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FOLKEHELSEUKA I
ULLENSAKER
9. - 18. JUNI 2017
Bli med og få de gode opplevelsene
til beste for egen helse!

FREDAG 9. JUNI
09.30-14.00 FotballCup for skolestartere
Jessheim stadion. Påmelding innen 29. mai til:
kirsti@hoppensprett.no. Kr. 100 pr. barnehagelag i
nkl. varm lunsj, is og diplom.
Arr: Hoppensprett aktivitetsbarnehager
11.00-13.00 Offisiell åpning av
Folkehelseuka
v/ ordfører Tom Staahle
Romsaasparken, Jessheim
Offisiell åpning av Rullatorfestivalen 2017
– 10 års jubileum! v/ Solveig Kloppen
Tre ulike løyper: el-stol, rullator/rullestol og gåtur.
Underholdning v/ Kampen veteranorkester, samt
barnehagebarn.
Stands:
l Ullensaker orienteringslag:
Info om turorientering, O-postjakten og
Stolpejakten. Prøv også o-løype i nærområdet!
l Jessheim tannklinikk: Tannhelse er også helse.
Råd om tenner og tannhelse, infomateriell,
produkter til tann- og munnstell
l Merkes: Scanning av kroppens bevegelser
med lette fysiske øvelser, gratis test av
sykkelrulle og mas sasje apparat m.fl.
l Epilepsiforeningen på Romerike
l Jessheim livsstilsenter: promotering av gratis
trening,kostholdsveiledning, kurs m.m.
l Hepro: Demonstrasjon og presentasjon av
elektriske rullestoler/ scootere og
XXL produkter
l Permobil: Demonstrasjon og presentasjon av
elektriske rullestoler
l Medema, AluRehab, Sunrise, Invacare:
Demonstrasjon og presentasjon av diverse
hjelpemidler
l Enklere Liv: Viser diverse småhjelpemidler til
bruk i dagliglivet
l Forebyggende og helsefremmende tjenester i
kommunen: Informasjon v/ Frisklivssentralen,
Rådgivnings-tjenesten for seniorer,
Kreft-koordinator, Hverdagsrehabilitering,
Demenskoordinator
l M.fl.
Påmelding v/ oppmøte. Gratis deltakelse.
Utlodning. Servering av frukt, kaker og kaffe.
Arr: Frivilligsentralen, Ullensaker kommune park &
idrett, fysio/ergo og Kultur
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17.00-19.45 Folkebad og svømmetrim
Vesong ungdomsskole
17:00 til 17:45 - Foreldre og barn
18:00 til 18:45 - Foreldre og barn
19:00 til 19:45 – Voksne
Allergot ungdomsskole
17:00 til 17:45 - Foreldre og barn
18:00 til 18:45 Foreldre og barn
Barn som ikke er svømmedyktige eller
er under 9 år må følges av en foresatt.
Bill for 45 min: Barn: 30/ Voksne: 50.
Arr: UllensakerSvømmerne

LØRDAG 10. JUNI
10.00-16.00 Hørselslaget - Stand
Rådhusplassen, Jessheim.
Test hørselen din gratis.
Arr: HLF midtre Romerike
11.00-12.00 Yoga på Nordbytjernet
Nysgjerrig på yoga? Kundaliniyoga har
mye fokus på pust og meditasjon. Passer for alle. Kom og se om dette er noe
for deg! Værforbehold. Ta med egen
matte og pledd. Påmelding kontakt@
yogaglede.no / 47096002. Gratis deltakelse. Arr. YogaGlede
11.00-12.00 Der fløy genser’n te’n Johansen Musikkteater Kulturhuskafeen,
Ullensaker kulturhus. Helge Sveen tar
oss med på en reise fulle av gode historier og nostalgisk musikk. Allsang. Salg
av kaffe og kaker m.m. Fri entré.
Arr: Frivilligsentralen
12.00-16.00 Jessheim barnefestival 10 år!
Torget, Jessheim Storsenter. Show, konkurranser, musikk og masse aktiviteter
for barn. Fri entré. Arr: Lekia Kanutten
12.15-13.15 Gående meditasjon rundt
Nordbytjernet
Oppmøte v/ bommen. Kom og lær
Breathwalk – Gående meditasjon. Ved å
gå samtidig som du mediterer får kropp
og hjerne maks utbytte, i tillegg til at
du trener pusten. Kle deg etter været.
Påmelding: kontakt@yogaglede.no /
47096002. Gratis deltakelse.
Arr: YogaGlede
14.00-15.00 Gratis trening
Stasjonsparken, Jessheim.
Stand med kostholdsveiledning
kl. 10.00-15.00. Gratis deltakelse.
Arr: Jessheim livsstilsenter

SØNDAG 11. JUNI
11.00-16.00 Helse på spill Ullensaker museum.
Sesongåpning av museet. Offisiell
åpning av utstillingen «Helse på spill»
og fotoutstillingen «Local! – Aktiv
ungdom og kulturminner» v/ kultursjef
Jon Henrik Solhei. Om folkebad i
Ullensaker v/ Nils Kristen Wiig fra
Historielaget. Antibiotikaresistens v/
Ola Nafstad, fagdirektør husdyr Animalia. Linedans v/ Kom og dans. Ville du
nådd din nåværende alder dersom du
levde for 150 år siden? - Kom og prøv
vårt helsespill, trimstasjon eller se om
du klarer dass-quizen. Bill: barn 30,
voksne 60. Arr: Ullensaker museum
11.00
Stivandring i fortidens fotspor
Oppmøte Bahus v/ Gjestad bo- og
aktivitetssenter. Guidet tur med quiz
til Raknehaugen. Frilufts servering v/
hvert kulturhistoriske skilt. Bill: voksne
50/ barn gratis. Arr: Raknehaugens
venner, Frivilligsentralen
11.00-16.00 Hagemarked Kjos gård, Sand.
Aktivitet for hele familien; boder,
auksjon, plantebytte, natursti og dyr.
Gratis inngang. Arr: Ullensaker hagelag
12.00-24.00 Stavgang for livet Rundt og rundt Nordbytjernet
med nedsatt funksjonsevne
Oppmøte v/badeplassen, Nordbytjernet. Lagkonkurranse hvor pasientforeninger og gågrupper konkurrerer om
utholdenhet med assistanse av følgesvenner. Ta med staver eller lån. Det
settes opp griller, foreningene tar med
mat selv. Påmelding Arne@holars.no.
Arr: Parkinsonforeningen
12.00-16.00 Jessheim barnefestival 10 år!
Torget, Jessheim Storsenter. Show,
konkurranser, musikk og masse aktiviteter for barn. Fri entré.
Arr: Lekia Kanutten
12.00-16.00 Idretten inntar Jessheim by
Storgata, Jessheim. Kommunens
idrettslag byr på en spennende aktivitetsdag for store og små. Arr: Ullensaker idrettsråd
14.00-15.00 Tur rundt
Nordbytjernet og Svarttjern Oppmøte Nordbytjernet. Stand med kostholdsveiledning kl. 11.00-16.00. Gratis
deltakelse. Arr: Jessheim livsstilsenter

MANDAG 12. JUNI
13.00

10.00

10.00-11.00

11.00-15.00

11.00-12.00

18.30-19.30

19.00

20.00-21.00
20.00-21.00

Førstehjelpskurs til foreldre
med spe- og småbarn
Jessheim helsestasjon. Teoretisk og
praktisk undervisning med bl.a. hjerte- og lungeredning på spe- og barnedukker v/ helsesøster Linda Melander,
godkjent førstehjelp instruktør. Gratis
deltakelse. Arr: Jessheim helsestasjon
Folkehelse og samhold
Gystadmarka skole. Gystadmyr bo- og
aktivitetssenter besøker Gystadmarka
skole. Arr: Gystadmarka skole
Ut på tur aldri sur
Oppmøte på badeplassen v/ Nordbytjernet. Bli med på tur rundt Nordbytjernet sammen med Frisklivssentralen. Ta med matpakke. Gratis
deltakelse. Arr: Ullensaker kommune
Frisklivssentralen
Golf = fysisk og mental helse
Ullensaker golfklubb, Sand. Lett introduksjon til golf. Aktiviteter som går
igjennom spillets slag og elementer.
Instruktør tilgjengelig hele perioden.
Klubben stiller med nødvendig utstyr.
Gratis deltakelse. Påmelding til kontakt.
ugk@gmail.com / tlf. 957 18 911.
Arr: Ullensaker golfklubb
Eldretrimmen
Lykkebo, Jessheim. Sosialt samvær
med servering av kaffe og vafler.
Gratis deltakelse.
Arr: Ullensaker sanitetsforening
Orienteringstrening
for nybegynnere Nordbytjernet. Lær
deg å finne frem i skogen etter kart og
litt bruk av kompass. Åpen for alle aldre.
Barn under 10 år må ha med en voksen.
Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker Orienteringslag
Basis styrketrening Nordbytjernet.
Tilpasset trening som passer for alle v/
personlig trener Sven Christian Hauge.
Påmelding gry@merkes.no. Gratis deltakelse. Arr. Merkes
Svømmetrim for voksne
Allergot ungdomsskole. Bill: 50.
Arr: UllensakerSvømmerne
Svømmetrim for voksne
Vesong ungdomsskole. Bill: 50.
Arr: UllensakerSvømmerne
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TIRSDAG 13. JUNI
11.00-15.00 Golf = fysisk og mental helse
Ullensaker golfklubb, Sand. Lett introduksjon til golf. Aktiviteter som går
igjennom spillets slag og elementer.
Instruktør tilgjengelig hele perioden.
Klubben stiller med nødvendig utstyr.
Gratis deltakelse.
Påmelding til kontakt.ugk@gmail.com /
tlf. 95718911.
Arr: Ullensaker golfklubb
11.00
Vi vandrer med freidig mot
Oppmøte Frivilligsentralen. Livsgnisten
gågruppe går uansett vær eller føre.
Bill: 30. Arr: Frivilligsentralen
11.00
Byvandring på Kampen og Vålerenga
Oppmøte Oslo S v/ Møtepunktet.
Guidet omvisning m/ lunsj. Bill: 300.
Frist for påmelding 8. juni til frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no /
tlf. 66108438. Arr: Frivilligsentralen
12.00
Mammatrening Hoppenspretthallen
Ta med babyen og kom og tren med
oss. Bill: 50 pr. pers. Påmelding til
kirsti@hoppensprett.no.
Arr: Fit for Kidz
17.00-20.30 Yoga Studio
Yogaflyt. Et fristed hvor du senker
skuldrene, vender fokuset innover og
pleier kropp & sjel.
17.00-18.30 Terapeutisk yoga
& Gongbad
Mild, effektiv, bevisstgjørende yoga for
styrke, smidighet og balanse. I Gongbad «bader» vi i lydvibrasjoner.
En selsom, avspennende og stressreduserende opplevelse som balanserer
både kropp og sinn. Passer for alle.
19.00-20.30 Ashtanga yoga
En helhetlig og dynamisk yoga for deg
som liker fysiske utfordringer, trening
og bevegelse. En noe krevende yogaform som bygger styrke og smidighet i
både kropp og sinn. Påmelding
yogaflyt@gmail.com / 97524172.
Gratis deltakelse. Arr: Yogaflyt
18.00-20.00 Kuler og steiner om hverandre
Alfhallen, Borgen. Åpen trening med
Øvre Romerike Handicapidrettslag.
Boccia og teppecurling for alle – både
funksjonshemmede og funksjonsfriske.
Gratis deltakelse.
Arr: Øvre Romerike handicapidrettslag
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18.00-20.00 Skogstur i Borgenmarka
Oppmøte Alfhallen, Borgen. Trond
Skedsmo er guide på turen som går
nord for Borgen. Husk godt fottøy.
Ta med kaffe, mat og sitteunderlag.
Gratis deltakelse. Arr: Børge-Borgere
19.00-20.00 Gående meditasjon
rundt Nordbytjernet
Oppmøte v/ bommen. Kom og lær
Breathwalk – Gående meditasjon. Ved å
gå samtidig som du mediterer får kropp
og hjerne maks utbytte, i tillegg til at
du trener pusten. Kle deg etter været.
Påmelding: kontakt@yogaglede.no /
47096002. Gratis deltakelse.
Arr: YogaGlede
20.00-21.00 Svømmetrim for voksne
Vesong ungdomsskole. Bill: 50.
Arr: UllensakerSvømmerne

ONSDAG 14. JUNI
10.00-15.00 Kostholdsveiledning
Stand Stasjonsparken, Jessheim.
Stand med kostholdsveiledning og
promotering av gratis trening.
Arr: Jessheim livsstilsenter
10.30-12.30 Natursti og varm lunsj ute
Hoppensprett Gystad aktivitetsbarnehage. Utendørshinderløype og naturrebus. Vi fyrer i lavvoen og serverer
varm lunsj. For beregning av innkjøp er
det fint om dere melder dere på innen
mandag 12/6 til: 97132142/ 92258156/
eli@hoppensprett.no.
Gratis deltakelse. Arr: Hoppensprett
Gystad aktivitetsbarnehage
11.00
Sittetrim
Gystadmyr bo- og aktivitetssenter.
Ledes av fysioterapeut Aud Lise Rognhaug. Servering av frukt og grønt.
Gratis deltakelse.
Arr: Ullensaker kommune fysio/ergo
11.00
Grillfest på Frivillighytta
Avreise fra Frivilligsentralen kl. 1100 i
egne biler til hytta i Hurdal. Tur i nærområdet, lek og moro. Grilling. Utlodning. Gratis deltakelse.
Arr: Frivilligsentralen

ONSDAG 14. JUNI - forts.
11.00

12.00

12.00-13.00

12.00-16.00

17.00-20.00

18.00

18.00-19.00

18.30-22.00

Helsekula
Kløfta bo- og aktivitetssenter i hagen
v/ flaggstanga. Boccia konkurranse.
Servering av frukt og saft. Ved mye regn
eller vind blir det bowling på storskjerm
i Hellen kafé. Gratis deltakelse.
Arr: Kløfta bo- og aktivitetssenter
Ut på tur i Nordkisa
Oppmøte v/ Nordkisa gamle skole. Gratis deltakelse. Arr: LHL, Frivilligsentralen, Ullensaker kommune v/ fysio/ergo
Demens - Den nye folkesykdommen
Kløfta bibliotek. Foredrag v/ forfatter
Siv Henningstad. Enkel servering.
Fri entré.
Arr: Ullensaker bibliotek Kløfta
Info om vaksinering
Jessheim storsenter v/ Apoteket. Helsesøster gir info om ulike tema rundt
vaksinering. Arr: Jessheim helsestasjon
Golf = fysisk og mental helse
Ullensaker golfklubb, Sand. Lett introduksjon til golf. Aktiviteter som går
igjennom spillets slag og elementer..
Instruktør tilgjengelig hele perioden.
Klubben stiller med nødvendig utstyr.
Gratis deltakelse. Påmelding til kontakt.
ugk@gmail.com / tlf. 95718911.
Arr: Ullensaker golfklubb
Å ha en hobby er godt for helsa!
Galleri Jessheim. Kom til Galleriet og
mal med liv og lyst! Servering av kaffe
og kaker. Gratis deltakelse.
Arr: Ullensaker kunstforening
maleklubben
Løp ved Nordbytjernet
Oppmøte Sandvollyballbanen. Vi løper
rundt vannet og i skogen rundt. Treningen er åpen for alle uansett nivå.
Gratis deltakelse.
Arr: Kondis
Der danse(r)ne møtes
Kløfta Velhus
Danseglede og fysisk aktivitet for alle,
i alle aldre. Servering av kaffe og kaker.
Salg av brus. Utlodning. Bill: 100.
Arr: Kom & Dans Jessheim, Romerike
Bugg danseklubb

TORSDAG 15. JUNI
10.00

Turvenner på tvers av generasjoner
Oppmøte Hoppenspretthallen barnehage Jessheim. Hyggelig tur i marka på
tvers av generasjoner. Ta med egen mat
og drikke. Gratis deltakelse. Arr: Hoppensprett aktivitetsbarnehage, Frivilligsentralen
11.00
Folkehelserebus
Kløfta bo- og aktivitetssenter. Start og
mål utenfor vinterhagen. Grilling av
pølser. Utlodning.
Arr: Kløfta bo- og aktivitetssenter
11.00-13.00 Å ta vare på egen helse
– bli kjent med kroppen
Kløfta menighetssenter. Øvelser, teori
og samtaler om samspillet mellom
tanker, følelser og tilstander i kroppen
v/ fysioterapeut Kari Tybring-Pettersen. Øvelsene tar hensyn til høy alder.
Servering av sunne smørbrød og kaffe.
Utlodning. Gratis deltakelse.
Arr: Ullensaker menighet
11.00
Ut på tur
Oppmøte v/Apoteket, Romerikssenteret. Etter gåturen, kort eller lang, er det
samling på Kløfta bo- og aktivitetssenter hvor hver og en kjøper kaffe selv.
Arr: Ullensaker revmatikerforening
12.00
Revmatikertrimmen
Oppmøte Nordbytjernet v/ badeplassen. Alle kan delta på turen rundt tjernet i det tempoet som passer for deg.
Rebusoppgaver underveis. Premiering.
Gratis deltakelse.
Arr: Ullensaker revmatikerforening
12.00
Informasjon om forebyggende og 		
helsefremmende tjenester
Jessheim storsenter v/ Apotek 1.
Arr: Ullensaker kommune v/ Frisklivssentralen, Rådgivningstjenesten for
seniorer, Kreftkoordinator, Hverdagsrehabilitering, Demenskoordinator
19.00
Basis styrketrening
Nordbytjernet. Tilpasset trening som
passer for alle v/ personlig trener
Sven Christian Hauge.
Påmelding gry@merkes.no.
Gratis deltakelse.
Arr. Merkes
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TORSDAG 15. JUNI - forts.
19.15-20.00 Pust bedre - Et minikurs
i pusteteknikk
Det Kreative Huset i Parken, Parkvegen
8, Jessheim. Lær å bruk pusten din på
en mer effektiv måte og dra nytte av
pustens mange gode egenskaper. Ta
med egen matte, pledd og evt. pute til
å sitte på/ ha under knærne.
Passer for alle. Påmelding:
kontakt@yogaglede.no / 47096002.
Bill: 100.
Arr: YogaGlede
20.15-21.00 Gongbad
Det Kreative Huset i Parken, Parkvegen
8, Jessheim. Gongbad er perfekt for å
redusere stress samtidig som det gir
kropp og sinn en velfortjent avslapning.
Kom og ligg ned på matta, og bare la
deg flyte med av gongens vibrasjoner.
Ta med egen matte, pledd og evt. pute
til å ha under knærne. Passer for alle.
Påmelding: kontakt@yogaglede.no /
47096002.
Bill: 100.
Arr: YogaGlede
20.00-21.00 Svømmetrim for voksne
Allergot ungdomsskole.
Bill: 50.
Arr: UllensakerSvømmerne
20.00-21.00 Svømmetrim for voksne
Vesong ungdomsskole.
Bill: 50.
Arr: UllensakerSvømmerne

FREDAG 16. JUNI
10.00-11.00 Åpen sirkeltrening
Jessheim is- og flerbrukshall. Stasjonstrening med ulike styrkeøvelser samt
noe kondisjon. Treningen ledes av
Frisklivskoordinator og Frisklivsfysioterapeut. Kom og bli med på en morsom og energisk treningsøkt. Gratis
deltakelse. Arr: Ullensaker kommune
Frisklivssentralen
10.00-15.00 Kostholdsveiledning - Stand
Torget, Jessheim storsenter.
Stand med kostholdsveiledning og
promotering av gratis trening.
Arr: Jessheim livsstilsenter
Folkehelseuka i Ullensaker 2017

17.00-19.45 Folkebad og svømmetrim
Vesong ungdomsskole
17:00 til 17:45 - Foreldre og barn
18:00 til 18:45 - Foreldre og barn
19:00 til 19:45 – Voksne
Allergot ungdomsskole
17:00 til 17:45 - Foreldre og barn
18:00 til 18:45 - Foreldre og barn
Barn som ikke er svømmedyktige eller
er under 9 år må følges av en foresatt.
Bill for 45 min: Barn: 30/ Voksne: 50.
Arr: UllensakerSvømmerne
17.00-21.00 Veien til Golf - 3 dagers kurs
Ullensaker golfklubb.
Kurs som forbereder alle golfere til å
mestre spillets elementer. Morsomt
kurs 16.-18. juni (12 timer) med vekt på
forskjellige slag og selve banen. Ved
gjennomføring av kurs er du klar for å
spille golf på baner i Norge.
Alder 5-9 år kr. 550,- inkl. medlemskap,
10-19 år kr. 900, 20 + kr. 1.200.
Påmelding innen 15. juni til kontakt.
ugk@gmail.com / tlf.95718911.
Arr: Ullensaker golfklubb
18.30-19.30 Yoga på Nordbytjernet
Oppmøte v badeplassen. Nysgjerrig på
yoga? Kundaliniyoga har mye fokus på
pust og meditasjon. Passer for alle. Kom
og se om dette er noe for deg! Værforbehold. Ta med egen matte og pledd.
Påmelding kontakt@yogaglede.no /
47096002. Gratis deltakelse.
Arr. YogaGlede
19.00-21.00 Kom i form med sverd!
Nordby ungdomsskole. Prøv fekting
slik de gjorde det i senmiddelalderen.
Vanlig treningsklær. Påmelding til: reinier.noort@frieduellister.no.
Mer info www.frieduellister.no.
Gratis deltakelse.
Arr: Fekteklubben Frie Duellister

LØRDAG 17. JUNI
10.00-16.00 Villa Hjertego
Åpent hus Jessheim
Vi gir deg hjelp til bedre energi,
flyt og ro i hverdagen.
10.00-11.00 Yoga v/ Jeanette
11.00-16.00 Drop-in timer til
ulike terapeuter
11.00-16.00 Veiledning v/ernæringsfysiolog Anita
12.00-12.30 Informasjon om
Villa Hjertego sin
årlige helsetur til Kreta
13.00-14.00 Hatha-yoga v/ Corrinne
Gratis deltakelse.
Salg av varme retter og kaker på
Kafe Dagmar.
Arr: Villa Hjertego
10.00-15.00 Kostholdsveiledning - Stand
Stasjonsparken, Jessheim.
Stand med gratis kostholdsveiledning.
Arr: Jessheim livsstilsenter
11.00-12.00 Gratis trening Torget
Stasjonsparken, Jessheim.
Gratis deltakelse.
Arr: Jessheim livsstilsenter
11.00-15.00 Astma- og allergiforbundet - Stand
Jessheim storsenter v/ Meny.
Informasjon om matallergi, pollenallergi, astma m.m. Smaksprøver. Arr:
Norges Astma- og allergiforbund Øvre
Romerike storlag
11.00-12.30 Gruppetrening med
hjemmeøvelser for eldre
Klinikk 25, Jessheim. Fysioterapeut
Mads Berge gjennomfører en treningsøkt som er tilpasset med øvelser
man kan gjøre hjemme for eldre. Om
været tillater vil vi være ute i hagen.
Gratis deltakelse. Arr: Klinikk25
13.00-15.00 Kunstutstilling
Nordbytjernet rundt
Medlemmer av Ullensaker kunstforening maleklubben viser sin kunst
i nye omgivelser. Velkommen til en
annerledes vandring rundt tjernet.
Kunstrebus.
Å male det er gøy, kom å bli inspirert.
NB! Værforbehold. Gratis deltakelse.
Salgsutstilling. Arr: Ullensaker
kunstforening maleklubben

SØNDAG 18. JUNI
07.30

En vandring for ånd,
kropp og sjel - Pilegrimsvandring
med gudstjeneste
Ottesang kl. 0730 i Ullensaker kirke.
Deretter Pilegrimsvandring til Hovin
kirke hvor Skaperverkets dag markeres
kl. 1200. Gratis deltakelse. Arr: Hovin
menighet, Ullensaker menighet
13.00
Raknehaugen - Omvisning
med lokal guide
Oppmøte p-plass v/ Hovin skole.
Bill: 50/ barn gratis.
Gavetrekning på deltakerbillett.
Arr: Raknehaugens venner
13.00-15.00 Raknehaugen - Familiedag
Leker, konkurranser, premiequiz
og skattejakt. Danseoppvisning
v/ Leikarringen Rakne.
Skalden «Publicus Bendolius» slår
barna til riddere. Offisiell åpning av
gapahuken v/ Ordfører Tom Staahle.
Salg av kaker, saf, kaffe m.m.
Bill: 50 /barn gratis.
Gavetrekning på inngangsbillett.
Arr: Raknehaugens venner,
Frivilligsentralen
13.00-14.30 Byvandring på Jessheim
Oppmøte v/ Torget i Storgata. Fantastisk mulighet til å bli kjent med litt av
Jessheims historie. Guide Tore Kværner.
Ta med mat og drikke. Gratis deltakelse.
Arr: Ullensaker turlag
14.00
Run for fun
Nordbytjernet. Passer for store og små.
Forskjellige distanser slik at alle kan bli
med både familier og veltrente.
Premiering.
Påmelding gry@merkes.no
eller ved oppmøte 1 time før start.
Bill: 50 pr. pers / 200 for familier
over 4 pers. Arr: Merkes
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TUR- OG AKTIVITETSTIPS
Treningsparker

Sand, Mogreina, Nordkisa, Algarheim og Nordbytjernet.
Enkle apparater som kan brukes av alle aldersgrupper.
Informasjonsskilt viser hvordan apparatene skal benyttes.
Arr: Ullensaker kommune v/park & idrett

Stolpejakten 2017

Enten du vil bli sprek, oppdage nye sider ved Ullensaker eller rett og slett
gå en avslappende tur i nærområdet er stolpejakt et godt valg.
Ung eller gammel, sprek eller utrent – Opplev nærområdet i ditt eget tempo.
Gratis. Mer info: www.stolpejakten.no
Arr: Ullensaker orienteringslag
www.ullensakerorienteringslag.no

O-Postjakten 2017

En utmerket mulighet til å bli kjent i Ullensaker og nærliggende skogsterreng.
O-postjakten er et tilbud til folk i alle aldre. Konvoluttene selges på: G-sport Kløfta,
G-sport Jessheim og Nordli bokhandel, Jessheim. I tillegg kan du kjøpe enkle
turorienteringskart på www.turorientering.no.
Arr: Ullensaker orienteringslag
www.ullensakerorienteringslag.no

Sykkelrebusløp i Ullensaker

Postene er tilgjengelig fra 18. mai – 1. juli.
Gratis deltakelse, fine premier. Informasjon om aktiviteter på Facebook Sykkelbyen
Jessheim. https://goo.gl/jlTsfT eller www.ullensaker.kommune.no.
Kart og informasjon på bibliotekene Jessheim og Kløfta og Servicetorget, Rådhuset.
Arr. Sykkelbyen Jessheim

Jessheim skatepark

Åpen for bruk av skateboard, inline skøyter, BMX sykler og sparkesykler.
Arr: Ullensaker kommune, Ullensaker skateboardklubb

Friluftsopplevelser

Ullensaker kommune har mange friluftsopplevelser å by på; turstier,
kulturminner og severdigheter, skogsveier og lysløyper tilrettelagt for
turgåing, skiturer, jakt og ridning.
www.ullensaker.kommune.no/opplevullensaker

Sykkelkart

www.ullensaker.kommune.no/opplevullensaker

Badeplasser

www.ullensaker.kommune.no/opplevullensaker
Forbehold om endringer i programmet
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