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ULLINSHEIMS HISTORIE
ved Sverre Bogstad
Første post på programmet var Generalforsamlingen som ble avholdt kl. 19.00 med 29
fremmøtte. Se eget referat for Generalforsamlingen. Deretter var det kaffe og kaker med
bløtkake.
Etter Generalforsamlingen fortalte Sverre Bogstad om Ullinsheims 90-årige historie.
Ullensaker Kristelige Ungdomsforening ble stiftet 9. februar 1895 av presten Erling Grønland.
Ungdomsforeningen holdt til i kirkestua ved Ullensaker kirke. Den brant ned i 1986.
Kirkestua ble benyttet en ti års tid og foreningen flyttet deretter over til Ullinshof skole. 1900
hadde foreningen 21 medlemmer og var tilknyttet Norges kristelige ungdomsforbund. Regler
for ungdomsforbundet ble vedtatt i 1897.
Rundt 1915 bestemte Ullensaker Kristelige
Ungdomsforening at de skulle bygge eget hus og for
å avgjøre hvor det skulle stå, ble en komité nedsatt
for å planlegge husbyggingen.
3. august 1921 ble det avertert en ledig leilighet i
Ullinsheim.
Ullinsheim ble bygget på dugnad, muligens i to
etapper for scenen og to lagerrom ble antakelig
bygget etter 1931. Huset er bygget i tømmer.
Kirkesanger og lærer Johannes Holte var æresmedlem i styret. Noen av formennene har
vært: Erling Grønland 1895-1897 og 1913-1919, Kristian Vikne 1947-1951, Agathon Borgen
1951-1959 og 1962- 1969 og Sverre Bogstad 1971-2013.
Romerike fylkesskole (nå: Romerike Folkehøgskole) leide huset i 15 fra 1925 til 1940 da den
nye skolebygningen sto ferdig ved Nordbytjernet. I mesteparten av denne perioden var Jon
Sørensen skolestyrer.
Under annen verdenskrig okkuperte tyskerne Ullinshof og skolen holdt derfor til på
Ullinsheim en periode. Sommeren 1945 flyttet skolen tilbake til Ullinshof. Framhaldsskolen
hadde sløyd på loftet og husstell i Ullinsheim. Ullinshof skole hadde gymnastikkundervisning
på Ullinsheim også langt opp på 70-tallet.
Huset ble ellers brukt til foreningsarbeid og møter søndagene. Det ble holdt 17. mai-feiring
og juletrefest 5. dag jul på Ullinsheim. Mellom 1952 og 1958 ble det holdt både vielser og
dåp i Ullinsheim da stedet overtok for den nedbrente Ullensaker kirke.
1955 kom det speidergruppe for guttene og i 1959
for jentene. De seineste årene har gutter og jenter
gått sammen i speidergruppa. Sverre Bogstad anser
Ullinsheim som sitt annet hjem etter 55 år som
speiderleder med tilhold i huset og over 40 år som
formann.
Det er vaktmesterbolig i annen etasje. Huset har fått
litt midler til vedlikehold fra Ullensaker kommune,
men ikke til drift. I mange år, ca. 17 år, er derfor
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avholdt loppemarked for å få inn penger til driften. Sanitetsforeningen brukte huset i mange
år og Borgen Idrettslag har også leid Ullinsheim en periode. Det ble da stor slitasje i
storsalen, så leieforholdet varte ikke lenge. Huset leies i dag ut til blant annet konfirmasjon
og barnedåp.
Husstyret har stått for innvendig isolering og ny panel i storsalen og lillesalen. Gulvene er
også skiftet. For noen år siden ble det bygget garasje.

