
  

 

Tildelt – Ullensaker kommunes Kulturpris  
 

År Kulturpris tildelt Begrunnelse 

2023 Egil Nyhus Gjennom treffsikre og humoristiske karikaturtegninger 
har Egil Nyhus satt Jessheim by og Ullensaker på 
kartet. Egils strek bidrar til refleksjon, selvinnsikt og 
stolthet for stedet vårt. Egil har gjort seg bemerket 
lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt. 
 

2022 Petter Barg For sitt mangeårige engasjement, innsats og 
entusiasme for musikkmiljøet, samt hans bidrag til 
kulturlivet generelt i Ullensaker. 
 

2021 Katrine Grønneberg For hennes årelange engasjement og innsats for 
kulturlivet i Ullensaker på mange områder. 
 

2020 Kulturbanken Kreti & Pleti For å ha etablert en god og inkluderende 
kulturarena, og deres viktige bidrag for å utvikle og 
styrke kulturlivet i Ullensaker og på Jessheim. 
 

2019 Kløfta vel For deres betydningsfulle innsats for Kløftas 
befolkning og for tettstedet Kløfta gjennom 100 år. 
 

2018 Trond Lunde For hans mangeårige innsats, pågangsmot og 
entusiasme for korpsmusikken i kommunen.  
 

2017 Berit Nafstad Lyftingsmo For innsatsen og engasjement ikke bare for 
frivilligheten men også for hennes brede 
engasjement for hele kulturlivet i Ullensaker. 
 

2016 Nils Kristen Wiig 
Henning Høgheim 

For stort engasjement og initiativ ved 
gjennomføring av UKI-karusellen gjennom 50 år. 
 

2015 Jan Ivar Engebretsen For hans sterke og synlige rolle som leder av 
Ullensaker Idrettsråd, samt hans engasjement for 
idretten generelt i Ullensaker. 
 

2014 Mona Irene Johansen For hennes mangeårige innsats for bl.a. 
korpsmusikk i kommunen. 
 

2013  Tove Lodding For hennes brennende engasjement for 
kunstformidling og Ullensaker Kunstforening siden 
foreningens start i 1973. 
 

2012  Bjørn Erik Nyberg For hans sterke engasjement på mange ulike 
kulturarenaer innenfor kommunens kulturforeninger 
og organisasjoner. Hans innsats for teater/revy 
fremheves spesielt, likeledes hans betydning som 
kultur- og historieformidler og som sosial og 
kulturell brobygger. 



 

 

2011 Kari Eriksen For hennes sterke engasjement for nærmiljøet i 
Ullensaker, særlig på Borgen og Kløfta. Hun har 
vært en sosial og kulturell brobygger og tatt initativ 
til mange aktiviteter, prosjekt, arrangement, 
oppstart av flere foreninger og ikke minst som 
etablerer og leder av Børge Borgere. 
 

2010 Frode Larsen For hans sterke engasjement i kommunens kulturliv 
i en årrekke, som ildsjel, pådriver, musiker og 
organisator på mange kulturarenaer og som 
drivkraft for bandopplæring til barn og unge. 
 

2009 Ullensaker Kunstforening For deres totale aktivitet i Ullensaker gjennom 
mange år med utstillinger, kurs og stor deltakelse i 
kulturlivet. 
 

2008  Romerike Folkehøgskole Takk og honnør for den store og viktige rollen 
skolen har hatt i mer enn 40 år som kulturinstitusjon 
i Ullensaker 
 

2007 Ingen tildeling Endring av retningslinjene 
 

2006 Aud Gunleiksrud  Stor frivillige innsats i kommunens kulturliv generelt 
og for Ullensaker Husflidslag spesielt. 
 

2005 Kåre Syltevik Idrettsutøvelse og enestående eldretiltak 
 

2004 Arild Andersen  
Gerd og Sverre Bogstad 

Speiderbevegelsen    
 
 

2003  Erik Prøsch Mangeårig ressurs, leder og utøver innen musikk. 
Korpsbevegelsen - Hovin musikkorps 
 

2002  Kristoffer Stanger Speiderbevegelsen og i Ull/Kisa – friidrett 
 

2001 Bjørn Eriksen (Post mortem)  

 
Flyveteranene 

Idrettsledelse; Ull/Kisa IL, håndball m.m. 
 
Flyveteranene uovertrufne dugnader gamle fly 
 

2000 Odrun Ringnes Allsidig skolekorpshjelper. 30 års innsats i 
Jessheim skolekorps 
 

1999 Bjørn Martinsen Revyforfatter og utøvelse. Ildsjel innen revy, teater, 
sang og musikk 
 

1998 Hovin Musikkorps   Kvalitetsbevisst korpsmusikk i 35 år 
 

1997 Ingen tildeling   
 

1996 Halvard Wethal  Gjennom sine mangeårige uegennyttige innsats 



Kirsten Waaler blant barn og unge på musikksiden 
 

1995 Oddvar Jensen Idrettsledelse 
 

1994 Ullensaker/Kisa Idrettslag 100 år og fremragende gjennomføring av NM i 
friidrett 
 

1993 Svein Skolt Speiderleder gjennom mange år 
 

1992 Leikarringen Rakne Ivaretagelse av dansetradisjoner og god 
ambassadør for bygda 
 

1991 Vegar R. Storsve Allsidig musiker og komponist 
 

1990 Ole Kr. Furuseth 
Siw Vestengen 
 

Fremragende idrettsprestasjoner 

1989  Egil Emilsen 
Rolf Gulbrandsen  
 

Fremragende arbeid med revyvirksomhet 

1988 Ullensaker Orkesterforening Kvalitetsbevisste arrangement i 30 år 
 

1987 Jorun Vikan Leithe 
Håkon Merli 
 

Handikap - idrett 

1986 Ullensaker Janitsjar 100 år - på vegne av korpsbevegelsen 
 

1985 Alf Eidsæther Idrettsleder 
 

1984 Tormod Rostad Billedkunstner m.m 
 

1983 Johanne Borgen Maler 
 

1982 Gudmund Finnbråten  Musikk 
 

1981 Ole H. Wethal  Lokalhistorie, skribent m.m. 
 

 
   
   
  
  


