
 

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 

Ullensaker Bibliotek                                    

Kino, Ullensaker kulturhus                                               
Gratis førpremiere på filmen The hate U give 
Mandag 18/2 kl. 1530, for ungdom 12-17 år.  
Bill. kan hentes i kinokiosken fra 11/2, oppgi navn/alder 
Førstemann til mølla, max 1 bill pr pers, ingen plassnr. 
Forøvrig rikt kinotilbud, også med dagforestillinger. 
 

Se kinoprogram på www.ullensakerkino.no                             

Mandag 18/2 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: 90612328 eller mail: eve-fu@online.no  
Arr: Ullensaker Husflidslag 

Ung Husflid                                                 

Familiedag ved Nordbytjernet                  
Tirsdag 19/2 kl. 11-14 ved Nordbytjernet: 
- Pilking, noe utlån av utstyr (forbehold om trygg is)- - 
- Akekonkurranse og andre aktiviteter etter værforhold. 
- Vi holder grillen varm, ta gjerne selv med noe å grille.  

 

Arr: FABU, Ullensaker kommune       Ingen påmelding 

Forsvarets flysamling Gardermoen                      
Onsdag 20/2 kl. 10-13: 
Vi inviterer til modellflybyggekurs, enten flyvende  
seilflymodell eller plastmodell for utstilling. 
Pris 250,- kr inkl. byggesett. 
Påmelding innen fredag 15/2 til tlf. 90161669. 
Foreldre/foresatte er velkommen til å være med. 
Arr: Forsvarets flysamling Gardermoen 

SAS-musèet Gardermoen                         
Åpent sønd kl. 12-16 og tirsd kl. 10-15.  
Prøv vår flysimulator, samt en ekte flysimulator cockpit 
fra passasjerflyet MD-80. 
www.sasmuseet.net                               Gratis adgang 

Biblioteket tilbyr spennende aktiviteter i vinterferien: 
- Quiz i barneavd. Kløfta og Jessheim i åpningstiden. 
- Skaperverksted mandag 18/2 kl. 12-14 på Kløfta:  
Bygg kule oppfinnelser med sugerør! (for barn fra 8 år) 

 

- Kurs i 3D-printing på Jessheim bibliotek               
  tirsdag 19/2 og onsdag 20/2 kl. 11-14.                         
  Fra 12 år, 10 plasser per kurs.                                       
- Spilldag torsdag 21/2 kl. 12 på Jessheim:             
  Mario Kart-turnering (Switch), FIFA 19 turnering (PS4)   
  og brettspill. Påmelding til kurs og turnering sendes til:   
  Guro.Bye-Johnsen@ullensaker.kommune.no eller  
  Jenny.Carlsson@ullensaker.kommune.no  
 

Bibliotekene har også brettspill, Playstation 4 
(Jessheim) og Nintendo Switch (Kløfta) tilgjengelig alle 
dager i biblioteket. Alle aktivitetene er gratis.  
 

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 

 

VINTERFERIETILBUD  
15.-24. februar 2019 
for grunnskoleelever i Ullensaker 

  
 

 

Fredag 15/2 kl. 20-22 og lørdag 16/2 kl. 12-21: 
Åpen ungdomskafè, alder 13-17 år. 
Dataparty (LAN) for ungdomsskoleelever,  
fredag kl. 18 til søndag kl.11. Begrenset antall plasser. 
 

Arr: FABU, Ullensaker kommune 

Ungdomshuset Calypso, Jessheim           

Onsdag 20/2:  

• 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 15. februar kl. 16:  
E-post til:  fabu@ullensaker.kommune.no  
(tilbakemelding gis enten du har fått plass eller ikke) 
eller tlf: 66109033 torsd. 14/2 og fred. 15/2 kl. 14-16. 
Husk navn, alder, adresse, 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. 

Huset Kløfta, tor 21/2 kl. 12-17 og fre 22/2 kl. 12-18: 
Gratis veiledning i band og låtskriving, med mulighet 
for studioinnspilling, for ungdom mellom 13 og18 år. 
Påmelding til: stian.borgen@gmail.com innen 20/2. 
Oppgi navn, alder og instrument (må ikke ha eget) 
 

Arr: Ull. kommune/kulturetaten og UKM 

Gratis maleverksted med Angelina Li i vinterferien: 
Kurs i  fargerik abstrakt maling. Deltagerne bør ha med 
seg kjevle, eller stiv papprull fra kjøkkenpapir el.l.  
 

Mandag 18/2 kl. 0930-1130 og kl. 12-14 (fullt) 
Gratis maleverksted for barn 9-12 år,  
 

Tirsdag 19/2 kl. 12-15: For ungdom 13-18 år         
Påmld: Navn/alder til aha@ullensaker.kommune.no 
innen fra 15/2 (Begrenset antall plasser begge dager) 
 

Arr: Ullensaker kunstforening i samarb. m. kulturetaten 

Maleverksted, Galleri Jessheim               

Onsdag 20/2 og torsdag 21/2 kl. 10-15: 
Bli med på fotokurs med fotograf Ronny Østnes,  
Fra 10-16 år. Maks 20 deltakere, Førstemann til mølla! 
Oppmøte ULLR i Ullensaker kulturhus. Ingen krav til 
fotoutstyr, du kan gjerne fotografere med mobiltelefon. 
Påmelding innen 15/2 til aha@ullensaker.kommune.no 
 

Arr: Ull. kommune/kulturetaten 

Fotokurs, Ullensaker kulturhus 

Band- og låtskriver-kurs                           



 

Ishockey, Jessheim is- og flerbrukshall                                       

Mandag - torsdag kl. 10-14: Skøyter & Ishockey 
Ull. issportklubb tllbyr følgende aktivitetstilbud: 
 

Kl. 10-1145: Frigåing uten kølle og puck (husk hjelm) 
1215-14: Frigåing med kølle og puck (hjelm m. gitter) 
En aktivitetsleder vil være tilstede for å gi instruksjon. 
Arr: Ullensaker Issportklubb i samarbeid med  
       UIR  barne- og ungdomstiltaket   Ingen påmelding 

Innebandy, Jessheim is- og flerbrukshall                                   

Mandag - torsdag kl. 10-14: Bane B 
Innebandytrening og spill med instruktør,  
som er 1. divisjon spiller for herrer i Ull/Kisa. 
Køller og briller kan lånes. Husk innesko med lys såle. 
Arr: Ull/Kisa innebandy i samarbeid med 
UIR’s barne- og ungdomstiltak Ingen påmelding 

Ishockey, Olaløkka Sand 

Onsdag 20/2 kl. 18-20: Kom og spill ishockey på 
Olaløkka. Mulighet for å låne skøyter, kølle og hjelm.  
Alder: 6 år og oppover. Ingen erfaring kreves. 
Bruk av hjelm er påbudt. 
Arr: Sand IL i samarbeid med  
       UIRs barne- og ungdomstiltak.  

Mandag - torsdag, kl. 10-1130: 
Lær boksing av Jessheim bokseklubbs beste boksere 
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                       

Mandag 18/2 kl. 12-14: 
Kom og prøv den nyeste sporten i kommunen vår!  
Ingen tidligere erfaring nødvendig.  
Kom i vanlig treningstøy. Alder: 13-18 år 
Arr.: Sand IL og Sand Falcons  i samarbeid med          
        UIR’s barne- og ungdomstiltak     

Amerikansk fotball, Jessh. is- og flerbrukshall 

Taekwondo, gymsalen på Olaløkka  

Rød låve på andre siden av veien for Jessheim  
Pizzeria (Kremmer'n). Plakat på låven. 
Mandag til torsdag kl. 10-14:  
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             

Mand - torsd kl. 10-14: Håndballskole for gutter. 
Vi ønsker å invitere gutter i alderen 7-13 år til lek og 
moro med håndball. De som har tar med håndball. 
Ta også med drikkeflaske med vann og matpakke. 
Arr: Ull/Kisa håndball i samarbeid med 
       UIR’s barne- og ungdomstiltak   Ingen påmelding  

Håndball, Jessheim is- og flerbrukshall                                      

Tirsd. 19/2 kl. 18-19 og torsd. 21/2 kl. 1830-1930: 
Kom og prøv Taekwondo på Olaløkka 
Ingen tidligere erfaring nødvendig. 
Kom i vanlig treningstøy. Alder: 7 år til voksen.   
Arr: Sand IL Taekwondo i samarbeid med  
       UIRs barne- og ungdomstiltak.  

 

Fotballskole, Bakkedalen kunstgress          
Mandag - torsdag kl. 10-14:  
Oppmøte: kunstgressbanen ved Kløftahallen. 
Grupper for barn og unge 6-13 år, instruktør fra A-laget 
 

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

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. 
Barn under 12 år må uansett ha følge av voksen. 
Arr: UllensakerSvømmerne  samarbeid med          
      UIR’s barne- og ungdomstiltak    Ingen påmelding 

Åpent bad, Vesong skole Kløfta              

Hoppenspretthallen Jessheim                
Mandag 18/2 og tirsdag 19/2 kl. 13-14: 
Tilbud om turn og trampoline for alle nivåer, 12-16 år. 
Påmelding pr e-post til: idrettsradet@hotmail.com  
Oppgi navn & alder, førstemann til mølla, max 20 stk 
Arr: Hoppensprett Turn i samarbeid med  
       UIR’s barne- og ungdomstiltak 

SATS Jessheim                                          
Åpent hus for all ungdom i Ullensaker i hele uke 8 på 
alle våre gruppetimer, se www.sats.no for oversikt.  
 

Trening i studio kun i følge med foresatt. 
 

Tilbudene er gratis, påmelding i skranken v. oppmøte. 

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. Ingen påmelding 

I tillegg: Håndballskole mand-onsd kl. 09-15, 1.-7. trinn 
Informasjon og påmelding via nett: 
https://klubbsidenhandball.nif.no/handballskole_arr.asp 
 

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

Skihytta ved Kjosbakken                          

Tirsdag - torsdag kl. 12-14: Aking og langrenn  
Vi fyrer opp grillen. Ta med mat og drikke.  
 

Arr: Sand IL i samarbeid med  
       UIR’s barne- og ungdomstiltak 

Alfhallen skytebane                      
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  


