
 

På biblioteket kan barn og ungdom lese, tegne, spille 
spill, bruke Internett, og låne bøker, film og musikk. 
Jessheim bibliotek åpent: man & ons kl. 10-16,  
          tir & tor kl. 12-19, fre 12-16, lør 10-15. 
Lørdag 30/9 kl. 13: Humlekurs for barn fra 6 år, gratis.  
Lær om de ulike humlene, og hva vi kan gjøre for å hjelpe. 
Onsdag 4/10 kl. 12: FIFA-turnering for barn, 8-12 år.  
    Påmelding i skranken på Jessheim bibliotek, gratis. 
 

Kløfta bibliotek åpent: man kl. 11-18, tir & ons 10-16,     
                                         tor kl. 12-19, lør 11-14. 
www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 

Ullensaker bibliotek, Kløfta og Jessheim    

Ullensaker Kino               
Rikt kinotilbud på Jessheim, inkl. dagforestillinger.  
www.ullensakerkino.no                       Ordinære priser 

Fredag 29/9 kl. 20-22 og lørdag 30/9 kl. 12-21: 
Åpen ungdomskafè, alder 13-18 år. 
Dataparty (LAN) for ungdomsskoleelever,  
fredag kl 18 til søndag kl 11. Begrenset antall plasser. 
 

Arr: FABU, Ullensaker kommune 

Ungdomshuset Calypso, Jessheim         

Stolpejakt og O-postjakt                          

Ung eller gammel, sprek eller utrent,  
opplev nærområdet i ditt eget tempo.  
Ullensaker Orienteringslag www.ullensakerorientering.no 
gir informasjon om O-postjakt og stolpejakten lokalt. 
Finn info og kart på nettsiden: www.stolpejakten.no  

Mandag 2/10 kl. 10-15: 
Husflidsaktiviteter for gutter og jenter i alderen 8-12 år. 
Pris pr. pers. kr. 100,- inkl. materiell og lett måltid. 
Påmelding til: gullawen@online.no eller tlf. 48109952   
 

Arr: Ullensaker Husflidslag 

Ung Husflid, gml Algarheim skole                             

SAS-musèet                                              
Åpent tirsdager kl. 10-15 og søndager 12-16. 
Utkikkstårn, flysimulator og spennende utstilling.   
I tillegg er utkikksplattformen åpen alle dager, hele 
døgnet, hele året. Fri entré.   www.sasmuseet.net 
For gruppeomvisninger: tlf. 64818005  

Ullensaker museum                                  

Åpent torsdag 5/10 kl. 10-15: Visning av utstillinger. 
Se oversikt over høstens arr.: www.mia.no/ullensaker  

Ullensaker kommune har mange friluftsopplevelser å 
by på; turstier, kulturminner/severdigheter, skogsveier 
og lysløyper:  
Se www.ullensaker.kommune.no for turtips  
 

Sjekk også ut geocatching i området: www.gcinfo.no  

Friluftsopplevelser                                   

Ullensaker kulturhus              
I kulturhuset nærmer det seg premiere på musikalen 
Annie, med Romerike musikkteaterskole: 10/10 kl 18! 
Spilles i perioden 10/10-15/10, billettpriser kr 170/280. 
www.ullensakerkulturhus.no                 
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Høstferietilbudet er utarbeidet av: 
• Forebyggende avdeling barn og unge; FABU  
• Ullensaker Idrettsråd; 

  UIR’s barne- og ungdomstiltak 
• Kulturetaten Ullensaker kommune 

    med god støtte av frivillige org. og idrettslag. 

Hvis ikke annet er oppgitt  
er tilbudene gratis. 

Turn og Dans - Ullensaker gym & turn  

Flymusèet                                              
Onsdag 4/10 og torsdag 5/10 kl.10-14: Modellflykurs  
Du velger om du vil bygge flyvende modell eller plast 
utstillingsmodell. Pris inkludert modell kr 200. 
Erfarne instruktører er med begge dager. 
Påmelding innen fredag 29/9 til tlf. 90161669 
 

Arr: Forsvarets Flysamling Gardermoen. 

Mogreina: Mandag dans 10-1130 og turn kl. 12-14 
Nordkisa: Mandag turn 10-1130 og dans kl. 12-14 
Hovin: Tirsdag turn kl. 10-12 og dans kl. 12-14 
Bakke-Vesong, K-bygget:  
           Onsdag dans 10-12 og Torsdag turn kl. 10-14 
Gystadmarka barneskoles hall: Onsdag turn kl. 10-14 
Torsdag: dans freestyle kl. 10-12 og Hiphop kl. 12-14 
Eksakt timeplan finner du på vår nettside. 
Inndeling i grupper som skiftes forløpende hver 45 min 
Maks 20 stk pr gruppe, barn i alderen 6-8 år prioriteres 
i de tidligste gruppene. Foreldre til de yngste barna 
(evt. SFO) må vente utenfor lokalet til aktiviteten er 
avsluttet. Vi kan ikke ta ansvar for barn som ikke får 
plass på partier eller ikke ønsker å delta underveis.                           
Arr: Ullensaker gym & turn         Ingen påmelding            



 

Mandag - torsdag kl. 10-14: 
Ballspill og aktiviteter for barn og unge i alderen 8-16. 
Det blir servert frukt man til ons, pølser torsdag. 
Arr: Kløfta IL håndballgruppa i samarbeid med 
       UIR’s barne- og ungdomstiltak   Ingen påmelding 

Kløftahallen                                                  

Innebandy, Jessheim is- og flerbrukshall                  
Mandag - torsdag kl. 10-14: 
Innebandytrening og spill med instruktører fra A-laget. 
 

Køller kan lånes, husk innesko med lys såle. 
 

Arr: Ull/Kisa innebandy i samarbeid med  
       UIR’s barne- og ungdomstiltak    Ingen påmelding  

Fotballskole, Bakkedalen kunstgress          
Mandag - torsdag kl. 10-14:  
Oppmøte: kunstgressbanen ved Kløftahallen. 
Grupper for barn og unge 6-13 år.     
Arr: Kløfta IL fotballgruppa i samarbeid med  
       UIR’s barne- og  ungdomstiltak   Ingen påmelding 

Mandag - torsdag kl. 10-14: 
Nybegynnertilbud til gutter 7 -13 år.  
Lær håndball av våre seniorspillere.  

 

Arr: Ull/Kisa håndball i samarbeid med 
       UIR’s barne- og ungdomstiltak   Ingen påmelding  

Håndball, Jessheim is- og flerbrukshall                   

Alfhallen, Borgen                                                  

Mandag - torsdag kl. 10-14: 
Basket, volleyball, håndball, fotball og innebandy  
for aldersgruppen 8-16 år. 
 

Arr: Borgen IL i samarbeid med          
      UIR’s barne- og ungdomstiltak    Ingen påmelding 

Ishockey, Jessheim is- og flerbrukshall         
Mandag - torsdag kl. 10-14: Skøyter & Ishockey 
Kl. 10-12: Frigåing uten kølle og puck (husk hjelm) 
Kl. 12-14: Frigåing med kølle og puck (hjelm m. gitter) 
Obs, torsdag kl. 10-12: Kunstløp (istedet for frigåing) 
En aktivitetsleder vil være tilstede for å gi instruksjon. 
 

Arr: Ullensaker Is-sportklubb i samarbeid med  
       UIR  barne- og ungdomstiltaket   Ingen påmelding 

Boksing, Jessheim is- og flerbrukshall                           
Mandag - torsdag fra kl. 1100: 
Lær boksing av Jessheim bokseklubbs beste boksere 
i det nye bokselokalet i is- og flerbrukshallen. 
Utlån av boksehansker, ta med treningstøy. 
Proff trening i boksering, med start kl. 1100. 
 

Arr: Jessheim bokseklubb i samarbeid med 
       UIR’s barne- og ungdomstiltak   Ingen påmelding  

Mandag - torsdag kl. 10-13: 
Kom og prøv skyting i Norges flotteste skytebane!   
Alder fra 10 år, passer også for funksjonshemmede. 
Arr. Kisen Miniatyrskytterlag i samarbeid med  
      UIR’s barne- og ungdomstiltak    Ingen påmelding  

Alfhallen skytebane                                  

 

Golfkurs, Miklagard golfbane Kløfta             

Mandag - torsdag kl. 10-14: 
Miklagard tilbyr VTG (Veien til golf) i høstferien, 
et 12 timers kurs som passer for alle, uten eksamen. 
Kurset er et gratis tilbud til skoleelever i Ullensaker. 
Kule trenere, øvelser og konkurranser - golf er kult! 
 

Påmelding til: elisa@miklagardgolf.no / 48 35 16 19 
Du kan også komme uten å delta på kurset, og likevel 
prøve golf, ev. spille på korthullsbanen (man-fre). 
 

Arr: Miklagard Golfklubb i samarbeid med   
      UIR’s barne- og ungdomstiltak 

Sportica har utvidet tilbud til ungdom (12-17 år).  
Tilbudet gjelder alle sal-timer i tidsrommet  
kl. 10 til 14 i høstferien.   
Tilbudene er gratis, påmelding til tlf. 67024800 
 

 Arr. i samarbeid med UIR’s barne- og ungdomstiltak 

Sportica, Kløfta                                         

Elixia, Jessheim                                         

Elixia har følgende tilbud til ungdom, 12-17 år: 
 

Åpent hus på ALLE Gruppetimer i uke 40 for alle over 
12 år. Styrketrening i studio tillatt i følge med foresatt. 
 

Tilbudene er gratis, påmelding i skranken v. oppmøte. 
Arr: i samarbeid med UIR’s barne- og ungdomstiltak 

Mandag - torsdag kl. 10-14, puljevis med  
innslipp hver time, 45 min fra kl 10, 11, 12 og 13. 
Ullensakersvømmerne stiller som badevakter, men 
voksen må være med hvis barna ikke kan svømme. 
 

Arr: UllensakerSvømmerne i samarbeid med  
       UIR’s barne- og ungdomstiltak    Ingen påmelding 

Åpent bad, Vesong skole Kløfta                 

Jessheim skatepark                                  
Onsdag- fredag kl. 12-14:  
 

Friskate, utlån av brett. Obs: Husk bruk av hjelm! 
En aktivitetsleder vil være tilstede for å gi instruksjon.  
Backup hvis dårlig vær: Skatehallen ved Nordbytjernet. 
 

Arr: Ullensaker Skateboardklubb i samarbeid med  
UIR barne- og ungdomstiltaket           Ingen påmelding 

Mandag 2/10 og tirsdag 3/10 kl. 13-14: 
Tilbud om turn og trampoline for alle nivåer, 12-16 år. 
 

Påmelding pr mail til: idrettsradet@hotmail.com  
Oppgi navn og alder, førstemann til mølla, max 30 stk. 
 

Arr: Hoppensprett Turn i samarbeid med  
       UIR’s barne- og ungdomstiltak 

Hoppenspretthallen, Jessheim                      

Familiedag ved Nordbytjernet                

Tirsdag 3/10 kl. 11-14: 
Også i år blir det ordnet med varm grill og bål ved 
Nordbytjernet, ved sandvolleyball-banene. 
Div. aktiviteter, slakkline, pinnebrød, spill, fisking, mm 
 

Arr: FABU (Forebyggende avd. barn og unge),  
       Ullensaker kommune          Ingen påmelding 


