
  

 

Tildelt – Frivillighetsprisen i Ullensaker   
 

År Frivillighetspris tildelt Begrunnelse 

2022 Kay Vestengen Kay har drevet frivillig arbeid nærmest hele livet. 
Han kjører nå skiløyper i Nordkisa og oppgraderer 
og holder løypenettet vedlike. Han har vært 
pådriverne ved bygging av Tjernstubrua, og 
drivkraften bak å bygge et fantastisk tårn som 
markering av Ullensakers høyeste topp. Her er det 
også satt opp gapahuk og grill, i tillegg til at det 
tilrettelagt for at alle. Kay Vestengen er en 
enestående ydmyk person, som tar fram hjelpere, 
fremfor seg selv. 
 

2021 Marit og Christian 
Bratbakken 

Marit og Christian Bratbakken har gjort en 
uvurderlig innsats som frivillige på Frivilligsentralen 
gjennom mange år. De er ja-mennesker og har 
bidratt som frivillig på mange ulike områder. De er 
også veldige gode på å ivareta det sosiale med å ta 
vare på og inkludere nye besøkende og frivillige 
 

2020 Torild Pettersen  
Odd Hagen 

Torild Pettersen og Odd Hagen som begge har 
gjort en uvurderlig innsats gjennom sitt årelange 
engasjement for frivilligheten i Ullensaker, og 
spesielt for Ullensaker Røde Kors. 
 

2019 Jorun Ringen Jorun Ringen har gjort en uvurderlig innsats 
gjennom sitt årelange engasjement i Ullensaker 
sanitetsforening, som leder i Ullensaker Revmatiker 
forening og som leder av De eldres boligspare 
klubb Ullensaker. I tillegg har hun vært aktiv en 
årrekke i kommunalt råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. 
 

2018 Greta Karine Braathen Greta Karine Braathen har gjort en uvurderlig 
innsats for barn og unge i Ullensaker gjennom sitt 
årelange arbeid i nattravnene - både som deltaker 
og ikke minst som leder. 
 

2017 Asgeir Sand Asgeir Sand har vært pådrivere for ishockey i 
Ullensaker i mange 10 år og har hatt uttalelige 
hockeyskoler og vært trenere i mange år. Bidro 
også sterkt i prosessen rundt ny is- og flerbrukshall 
på Jessheim.   
 

2016  Mette N. Bjerkestrand For hennes ustoppelige arbeid som frivillig i over 30 
år for mennesker som sliter litt ekstra, og de som av 
forskjellige grunner opplever å være ensomme 
 
 



 

 

2015 Berit Nafstad Lyftingsmo For sitt engasjement både i Foreningen Norden 
Ullensaker, Ullensaker Historielag og Ullensaker 
Kulturråd. 
 

2014 Nils Kristen Wiik Nils Kristen har i mer enn 60 år vært en ivrig og 
engasjert person innen Ullensaker/Kisa IL friidrett, 
både som aktiv friidrettsutøver og som tillitsmann 
og primus motor innen alle deler av friidrettsgruppa. 
 

2013 Lions Club Ullensaker 
Lions Club Ullensaker 
Kløfta 

Lions Clubbene har begge et sterkt lokalt 
engasjement. De jobber aktivt for både eldre og 
yngre. De gjør også et betydelig arbeid ift. narkotika 
og rusmisbruk. 

2012 Borgen Unified  
 
 
 
 
 
Margit Fossum 

Dette er et fotballag og har først og fremst et tilbud 
for utviklingshemmede. Her spiller funksjonsfriske 
og utviklingshemmede på samme lag. Den enkelte 
utfordres fra sine egne forutsetninger og får mye 
glede og moro i et trygt og trivelig miljø.  
 
For sitt samfunnsengasjement, og som en 
ressursperson når det gjelder sitt eminente 
pianospill. Hun har i over 80 år stilt opp på ulike 
arrangementer som akkompagnør for soloartister 
og kor. Hun spiller for eldretrimmen i Ullensaker 
Sanitetsforening hver mandag til trim og allsang. I 
de senere årene er det seniordansen som blant 
annet har tatt hennes store engasjement. 
 

2011 Ullensaker Sanitetsforening 100-års jubileum i 2011. Foreningen samler inn 
penger, og arrangerer forskjellige inntektsbringende 
aktiviteter, der overskuddet går til en rekke gode 
formål i lokalmiljøet. 
 

2010 Bjørn Erik Nyberg For et langvarig engasjement på mange arenaer, 
og et forbilde og ildsjel. Han har vært aktiv i en 
rekke foreninger, styrer og komiteer, blåst liv i 
Ullensaker teater og vært veldig aktiv i 
Herredshusets venner. 

2009 Kåre Syltevik  
 
 
Ullensaker Røde Kors 

For et stort engasjement i en årrekke, og de siste år 
som primus motor for Kulturkafeen.  
 
For sitt brede engasjement rettet mot alle 
aldersgrupper 
 

2008 Jan Ivar Engebretsen Leder av Ullensaker Idrettsråd. Jan Ivari en årrekke 
hatt hovedæren for at Ullensaker har et idrettsråd 
som det legges merke til, både nasjonalt og 
internasjonalt, og som av Kulturminister Trond 
Giske er omtalt som landets beste. Han har 
arbeidet mye frivillig for idrettsrådet og for Sand 
idrettslag. Han er også primus motor for 



 

 

Kjosbakken. 
 

2007 Bjørg Holum  Hun har vært en ener i å hjelpe andre og øke 
livskvaliteten for medmennesker, spesielt i 
Kløftaområdet. Som frivillig i Frivillighetssentralen, 
Sanitetsforeningen og ikke minst i Kløfta menighet 
har hun vært svært aktiv. 
 

2006 Olav Hagen Han har vist stort engasjement for de eldre og 
deres rettigheter og vært svært aktiv i Eldrerådet i 
kommunen. 

 


