
 

Høsten 2017 

Ullensaker bibliotek 

Program 

Kunnskaps-, kultur- og møteplassen – tilgjengelig, attraktiv og utviklende! 

Litteraturfestivalen i Akershus 



Ullensaker bibliotek  
- det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker!  

Som vertskapskommune for Oslo Lufthavn opplever kommunen en enestående 

vekst i næringsliv, befolkning og ikke minst kulturliv. De to bibliotekene Kløfta 

og Jessheim har vært i en stadig utvikling siden 1999. Da flyttet Jessheim  

bibliotek inn i det nye kulturhuset og ble kommunens hovedbibliotek.  

Aktivitetsnivået er høyt og tjenestetilbudet variert og mangfoldig. Handlekraft 

er ett stikkord. Regionens innbyggere, dere, setter pris på biblioteket ved å  

bidra til en økning i utlån hvert år, og ved å benytte biblioteket som deres  

kunnskapsarena, studiesenter og «storstue».  

I 2015, i samsvar med en endring i bibliotekloven med virkning fra 2014, startet 

biblioteket med en helt ny funksjon – biblioteket som debatt- og formidlings-

arena. I 2017 viderefører vi dette som et etablert tjenestetilbud. Her kan alle 

delta. Lag, foreninger og organisasjoner kan også benytte biblioteket som arena 

for egne debatter. Vi inviterer alle til å benytte våre mange tilbud for store og 

små, og til å benytte seg av  vår digitale tjenesteverden. 

Vi gleder oss over å kunne tilby dere gode tjenester, og ønsker  

dere velkomne til å delta i vårt rikholdige programtilbud! 

Eli Wilhelmsen 

Biblioteksjef 

Kløfta bibliotek 

Jessheim bibliotek 



Våre faste aktiviteter 

Bok-kaffe på Kløfta bibliotek 
I høst blir det ikke fastlagt program da vi skal pusse opp våre lokaler, 
men vi møtes: 

 Hver onsdag kl. 12.00  
 

Komma’ på Jessheim bibliotek 
Et uformelt og trivelig treffpunkt for voksne på Jessheim bibliotek, 
med litteratur og kultur i fokus.  

13. november 
11. desember 
 

Lesesirkel på Jessheim bibliotek 
Mandager kl. 13.00. Åpent for alle. 

28. august 
25. september 
30. oktober 
27. november 
18. desember 
 

Bokgruppa for ungdom 

30. august 
27. september 
01. november 
06. desember 
 

Lesestund for barn 
Lesestunden varer ca. 30 minutter og passer for barn 3-5 år.  

Lørdager kl. 12.00 på Jessheim bibliotek fra 2. september 

Torsdager kl. 11.00 på Kløfta bibliotek fra 7. september 

 eBokBib 

 Last ned eBokBib i  

Google  Play eller App Store  

Les e-bøker på telefon  

eller nettbrett 

 



 August  

 
28. Lesesirkel : Bli hvis du kan. Reis hvis du må  
      Jessheim bibliotek        kl. 13.00 

30. Bok-kaffe. Kløfta bibliotek      kl. 12.00 

      Bokgruppa for ungdom. Jessheim bibliotek  kl. 13.15 

31. Iskremfest  for alle barn som har deltatt på  
       sommerles-kampanjene. Kløfta bibliotek  kl. 18.00 
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05. Strikkekafé på Kløfta bibliotek     kl. 19.00 

06. Bok-kaffe. Kløfta bibliotek      kl. 12.00 

13. Bok-kaffe. Kløfta bibliotek      kl. 12.00 

20. Bok-kaffe. Kløfta bibliotek      kl. 12.00 

25. Lesesirkel: Alltid Alice av Lisa Genova. 
 Jessheim bibliotek       kl. 13.00 

27. Bok-kaffe. Kløfta bibliotek      kl. 12.00 

Bokgruppa for ungdom. Jessheim bibliotek  kl. 13.15 

 

 

 

 

 September 

Seniorsurf 

Gratis datakurs på Jessheim bibliotek  

 Oppstart i september 

 Personlig veileder 

 Ha med egen pc, nettbrett eller telefon 

Påmelding: tlf. 66108204 eller i skranken 
Ullensaker bibliotek 

på Snapchat 



 

03. Strikkekafé på Kløfta bibliotek      kl. 19.00 

04. Bok-kaffe. Kløfta bibliotek       kl. 12.00 

 FIFA-turnering for barn. Jessheim bibliotek   kl. 12.00 

11. Bok-kaffe. Kløfta bibliotek       kl. 12.00 

18. Bok-kaffe. Kløfta bibliotek       kl. 12.00 

21. Barnas kulturdag - se eget program   

21.– 29. Litteraturfestivalen i Akershus - se eget program 

25. Bok-kaffe. Kløfta bibliotek       kl. 12.00 

30. Lesesirkel: Sauebondens Liv av James Rebanks.  
 Jessheim bibliotek        kl. 13.00 

31. Babytreff! - på biblioteket. Jessheim bibliotek   kl. 10.00 

 

 Oktober 

Velg mellom 2500 aviser og 1000 tidsskrifter fra mer 

enn 100 land på 60 forskjellige språk. Les dem på  

bibliotekets PCer eller last dem ned til eget  

nettbrett eller smarttelefon og ta  

med deg hjem 



  

 

01. Bok-kaffe. Kløfta bibliotek       kl. 12.00 

 Bokgruppa for ungdom. Jessheim bibliotek   kl. 13.15 

06. Høstens bøker. Jessheim bibliotek     kl. 19.00 

07. Babytreff! - på biblioteket. Jessheim bibliotek  Kl. 10.00 

 Strikkekafé på Kløfta bibliotek      kl. 19.00 

08. Bok-kaffe. Kløfta bibliotek       kl. 12.00 

13. - 19. Nordisk bibliotekuke 2017 

13. Foredrag om Joyce Carol Oates ved Gerd 
Hammerstad. Jessheim bibliotek     kl. 13:00 

13. ”Gotland i mitt hjerte” ved Ulf Johansson.  
 Jessheim bibliotek        kl. 19.00 

14. Babytreff! -på biblioteket. Jessheim bibliotek  kl. 10.00 

15. Bok-kaffe. Kløfta bibliotek       kl. 12.00 

15. Klimadebatt. Jessheim bibliotek      kl. 19.00 

21. Babytreff! -på biblioteket. Jessheim bibliotek  kl. 10.00 

22. Bok-kaffe. Kløfta bibliotek       kl. 12.00 

22.  Språkkafé med fotojournalist Iffit Qureshi.  
        Åpent for alle. Jessheim bibliotek     kl. 17.00 

27. Lesesirkel: Noe skal skje av Therese Aasvik  
 Jessheim bibliotek        kl. 13.00 

28. Babytreff! -på biblioteket. Jessheim bibliotek  kl. 10.00 

29. Bok-kaffe. Kløfta bibliotek       kl. 12.00 

 November 



 

 

05. Strikkekafé på Kløfta bibliotek      kl. 19.00 

06. Bok-kaffe. Kløfta bibliotek       kl. 12.00 

 Bokgruppa for ungdom. Jessheim bibliotek   kl. 13.15 

11. Komma’ det er jul. Beate og Lena gir deg  
 julestemning. Jessheim bibliotek - Avlyst!   kl. 13.00 

13. Bok-kaffe. Kløfta bibliotek       kl. 12.00 

18. Lesesirkel:  Rød kjærlighet av Maxim Leo  
Jessheim bibliotek        kl. 13.00 

20. Juleavslutning på bok-kaffen. Kløfta bibliotek  kl. 12.00 

 

Biblioteket ønsker alle en riktig god jul! 

 

 

 Desember 

Trenger du veiledning eller 

har spørsmål vedrørende 

bruk av datamaskin, nettbrett 

eller lignende kan du avtale  

veiledningstime.  

Databibliotekaren står til  

disposisjon: 

Jessheim bibliotek tirsdager 

kl. 11.00 til kl. 15.00 

 

 

 

Filmbib 

Gratis strømming av norske 

kort- og dokumentarfilmer 

for voksne og barn.  

Logg inn med nasjonalt  

lånerkort og PIN-kode 



 Jessheim bibliotek      Kløfta bibliotek 

 Tlf.: 66108204      Tlf.: 66108770  

 E-post Jessheim bibliotek: biblioteket@ullensaker.kommune.no 

 E-post Kløfta bibliotek: klofta.bibliotek@ullensaker.kommune.no 

 

 Åpningstider Jessheim      Åpningstider Kløfta 

 

    

 

 

 

 

Hjemmeside: www.ullensaker.folkebibl.no 

 

Ullensaker bibliotek 

Ullensaker har to store moderne folkebibliotek. Hovedbiblioteket  
ligger på Jessheim med en filial på Kløfta. 
 

Kommunens hovedbibliotek ligger i kulturhuset på Jessheim. Sammen 
med kinoen, utgjør biblioteket kulturhusets faste tilbud. Biblioteket er 
nytt og moderne, og har gode lesesalsplasser og gratis  
internett-tilgang for publikum.  

 

Kløfta bibliotek har store lyse lokaler i Bankgården og var tidligere  
hovedbibliotek i Ullensaker. Filialen har derfor et godt utviklet  
bibliotektilbud. Her er det også gratis internett-tilgang for publikum. 

 

 

 

 

Mandag 10-16 

Tirsdag 12-19 

Onsdag 10-16 

Torsdag 12-19 

Fredag 12-16 

Lørdag 10-15 

Mandag 11-18 

Tirsdag 10-16 

Onsdag 10-16 

Torsdag 12-19 

Fredag Stengt 

Lørdag 11-14 


