
 

Høsten 2019 

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 

Foto: Julie Pike 



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.  27. april i år feiret  
Ullensaker kulturhus med bibliotek 20-års jubileum! 

Bibliotekene Kløfta og Jessheim er moderne, og med gode tjenestetilbud for  
alle. Aktivitetsnivået er høyt med varierte og mangfoldige tilbud og tjenester. 
Begge bibliotekene har elektroniske og virtuelle tjenester på høyt nivå. Vi er 
glade for at innbyggerne, dere, benytter biblioteket som opplevelsessenter, 
kunnskapsarena, studiesenter og «storstue».  

Begge bibliotekene tilbyr også debatter der alle kan delta, følg med på vår 
Facebookside, kommunens hjemmeside og andre infokanaler. I tillegg kan lag, 
foreninger og organisasjoner benytte biblioteket som arena for egne debatter, 
møter og arrangement.  

I høst starter vi opp arbeidet med å gjøre biblioteket «meråpent». Det betyr at  
bibliotekene vil være fysisk tilgjengelig for brukere utover vanlig åpningstid. I 
slik åpningstid vil det ikke være ansatte til stede for veiledning. Selvbetjening er 
et stikkord. 

Vi gleder oss over å kunne tilby dere gode tjenester, og ønsker dere velkomne 
til å delta i vårt rikholdige programtilbud! 

Eli Kristin Salicath 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 biblioteket 
Både Kløfta og Jessheim bibliotek har  
lesesirkel. Dette er et tilbud til voksne 
som liker å lese, og som har lyst til  
snakke om og diskutere bøker.  

 

Lesestund for barn 
Lesestunden varer ca. 30 minutter. 

Torsdager kl. 12.00 på Kløfta bibliotek  
fra 5. september. Passer for barn 3-5 år. 
 

Lørdager kl. 12.00 på Jessheim bibliotek  
fra 7. september. Passer for barn 3-6 år. 
(Hvis ikke annet er annonsert. Følg med på vår Facebookside) 

  Lån ebøker 

 Last ned BookBites i  

Google Play eller App Store  

Les e-bøker på telefon  

eller nettbrett. 

 

 



 August  

19. Lesesirkel : Over det kinesiske hav 
Jessheim bibliotek        kl. 13.00 

22. Vi starter med MERÅPENT bibliotek    kl. 12.00 

22. Lesesirkel: Over det kinesiske hav. 
 Kløfta bibliotek         kl. 18.00 

28. Bok-kaffe: ”En helg med to forfatterinner og én       
 lyriker” v/ Marit Nordby. Kløfta bibliotek   kl. 12.00 

28. Politisk debatt på Jessheim bibliotek    kl. 19.00  

29. Iskremfest for alle barn som har deltatt på årets 
sommerles-kampanjer. Kløfta bibliotek    kl. 18.00 

 

 

04. Bok-kaffe: Natur og moro i Kløftaparken   kl. 12.00 

05. Friluftslivets uke: Tursøstrene 
 Foredrag på Jessheim bibliotek     kl. 19.00  

11. Bok-kaffe: Bildeglimt fra Ullensaker 1994  
 v/Grethe Sørli Ljøgodt. Kløfta bibliotek    kl. 12.00 

16. Lesesirkel: Den underjordiske jernbanen. 
 Jessheim bibliotek        kl. 13.00 

18. Bok-kaffe: Bjørn Anfindsen om Kong Sverre 
 Kløfta bibliotek         kl. 12.00 

19. Lesesirkel: Den underjordiske jernbanen. 
 Kløfta bibliotek         kl. 18.00 

21. Barnas kulturdag - se eget program! 
 Bl.a. så kommer forfatter Anneli Klepp 

 September 

Uke 38 blir det Digital festival 

 For alle som vil bli digitale medborgere 

 Datakurs torsdager i september på dagtid 

 Se eget program - på nett og i biblioteket 

 Påmelding til datakurset: tlf. 66108204 eller på biblioteket 



23. Komma’: Fra blåstrømper til rødstrømper. Foredrag v/Bodil  
 Christine Erichsen. Jessheim bibliotek    kl. 13.00 

25. Bok-kaffe: Om Lucia Berlin v/Berit Kolstad.  
Kløfta bibliotek         kl. 12.00 

 

 

02. Bok-kaffe: Beate Nes forteller ”Senja-skrøner”. 
 Kløfta bibliotek         kl. 12.00 

07. Lesesirkel: Garman & Worse. Jessheim bibliotek  kl. 13.00 

08. Lesemaraton med boka ”Svar på brev frå Helga”.  
 Jessheim bibliotek        kl. 17.00 

09. Bok-kaffe: Grete Heide om Bjørg Vik ”Sin epokes  
 grand old lady”. Kløfta bibliotek     kl. 12.00 

10. Lesesirkel: Garman & Worse. 
 Kløfta bibliotek         kl. 18.00 

14. Kveldskomma’: Erik Bye - mannen med det store hjertet 
 Med duoen Den gode melodi. Jessheim bibliotek kl. 19.00 

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

19. Trylleshow med Chriss Chrisell på Kløfta bibliotek kl. 14.00 

19.– 27. Litteraturfestivalen i Akershus - se også eget program! 
   Her får vi bl. a. besøk av Kjartan Fløgstad, Fartein Horgar,  
   Hasse Hope og Camilla Kuhn. 

 

 

 

21. Komma’: Mine danske litterære venninner. Foredrag 
 ved Kirsten Muhle. Jessheim bibliotek    kl. 13.00 

23. Bok-kaffe: Fartein Horgar kåserer om norsk 
 kolonihistorie. Kløfta bibliotek/KaffeDilla            OBS!  kl. 19.00 

24. Bokbad med Kjartan Fløgstad. Jessheim bibliotek kl. 19.00 

30. Bok-kaffe: Øyvind Straume kåserer om grev Wedel  
 Jarlsberg og hans innsats for Norge. Kløfta bibliotek kl. 12.00 

 Oktober 

 September 



 

 

 

 

 

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

04. Høstens bøker. Vi presenterer et utvalg av høstens nye bøker. 
 I samarbeid med Ark og Ullensaker bygdekvinnelag. 
 Jessheim bibliotek         kl. 19.00 

06. Bok-kaffe: Delt leseopplevelse med Guro Bye-Johnsen.  
 Kløfta bibliotek         kl. 12.00 

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

11. - 17.  

11. Lesesirkel: Hvis du vil. Jessheim bibliotek   kl. 13.00 

11. ”Fest mat i Nord” ved Magnus Tvedt-Øresland. Sang av  
 Isold Hekla. Jessheim bibliotek/Gnist    kl. 19.00 

13. Bok-kaffe: Anne Clementz, bibliotekar ved Ullensaker 
 bibliotek, leser krimnovelle. Kløfta bibliotek   kl. 12.00 

14. Lesesirkel: Hvis du vil. Kløfta bibliotek    kl. 18.00 

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

20. Bok-kaffe: ”Fest i Nord” i nordisk lyrikk ved  
 Berit Nafstad Lyftingsmo. på Kløfta bibliotek  kl. 12.00 

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

27. Bok-kaffe: Bjørn Anfindsen om Håkon Håkonsen  
 Kløfta bibliotek         kl. 12.00 

 November 

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 



02. Komma’: Napoleons norske forrædere.  
 Foredrag v/ Oskar Aanmoen. Jessheim bibliotek  kl. 13.00 

04. Bok-kaffe på Kløfta bibliotek      kl. 12.00 

09. Lesesirkel: Noe tapt og noe vunnet. 
 Jessheim bibliotek        kl. 13.00 

11.  Bok-kaffe: Delt leseopplevelse med Guro Bye-Johnsen 
 på Kløfta bibliotek        kl. 12.00 

12. Lesesirkel: Noe tapt og noe vunnet. Kløfta bibliotek kl. 18.00 

14. Barneforestilling: Den vesle bygda som glemte at det var jul 
 Kløfta bibliotek         kl. 14.00 

18. Bok-kaffe og 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 torsdager 

kl. 12.00 til kl. 14.30 

Kløfta bibliotek ved avtale 

 

 

 

Filmbib 

Gratis strømming av norske  

kort- og dokumentarfilmer 

for voksne og barn.  

Logg inn med nasjonalt  

lånekort 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 
 

 Betjent åpningstid Jessheim      Betjent åpningstid Kløfta 

 

    

 

 

 
 

Meråpent på begge bibliotekene kl. 07.00 - 22.00 - kommer! 

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.  
Biblioteket har gode lesesalsplasser og gratis internett-tilgang for  
publikum.  

Kløfta bibliotek har store lyse lokaler i Bankgården. Filialen har et godt 
utviklet bibliotektilbud med gratis internett-tilgang for publikum. 

Begge bibliotekene er meråpne. Meråpent er en tjeneste hvor du får 
tilgang til biblioteket utenom betjent åpningstid. Du må være over 18 
år og ha oppgradert bibliotekkortet ditt til nøkkelkort for å kunne  
benytte deg av tjenesten. 

 

 

 

 

Mandag 10-16 

Tirsdag 10-18 

Onsdag 10-16 

Torsdag 10-18 

Fredag 12-16 

Lørdag 10-15 

Mandag 11-18 

Tirsdag 10-16 

Onsdag 10-16 

Torsdag 10-18 

Fredag Stengt 

Lørdag 11-14 


