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LEDER
 
Velkommen tilbake LURinger! Et nytt år har kommet, en ny Åre-
tur har vært og semesteret er godt i gang. For mange av dere har 
rutinene nok en gang festet seg og kanskje dere til og med har 
lært dere timeplanen. I dag, derimot, anbefales det å glemme se-
mesterhverdagen og føle kjærligheten i lufta. (Dette gjelder selv 
om du ikke leser dette 14. Februar 2018, man kan alltid ta seg tid 
til å kjenne på kjærligheten.) 

Vitnemålet er her for å hjelpe til med romantikken! Vi har sam-
let sammen alt du trenger for den perfekte valentinsdagen. Med 
oppskriftene våre vil du få den perfekte middagen og vi har 
anmeldt en klassisk romantisk dramafilm som passer godt til 
Netflix-delen av kvelden ;) Vi har i tillegg spurt ut noen LURin-
ger som har delt sine historier, slik at du kan få vite «the dos and 
don’ts» når det kommer til dating. Horoskopet i denne utgaven 
er et kompatibilitetshoroskop, slik at du kan sjekke om stjernene 
støtter kjærligheten deres. 

Vi har ikke bare romantisk innhold. For dere som tilbringer deler 
av semesteret på Moholt har vi med noen praksisvettregler. I til-
legg har vi oppsummert Åre fra øynene til 6 LURinger, svart på 
helserelaterte spørsmål i helsespalten og vurdert emner.

Vi i redaksjonen håper du får en flott valentinsdag!

Ferdinand Marnburg, Bibliotekar

PS: Lektorjubileumet i April trenger taleholdere! Vi i spanskrøret vil ha 
ansvar for Damenes tale, og vi trenger da noen til å holde den! Om du 
er interessert send mail til ESjubkom@gmail.com
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Hjemme hos Lars Arne Juel
Skrevet av Eirik Berg og Hanne Naglestad.
Sted: Tora Storm VGS, Dato: 21.1.2018

Klokken halv 9 på en fredagsmorgen møter to trøtte tredjeklassinger 
Lars Arne Juel idet han er ferdig med et labforsøk i naturfag hvor han 
har lært elevene sine å lage håndkrem, og hilser oss velkommen til 
det han kaller hans hjem utenfor hjemmet: Thora Storm VGS. Lars gir 
oss en kort guidet tur fra ekspedisjonen til lærerværelset han holder 
til, gjennom pauserommet til lærerne og inn på et grupperom hvor vi 
setter oss ned for en prat om utdanning, lærebøker, ILU, generasjon 
prestasjon og lærerhverdagen til lektor Juel.  

Lars Arne Juel er lektor i kjemi og biologi 
og jobber på Thora Storm Videregående 
Skole. I tillegg jobber han på Sonans, og 
som foreleser i Fagdidaktikk i Kjemi 1 og 
Fagdidaktikk i Kjemi 2. Om ikke dette er 
nok til å overbevise deg om at Lars virkelig 
lever og ånder for undervisning, så kan det 
også nevnes at han vært med å lage læreverket i kjemi Aqua. 

Vi starter, naturlig nok, med å spørre om utdannelsen hans. «Dere 
lurer på hva jeg egentlig tenkte å bli før jeg endte opp som lærer?» spør han 
spøkefullt. Han forteller at da han gikk tredjeklasse på videregående 
ville han bli bioteknolog, men slik ble det altså ikke. Han begynte på 
universitet på Rosenborg og endte etter hvert opp med et hovedfag i 
kjemi, hvor han så på enzymet glycerol dehydrogenase. Etter dette fikk 
han et årsvikariat på det som nå kalles Charlottenlund VGS, hvor han 
var en typisk «førsteårslærer» med masse naturfag og yrkesfagklasser. 
Dette ga mersmak og Lars bestemte seg for å ta pedagogikk, og skaffet 
seg et vikariat på Levanger, hvor han jobbet frem til han fikk tilbud om 
fast jobb i Stavanger. Dermed flyttet Lars og kona ned til Stavanger og 
ble værende der i 5 år. Lars bedyrer hvor praktisk det var å være gift 
med en lærer som har samme fag som han selv, da han hadde med seg 
vikar! Til tross for at de trivdes godt i Stavanger begynte de etter hvert 
å lengte hjem Trondheim. Lars endte opp med å få en stilling på Thora 
Storm hvor hans far hadde jobbet frem til da. «En skikkelig lærerfamilie 



altså!» bemerker vi, og spør om ikke barna deres også har tenkt å bli 
lærere. «Eh, ja, det kan vel tenkes. De vet jo om alle fordelene!» 
Hanne forteller at hun også kommer fra en lærerfamilie og deler et råd 
fra hennes kjære mor: ikke bli norsklærer! Lektor Juel sier seg enig i 
at norsklærere har alt for mye å gjøre, med veldig mye jobb på kvel-
dene. Videre tilføyer han at faren hans alltid anbefalte han å ta matte; 
ikke bare er matte ansett som et av de viktigste fagene, men det går 
også raskt å rette prøver. For Lars falt dessverre drømmen om rask og 
lettvint retting i grus i møte med tallteori og matriseregning på univer-
sitetet, og endte dermed opp som kjemi- og biologilærer. 

I kraft av å være kjemididaktiker på Moholt, og fordi han kjente de 
rette folkene på Thora Storm, fikk Lars bli med å skrive læreverket 
«Aqua». Da de begynte å lage læreverket var «Kjemien Stemmer» det 
eneste læreverket i kjemi, og de hadde en ambisjon om å lage et lære-
verk som er avansert, men som forklarer alt veldig grundig. Lars slår 
spesielt et slag for bruken av elektronegativitet 
og Coulombs lov for å forklare kjemiske feno-
mener. Han vedkjenner også at de har bommet 
litt, og da spesielt med tanke på navn på regler. 
Da de lagde læreverket droppet de navnene på 
en del regler, som Markovnikovs regel, og heller 
bare skrev ned hva reglene sa, men det viste seg 
at det er veldig greit for elevene å ha noen knag-
ger å henge kunnskapen på. 

Lars underviser som sagt på Thora Storm, Mo-
holt og på Sonans. Man kan jo spørre seg hvordan man kan ha tid til å 
undervise så mye. Selv mener han at han ikke jobber for mye, og svarer 
at «Jeg er som regel hjemme før halv 7 på kvelden, og jeg er dessuten veldig 
god på ferier». Han bedyrer også hvor fantastisk det er å undervise så 
forskjellige elever: «Å undervise på Sonans er kjempefint! Utrolig motiverte 
elever. Det er mange som skal inn på medisin, og mange som bare skal stå i 
faget for å få vitnemål. Det har gjort noe med undervisningen min. Hvordan 
skal man legge opp undervisningen slik at alle får det de er ute etter? Man må 
være kjempebevisst på å si ifra om at det som gås gjennom er 6-er stoff, altså 
stoff man ikke trenger for å få 4.» 
Han legger også vekt på hvor fint det kan være å ha yrkesfagelever i 
forbindelse med sin første ferd ut i læreryrket på Charlottenlund VGS: 
«Du blir skjermet når du går sammen med personer som er nesten lik deg selv 
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hele studietiden. Det var derfor veldig lærerikt å ha elever som hadde store 
utfordringer med, for eksempel, lese- og skrivevansker.» Han føyer også til at 
det er morsomt å undervise oss lektorstudenter siden vi er «som noen 
svamper». 

Mottoet til lektor Juel er «ikke vær teit», og vi spør hva han egentlig 
legger i det. 
«Jeg er litt usikker. Men det er typisk å være urimelig og stå på mitt når elev-
ene kommer med gode argumenter, bare fordi det er min firkantete regel som 
jeg mener er best. Elevene kommer med gode argumenter, men så står jeg bare 
på mitt uten å høre på hva de sier, og av og til tar jeg meg i å tenke ‘var du teit 
nå, Lars?’.» Lars mener dessuten at noe av det viktigste en lærer kan ha 
er et positivt elevsyn, og setter dette i sammenheng med mottoet «ikke 
vær teit»: «om du ikke tror at elevene prøver å være ekle eller er ute etter å 
gjøre noe bøll er det mye lettere å ikke være teit, og dermed ikke oppfattes som 
urimelig.» 

Samtalen beveger seg etter hvert inn på karaktertrykk og «generasjon 
prestasjon». Thora Storm er en vidergående skole med et svært høyt 
snitt, og elevene er vant til å få 4, 5 og 6 fra ungdomsskolen. Vi spør om 
han har lagt merke til at «generasjon prestasjon» har begynt på videre-
gående. 
«Ja. Her er det jo ingen disiplinære problemer. Det går mer i at elevene er 
stressa, slitne, trenger pauser underveis. Det merkes ikke så mye i klasserom-
met, det er mer det at de blir slitne. Det er jo en del elever som sliter med at 
de legger lista alt for høyt, så uansett hvor bra de gjør det, så feirer de aldri.» 
Han bemerker også at det gjelder alt, ikke bare karakterer: «Før hadde 
du kanskje ikke lagt sminken din perfekt, for du visste ikke hvordan. Det var 
mamma som skulle lære deg det liksom. Men nå er det jo bare å se en video 
for å se hvordan man skal bli «perfekt».  Og slikt er det jo med alt. Målet blir 
kanskje å bli perfekt istedenfor å bli lykkelig. Det har jo mye med aksept å 
gjøre også. Hva er det som legger listen så høyt? Det er kombinasjon mellom å 
vise foreldrene hvor flink man er, vise vennene sine hvor flink man er, og ikke 
minst vise seg selv. Her er det veldig mange med gode karakterer, 4,5 i snitt, 
fra forskjellige skoler. De kommer hit, men de kan jo ikke alle være best. Da får 
du en ny rangering, og de som kanskje ikke lykkes og havner i nedre halvdel 
begynner å føle seg dumme. Det er snedig. Vi snakker masse om det. Tenk deg 
om du er best i klassen her, men hva om du havner i en klasse med bare nobel-
prisvinnere? Derfor snakker vi mye om det å ikke rope ut karakterer, spørre 
hverandre om det i klasserommet, osv. Vi har også begynt med en karaktermyk 



oppstart, og det fungerer veldig fint. Fokuset skal være på læring og arbeids-
vaner. Det har vært frustrerende for oss lærere at vi føler at vi gir veldig gode 
tilbakemeldinger, men så ser elevene karakteren og kaster prøven i søpla.  Vi 
snakker også mye om det at det går an å være fornøyd med en 5-er selv om 
man hadde ønsket en 6-er, så lenge man har gjort sitt beste. Man trenger ikke 
piske seg selv om det går dårlig.» 
Valentines nærmer seg jo med stormskritt, så vi kan nesten ikke dy oss 
i å grave litt i kjærlighetslivet til lektor Juel. Lars og kona er jo begge 
lærere, og vi spør hvordan det fungerer for dem. 
«Det er helt herlig! Vi har sånn lørdagsintegral! Neida, vi har ikke det! Men 
du har hele tiden noen hjemme du kan diskutere med, som snakker det samme 
språket. Kona har vært veldig klar på at vi ikke skal jobbe på samme skole, og 
det er litt deilig at vi har litt forskjellige miljø. Det er jo veldig stas å ha alle 
feriene fri sammen. Vi er god på ferier! Mange sier jo at de bruker en uke på å 
slippe ned skuldrene, men jeg føler at det går relativt fort.» 
Det store kjærlighetstipset fra lektor Juel til Vitnemålets lesere er altså 
å huke tak i noen som skal bli lærer! Vi spør videre om han har noen 
gode sjekketips. 
«Nei. Men jeg kan gi et elevtips. Det er utrolig viktig å ha øyekontakt 
tror jeg. 99 % får du øyekontakt med på tomannshånd. Jeg har merket 
kjempestor forskjell fra da jeg startet som lærer og sto bak kateteret 
og etter at jeg begynte med disse små samtalene med elevene. Det blir 
ikke jeg mot dem, men vi.» Et godt relasjonstips, og det er vel kanskje 
anvendbart som sjekketips også? Med det takker vi for en fin samtale, 
og ikke minst et fint semester med fagdidaktikk og praksis 3. 
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Praksisvettreglene
#1 Planlegg koking av øvinger og labrapporter før praksisperi-
oden inntreffer! 
Kanskje er du en av de sjelden som makter å gå i forelesning, skrive 
labrapporter og gjøre øvinger til tross for praksis, eller så er du kanskje 
en vanlig dødelig som oss andre. Men som de sier: «bedre føre var enn 
etter snar», så det skader uansett ikke å forberede seg på det verste. 
Bruk tiden før praksis på å finne pålitelige kilder til kok. Kanskje kan 
du sjarmere en nerd fra øvingsgruppa, eller starte en rolig flørt over 
laboratoriebenken? Kanskje er du til og med villig til å abonnere på 
chegg?

#2 Vær forberedt på inspeksjon, vikartimer og møter, selv på 
korte dager.
Du har, som den uerfarne lektorstudenten du er, tenkt at du ikke 
trenger å ta med deg lunsj på praksisskolen siden du bare har to timer 
på morgenen, og kan etter dette vende hjem til senga. Idet du skal til å 
forlate skolen spør veilederen din om ikke du kunne tenkt deg å ta in-
speksjonen i langfri siden hun må på et møte, og pliktoppfyllende som 
du er svarer du selvsagt ja, til tross for at du ikke er kledd for å være 
ute i kulda i tre kvarter. I storefri møter du trinnlederen som ber deg ta 
to vikartimer etter storefri, og jammen er det ikke et fellesmøte kl. 14:30 
du burde være med på også. Vær alltid kledd for inspeksjon, og ha for 
Guds skyld et lager med knekkebrød på arbeidsrommet!

#3 Betal deg inn i kaffekassen for å hjelpe deg selv og andre. 
Denne trenger vel strengt tatt ikke noen forklaring. Å snylte kaffe er 
en nedrig handling, selv for en fattig student. Med mindre du snylter 
kaffe på stands rundt omkring på Gløs da. Det blir noe helt annet.

#4 Ta hensyn til praksispartner og veilederen din. 
Å kunne samarbeide godt med andre er avgjørende for å lykkes i livet 
generelt, men det gjør seg spesielt gjeldende her. Om du presterer å 
forsure forholdet til partneren og veilederen din blir praksisperioden 
vanskelig. Hvorvidt du misliker partner og veileder mer enn Trump 
hater meksikanere bør du likevel klare å opprettholde ne fasade av 
vennlighet og samarbeidsvilje i 8 uker;
du skal tross alt inn i et yrke der du kan bli nødt til å late som om du  
liker noen i 3 år, eller et helt arbeidsliv om du er riktig uheldig.



#5 Ta trygge undervisningsvalg. 
Du tror kanskje at du som praksisstudent skal inn i klasserommet til 
veileder og revolusjonere undervisningen totalt. Historien har derimot 
vist ved flere anledninger at revolusjoner kan gå riktig så ille, med 
blodbad og totalt kaos som resultat. Selvsagt skal man prøve nye ting 
og utforske hvem man er som lærer, men alt med måte. Om du mot 
formodning har planer om å iverksette en aldri så liten revolusjon bør 
du i det minste avklare det med veileder på forhånd. Dette leder oss 
over til neste punkt:

#6 Lytt til veileder!
Dette sier seg vel egentlig selv, og det er noe vi alle har hørt gjentatte 
ganger på Moholt, men det er faktisk viktig.

#7 Vend i tide! Det er ingen skam å endre undervisningsopp-
legget underveis!
Om opplegget som virket så perfekt i planleggingsfasen viser seg å 
være en total katastrofe i praksis er det ingen skam å endre på planene. 
Kanskje viser det til og med evne til kritisk refleksjon over egen prak-
sis?

#8 Du trenger ikke å finne opp kruttet på nytt.
Det finnes mange undervisningsopplegg å hente på nettet, og ikke 
minst finnes det mange gode ideer blant kolleger på lærerværelset. 
Det er lov, og som regel hensiktsmessig, å rådføre seg med internett og 
kollegaer iblant.

#9 Start med semesteroppgavene tidlig.
Du tenker kanskje at du kommer til å ha god tid til å jobbe med disse 
i eksamenstiden, men da skal du jo lære deg Gløsfagene som du har 
kokt deg gjennom. Semesteroppgavene bør helst være så ferdige som 
mulig i god tid før eksamenstiden.

#10 Ta deg tid til å være sosial.
Det er lett å bli litt oppslukt av praksis, men litt kvalitetstid med gode 
venner er helt nødvendig iblant. Kanskje kan du også invitere dine 
medstudenter på skolen til en aldri så liten praksispils? Ingenting føles 
bedre enn å få luftet tankene sine om skolen, kolleger, elever, osv. i et 
hyggelig lag (uten å bryte taushetsplikten).
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Kjærlighetshoroskop 
Tekst: Jørgen Sunnvoll
Er du en av de som er så heldig og har planer med en du er glad i for              
valentinsdagen eller lurer du kanskje på om du skal spørre en bestemt person 
ut på et stevnemøte? Det er ikke alltid lett å vite om dette vil bli et forhold   
som fungerer i det lange løp, bare er en kort forelskelse eller om det faktisk  
kan ende opp med å bli helt katastrofe! Derfor er horoskop som alltid en 
viktig veileder i livet. Og informasjonen du får er alltid 100% troverdig (ref. alt 
annet enn forrige utgave av Vitnemålet). 

I dag vil du ikke få et personlig horoskop for månden, men et horoskop som 
forteller deg hvordan du passer sammen med andre. Så derfor vil det lønne 
seg å gripe sjansen i dag for de du passer sammen med og styre unna de som 
kan føre til trøbbel. Måten du leser tabellen under på er at du først finner deg 
selv i venstre kolonne og så din potensielle partner i øverste rad. Fargen indi-
kerer hvor godt dere passer sammen og dette kan du leses mer om på neste 
side.

Både nye og gamle datoer er også oppført på neste side, så enten om du er 
konservativ eller åpen for endring har vi uansett et alternativ for deg. Får 
håpe du og partneren din er enige om hva som er rett modell. Hvis dere ikke 
er enige er det kanskje en større indikator på at dere ikke passer sammen enn 
informasjonen dere får fra dette horoskopet. Horoskop er nemlig ikke alltid 
helt presist (ref. forrige utgave av Vitnemålet)



Grønn
Passer svært godt med hverandre. Dere utfyller hverandre perfekt, så her er 
det bare å gripe sjansen å legge inn alle investeringer.
Konklusjon: Kjøp ringer

Gul
Passer godt med hverandre. Dette er et forhold med mye potensial, men det 
vil ikke nødvendigvis gå på skinner. Så lenge begge parter er åpne for å forstå 
hverandre vil dette bli et vellykket forhold. Konklusjon: Ikke gi opp!

Oransje
Kan passe sammen. Dere har mange ulikheter og har mange forskjellige 
interesser. Dette kan altså gå begge veier, så bruk tid med hverandre og følg 
hjertet.
Konklusjon: 50/50 sjanse

Blå
Dere har samme stjernetegn så her vil dere oppleve å ha mye til felles. Det kan 
allikevel bli problematisk. For at et forhold skal kunne fungere må man kunne 
utfylle hverandre både ved medgang og motgang. Konklusjon: Elle, melle, 
deg fortelle...

Rød
Passer ikke med hverandre. Bruk fornuften i denne situasjonen. Det finnes fle-
re fisk i havet, krepser i sanden og løver på savannen. Konklusjon: Hold deg 
unna i dag og fokuser heller der det er muligheter.

Brun
Dette er bare å glemme. Eneste matchen for en slangebærer er en annen 
slangebærer. Slangebærere kan virke tiltrekkende ved førsteinntrykket, men 
dette vil ikke være et forhold som er verdt å ta vare på. Konklusjon: Minus og 
minus er pluss.

Nye datoer står i parentes.
Væren: 21. mars - 20. april (19. april – 13. mai)
Tyren: 21. april - 20. mai (14. mai – 20. juni)
Tvillingen: 21. mai - 21. juni (21. juni – 20. juli)
Krepsen: 22. juni - 23. juli (21. juli – 9. august)
Løven: 24. juli - 23. august (10. august – 15. september)
Jomfruen: 24. august - 22. september (16. september – 30. oktober)
Vekten: 23. september - 22. oktober (31. oktober – 22. november)
Skorpionen: 23. oktober - 22. november (23. november – 29. november)
Slangebæreren : (30. november – 17. desember)
Skytten: 23. november - 21. desember (18. desember – 18. januar)
Steinbukken: 22. desemeber - 19. januar (19. januar – 15. februar)
Vannmannen: 20. januar - 19. februar (16. februar - 11. mars)
Fiskene: 20. februar - 20. mars (12. mars – 18. april)
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Studentdating 
Tekst: Hanne Naglestad og Ida Aksland Møller 

Onsdag 31.01 sitter to av redaksjonsmedlemmene benket på kon-
toret for å spørre de fremmøtte lønsjspiserne om datinghistorier 
og -tips. 

En andreklassing ser ut til å ha flere erfaringer enn de andre, og 
deler gjerne. Den første historien som fortelles, er av den kleine, 
eksotiske sorten: 
“Jeg ble sjekket opp i Høgskoleparken. Det kom en person bort til meg 
med åpningsreplikken: “Wow, så åpent hofteparti du har”. Følgelig 
klarte han å overbevise meg om å bli med han på date. Det viste seg at 
vedkommende var lidenskapelig interessert i å fermentere mat og bedri-
ve paryoga. Det ble en underlig, klein, rar og eksotisk opplevelse. Håper 
jeg aldri opplever det igjen!” 

Den andre datingerfaringen hun beretter om er mer rett-på-sak 
type klein: 
“En annen gang jeg var på date ble jeg spurt om det var interesse for å 
bli med hjem der han vokste opp for å ta over familiegården.”

Den siste kleine erfaringen hennes på et stevnemøte var kanskje 
mer klein for tilskuerne enn for selve “paret”: 
“Jeg var bedt på middag av en i kollektivet. I den forbindelse fant de 
andre kollektivinnbyggerne ut at de skulle dempe belysningen og gjøre 
det ekstra koselig for oss. Da ble fort en vanlig middag til en date. Det 
var dog mest kleint for de som fniste og så på enn det var for oss.” 

Videre forteller en femteklassing om en annen femteklassing: 
“Femteklassingen skulle på joggeturdate med en fra samme vennegjeng. 
Begge to var brukere av Strava (en løpe-app der man kan dele løpeture-
ne sine med andre Strava-brukere) og begge to hadde glemt å skru den 
av. Følgelig ble stevnemøtet deres offentliggjort en god del tidligere enn 
de to hadde planer om at den skulle bli: De andre i vennegjengen kunne 
se at de to hadde jogget samme løype, på samme tid.” 



En tredjeklassing om en halvklein date hun var med på: 
“Jeg ble invitert på pailaging og -spising av en fyr. I ettertid viste det 
seg at paiformen skulle blitt vasket før bruk, eller ikke bli brukt i det 
hele tatt. Det hadde nemlig vokst seg en heftig muggkoloni i paiformen 
etter at én i kollektivet hadde latt den stå i kjøleskapet over en ferie. I 
den forbindelse måtte fyren etter daten sende melding å spørre meg om 
mage- og tarmfloraen min var på stell.”

Når vi så sitter på kontoret må vi spørre de fremmøtte som er 
sammen med en LURing om hva hemmeligheten er for å få napp 
i linjeforeningen vår. 
“Kontoret er en skikkelig bra sjekkearena. I tillegg er det fordelaktig å 
være medlem i en komité eller å sitte i U1 i eksamenstida.”, sier Mathi-
as i fjerdeklasse som er sammen med Karina i tredjeklasse. 

Videre fortsetter han: 
“Det er lettere å sjekke opp noen i samme linjeforening enn det er å 
sjekke på tvers av linjeforeninger. Vi som er i Spanskrøret har gjerne 
samme interesser, og vi er glade i barn.”, sier han med et lurt smil 
mens han drar seg i skjegget. 

Rolf som går andreåret og som er sammen med Siri i andreklasse 
legger til: 
“Eksamensperioden er gull: Alle vil være på Gløs for å “jobbe”. Sann-
heten er at folk vil ha nye prokastineringsprosjekter, og følgelig blir 
dating eller påbegynte kjæresterier godt mottatt.”
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Valentinsmeny
av Kristine Skibeli

Har du en du er ekstra glad i og vil imponere er valentinesday dagen! 
i alle år har menn og kvinner brukt åte for lokke til seg en partner, og 
her kommer den vitenskapelig beste menyen for et godt resultat <3

Forrett: Ceviche
Denne forretten inneholder alt du trenger for å få blodet til å bruse og 
hormonene til å flomme. Med forfriskende lime, sensuell avokado, chili 
og ingefær som er blodfortynnende og med laks proppfull med omega 
3 som smører sexhormonproduksjonen kan ikke dette bli noe annet en 
en strålende start på kvelden! 

200g salmalaks
2 lime
1 avokado
0,5 chili
1 ts ingefær
0,5 neve koriander
0,5 ss olivenolje
salt og pepper

Start med å skjære fisken i centimeterstore kuber og putt i en bolle med 
limejuiceen. la stå i 30-45 min (rør av å til) mens resten kuttes opp. Sil 
av overflødig limjuice og bland alt sammen. smak til med salt og pep-
per

Hovedrett: Pizza for to
En god pizza er aldri feil, og viste du at lukten av smeltet ost kan øke 
blodsirkulasjonen til menns nedre regioner? topp pizzaen med sink-rik 
biff (motvirker seksuell dysfunksjon) og sopp (inneholder vitamin A 
som regulerer progesteronnivået) og vipps har du en romantisk mid-
dag for to. 

Bunn (kan også gjør det enkelt å kjøp ferdig i butikken!)
300g hvetemel
1ts salt
1 ts tørrgjær
ca. 2 dl lunket vann



Fyll
1 boks pizzafyll (eller lag egen av tomater, løk, 
hvitløk og basilikum)
4 stk. aromasopp/sjampinjong
ca. 300g strimlet storfekjøtt
1 paprika 
Ost

bland sammen deigen og la heve til dobbel 
størrelse. krydre biffen med salt og pepper og stek i litt olje. Stek 
paprika på høy varme, og sopp på lavere varme. kjevl ut to pizzaer og 
fordel saus, topping og ost. Stek pizzaene en og en i forvarmet ovn, 250 
grader, til bunnen er sprø og osten gylden. Et triks for sprø bunn er å 
bruke pizzastein eller legge pizzaen på forvarmet stekebrett!

Dessert: mørk sjokoladefondant med is
Desserten er middagens høydepunkt og det er vel ingen overraskelse 
at den er proppfull av sjokolade. sjokolade inneholder flere typer end-
orfiner som øker følelsen av tiltrekning mellom to mennesker, og øke 
lysten!

50g smør
50 g mørk sjokolade (70%)
2 egg
0,5 dl sukker
0,5 dl hvetemel
vaniljeis til servering

Smelt smøret, putt sjokoladebitene oppi, la ligge i 2-3 min og rør 
sammen. Pisk egg og sukker lett, tilsett sjokoladeblandingen og rør. 
Sikt i melet og rør til en  klumpfri røre. Smør innsiden av 2 passe store 
porsjonsformer med smør og fyll til de er ¾ fulle. Stek på nederste rille 
ved 180 °C i ca. 15 minutter. (tiden kan variere så følg nøye med! Løsne 
kakene foriktig fra formen og server med vanilje is.

Resten av kvelden kan dere oppskriften på selv!
Happy valentine <3 
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KONTORKOMITEEN





6 på Åre
1) Hva er ditt bestehangovertips?
2) Hvem har inspirert outfitten din?
3) Hvem vil du ha med under dyna i natt?
4) Har du bedt om tilgivelse i det siste? Hva var anledningen?
5) Hvis du måtte velge en av disse fetisjene, hvilken ville du         

valgt? A) Eldre mennesker eller B) Nasolingus (nesefetisj)
6) Hva er ditt drømmeminne?

Johan Otto Munkeby
Hva er ditt bestehangovertips?
Snøbading
Hvem har inspirert outfitten din?
Mamma
Hvem vil du ha med under dyna i natt?
Mr. Dworek
Har du bedt om tilgivelse i det siste? Hva var 
anledningen?
Ja, jeg har bedt om tilgivelse for å kalle Per feit. 
Hvis du måtte velge en av disse fetisjene, hvilken ville du valgt?
Nasolongus, opphisset av å suge på andres nese. 
Hva er ditt drømmeminne?
Badstuenach og nakensnøbading

Håkon Magnus Rasmussen, Prinsen
Hva er ditt bestehangovertips?
Å drikke capri sonne
Hvem har inspirert outfitten din?
Dressmann
Hvem vil du ha med under dyna i natt?
Marie Reiersen
Har du bedt om tilgivelse i det siste? Hva var 
anledningen?
Ja, til broderen. Jeg var en drittunge mot han da han hentet meg etter 
en fest i romjula. 



Hvis du måtte velge en av disse fetisjene, hvilken ville du valgt?
Eldre mennesker!! (Kari og Per)
Hva er ditt drømmeminne?
Blank

Frida Sogge Steimoeggen
Hva er ditt bestehangovertips?
Kanskje søvn, nei mer alkohol. Alkohol er faktisk vitenskapelig bevist 
at gjør livet bra
Hvem har inspirert outfitten din?
Gud, Jesus og den hellige ånd
Hvem vil du ha med under dyna i natt?
Jon Blund.
Har du bedt om tilgivelse i det siste? Hva var anledningen?
For alle mine synder i Åre.
Hvis du måtte velge en av disse fetisjene, hvilken ville du valgt?
Eldre mennesker; Johnny Depp og Ewan McGregor kan ringe meg på 
915 58740.
Hva er ditt drømmeminne? 
Puddersnø, nydelig føre, pent(agon)house, badstue og en øl i hånda til 
enhver tid.
(Bildet mangler fordi både intervjuobjekt og utsendt journalist i stunden ikke 
var istand til den slags.) 

Sigrid Mellemseter
Hva er ditt bestehangovertips?
Bakis brustabletter, selv om de ikke funker, og 
crossløypa i Åre. 
Hvem har inspirert outfitten din?
Åre skistar folka 
Hvem vil du ha med under dyna i natt?
Viggo ;)
Har du bedt om tilgivelse i det siste? Hva var anledningen?
Til Ina og Viggo, for leteaksjon og okkupering av seng. 
Hvis du måtte velge en av disse fetisjene, hvilken ville du valgt?
B; Å nei æsj nå tror sikkert folk at jeg liker neser. Men altså hva skal 
man velge liksom, alt var like ekkelt. 
Hva er ditt drømmeminne?
Har lite minner! …. Da Ina og jeg for utenfor et stup var artig haha. 
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Aksel Kirknes

Hva er ditt beste hangovertips?
Drikk mer, nei, aldri stopp å drikk. 
Hvem har inspirert outfitten din? 
Rolf
Hvem ville du ha med under dyna i natt? 
Rolf og gryteklut
Har du bedt om tilgivelse i det siste? Hva var 
anledningen?
Nei, jeg…. vetta faen, jeg. (drikker av ølen sin)
Hvis du måtte velge en av disse fetisjene, hvilken ville du valgt?
Jeg vill hatt nasolingus, siden jeg har kyssesyken, så da kan jeg suge 
uten å smitte (han blunker sexy) 
Hva er ditt drømmeminne?
se svar på spørsmål 3.

Ferdinand Schøyen 

Hva er ditt beste hangovertips?
Vann og allergitabletter, det funker faktisk.
Hvem har inspirert outfitten din?
Det er city-stil, men Guy Fieri.
Hvem ville du ha med under dyna i natt?
Helena.
Har du bedt om tilgivelse i det siste? Hva var 
anledningen?
Nei? Kanskje for å ice noen i sengen deres.
Hvis du måtte velge en av disse fetisjene, hvilken ville du valgt?
Eldre folk? Men hvor mye eldre?
Hva er ditt drømmeminne?
Jeg håper å oppleve den beste opplevelsen på bygget i kveld, samt 
være skikkelig død i morgen.



KRYSSORD  Av: Ida Aksland Møller 
Send inn svaret på mail til idaam@stud.ntnu.no for å bli med i trekningen av 
premie! 
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       17       18  
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25        26       27 

28   29 30   31  32  33     

34   35    36  37 38 39     

      40       41 42  

43  44   45   46  47  48    

49       50       51  

Vannrett: 
1. Syntetisk materiale 
5. Busselskap 
7. Kompis til Knoll 
8. Sykdom/ 
utviklingsforstyrrelse 
9. Lydord 
11. Pustestopp 
13. Jeg 
15. Ikke når 
16. Blomst 
17. Tall etter komma 
18. Ordne 
19. Exabyte 

21. Har man to av i håndball 
25. Myntenhet 
26. Innredning 
28. Beste Campus 
33.?-taggen 
34. Rennende vann 
35. Tegneserie 
36. Finnes 

37. Istid-figur 
41. Komiker 
43. Fisk 
45. Kjærlighetsgud 
47. Selvsentrert person 
49. Gjør hunden 
50. Europeisk hovedstad 
51. Romvesen 

Loddrett: 
1. Teflon 
2. Flirte 
3. Gresk halvøy på 
verdensarvlisten 
4. Linjen 
5. Drikk 
6. Lager honning 
8. Lager kinoreklame 
10. Bankes 
12. Før norsk 
14. Smarte folk 
17. Ikke når 

19. Opphisse 
20. Har alle tøffinger 
22. Kombinertutøver 
23. Dyr 
24. Giganewton 
27. Avslag 
29. Tok Spania i håndball-EM 
30. Harke 
31. Bestemmer hvem vi er 
32. Norsk spiritualistisk 
trossamfunn 
38. Sanger 
39. Har Jørgen på revyen 
40. En type stråling 
42. Fryse 
43. Drikk 
44. Idrett 
45. Lever 
46. Hevdet 
48. Veldedighet for unge 
 



Kjærleiksdikt
Tekst: Siri Eskland

Kjærleik
Hjartestreik

Nærleik
Trynesleik

Kåtleik
Grisepreik
Fittesleik



Vitnemålet tester: Drinker
Tom Collins
5-6 knuste isbiter, 6 cl gin, 4 cl sitronjuice, 1 cl sukkerlake, fyll opp med club soda, 
sitronskive til garnityr

Denne meget barnevennlige drinken smaker bare sprite 
og den dermed drikkes som brus. Dette kan justeres ved 
å øke spritmengden, men samtidig er det jo alltid fint å 
mimre tilbake til fjortissfylla. 

Lambofaktor: %%%%%%
Smak: %%%%%
Vanskelighetsgrad: %%

Between the sheets
Til to drinker
8-10 knuste isbiter, 8 cl brandy, 6 cl lys rom, 2 cl klar curacao, 2cl sitronjuice

Utseendemessig er denne drinken veldig fin. Men smaker er mer “over the 
toilet” enn between det sheets, og det er mer spikermatte enn silkemyke laken. 
Det anbefales å legge til mer blandevann hvis man på død og liv må ha denne 
drinken, men den er overhode ikke verdt bryderiet med å lage den, og du får 
neppe med deg noen “between the sheets” heller.

Lambofaktor: %%%
Smak: %%%
Vanskelighetsgrad: %%%

Annes spesial
(Is), likør43, billig sitronbrus

Redasjonsmedlem Anne kom over denne litt kvalmenende drikken en dag på 
fylla. Den er som å drikke vaniljesukker, og man føler seg søt bare av å drikke 
den. Den er veldig enkel å lage. Vi i redaksjonen ble så overveldet av søtheten 
av vi glemte å rate smaken, men det smaker altså vaniljesukker.

Lambofaktor: %%%
Smak: ikke vurdert 
Vanskelighetsgrad: %
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Margarita
Limebåt, grovt salt, 4-6 knuste isbiter, 6 cl klar tequila, 2 cl triple sec, 4 cl limejuice, 
limeskive til garnityr

Dette er egentlig bare tequila, så da syntes vi at man like gjerne kan drikke det 
på den morsomme måten, altså ta hele prosessen med salt på hånda, lime i 
den andre. Tequila bør jo egentlig ikke serveres så fancy, den er ikke så god at 
det trengs tenker jeg. 

Lambofaktor: %
Smak: %%%
Vanskelighetsgrad: %%%%

Ukjent drink ala Ferdinand
2 cl Jëger, 2 cl vodka, 2 cl sukkerlake, 2 cl sitronjuice, fyll opp med eplejuice

Redaksjonen er veldig uenige om denne drinken som kan minne om gløgg 
er drikkanes eller ikke. En kråke uttalte at den “var meget god” mens andre 
(ikke-kråker) kom bare med et langt “blææææh” og “jeg vil spy”. Videre kan 
det sies at den lukter både friskt og hostesaft, smaker som 
frokostjuice og ser ut som man har nyrestein.

Lambofaktor: %
Smak: Bare for kråker
Vanskelighetsgrad: %%

Bishop
4-6 knuste isbiter, 1 ts sitronjuice, 1 ts appelsinjuice, 4 cl lys rom, 1 ss rødvin, 1 klype 
melis, club soda etter smak

Denne drinken smakte mye verre enn den så ut. Den første slurken hadde en 
veldig syntesisk smak, men ettersmaken bar stort preg av rødvin. Et redak-
sjonsmedlem syntes den smakte som bjørnesaften fra tidlig 2000-tall, med et 
hint av altervin. Det svært frempregede utseende så veldig bra ut! Bonuspo-
eng for å godkjenne å tilsette mer blandevann

Lambofaktor: %%%%
Smak:  %%%%%
Vanskelighetsgrad: %%%%%%



Accapulco
10-12 knuste isbiter, 4 cl lys rom, 1 cl triple sec, 1 cl limejuice, 1 ts sukkerlake, 1 egge-
hvite, kvist med frisk mynte til garnityr. ( Men ærlig, vil du virkelig lage dette?)

Til tross for redaksjonens reaksjoner: “Denne var jo bare vond”, “Hvorfor vil 
man egg i en drink?” etc. syntes Viggo den var ok, om det er 
en lofotengreie, eller at han er navnebroren til Trond-Viggo 
Torgersen vites ikke. 

Lambofaktor: NEI
Smak: NEI
Vanskelighetsgrad: NEI

Spanskrøretdrinken
8 cl ananasjuice, 4 cl appelsin, 2 cl klar curaco, 2 cl blue curaco

Dette er den nye favorittdrinken til alle i redaksjonen. Den er søt, fruktig. Den 
smaker nesten ikke alkohol og er dermed veldig barnevennlig og har ikke 
minst en spennende farge, nemlig grønn <3
Fyll den gjerne opp med sprite for å sprite opp.

Lambofaktor: %%%%%%%
Smak: %%%%%%%
Vanskelighetsgrad: %%%
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Filmanmeldelse av Titanic
skrevet av Magnus Eggen

Valentinsdag innbyr gjerne til den folkekjære 
aktiviteten Netflix&Chill. For å gjennomføre 
denne aktiviteten må man gjerne ha en film, 
og i den anledning skal filmen Titanic an-
meldes. «Hvorfor kan ikke jeg svømme, når 
Titanic sank?» er en favorittvits blant mange, 
men denne anmeldelsen vil bære på større 
alvor enn en vits. Vi har faktisk fått tak i en 
gjesteanmelder for denne store anledningen, 
og hvem passer vel da bedre enn selveste 
Aune Sand? Vi lar film være film, og lar oss forhekse av Aunes 
varme og intime anmeldelse av klassikeren Titanic:

«For tyve år siden hadde denne vidunderligheten av en skapning 
premiere på norske cinematek, og som et frø plantet i friskt jords-
monn har den vokst og blomstret i våre hjerter over disse tyve 
årene. Filmen strekker seg over hele tre timer og fjorten minutter, 
og i samfulle minutter får vi være vitne til råskapen og vidun-
derligheten ved ung, ubetinget forelskelse. Jack og Rose, filmens 
hovedkarakterer, er for meg selve bekreftelsen på at det beste her 
i verden er å holde i og elske en kvinnes perfekte rumpeballer. 
Det er heller ikke negativt at vi får være vitne til litt god, gam-
meldags dundring. I all min forlegenhet vil jeg driste meg til å si 
at filmens dramaturgi er som en åpen eng av duggfriske blom-
ster, med lyden av små bekker som forsiktig lister seg over små 
steiner som for ikke å vekke våren for tidlig, og en duft av kvinne 
som synker sammen i armene dine etter at du har fått forlyste 
deg i evighetens hav. Jeg lar meg rive med og banker på katedra-
lens himmelport, og filmen åpner den forsiktig, forsiktig. Jeg blir 
matt, stum og usikker, men filmen insisterer – og jeg fører min 
prins til alters og lar meg sluke inn i dens langstrakte, plaskvåte 
vidder, og som en mestertyv legger igjen sin signatur, legger jeg 
igjen mitt stjernestøv samlet fra blomstersaftens galakse. Filmens 



musikk er som en kvinnes svulmende bryster. De er myke som et 
tjern av liljekonvaller og myrull, og tillater en å drømme seg bort 
til en evig åker av vidunderlige, saftige jordbær.

Vi må dog ikke glemme båtens rolle i det hele. Verdens største 
skip på sin jomfrureise – kan man be om et bedre bilde på min 
egen debut med en kvinne? Et pulserende sverd i ramsalt far-
vann, stikker vilt i all sin villfarelse i sin søken etter den ultimate 
honnings forløsning. I den evige natts skumring stiger det frem 
en utfordring den utkårede sjelden har sett maken til, en utfor-
dring for stor til å mestre. En kvinne med gnistrende ishavsblå 
øyne stirrer inn i meg, gjennom meg, og jeg ser hennes rumpe-
baller stikke opp som et isfjell fra havet. Det er for sent å snu. 
Mitt pulserende sverd, min prins, min stolte havørn slukes av 
ishavsdronningen, og før jeg får smakt hennes inderligste frukter 
kollapser fyrtårnet og jeg synker ned i et dundrende, ulmende 
mørke. Slik snakker filmen til meg på et personlig plan. Båten 
bærer på to fortapte elskeres drømmer om å kunne smelte inn 
i hverandre og bade sammen i rosenes basseng av champagne 
og jordbær. Båten bærer dem trygt over en sjø og duver i havet 
slik en kvinnes barm duver og bærer en manns lyster trygt på 
silkemyk hud. Dette skal vi menn være uendelig takknemlige 
for, og slik er denne filmen en hyllest til kvinnen. En hyllest til 
de vidunderlige vesenene som gir oss følelsen av at bobler fra 
den flotteste champagne leker seg i maven sammen med lekre 
sommerfugler fra en eksotisk jungel, som bare med et smil kan 
trygge båten i en uovervinnelig storm langt ute på det åpne hav, 
som med sin lekenhet får selv den skjøreste knopp til å slå ut i 
full blomst. Det er en ære å få lov til å skjenke denne filmen seks 
glass champagne med jordbær på. Skål for kvinnen, og ha en 
plaskvåt valentinsdag.»
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Vurdering av emner
Anmeldelse av Biokjemi 2, TBT4107
Studiepoeng: 7,5 – 4t skriftlig eksamen – 2x2 forelesninger i uka – 
øvingsopplegg, 2 timer i uka

Biokjemi 2 fortsetter, naturlig nok, der Biokjemi 1 avsluttes. Målet 
med faget er å få en oversikt over karbohydrater, glykobiologi, 
biosignalering, regulering av genekspresjon, metabolisme av 
de viktigste biomolekylene og tilhørende regulering av disse 
metabolske prosessene. Dette høres kanskje mye ut, om du er 
en stakkar som går kjemi og matte, og dermed ikke har særlig 
forstand på biologi. Eller kanskje høres det enkelt ut om du går 
kjemi og biologi, og dermed ikke har behov for å google annet-
hvert ord i læreboka. Som lektorstudent må man også belage seg 
på å repetere mye fra biokjemi 1, for mens alle andre tar biokjemi 
2 semesteret etter biokjemi 1 må man som lektorstudent
ha to semester mellom biokjemi 1 og 2.

Et stort pluss med faget er at man benytter samme lærebok som i 
biokjemi 1, så man sparer seg i alle fall for noen kroner på lære-
bokfronten. Et annet pluss er at de tre foreleserne går sakte frem 
og bruker teskje for å mate studentene med informasjon, så det er 
mulig å henge med i forelesning selv om man ikke husker noen 
ting fra biokjemi 1. Det er derimot ikke nødvendigvis slik at
man kommer til å gjøre det så veldig godt på eksamen til tross 
for at forelesningene er greie; strykprosenten har nemlig variert 
mellom 25 % og 40 % fra 2014 til 2017, og snittet har typisk vært
på D. Emnet får 3 transmembrane alfahelsiker av 7 transmembra-
ne alfahelikser i en G-protein koplet reseptor.
Vurdert av Eirik Berg.



Studiepoeng: 15 - 6 timers skriftlig eksamen - prosjektarbeid - ingen 
øvinger - 1 dagsekskursjon. 

Som flere biologifag (hvertfall de jeg har vært borte i) har dette 
faget ca 4 for mange forelesere, noe som gjør det rotete og bidrar 
til en stor varians av kvaliteten på forelesningene. Emnet har 3 
forelesninger i uka, og har et stort pensum, og det anbefales å 
begynne å lese mer enn en uke før eksamen. Det bør her nevnes 
at strykprosenten vanligvis ligger på mellom 0 og 4%. Faget har 
i begynnelsen av semesteret en dagsekskursjon til Gaulosen, der 
det er stasjonsarbeid noe som gir en fin introduksjon til faget. 

Faget har også et prosjektarbeid der man som gruppe står ganske 
fritt til hva man skal gjøre, og når. Prosjektarbeidet ender i en 
liten presentasjon og en plakat. Eksamen varer i 6 timer, og der 
har man god tid (så god tid at noen går etter 2 timer, andre tar en 
powernap). Ellers er faget ganske interessant, og det er mange 
spennende varianter på de flere begrepene man er innom i faget. 
Alt i alt får faget terningkast 4. 

Anmeldelse av Evolusjonsbiologi, økologi og etologi, BI1003
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Helse Bror
Tekst: Tore og Hanne

Hei søster! 
Jeg må innrømme noe. Jeg er veldig nervøs. Dette er min første valentines på Gløs-
haugen, etter to år med filosofistudier på Dragvoll. Jeg har bedt med meg ei smooth 
sivingjente på kanelbolleonsdagdate på Dragvoll, og håper på en happy ending. Men 
her kommer problemet: Hva om hun er merkelig, nerd eller jomfru? Er jeg, som en 
tidligere dragvolling, verdig til å være hennes første? 
Hjelp meg, hilsen redd 1. klassing 

Hei, redd 1. klassing. 
Det er tøft av deg å spørre en jente ut på valentinesdate, uavhengig av hva 
hun studerer. Bakgrunnen din som dragvolling trenger du ikke å nevne for 
henne, med mindre hun spør. Det er likevel viktig å være ærlig, og svare 
dersom spørsmålet om tidligere studier kommer opp.  Dersom siving-jenta 
er interessert, vil ikke Dragvoll-bakgrunnen bety noe. I tillegg er det viktig å 
presiserer at kjærligheten har ingen grenser verken når det kommer til stu-
dieretning eller bakgrunn. Du vil selvfølgelig være verdig til å være hennes 
første, så lenge dere begge er gira på hyggestund. Lykke til! 
Hilsen søster. 

Hei bror! 
Jeg har vært i Åre med linjeforeningen, og har i etterkant hatt store problemer med å 
sove. Hver gang jeg forsøker å lukke øynene, får jeg flashbacks til fuktige kvelder på 
Bygget. Dette forårsaker at jeg får hjertebank og begynner å kaldsvette. Hva kan jeg 
gjøre for å bedre søvnkvaliteten? 
Med vennlig hilsen gutt 2. klasse.

Hei gutt 2. klasse
Det du forteller om er kjent problematikk. Bygget i Åre er kjent for å skape 
gode minner, fantastiske øyeblikk og nye vennskap. Men dessverre kan de 
nye vennskapene bli for voldsomme, og de fantastiske øyeblikkene kan fort 
bli traumatiske. 
Som student er god søvnkvalitet utrolig viktig for at du skal mestre den ellers 
krevende hverdagen. Jeg har noen tips til deg så du kan sove bedre. Når du 
har blitt utsatt for noe traumatisk er det viktig å snakke med noen, og sette 
ord på angsten du sitter inne med. Du kan snakke med gode medstudenter, 
samboere i kollektivet, eller familie. Et annet tips er å bruke valentinsdagen til 
å få en ny fuktig kveld, men denne gangen ikke fullt så traumatisk. På denne 
måten kan valentinsdagen veie opp for turen til Åre, og du kan sove godt 
igjen. 
God søvn
Med vennlig hilsen bror



Hei søster! 
Jeg fant ut for noen dager siden at noen i kollektivet mitt bruker snus. Jeg har ikke 
fortalt han at jeg vet det. Jeg tror han ikke gjør det ofte, men jeg er likevel bekymret. 
Hva skal jeg gjøre? 
Hilsen jente 1. klasse. 

Hei jente 1. klasse. 
Snus er dessverre noe flere mennesker anvender i det daglige, særlig blant 
unge. Selv om man gjerne poengterer at snus er et godt alternativ til røyk, ser 
vi også at snusbruk kan ha noen uheldige konsekvenser. Plager som dårlige 
blodsirkulasjon og tann- og tannkjøttproblemer er vanlig, og det viser seg at 
snus inneholder stoffer som kan være kreftfremkallende. Det er med andre 
ord en god ting å være bekymret for kollektivkameraten din. Samtidig er det 
lovlig å kjøpe og anvende snus for de over atten år, og derfor kan det være 
vanskelig å “gjøre noe” med problematikk knyttet til myndige snusbrukerne. 
Jeg synes likevel at du kan uttrykke din bekymring til kollektivkameraten din, 
og gjøre han oppmerksom på helseplagene snusbruk kan medføre. 
Med vennlig hilsen søster. 

Hei bror! 
Det byr på utfordringer å ha influensaangst når det nærmer seg valentines: Jeg er 
kjemperedd for å bli smittet av ymse bakterier, men jeg vil selvsagt dra på valentines-
date. Jeg er likevel uinteressert i hudkontakt og spyttutveksling. Hvordan kan jeg sno 
meg unna fysisk kontakt på en eventuell date, men samtidig ikke være avvisende? 
Hilsen 1. klassing 

Hei, 1. klassing. 
Influensa er ikke noe morsomt å dra på seg nå i begynnelsen av semesteret. 
Heldigvis for deg er du ikke den eneste med disse tankene, og det har blitt 
utviklet noen idéer for å løse dette problemet. Mitt beste tips er å ta daten med 
på en alternativ date, der fysisk kontakt ikke er naturlig. Du kan for eksempel 
ta med personen på en fektedate hvor dere har på dere heldekkende drak-
ter og sloss med pinner. Et annet forslag kan være å utøve et rollespill. For 
eksempel kan du være lege, mens daten din spiller pasient. Du, som lege, vil 
naturligvis ha på deg hansker, munnbind og bruke store mengder antibak. 
Ved å gjøre dette er du godt beskyttet mot uhyggelige bakterier.
Masse lykke til!
Hilsen bror

Kilder: 
https://www.ung.no/tobakk/972_Fakta_om_snus.html
https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/helseskader-av-snus 
https://www.fhi.no/nyheter/2017/snus-overtar-for-royking-blant-unge/
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Vitnet siden sist...
LURing vitnet merket etter heftig 
kveld i Åre

Ryktes god kok på bygget

Faddersjef oppdaget streifende på 
Tinder

LURing søkte etter ”lån” av beskyt-
telse i Åre. 

Har du vært vitne til andre hendelser? 
Del dem med vitnemålet: 
https://goo.gl/ofWqyG



Hovedtillitsvalgte for LUR
Vet du hvor mange fakulteter vi har på NTNU? Ikke? Vi har åtte for-
skjellige og lektorutdaninngene er fordelt på fire av dem. Det betyr at 
det finnes lektorstudenter på halvparten av NTNU sine fakulteter. Det 
er ingen andre profesjoner som kan skryte av å dekke samme kunn-
skapsbredde som oss. Vi hører til fakultetet for informasjonsteknologi 
og elektroteknikk, for naturvitenskap, for humanistiske fag og for sam-
mfunns- og utdanningsvitenskap. I og med at vi er spredd såpass mye 
har vi derfor en hovedtillitsvalgt som sitter i hvert studentråd i hvert 
fakultet og i tillegg til at disse jobber for hvert av sine fagmiljøer jobber 
de også tett sammen for at lektorutdanningene skal fungere opptimalt.  
I dette arbeidet er det kun en ting som gjelder, og det er deres menin-
ger som studenter. For at vi skal vite hvordan vi skal jobbe med disse 
sakene trenger vi å høre hva dere mener. 

De hovedtillitsvalgte kan du kontakte her:
Hovedtillitsvalgt for IE:
Ferdinand Tomek Marnburg
ferdintm@stud.ntnu.no
Hovedtillitsvalgt for NV:
Marte Jakobsen
marteja@stud.ntnu.no

Følg også gjerne sidene våres slik at du kan være oppdatert på din stu-
diehverdag. Søk opp disse sidene neste gang du logge på facebook: 
@lektorntnu;  Hovedtillitsvalgte for lektorutdanningene ved NTNU
@StudentradetIE;  Studentrådet IE 
@StudentradetNV;  Studentrådet NV
 
Kom også gjerne innom og besøk oss på kontoret vårt på Gamle Fy-
sikk. Her finner du alltid folk som kan alt mulig, fra hva NTNU jobber 
med til hva slags lover og regler som gjelder for emnene du tar. Kom 
innom rundt lunjstid så vil du alltid treffe hyggelige folk å prate med. 
Hver fredag arrangeres det kakefredag klokka 12:00 med loddtreknin-
ger. Dette er åpent for alle, så hvis du vil ha gratis kake er det bare å 
stikke innom. Ja du hørte rett! Hver fredag i 2. etasje på Gamle Fysikk 
kan du få gratis kake. Et bedre arbeid for studiekvalitet skal du lete 
lenge etter.
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VEIEN VIDERE...

20. Februar - Quiz

9. Mars - Vårfest

7. April - Lektorjubileum

13.-14. April - Naborevyen


