
 

Høsten 2018 

Ullensaker bibliotek 

Program 

Med forbehold om endringer. Følg med på vår hjemmeside og Facebook 

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

Litteraturfestivalen i Akershus 



Ullensaker bibliotek  
- det eneste biblioteket i verden med egen flyplass!  

Som vertskapskommune for Oslo Lufthavn opplever kommunen en enestående 
vekst i næringsliv, befolkning og ikke minst i kulturliv. Kløfta og Jessheim  
bibliotek har vært i en stadig utvikling siden 1999. Da flyttet Jessheim bibliotek 
inn i det nye kulturhuset og ble kommunens hovedbibliotek.  

4. januar i år åpnet Kløfta bibliotek dørene for et tipp, topp oppgradert og  
moderne bibliotek. 26. januar i år åpnet Jessheim bibliotek en helt ny virtuell 
arena i andre etasje. Opplevelse og kunnskap i en spennende forening med  
Ullensakers historie og samtid utgjør basis for innholdet.  

Aktivitetsnivået er høyt og tjenestetilbudet variert og mangfoldig. Handlekraft 
er ett stikkord. Biblioteket er glad for at innbyggerne, dere, benytter biblioteket 
som deres kunnskapsarena, studiesenter og «storstue».  

Biblioteket har, siden lovendringen i 2014 om biblioteket som debattarena, 
gjennomført mange debatter for lokalbefolkningen, og fortsetter med denne 
spennende aktiviteten, følg med! Lag, foreninger og organisasjoner kan også 
benytte biblioteket som arena for egne debatter, møter og arrangement.  

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 velkommen til å delta i vårt rikholdige programtilbud! 

Eli Wilhelmsen 
Biblioteksjef 

  

 

 

Kløfta bibliotek 

Jessheim bibliotek 



Våre faste aktiviteter 

 

Bok-kaffe på Kløfta bibliotek 
Biblioteket tilbyr alt fra litterære drypp fra inn- og utland, kåseri,  
foredrag og debatt 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.  

 

Lesesirkel på Jessheim bibliotek 
Lesesirkelen er et tilbud til voksne som 
liker å lese, og som har lyst til snakke om 
og diskutere bøker. En mandag i  
måneden kl. 13.00.  

 

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

Lørdager kl. 12.00 på Jessheim bibliotek 
fra 1. september. 
Torsdager kl. 11.00 på Kløfta bibliotek  
fra 6. september. 
(Hvis ikke annet er annonsert. Følg med på vår Facebookside) 

  eBokBib 

 Last ned eBokBib i  

Google  Play eller AppStore  

Les e-bøker på telefon  

eller nettbrett. 

 

 

Følg Ullensaker bibliotek på Snapchat 

Her kommer info til unge 



 August  

27. Lesesirkel : Nei og atter nei. 
      Jessheim bibliotek        kl. 13.00 

29. Bok-kaffe: Bokprat med Lena. Kløfta bibliotek  kl. 12.00 

 
01. Iskremfest  for alle barn som har deltatt på  
       sommerles-kampanjene. Jessheim bibliotek   kl. 15.00 

03. Kveldskomma’: Vidar Sandbeck-mer enn morsom.  
 Med duoen Den gode melodi. Jessheim bibliotek kl. 19.00 

05. Bok-kaffe: Gunvor Slaatto kåserer om  
 bokserien "Un viaje al español". Kløfta bibliotek  kl. 12.00 

12. Bok-kaffe: Fartein Horgar om Frihetens kjøtere. Mer  
fra dansk-norsk kolonihistorie. Kløfta bibliotek  kl. 12.00 

 Strikkekafé. Kløfta bibliotek      kl. 19.00 

13. ”Aldri mer Maggies farm”. Fartein Horgar om  
 Bob Dylan. Kløfta bibliotek      kl. 19.00 

19. Bok-kaffe med Berit Kolstad. Kløfta bibliotek  kl. 12.00 

20. Møte i Ullensaker Hagelag.  Jessheim bibliotek  kl. 18.45 

22.  Dukketeater: Muskat og Gullhår. Bill. 65,- 
 Kløfta bibliotek         kl. 14.00 

24. Lesesirkel: Alberte og Jacob. Jessheim bibliotek  kl. 13.00  

26. Bok-kaffe: Dikt fra Mollstemte sommerfugler ved 
 Bengt-Erik Børli. Kløfta bibliotek     kl. 12.00 

 Debatt: Blått styre i Ullensaker i 20 år - hva er alternativet?"  
 Jessheim bibliotek        kl. 19.00 

 September 

Uke 38 blir det Digital festival 

 For alle som vil bli digitale medborgere 

 Datakurs torsdager i september på dagtid 

 Ytterligere program kommer 

 Påmelding til datakurset: tlf. 66108204 eller på biblioteket 



 Høstferieaktiviteter for barn og unge i uke 40. Se bibliotekets hjemmeside  

03. Bok-kaffe: Bokprat med Lena. Kløfta bibliotek  kl. 12.00 

04. Håndarbeidskafe på Jessheim bibliotek    kl. 19.00 

08. Komma’: ...skogen for bare trær… ved Kulturformidler  
 Bjørn Erik Nyberg. Jessheim bibliotek    kl. 13.00 

10. Bok-kaffe: ”Vi var mange”-om kvinneopprøret på 
 70-tallet ved Grete Heide. Kløfta bibliotek   kl. 12.00 

 Strikkekafé. Kløfta bibliotek      kl. 19.00 

11. Møte i Ullensaker hagelag. Jessheim bibliotek  kl. 18.45 

17. Bok-kaffe i Livsglededagene: Anita Johansen om 
 Egenomsorg = Livsglede. Kløfta bibliotek   kl. 12.00 

20. Barnas kulturdag - se eget program! 
  Opplev Pulverheksa møter Otto monster.  

20.– 28. Litteraturfestivalen i Akershus - se eget program! 
 Her får vi besøk av bl.a. Helga Flatland og Guro Sibeko. 

22. Lesesirkel: Merkelig vær i Tokyo. Jessheim bibliotek kl. 13.00 

24. Ingeborg Refling Hagen, en feiret dikter ved  
Valborg Sirnes. KaffeDilla/Kløfta bibliotek Kr. 100,-   kl. 19.00 

25. Komma’: Rådgiver for kulturminnevern i Ullensaker, 
Christine Haakstad. Jessheim bibliotek    kl. 13.00 

27. Magisk show med Tryllemette. Bill. 65,-  
 Kløfta bibliotek         kl. 14.00    

31. Bok-kaffe: Quiz med H. Ødegaard. Kløfta bibliotek kl. 12.00 

 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. Håndarbeidskafe på Jessheim bibliotek    kl. 19.00 

02. Babytreff! - på biblioteket. Jessheim bibliotek  kl. 10.30 

05. Høstens bøker. Jessheim bibliotek     kl. 19.00 

07. Bok-kaffe: Bokprat med Lena. Kløfta bibliotek  kl. 12.00 

09. Babytreff! - på biblioteket. Jessheim bibliotek  Kl. 10.30 

12. - 18.  

12. Komma’: Elin Johnsen tegner og lager bokmerker.   
Jessheim bibliotek        kl. 13.00 

 Hvem er helt? Finnes helter? Kåseri ved  
 Einar Duenger Bøhn. Kr. 50,- Jessheim bibliotek  kl. 19.00 

14. Bok-kaffe: Berit Nafstad Lyftingsmo om  
Helter i nordisk lyrikk. Kløfta bibliotek    kl. 12.00 

 Strikkekafe på Kløfta bibliotek       kl. 19.00 

16. Babytreff! -på biblioteket. Jessheim bibliotek  kl. 10.30 

21. Bok-kaffe: Karin Strømdahl om ”Rødt i kunst og bok”.  
 Kløfta bibliotek         kl. 12.00 

23. Babytreff! -på biblioteket. Jessheim bibliotek  kl. 10.30 

26. Lesesirkel: Huset ved moskeen. Jessheim bibliotek kl. 13.00 

28. Bok-kaffe med Asbjørn Langeland. Kløfta bibliotek kl. 12.00 

 Klassisk møter Tango-Oslo III. Klassisk konsert på  
 Jessheim bibliotek. Kr. 200,- Studenter kr. 120,-  kl. 19.00 

30. Babytreff! -på biblioteket. Jessheim bibliotek  kl. 10.30 

 

 November 

Klassisk konsert med  

Oslo III på  

Jessheim bibliotek 



 

 

03. Komma’: «Et portrett av Cora Sandel» med  

 Kirsten Muhle. Jessheim bibliotek     kl. 13.00 

05. Bok-kaffe: Bjørn Anfindsen om frimureri.  
 Kløfta bibliotek         kl. 12.00 

6. Håndarbeidskafe på Jessheim bibliotek    kl. 19.00 

12. Bok-kaffe med Merete Morken Andersen om Amalie 

 Skram og hennes tid. Kløfta bibliotek    kl. 12.00 

 Strikkekafé. Kløfta bibliotek      kl. 19.00 

17. Lesesirkel:  Arbeidsnever. Jessheim bibliotek  kl. 13.00 

19. Bok-kaffe juleavslutning. Kløfta bibliotek   kl. 12.00 
     

      Biblioteket ønsker alle en riktig god jul! 
 

 

 Desember 

Har du 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 
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 


