
 

Ullensaker Bibliotek                                   

Ullensaker kulturhus                                                         

Fredag 21/2 kl. 1730: Sangfoni         Pris: 170,- / 325,- 
 

Sangfoni i sceneversjon er produsert av Riksscenen i 
samarbeid med Brageteatret, med lisens fra NRK.  
Forestillingen er basert på NRK Super’s produksjon 
ved samme navn. Anbefales alle fra 2 år og oppover.  
Bli med å synge kjente barnesanger så taket løfter seg! 
 

Arr: Ullensaker kulturhus 

Mandag 17/2 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                  

Onsdag 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 

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 

Bibliotekenes aktiviteter for barn og unge i vinterferien: 
- Mandag 17/2 kl. 12-15:  
  Perleverksted  og ansiktsmaling på Kløfta. 

- Tirsdag 18/2 kl. 12-15:  
   Perleverksted og ansiktsmaling på Jessheim. 

Passer fra 4 år. Små barn må være i følge med voksen 
 

- Onsdag 19/2 kl. 11: FIFA-turnering på Jessheim.         

  Fra 8-13 år. Påmelding i skranken. 
 

Bibliotekene har også brettspill, Playstation 4 (Jessh.) 
og Nintendo Switch (Kløfta) tilgjengelig alle dager.  
 

Alle aktivitetene er gratis.  
 

Åpningstider: Jessheim bibliotek:  
man/ons kl 10-16, tir/tor 10-19, fre 12-16, lør 10-15 
 

Kløfta: man 11-18, tir/ons 10-16, tor 10-19, fre/lø 11-14 
 

          www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 

Ullensaker kino 

Kinotilbud, også med dagforestillinger. 
 

Se  kinoprogram på www.ullensakerkino.no                              

Lekia Kanutten, Jessheim storsenter 

Gratis aktiviteter hver dag i vinterferien, kl, 12-14: 
Mandag: Nerf testskyting / Tirsdag: Kortbyttedag 
Onsdag: KID treklosser-konk. / Torsdag: Lego-bygging  
Fredag: LOL tegnekonkurr. / Lørdag: Bakugan battles 
 

Arr: Lekia Kanutten   Ingen påmelding 

 

VINTERFERIETILBUD  
14.-23. februar 2020 
for grunnskoleelever i Ullensaker 

  
 

 
 

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 

Fredag 14/2 kl. 20-22 og lørdag 15/2 kl. 12-21: 
Åpen ungdomskafè, alder 13-17 år. 
 

Fredag kl. 18 til søndag kl.10: Dataparty (LAN)  
for ungdoms-skoleelever. Begrenset antall plasser. 
Påmelding (100,-) i ungdomshusene Calypso & Huset 
 

Arr: FABU, Ullensaker kommune 

Ungdomshuset Calypso, Jessheim           

Hvis ikke annet er oppgitt er tilbudene gratis. 

Gratis malekurs, prøv ulike teknikker og redskaper. 
Kursholder: billedkunstner Torunn Katrine Linge: 
 

Man 17/2 og tir 18/2 kl. 1030-1230: Barn 7-12 år   
 

Ons 19/2 og tor 20/2 kl. 1030-1300: Ungdom 13-18 år  
 

Max 12 deltakere pr kurs. Alle er med begge dager.  
Påmelding: aha@ullensaker.kommune.no innen 14/2 
 

Sted: Jessheim storsenter, plan 0 ved Polarn og Pyret 
 

Arr: Ullensaker kunstforening i samarb. m. kulturetaten 

Malekurs i regi av Kunstforeningen          

Mandag 17/2 og tirsdag 18/2 kl. 10-13: 
Gratis 2-dagers kurs i Unarmed Scenekamp (10-14 år) 
Ulike slåss-teknikker settes sammen i koreografi. 
 

Mandag 17/2 og tirsdag 18/2 kl. 14-17: 
Gratis 2-dagers kurs i scenekamp m. sverd (fra 14 år) 
Lær ulike teknikker i koreograferte fektesekvenser. 
  

Påmelding: aha@ullensaker.kommune.no innen 14/2 
Maks 16 deltakere per gruppe. Førstemann til mølla.  
 

Arr: Ullensaker kommune, Enhet Kultur 
       Kursholder: Lasse Friborg fra Buskerud Teater 

Scenekamp, Ullensaker kulturhus (blackbox) 

mailto:eve-fu@online.no
mailto:aha@ullensaker.kommune.no


 

Skøyter & hockey, Jessh. is- og flerbrukshall                                        
Mandag - torsdag kl. 10-14: Skøyter & Ishockey 
 

Ullensaker 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 ungdomstiltak   Ingen påmelding 

Tirsdag 18/2:  
 

 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 14. februar kl. 16:  
E-post til:  fabu@ullensaker.kommune.no  
(tilbakemelding gis enten du har fått plass eller ikke) 
 

eller tlf: 66109030 torsd. 13/2 og fred. 14/2 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                                       

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 

SATS Jessheim                                       
 

Fri adgang på alle gruppetimer for alle fra fylte 11 år, i 
hele vinterferien. Se timeplan på sats.no for oversikt.  
 

SATS Jessheim       Påmelding ved oppmøte 

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                       

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                 
 

Mandag - torsdag kl. 10-14, puljevis med  
innslipp hver time: 45 min fra kl 10, 11, 12 og 13. 
Ullensaker-svømmerne stiller som badevakter.  
Av hensyn til sikkerhet, må barn som ikke kan  
svømme være sammen med en voksen i bassenget.  
Badevaktene vil hele tiden foreta sikkerhets- 
vurderinger, og kan sende barn opp av bassenget. 

 

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

Åpent bad, Vesong skole Kløfta                   

Kløfta idretts- og aktivitetspark                     

Mandag - torsdag kl. 10-14: 
 

Gratis fleridrettstilbud i Kløfta idretts- og aktivitetspark 
for barn og unge i alderen 7-13 år: Fotball, håndball  
og innebandy, i tillegg til annen aktivitet på anlegget.  
 

Kløfta IL stiller med nødvendig utstyr. Ta med klær til 
aktivitet både inne og ute, inklusiv innesko og egnede 
utesko hver dag. Lunsj og drikke medbringes av den 
enkelte og inntas i kafeen i Kløftahallen hvor det også 
vil være mulighet for å kjøpe noe. Det serveres gratis 
frukt mandag-onsdag. Torsdag kokes pølser i  
kafeen som avslutning, også dette gratis.  
 

Oppmøte i Kløftahallen.                    Ingen påmelding  
 

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

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     

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  

Mandag 17/2 og tirsdag 18/2 kl. 13-14: 
 

Parkour-tilbud til aldersgruppen 10-15 år. 
 

 Etter oppvarming kan du prøve morsomme  
 triks med vårt innendørs parkour-utstyr.   
 Prøv triks som f.eks. salto, cork, gainer eller andre  
 turnelementer, under veiledning fra instruktør. 
 

Påmelding pr e-post til: idrettsradet@hotmail.com  
Tlf-nr til foresatt må oppgis ved påmelding. 
 

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

Hoppenspretthallen, Jessheim                      

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gjm9Q-000VNm-4Y&i=57e1b682&c=3tU0ztVmJyWYNCS8zxyETubj2OTfhT8Em4TZzXIM76ZXwsLtz2EdiQqZDo6_y87_TiFseT08B5MP-eTB_3mVwEYZp5Hz4YiRvJ8u27sf_LnJq5qI_zidYcsWbxppuC4Jw8nF5vYDxOmYNSS4HF9O4vKxF63T_ece2YC77gHMU1x_oDR53TVA6aCBo78gof7KZs

