
 

Vinterferietilbudet er utarbeidet av: 
• Ullensaker kommune: 

• Forebyggende avd. barn og unge (FABU) 
• Enhet Kultur 

• Ullensaker Idrettsråd (UIR), barne- og ungdomstiltaket 
• Lokale idrettslag, foreninger og frivillige 

På biblioteket kan barn og ungdom lese, tegne, spille 
spill, bruke Internett, og låne bøker, film og musikk. 
Quiz på begge bibliotek hele vinterferien i barne- og 
ungdomsavdelingen. Svar på spørsmål, vinn premier. 
 

På Jessheim bibliotek er det Nintendo Wii og  
Playstation 4 til bruk i biblioteket.  
Tirsdag 20. kl. 12: Gratis kodekurs (Scratch) for  
aldersgruppen 8-13 år, påmelding i bibliotekskranken. 
Onsdag 21. kl. 12: Gratis FIFA-turnering for aldersgr. 
8-13 år, påmelding i skranken på biblioteket. 
 

Kløfta bibliotek har Nintendo 3DS. 
Torsdag 22. kl. 12: Gratis FIFA-turnering for aldersgr. 
8-13 år, påmelding i skranken på biblioteket. 
 

Åpningstider: Jessheim bibliotek:  
man/ons kl 10-16, tir/tor 12-19, fre 12-16, lør 10-15 
Kløfta: man 11-18, tir/ons 10-16, tor 12-19, fre/lø 11-14 
          www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 

Ullensaker Bibliotek                                      

Kino                                                                                    
Rikt kinotilbud, også med dagforestillinger. 
Se kinoprogram på www.ullensakerkino.no 
Arr: Ullensaker Kino                             Ordinære priser 

Mandag 19. kl. 10-15 på Algarheim gamle skole. 

Husflidsaktiviteter for gutter og jenter i alderen 8-12 år. 
Pris kr. 100 pr. pers, inkl. materiell og lett måltid. 
Påmelding til: gullawen@online.no eller tlf. 48109952   
Arr: Ullensaker Husflidslag 

Ung Husflid                                              

Familiedag ved Nordbytjernet                 
Tirsdag 20. kl. 11-14 ved Nordbytjernet. 
Pilking, noe utlån av utstyr (forbehold om trygg is) 

• Akekonkurranse og andre aktiviteter. 
      Ta med akebrett, ski...avhengig av værforhold. 

• Vi holder grillen varm, ta gjerne selv med noe å 
grille og drikke. Kle deg godt, ta på varmt fottøy.  

Arr: FABU, Ullensaker kommune       Ingen påmelding 

Ullensaker Kulturhus                                
Søndag 18. kl. 1500. 

Kulturhuset viser Vennebyens forestilling  
”Jumpis bursdag” i storsalen Kong Rakne.   
Arr: Ullensaker Kulturhus  Pris kr 220,- inkl. avg. 

Forsvarets flysamling Gardermoen                       

Onsdag 21. og torsdag 22. kl. 10-13: 
Vi inviterer til modellflybyggekurs over to dager, enten 
flyvende seilflymodell eller plastmodell for utstilling. 
Pris 250,- kr inkl. byggesett. 
Påmelding innen fredag 16/2 til tlf. 90161669. 
Foreldre/foresatte er velkommene til å være med. 
Arr: Forsvarets flysamling Gardermoen 

SAS-musèet Gardermoen www.sasmuseet.net 

Åpent sønd kl. 12-16 og tirsd 10-15. Gratis adgang. 

 

VINTERFERIETILBUD  
16.-25. februar 2018 
for grunnskoleelever i Ullensaker 

  
 

 

Calypso, Jessheim: 
Fredag 16. kl. 20-22 og lørdag 17. kl. 12-21: 
Åpen ungdomskafè, alder 13-17 år. 
Dataparty (LAN) for ungdomsskoleelever,  
fredag kl. 18 til søndag kl.11. Begrenset antall plasser. 
 

Huset, Kløfta: 
Torsdag 22. kl. 14-18: Åpen ungdomskafè, 13-17 år. 
 

Arr: FABU, Ullensaker kommune 

Ungdomshusene, Calypso & Huset 

Onsdag 21. februar:  

• Oppmøte kl. 0715 Bakke skole på Kløfta, og 0730  
    på p-plass ved Nordby ungdomsskole på Jessheim. 
• Avreise fra Trysil kl. 17 (presis), tilbake ca kl. 20. 
Egenandel kr. 400,- dekker både buss og heiskort.  
OBS: Kontant betaling ved oppmøte (på bussen). 
Turtilbudet gjelder ungdomsskoleelever og t.o.m. 17 år 
Påmelding innen fredag 16. februar kl. 16:  
E-post til:  fabu@ullensaker.kommune.no  
(tilbakemelding gis enten du har fått plass eller ikke) 
eller tlf: 66109037 torsdag 16. og fredag 17. kl. 14-16. 
Husk å oppgi navn, alder, eget og foresattes tlf-nr. 
og (NB!) om du vil reise fra Kløfta eller Jessheim. 
 

Arr: FABU Ullensaker kommune i samarbeid med    
       Lions-klubbene Ullensaker (serverer også pølser) 

Skibuss til Trysil                                       

Hvis ikke annet er oppgitt er tilbudene gratis. 

Mand 19. kl. 09, tilbake v. Frivilligsentralen kl. 16. 
Tur til Norsk Teknisk Museum, pris 300,- (barn 200,-) 
inkluderer buss, inngang, vaffel og kaffe. 
Obs; alle under 16 år må ha med foresatt. 
Påmelding innen 15/2 til tlf 66108438 eller pr mail til 
frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no 

Tur til teknisk museum                              

Malekurs i Galleri Jessheim 

Onsdag og torsdag kl. 10-14: Malekurs over èn dag 
for barn 4.-7. trinn. Max 10 stykker pr dag. 
Lær å male et bilde. Vi går gjennom enkel fargelære 
ved bruk av primærfarger. Teknikken vi bruker er akryl 
på lerret. Påmelding til: chr.fjeldstad@gmail.com 
Arr: Ullensaker kommune v/Kultur 

Mandag 19/2 kl. 10-14 for 5-7. trinn  
Onsdag 21/2 kl. 10-14 for 8-10. trinn. 
Lag din egen musikk med Garageband! Lær mer om å 
bruke iPaden som et musikalsk instrument, og å lage 
og leke med musikk. NB: Du må ta med egen ipad 
med Garageband, og ørepropper. Max 8 stk. 
Påmelding til simen.skrebergene@gmail.com 
Arr: Ullensaker kommune v/Kultur 

Kurs i Garageband på Kløfta bibliotek 



 

Skøyter/Ishockey, Jessheim is- og flerbrukshall                                       

Mandag - torsdag kl. 10-14: 
Kl. 10-12: Frigåing uten kølle og puck (husk hjelm) 
Kl. 12-14: Frigåing med kølle og puck (hjelm m. gitter) 
En aktivitetsleder vil være tilstede for å gi instruksjon. 
Obs; Mandag kl. 10-12: Kunstløp (i stedet for frigåing) 
 

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

Aktivitetsdag ved Raknehaugen             
Torsdag 22. kl. 11-14 ved Raknehaugen, Sand. 
Leker, konkurranser, aking og skigåing. 
Ta med utstyr selv. Servering: pølse og kakao. 
Ingen påmelding, gratis entrè. 
 

Arr: Raknehaugens venner og Frivilligsentralen 

Ullensaker Gym & Turn 
Gratis tilbud i turn og dans i skolenes gymsaler. 
Mogreina mandag: Turn kl 10-1130, dans kl 1230-14  
Nordkisa mandag: Dans kl 10-1130, turn kl 1230-14 
Algarheim tirsdag: Dans kl 10-1130, turn kl 1230-14 
Hovin tirsdag: Turn kl 10-1130, dans kl 1230-14. 
Gystadmarka onsdag: Turn kl 10-12, dans kl 12-14 
Bakke/Vesong torsdag: Turn kl 10-12, dans kl 12-14 
Max 20 stk pr gruppe, gruppene skiftes hver 45 min. 
Barn 6-8 år prioriteres de første 45 min, 9-13 i siste. 
                 www.ullensakergymogturn.no  
Arr: Ullensaker Gym & Turn i samarbeid med 
UIR’s barne-og ungdomstiltak.          Ingen påmelding  

Mandag - torsdag kl. 10-14:     
Innebandytrening og spill med eliteseriespiller  
Simen Lenborg som instruktør.  
Køller kan lånes, husk innesko med lys såle. 
 

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

Innebandy, Jessheim is- og flerbrukshall                                    

Mandag - torsdag, kl. 10-1130: 
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. 10. 
Arr: Jessheim bokseklubb i samarbeid med 
       UIR’s barne- og ungdomstiltak   Ingen påmelding  

Boksing, Jessheim is- og flerbrukshall                       

Rød låve på andre siden av veien for Jessheim  
Pizzeria (Kremmer'n). Plakat på låven. 
Mandag til torsdag kl. 11-13:  
Fri Skate, utlån av brett. Obs: Anbefaler bruk av hjelm!  
En aktivitetsleder (skater) vil gi instruksjon.  

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

Skating, Nordbytjernet skatepark            

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                                      

 

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

Hoppenspretthallen Jessheim                 

Mandag 19/2 og tirsdag 20/2 kl. 13-14: 
Tilbud om turn og trampoline for alle nivåer, 12-16 år. 
Påmelding pr mail til: idrettsradet@hotmail.com  
Oppgi navn & alder, førstemann til mølla, max 30 stk 
Arr: Hoppensprett Turn i samarbeid med  
       UIR’s barne- og ungdomstiltak 

Elixia Jessheim                                            
Elixia har følgende tilbud til ungdom, 12-17 år: 
Åpent hus på ALLE Gruppetimer i uke 8 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 

Kløftahallen                                                 
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 

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 

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 

Alfhallen skytebane                      

Fotballskole, Bakkedalen kunstgress          

Mandag - onsdag 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  

Randbydalen skisenter                             

Mandag til torsdag kl. 10-14:            
Gratis heiskort og åpen kiosk. Påbudt med hjelm. 
Arr: Ullensaker skiklubb alpingruppa i samarbeid med 
       UIR’s barne- og ungdomstiltak   Ingen påmelding 


