Program for julen 2020
19. og 20.desember: Gratis kino
• Love Actually klokken 18:00 begge dagene
• Die Hard 1 klokken 20:45 begge dagene
For å få gratis billett, vis fram ditt studentbevis i kinokiosken.
Sted: Gjøvik kultursenter - Elvegata 2, 2815 Gjøvik

Kjære student
2020 har vært et annerledes år for de fleste av oss, og julen blir
nok heller ikke slik som den vi er vant med. Vi håper at du skal
få en fin juleferie, selv om denne blir annerledes enn før.
Vi ønsker å invitere deg til å bli med på en rekke aktiviteter i
julen.
Grunnet smittesporing og begrensinger på antall personer har
noen av aktivitetene påmeldingsfrist.
Alle aktivitetene er gratis å delta på.

Program og mer informasjon om filmene se nettsiden til Gjøvik
kultursenter gjovikkultursenter.no/kino
24.desember: Utegudstjeneste ved Gjøvik kirke juleaften.
Grunnet begrenset plass i kirken er det i år tre gudstjenester.
Klokken: 14:30, 15:30 og 16:30.
Påmelding innen 20.desember på e-post til: post.gjovik@kirken.no
Sted: Gjøvik kirke – Kirkegata 9, 2821 Gjøvik
Gudstjenesten vil være på norsk.
28.desember: Åpen is i Fjellhallen.
Du kan låne skøyter og hjelm gratis.
Klokken: 11:00–13:00
Påmelding innen 27.desember på e-post til: arne.evensen@fjellhallen.no
Sted: Gjøvik Olympiske Fjellhall - Heimdals gate 2, 2821 Gjøvik
28. og 30. desember: Studenthuset er åpent
Vi inviterer til gløgg og pepperkaker og god julestemning.
Klokken 17:00–20:00
Spørsmål? Ta kontakt med Einar Skare på e-post: einar.skare@sit.no
Sted: Studentens hus Gjøvik – Huset. Teknologiveien 14, 2815 Gjøvik
30.desember: «Sterk med nissepuls» - Bli med på en treningsøkt.
Bli med på en kominasjonstime med både styrke og kondisjonstrening.
Passer for alle.
Klokken 12:00–13:00
Påmelding innen søndag 29.12 på e-post til: malin.sommerstad@sit.no
Sted: Studentenes hus Gjøvik - Huset. Teknologiveien 14, 2815 Gjøvik

Andre tips til aktiviteter i julen
• Treningssenteret på NTNU har åpent hver dag fra klokken 06:00–23:00
også i julen.
• Gå tur, og få frisk luft i julen. Fra Gjøvik stasjon er det merket opp fem
turløyper – gjovik.dnt.no/gjvik-turstier/. God tur!
• Ønsker du heller å dra på kino i romjula? Filmen Gledelig jul er en ny
norsk julefilm. Gratis billetten på kino kan også brukes i romjula på denne
filmen. For å få gratis billett, vis fram ditt studentbevis i kinokiosken.

Vi ønsker deg en riktig god jul og et godt nytt år.
Vi håper å se deg flere ganger i løpet av julen.
En stor julehilsen fra
•
•
•
•
•
•
•
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Filmen er på norsk. Les mer om filmen og se program på Gjøvik
kultursenter sin nettside - gjovikkultursenter.no/kino/
• På nettsidengjovikby.no finner du informasjon om kafeer og restauranter,
tips til aktiviteter og en hva skjer kalender.

Ønsker du å være frivillig?
Bli frivillig på gudstjenestene 24.desember: Kirken i Gjøvik ønsker frivillige
som vil være med å hjelpe til den 24.desember. Vil du hjelpe til? Send en
e-post til post.gjovik@kirken.no
Bli frivillig på alternativ jul sin julemiddag 24.desember: I år har de
ekstra behov for hjelpende hender og blir veldig glad for all hjelp! Vil du
hjelpe til? Send en e-post til prosjektleder@alternativjulgjovik.no

Trenger du noe hjelp eller noen å snakke med?
Har du mistanke om smitte? Koronatelefonen i Gjøvik kommune er betjent
flere dager i julen. Telefonnummer: 61 15 89 11
Sitter du i karantene og trenger hjelp til å kjøpe inn mat?
Kjersti Skoglund Sørum i Sit kan kontaktes e-post
kjersti.skoglund.sorum@sit.no.
Hold deg oppdatert på koronasituasjonen i Gjøvik kommune på
kommunens nettside gjovik.kommune.no/korona

Christmas programme 2020
December 19th and 20th: free cinema
• Love Actually at 18PM both days.
• Die Hard 1 at 2045PM both days.
To get a free entrance ticket, show your student card in the ticket-office.
Place: Gjøvik kultursenter - Elvegata 2, 2815 Gjøvik

Dear student
The year 2020 has been quite a different and challenging
year for many of us, and also the Christmas holiday will
probably not be the same as we are used to. We want you
to have a good Christmas, although it may be different than
previous years.

Read more about the cinema and the movies: gjovikkultursenter.no/kino/
December 24th: Outdoor religious traditional Christmas service
by Gjøvik church
Due to crowd restrictions there will be 3 different services:
1430PM, 1530PM and 1630PM.
Registration within December 20th by e-mail to: post.gjovik@kirken.no
Place: Gjøvik kirke – Kirkegata 9, 2821 Gjøvik
The service will be held in Norwegian.
December 28th: Open ice rink in Fjellhallen

We would like to invite you to a range of different activities
that will be taking place in Gjøvik this Christmas.

Youcan borrow ice skates and helmets to for free.

Du to infection control and limitations regarding the correct
number of participants, note that some of the activities have
a registration date if you wish to participate.

Place: Gjøvik Olympiske Fjellhall - Heimdals gate 2, 2821 Gjøvik

All the activities are free of charge to participate in.

Time: 11AM-13PM
Registration within December 27th by e-mail to arne.evensen@fjellhallen.no

December 28th & 30th: Student house Huset on campus is open!
Huset and Sit invites you in for Christmas cookies, gløgg and
a nice Christmas evening.
Time: 17PM-20PM
Questions? Contact Einar Skare on e-mail: einar.skare@sit.no
Place: Studentens hus Gjøvik – Huset. Teknologiveien 14, 2815 Gjøvik
December 30th: «Strong during Christmas» – join in on a training session
Participate in a great training session combining both strength and endurance
excersises! EVERYONE can join in here.
Time: 12AM – 13PM
Registration within Sunday December 29th by e-mail to malin.sommerstad@sit.no.
Place: Studentenes hus Gjøvik - Huset. Teknologiveien 14, 2815 Gjøvik

Other tips for activities during the Christmas holiday
• The Sit-gym in the NTNU building is open everyday from 6AM to 23PM for
all gym members.
• Take a walk and get some fresh air. From Gjøvik station there is market up
5 easy hikes: gjovik.dnt.no/gjvik-turstier/
• Want to catch a movie during the Christmas week? The Norwegian
Christmas movie «Gledelig jul» is playing during the holiday. If you want
to see this film for free instead of Love Actually and Die Hard, just «save»

We wish you a happy christimas and a good new year. We hope
we will se you several times during the Christmas holiday.
Wishing you a happy holiday from:
•
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•
•
•
•
•
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your free ticket for this. Show your student card in the ticket office to
receive your free access.
• On the webpage gjovikby.no you can find information about coffee shops
and restaurants and other activity tips.

Wish to volunteer?
Be a volunteer at the Christmas church service on December 24th.
Gjøvik church needs volunteers who would like to help out during the
service. Would you like to volunteer? Send an e-mail to post.gjovik@kirken.no
Be a volunteer at the alternative Christmas dinner on December 24th:
this year there is a extra need for helping hands during the alternative
christimas dinner evemt, and the organizers would be very happy for all
the help they can get! Want to lend a hand? Send an e-mail to
prosjektleder@alternativjulgjovik.no

Do you need help or someone to talk to?
Are you worried about potential infection? The Covid 19 telephone is
open several days during the Christmas holiday. Call them on: 61 15 89 11
Are you in quarantine and need help to buy groceries?
Kjersti Skoglund Sørum from Sit can be contacted by e-mail on
kjersti.skoglund.sorum@sit.no to help you with this.
Stay updated on the Covid 19 situation in Gjøvik Kommune
on gjovik.kommune.no/korona

