Fjære i Stavanger 
              Vi besøker Flor og Fjære i Stavanger, spiser lunsjbufé, buss til og fra  
              sentrum, og tar fly begge veier. Pris ca. kr. 2.500,- avhengig av flypris.  
              Les mer: https://florogfjare.no  
               Bindende påmelding innen 10. juli Ullensaker Frivilligsentral  
              tlf. 66 10 84 38 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Lørdag 25. aug.    Kulturkafeen: Syn og briller v/ optiker Henriette Oord  
              kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus  
              Salg av kaffe, kaker og rundstykker Fri entré. 
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
 
Lørdag 25. aug.    Kløftadagen 2018, Kløftaparken 
              Familie aktivitetsdag i Kløfta sentrum. Program kommer senere. 
              Hold av dagen, de blir mye moro for barn og voksne 
              Arr: Kløfta Vel m.fl. www.facebook.com/  Søk: Kløfta vel 
 
 
 
27.—29. aug.     Tur til Skagen  
              For mer info se www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen  
              Fortløpende påmelding Ullensaker Frivilligsentral  
              tlf. 66 10 84 38 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
NB! For full oversikt se www.ullensaker.kommune.no/aktivitetskalender 

AUGUST 



Kulturprogram på Kløfta bo– og aktivitetssenter 
 
Mandag 4. juni    Sangens gode minner kl. 1500-1530, Hellen kafé 
              På den siste konserten denne våren kommer Emil Solli Tangen og Trond 
              Akerø-Kleven på besøk. De skal holde en konsert med et repertoar som  
              vil  vekke gode minner hos tilhørerne. Emil selv vil også dele sine egne  
              minner  med publikum om flere av melodiene. Fri entré.  
              Arr: Akershus musikkråd 
 
Fredag 8. juni     Rullatorfestivalen 2018, Romaasparken, Jessheim 
              I år er temaet: Oktober fest… med tyroler hatt og kringle rundt halsen  
              reiser vi til Jessheim og har det gøy. Vil du være med? - gi beskjed innen 
              5. juni til  resepsjonen eller tlf. 66108800. Vi reiser samlet fra resepsjonen 
              kl. 1015. Reise t/r kr. 50. For mer info om Rullatorfestivalen se foran i  
              denne folderen. 
 
Tirsdag 12. juni    Markedsdag ute i hagen kl. 1100 
              Salgsboder av husflid, håndverk o.l. Aktiviteter som hesteskokasting,    
              kaste på stikka m.m. Kaffe serveres rett fra bålet. Nystekte lapper på    
              bålpanna. Trekkspill musikk v/ Harry Andersen.  
              Kom og bli med på en annerledes dag!  
 
Torsdag 21. juni   St. Hansfest—Grillfest i hagen kl. 1200 
              Trekkspill vil få oss i den rette stemningen. Vi griller pølser og hamburgere 
              med tilbehør. Kaffe og kake. Utlodning. Kr. 80 pr. pers.  
              Påmelding innen  torsdag 14. juni til resepsjonen eller tlf. 66108800 
 
 
Torsdag 28. juni   Kjerringråd kl. 1500, Hellen kafé 
              Miriam Wicklund holder foredrag om kjerringråd.  Hun vet hvilke kjerring 
              råd  som hjelper—så her kan du få noen tips. Kaffe og kake. 
 
 
 
Tirsdag 17. juli    Sommertreff kl. 1100-1230, Hellen kafé 
Tirsdag 31. juli    Konkurranser, sang, opplesning og en kort andakt. Enkel servering. 
Tirsdag 7. aug.    Ullensaker menighet ønsker alle beboere og besøkende velkommen 
Tirsdag 14. aug.   Arr: Ullensaker menighet 
 
   
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 

Trim for seniorer  
 

Se aktivitetsoversikt for Ullensaker  
på første grønne side bak 

www.ullensaker.kommune.no 
 

Fysisk aktivitet gir overskudd! 



Kulturprogram på Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 
 
Fredag 1. juni     Sangens gode minner kl. 1200-1230, Gystadmyr kafé 
              På den siste konserten denne våren kommer Emil Solli Tangen og Trond 
              Akerø-Kleven på besøk. De skal holde en konsert med et repertoar som  
              vil  vekke gode minner hos tilhørerne. Emil selv vil også dele sine egne  
              minner  med publikum om flere av melodiene. Fri entré.  
              Arr: Akershus musikkråd 
 
Fredag 8. juni     Rullatorfestivalen 2018, Romaasparken, Jessheim 
              Vil du være med? - gi beskjed innen til  resepsjonen eller tlf. 66108530. 
              For mer info om Rullatorfestivalen se foran i denne folderen. 
 
 
 
Tirsdag 12. juni    Sykehjemmetsvenner fest kl. 1800, Gystadmyr kafe  
              Musikk. Underholdning. Servering av snitter, kaker og kaffe.  
              Utlodning. Fri entré. Arr: Sykehjemmet venner 
 
 
Fredag 15. juni    Grillfest/ Sommerfest kl. 1130-1330, Gystadmyr  
              Underholdning v/ Kjell Brenni. Servering av sommerkoteletter, pølser,  
              potetsalat, salat, marsipankake og kaffe. Trekning av loddbok. Gratis for  
              beboere/ kr. 50 for pårørende og andre. Påmelding og betaling til  
              resepsjonen v/ Evy tlf. 66108500 
 
Mandag 25. juni   Ettermiddagskino kl. 1700, Gystadmyr kafé 
              Film blir annonsert senere. Følg med på plakater. Enkel servering. 
 
 
 
Mandag 30. juli    Ettermiddagskino kl. 1700, Gystadmyr kafé 
              Film blir annonsert senere. Følg med på plakater. Enkel servering. 
 
 
Tirsdag 14. aug.   Sykehjemmetsvenner fest kl. 1800, Gystadmyr kafe NB! Ikke endelig 
              Musikk. Underholdning. Servering av snitter, kaker og kaffe.  
              Utlodning. Fri entré. Arr: Sykehjemmet venner 
 
 
 
Mandag 27. aug.   Ettermiddagskino kl. 1700, Gystadmyr kafé 
              Film blir annonsert senere. Følg med på plakater. Enkel servering. 
 
 
 
Fredag 31. aug.    Cowboyfest kl. 1130-1330, Gystadmyr kafé 
              Levende musikk. Utlodning. Servering av cowboygryte og focaccia. 
              Gratis  for beboere/ kr. 50 for pårørende og andre.  
              Påmelding og betaling til resepsjonen v/ Evy tlf. 66108500 
 
 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 



Kulturprogram på Gjestad bo– og aktivitetssenter 
 
Fredag 1. juni     Sangens gode minner kl. 1030-1100 Gjestad kafé 
              På den siste konserten denne våren kommer Emil Solli Tangen og Trond 
              Akerø-Kleven på besøk. De skal holde en konsert med et repertoar som  
              vil  vekke gode minner hos tilhørerne. Emil selv vil også dele sine egne  
              minner  med publikum om flere av melodiene. Fri entré.  
              Arr: Akershus musikkråd 
 
Mandag 4. juni    Hyggekveld med underholdning v/ Raymond Løvhaugen  
              kl. 1900, Gjestad kafé 
              For beboere og naboer med venner og familie. Kaffe, kaker og loddsalg.  
              Arr: Civitan Club Ullensaker SIV 
 
Fredag 8. juni     Rullatorfestivalen 2018, Romaasparken, Jessheim 
              Kom innom dagsenteret for felles plan om kostyme  
              mandag-onsdag samme uke.  
              For mer info om Rullatorfestivalen se foran i denne folderen. 
 
Fredag 22. juni    St. Hans underholdning v/ Visevenner kl. 1230, Gjestad kafé 
 
 
 
Fredag 13. juli     Jordbærfestival, Gjestad kafé 
              Salg jordbær m/ fløte og sommerprodukter.  
              Mer info kommer—følg med på oppslag. 
 
 
NB! For faste aktiviteter ved bo– og aktivitetssenteret se grønne sider bak 
 
 

Tur- og aktivitetstips 
 
1. mai – sept .    Stolpejakten 2018 
             I år er det 100 stolper på Jessheim, Sand og  Jessheimmarka. Ung eller   
             gammel, sprek eller utrent – Opplev nær-område i ditt eget tempo. Gratis.   
             Mer info: www.facebook.com/stolpejaktenullensaker/ www.stolpejakten.no  
             Arr: Ullensaker Orienteringslag  www.ullensakerorientering.no 
 
17. mai-23. sept.  O-postjakten 2018 
             En utmerket mulighet til å bli kjent i Ullensaker og nærliggende skogs 
             terreng. Konvoluttene selges på: Intersport Kløfta (tidligere G-sport),  
             Informasjonen på Jessheim storsenter, G-Max Jessheim.  
             Arr: Ullensaker Orienteringslag www.ullensakerorienteringslag.no 
 
18. mai– 1. juli   Sykkelrebus 2018 i Ullensaker  
             Fram med sykkelen, på med hjelmen - her er vårens sykkelrebus!  
             Informasjon om postene: www.facebook.com/SykkelbyenJessheim/       
             Flotte uttrekkspremier fra næringslivet.  
             Arr: Sykkelbyen Jessheim 
 
Hele året       Friluftsliv, sykkelveger, bading 
             Ullensaker kommune har mange friluftsopplevelser å by på; turstier, bade 
             plasser, sykkelveger, kulturminner/ severdigheter, skogsveger, lysløyper  
             I tillegg er det treningstreningsparker på Sand, Mogreina, Nordkisa,      
             Algarheim og Nordbytjernet 
             www.ullensaker.kommune.no/opplevullensaker 



Kommer…  
 
Lørdag 1. sept.    Gardermoen Revival 2018 kl. 1000-1800 
              Gardermoen Revival skal være en folkefest for hele familien tilegnet  
              40-, 50- og 60-tallskulturen innenfor musikk, underholdning, bil- og  
              luftsport. Vi er inspirert av Goodwood Revival i England. 
              For mer info www.facebook.no Søk: Gardermoen revival 
              Arr: Gardermoen Revival 
 
Lørdag 8. sept.    BOBLER med Dora og Bjørg Thorhallsdottir  
              kl. 1800, Ullensaker kulturhus 
              Bobler er et humoristisk, inspirerende og livgivende underholdnings-    
              foredrag om å tørre å ta hele deg i bruk. Slutte å be om unnskyldning for  
              at du er du. Ta plass. Synes. Lev DITT liv. PS! Her blir det også en  
              musikalsk overraskelse! 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Søndag 16. sept.   DNT åpning av tursti i Åsmarka 
              Blir med Ullensaker turlag på nyåpning av sti i Åsmarka.  
              For mer info følg med på www.facebook.no Søk: Ullensaker turlag 
              Arr: Ullensaker turlag 
 
 
18.—20. sept.     Tur til Dalarna i Sverige Fortløpende påmelding 
              Vi besøker Rättvik, Mora, Siljansjøen, Carl Larsson-gården, Falun m.m. 
              Fortløpende påmelding Ullensaker Frivilligsentral  
              tlf. 66 10 84 38 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no  
              Arr: Frivilligsentralen www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 
 
Torsdag 20. sept.  Hyllest til Monica Zetterlund kl. 2000, Herredshuset 
              Den kritikerroste teaterkonserten A lady called Sven er en hyllest til jazz 
              stjernen, skuespilleren og revyartisten Monica Zetterlund. Med skuespiller 
              og sanger Ida Holten Worsøe, pianist Simon Revholt og bassist Jan Olav 
              Renvåg. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Torsdag 27. sept.  Merit Hemmingson kl. 2000, Herredshuset 
              Merit Hemmingson, svensk pianist/organist og vokalist, ble først kjent på  
              slutten av 60-tallet for sine popaktige arrangement av folkemusikklåter.   
              Hennes jazz/groove-aktige tolkninger av nordiske folkemelodier er fylt av 
              melankoli. Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Fredag 28. sept.   Matinékonsert: Lillian Askeland & Country Snakes  
              kl. 1300, Kong Rakne, Ullensaker kulturhus 
              Norges Country-dronning Lillian Askeland og medlemmer av bandet    
              Country Snakes inviterer til god gammeldags Countryfest! 
              Arr: Ullensaker kulturhus www.ullensakerkulturhus.no 
 
Torsdag 4. okt.    Verdensdagen for psykisk helse – «Tankemester» foredrag  
              v/ polfarer Steffen kl. 1800, Ullr, Ullensaker kulturhus 
              Polfarer Steffen Dahl holder foredrag om sin tur til Nordpolen og Sørpolen. 
              Etter denne turen opplevde han utfordringer med angst og depresjon. I   
              foredraget "Tankemester" deler han oppskriften på hvordan han lærte seg 
              å håndtere hverdagen med angst og depresjon. Fri entré. Enkel servering  
              Arr: Frivilligsentralen, Mental Helse Ullensaker, Ullensaker kommune  
 
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  
Fra og med 29.04.2017: lørdag og søndag kl. 1200-1600.  
Grupper kan mottas utenom åpningstider.   
 

• SAS Museet www.sasmuseet.net  
Tirsdag kl. 1000-1500 og søndag kl. 1200-1600 t.om. november. Grupper kan bestille  

omvisning alle dager mot en liten kostnad. Desember måned er åpent for grupper mot  

bestilling. Utkikksplattformen er åpen alle dager, hele døgnet, hele året. Utkikkstårnet åpent 
samtidig med museets åpningstider. Fri entré.  
 

• 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 

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

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



Frivilligsentralen i Ullensaker  
 
•  

• Bingo: mandager kl. 1100, Frivilligsentralen 
• Gutta på tur: onsdager kl. 1000. Oppmøte Frivilligsentralen (NB! ikke i juli) 
• Kulturkafeen: lørdag kl. 1100-1200, Ullensaker Kulturhus 

Foredrag spesielt for seniorer og/ eller underholdning med kulturelt innslag. 
• Kreativt verksted for kvinner: torsdag kl. 1000-1300, Frivilligsentralen 

(sommerstengt) 
• "Livsgnisten" Gågruppe: Uansett vær og føre! 

- Tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivilligsentralen 
- Onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole (sommerstengt) 

• Maleklubb: torsdag kl. 1000-1400, Frivilligsentralen (sommerstengt) 
• Mat & Prat med flerkulturell vri: annen hver fredag kl. 1100-1300, Frivilligsentralen 

(Sommerstengt) 
• Nærmiljøtreff Jessheim: onsdag kl. 1000-1300, Frivilligsentralen 
• Nærmiljøtreff Kløfta: mandag 1000-1300, Kløfta velhus (Sommerstengt) 
• Stikk innom: onsdager kl. 0900, Frivilligsentralen 
• Vevklubb: annenhver torsdag kl. 1300-1700, Frivilligsentralen (Sommerstengt) 
• Vi treffes på Vellet - Sosialt treff med aktivitet: mandag fra kl. 1000 Kløfta velhus  

(Sommerstengt) 
 

Adresse: Dølivegen 3 (inng. F. Gjestad bo– og aktivitetssenter) 
Mer info: www.ullensaker.kommune.no/frivilligsentralen 

 

Menighetene i Ullensaker www.kirken.no/ullensakerkf 
 

Furuset menighet 
• Åpen Stue, 2. mandag i måneden kl. 1800-2000, Menighetsstua, Furuset kirke 
• Hyggetreff en  torsdag i måneden Nore forsamlingshus el. Folkevang 
• Åpen kirke, tirsdager kl. 1900-2100, Furuset kirke 
 

Hovin menighet (Jessheim) 
• Morgenbønn kl. 0900-0910 (følger skoleruta), Jessheim kirke 
• Middagsbønn torsdag kl. 1200, Jessheim kirke (unntatt røde dager og juleferie) 
• Åpent hus torsdag etter middagsbønn, ca. kl. 1230-1400, Jessheim kirke 
• Åpen kirke kl. 0900-1500 alle hverdager, Jessheim kirke 
• Kirkekoret Voce har øvelse kl. 1900-2115, Jessheim kirke 
 

Mogreina menighet 
• Formiddagstreff 1. onsdag i måneden kl.1030 

Tur i nærområdet, og samling med mat og prat etterpå 
 

Ullensaker menighet (Kløfta) 
• Hyggetreff  1. onsdag i måneden kl. 1100-1300, Menighetssalen, Ullensaker kirke 
• Kafé timeout 1. torsdag i måneden kl. 1900-2130, Kløfta menighetssenter 
• Åpent Hus kl. 1100. 2, og 3. og 4. torsdag i måneden, Kløfta menighetssenter 
• Ullensaker kirkekor øvelse tirsdag er kl. 1900-2100, Ullensaker kirke 



Bo– og aktivitetssentrene i Ullensaker 
 
Gjestad bo– og aktivitetssenter (tlf. 66 10 84 47) 

• Mandag: Høytlesning av dagens avis kl. 1030-1115, Biblioteket 
• Tirsdag: Åpent hus på aktivitetsstua og snekkerverksted kl. 0930-1430 
• Torsdag: Åpent hus på aktivitetsstua og snekkerverksted kl. 0930-1430 
• Torsdag: Bingo og kaffekos kl. 1100-1300. Kr. 30 pr.brett. Aktivitetssenter 
• Torsdag: Andakt (annenhver torsdag) kl. 1415, Toppen/ kl. 1500 Utsikten 
• Torsdag: Sangsund 1—2 torsdager i måneden kl. 1700 
• Fredag: Andakt (annenhver fredag) kl. 1700, Biblioteket 
• Gjestad kafé; søndag -fredag kl  1030-1530. Lørdag kl. 1030-1430. Salg av 

varmmat, smørbrød, middag m.m. 
 

Gystadmyr bo– og aktivitetssenter (tlf. 66 10 85 30) 

• Mandag: Høytlesning for beboerne kl. 1630 – 1730 Arr: Røde Kors Ullensaker  
• Mandag: Gågruppe kl. 1100 (unntatt når det er kino) 
• Tirsdag: Høytlesning kl. 1030, Biblioteket 
• Tirsdag: Møteplassen kl. 1130-1330, Dagsenteret 
• Onsdag: Sittetrim kl. 1100, Trimrommet 3. etg. 
• Onsdag: Danseringen Snurrebassen—kom og se de øver kl. 1800-2100 
• Torsdag: Jessheim Seniordans—kom og se/ bli med! kl. 1100-1330 
• Torsdag: Andakt m/kaffe kl. 1700-1730. Kirkekaffe 1. torsdagen i mnd. 
• Gystadmyr kafé; alle dager kl. 1100-1530. Salg av baguetter, smørbrød, 

varmmat, mineralvann m.m. Salatbar tirdag og torsdag. Middagsservering 
hver dag kl. 1300-1500 

           

 

Kløfta bo– og aktivitetssenter (tlf. 66 10 88 00) 

• Mandag: Bingo kl. 1100, Dagsenteret. Kr. 20 pr.brett 
• Tirsdag og torsdag: Åpent Hus fra kl. 0900. Virksomheten. Alle slags hobby/  

håndarbeidsaktiviteter 
• Tirsdag (oddetallsuker): Andakt v/Ullensaker menighet kl. 1730, Hellen kafé 
• Onsdag:  Trim kl. 1030, Trimrommet 
• Torsdag (oddetallsuker): Andakt v/Pinsemenigheten kl. 1730, Hellen kafé 
• Fredag: sang og sosialt  samvær på avdelingen kl. 1030 
• Hellen kafé; søndag-fredag kl. 1030-1545. Middagsservering kl. 1300-1500 

Lørdag kl. 1030-1500. Middagsservering kl. 1300-1445  
 

 

Dagsenter—for deg som ønsker sosialt samvær! 
På dagsenteret blir du hentet og kjørt hjem igjen etter hyggelig samvær. Vi spiser frokost og 
middag sammen, og har aktiviteter som trim, bingo, quiz og turer. Deltar også på aktivitetene 
som ellers foregår på huset, som  konserter og fester. Du kan søke de dagene som passer for 
deg. Dagsenteret er åpent mandag, onsdag og fredag. 
 

• Mer info/ søknadsskjema: www.ullensaker.kommune.no  



Trim for seniorer www.ullensaker.kommune.no/aktivfritid 
 
• Treningsparker på Sand, Mogreina, Nordkisa, Algarheim og Nordbytjernet 

Enkle apparater som kan brukes av alle aldersgrupper. Informasjonsskilt viser hvordan  
apparatene skal benyttes. Arr: Ullensaker kommune v/park & idrett 

 

• Eldretrim Kløfta 
Gymnastikk og ballspill mandag og torsdag kl. 1400-1600, Kløftahallen 
Kontakt: Olav Kollberg. E-mail: olavkoll@gmail.com/ 911 46 934  
 

• Jentetrimmen—for godt voksne damer 
Gymnastikk og svømming tirsdag kl. 1900-2000, Allergot ungdomsskole, Jessheim.  
Kontakt: Sunni Skallerud. E-mail: sunniskallerud@hotmail.com / 908 50 133 
 

• Jessheim Trim & Jubel—for menn 50+ 
Trim, ballspill, badstue, svømming og sosialt samvær onsdag, Allergot ungdomsskole 
Kontakt: Kjell Even Myrvold  tlf. 906 39 779/ 911 71 696  
 

• Kløfta ILs seniortrim 
Sirkeltrening tirsdag kl. 2000-2100 gymsal, Åreppen skole. 
Kontakt: John Bakke jogi-ba@online.no / tlf. 934 80 585 
 

• "Livsgnisten" Gågruppe 
- Tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivilligsentralen 
- Onsdag kl. 1200. Oppmøte: Nordkisa gamle skole 
Kontakt: Frivilligsentralen. E-mail: frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no / 66 10 84 38 
 

• Seniordans Jessheim 
Torsdag kl. 1100-1330, Gystadmyr bo– og aktivitetssenter 

  Kontakt: Inge-Lise Dønnessen tlf 404 77 100. E-mail: bhaloma.ild@gmail.com 
 

• Seniordans Kløfta 
Onsdag kl. 1800-2000, Åreppen skole 
Kontakt: Kirsten Gravdal tlf. 97 53 96 84/ E-post: kirsten.gr@live.no  
 

• Seniorbowling 
  Onsdag kl. 1100, Bowling 1, Jessheim. Mer info se www.bowling1.no/jessheim 
 

• Ullensaker Revmatikerforenings gågruppe 
- Jessheim: Torsdag kl. 1200. Oppmøte v/Bahustunet, Gjestad. Etter turen, lang eller kort,  
   er det samling på Gjestad bo– og aktivitetssenter hvor hver og en kjøper kaffe selv.  

 - Kløfta:  Torsdag kl. 1100.  Oppmøte v/apoteket, Romerikssenteret. Etter turen, lang eller  
     kort, er det samling på Kløfta bo– og aktivitetssenter hvor hver og en kjøper kaffe selv.  
  Kontakt: Jorunn Ringen. E-mail: jorun.ringen@hotmail.com / 480 95 597  
 

• Ullensaker Sanitetsforenings eldretrim 
Mandag kl. 1100 (ikke i skoleferier), Lykkebo, Jessheim 
Kontakt: Wenche Fagerlid. E-mail: ullensaker.saniteten@gmail.com / 97 77 88 17 



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

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

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


