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HILSEN FRA
REKTOR OG FADDERSJEF
Hallaien!
Denne utgaven av Vitnemålet er spesielt for dere nye 1. klassinger. Fadderukene er rett rundt hjørnet og det er bare å slenge seg
med på det dere vil! Alle nåværende LURinger gleder seg helt
sykt til å se dere delta på semesterets høydepunkt!! Planen finner dere her i Vitnemålet og på Facebook. Vi kan love at det blir
hektisk, stressende, en hard faglig start, men ikke minst to uker
du kommer til å kose deg gløgg i hjel. Du kommer sikkert ikke til
å få tid til å lage skikkelig mat alle dager, men frykt ikke: løs opp
knappene, slipp håret løs, legg fordommer til side og bare nyt
det!
Om det skulle være noe du lurer på eller lignene må du ikke
nøle med å ta kontakt med en av dine faddere eller skribentene
her (Rektor og Faddersjef i Spanskrøret). Du kan selvsagt også ta
kontakt med de andre i styret. Etter vår erfaring er alle LURinger
hyggelige og imøtekommende mennesker, og vi satser på at den
trenden fortsetter!
Hele styret vil ha egne LUR-Styret t-skjorter under fadderukene med tittelen på baksiden og resten av fadderene vil gå med
grønne LUR-Fadder t-skjortene. Ta en ekstra titt på de praktiske
appeene og infoen og sånt som står i Vitnemålet! Masse lykke til!
Vi gleder vi oss til å hilse på alle dere nye!
Over and out, Rektor Magnus Tvilde Faddersjef Sigbjørn Lærum

STYRET
Rektor

Hallaien! Eg heiter Magnus Tvilde, er 23 år og
går retningen matematikk og informatikk, med
informatikk som hovedfag, på LUR. Eg er Rektor
i Spanskrøret, leder for linjeforeningen, som betyr
at eg holder orden på alt styret driver med og alt
anna som skulle være behov for! Det meste du
skulle lure på om linjeforeningen skal eg klare å
svare på!

Inspektør

Mitt navn er Ida Christine Molvig Jacobsen, 22 år
gammel og kommer fra Nøtterøy. Jeg går 4. klasse
matematikk og fysikk, med fysikk som hovedfag, og
sitter i styret som Inspektør. Som inspektør er jobben
min å være ansvarlig for mail og nettsiden til Spanskrøret. Jeg er også ansvarlig for å skrive Søndagsinnlegg hver søndag, som er et kort innlegg om det som
skjer den kommende uka. Stillingen som inspektør er
også å være nestleder, så sammen med Rektor passer
jeg på at alle gjør jobben sin og hjelper til med ulike
ting der det trengs. En slags potet.

Personalansvarlig

Mitt navn er Ina Rosenhaug Bjørset, 24 år gammel
og kommer fra Trondheim. Jeg går 2. klasse matematikk og biologi, og sitter i styret som personalansvarlig. Som personalansvarlig er jobben min å øke
samhold og sosialisering innad i Spanskrøret, samt
være leder for arrangementskomitéen, også kjent
som ArrKom. Gjennom året har jeg og ArrKom
ansvaret for arrangement som Åre-tur, Immatrikuleringsball, Vårfest, Julebord og andre lavterskel
arrangementer.

Kontorsjef

Hei! Jeg heter Eirik Runshaug, er 19 år og kommer
fra Bergen. Jeg går 2. året fysikk og matematikk.
Jeg er kontorsjef i Spanskrøret. Det vil si at jeg først
og fremst har ansvar for at kontoret skal være et
koselig sted for folk å være, samt at det skal være
kaffe, te og øl tilgjengelig. I tillegg har jeg ansvaret
for at folk betaler for arrangementer de deltar på, så
betal med én gang, så får jeg ikke sjansen til å slide
into your DMs med en klage.

Fagleder

Hei! Jeg heter Anne Margrethe Bosch, er 21 år
gammel og kommer fra Tromsø. Jeg går 2. året matematikk og informatikk, og min stilling i styret er
fagleder. Som fagleder er jeg leder av FagKom, og
ansvarlig for det (halv)faglige tilbudet i linjeforeningen utover emnene.

Gymlærer

Mitt navn er Ane Torgersen Selnes, jeg er 23 år og
kommer fra den lille bygda Åfjord som ligger omtrent to timers kjøretur fra Trondheim. Jeg går 3.året
kjemi og biologi, og er gymlærer i styret. Som gymlærer er jeg leder av idrettskomiteen, og ansvarlig
for de ulike idrettstilbudene som linjeforeningen
har å by på. Gjennom fysisk aktivitet ønsker vi i
idrettskomiteen å legge grunnlag for samhold og
sosialisering for alle luringer.

Vaktmester

Hallo! Mitt navn er Rolf Klokkerengen, 24 år fra Alvdal. Jeg går 3.året i fagretningen kjemi/biologi, med
hovedfag kjemi. Min styrestilling er ”Vaktmester”
som betyr at jeg er Spanskrørets hovedkontakt til
Realfagskjelleren. Realfagskjelleren er et utested i en
kjeller på Moholt som drives av de fire linjene Volvox
og Alkymisten, Online, Delta og Spanskrøret og min
oppgave er å booke den for aktiviterer og ellers promotere andre aktiviteter som skjer der til Spanskrøret.
I tillegg til dette er jeg i år tilfeldigivs også leder for
Realfagskjelleren, leder (Kråkefar) i mannskoret Kråkeluren og keeper på innebandylaget til Spanskrøret.
Hvis det er noe du lurer på, om det handler om studentlivet eller hvordan
man lett kan delta på ting så er det bare å si fra.

Bibliotekar

Hei, mitt navn er Ferdinand Marnburg. Jeg er en over
gjennomsnittet gira 21-åring som nå begynner på 3.året
matematikk og fysikk, med matte som hovedfag.
Jeg er spanskrørets Bibliotekar, men det innebærer ikke
noe bibliotek. Jeg er nemlig redaktør for Vitnemålet,
Spanksrørets linjeforeningsavis, og har hovedansvaret for
all utgivelsene av den. Sammen med den flotte gjengen i
Redaksjonen gir vi ut 1-2 vanlige utgaver i semesteret fylt
til randen med underholdende og informativt innhold.
Jeg er også HTV for IE-fakultet, så om det skulle være noe
du lurer på er det bare å si ifra! Jeg er også en ganske glad kråke.

Faddersjef

Mitt navn er Sigbjørn Lærum og som overskriften sier
er jeg Faddersjefen til Spanskrøret. Nå begynner jeg på
mitt andre år på LUR med retning Matematikk og Kjemi. For de som lurer på hvor gammel jeg er så er ikke
96- modell, men 98-modell. Kommer ikke dialekten min
tydelig nok frem i teksten, kan det være greit å nevne
at jeg kommer fra Randaberg som er nabokommunen
til Stavanger Jeg spiller også håndball og er treningsansvarlig på linjeforeningens håndballag. Som faddersjef
er det min oppgave å lage et opplegg for alle de nye
LURingene i fadderuka. Er det noe dere lurer på, er det
meg dere kommer til.

Hovedtillitsvalgte for LUR
Vet du hvor mange fakulteter vi har på NTNU? Ikke? Vi har åtte forskjellige 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 kunnskapsbredde som oss. Vi hører til fakultetet for informasjonsteknologi og
elektroteknikk, for naturvitenskap, for humanistiske fag og for sammfunns- 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 meninger
som studenter. For at vi skal vite hvordan vi skal jobbe med disse sakene
trenger vi å høre hva dere mener.
Hovedtillitsvalgt for IE:
Ferdinand Tomek Marnburg
ferdintm@stud.ntnu.no
Hovedtillitsvalgt for NV:
Anna Rønhovde Flatabø
annarfl@stud.ntntu.no
Følg også gjerne på sidene våres slik at du kan være oppdatert på din
studiehverdag. Søk opp disse sidene neste gang du logger på facebook:
@lektorntnu; Hovedtillitsvalgte for lektorutdanningene ved NTNU
@StudentradetIE; Studentrådet IE
@StudentradetNV; Studentrådet NV

Ordliste for nye studenter:
Skrevet av Siri Eskland

Dragvoll: Der alle som går samfunnsfag studerer. Og de som går språk. Det
er der Erudio (se Erudio) holder til. Og ellers langt borte fra alt. Det er ikke
uvanlig å se elg der.
Emne: Det samme som dere tidligere kalte fag.
Erudio: Linjeforeningen til alle som går lektor i andre ting enn realfag. De
holder til på Dragvoll (se Dragvoll).
Fakultet: Universitetet er delt inn i fakulteter (der det er IE (informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk) som organiserer vårt studieprogram.
På Gløs holder også NV (naturvitenskap) og IV (ingeniørvitenskap) til. Mange
LURinger (de som går fysikk, kjemi eller biologi) har stor tilhørighet til NV
fakultetet.
Forelesning: Prosessen der en foreleser prøver på en pedagogisk måte å forklare opptil 500 studenter hvordan et Delta-Epsilon bevis fungerer, ofte med
lite suksess.
FUL: Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen. De bestemmer blant annet
hvilke fag som skal inngå i studieløpet.
Gløs/haugen: Der vi går på skole. NTNUs beste campus. Formelt sett kalt
Gløshaugen. Troner fint på toppen av byen med hovedbygget i front.
HTV/FTV: HTV står for hovedtillitsvalgt og er ofte i møter med de som styrer
utdanningsløpet vårt. Er det fag du syntes bør flyttes til et annet semester? En
foreleser som er skikkelig dust? Si ifra til HTVene!
Immatrikulering: Seremoni for å ønske alle nye studenter velkommen til
Haugen. (Se gløs).
Immball: Spanskrøret holder ball hver høst for å hedre de nye LURingene.
Her er kleskoden studentergalla, altså det fineste du har i skapet.
Institutt: Fakultetene er delt inn i institutter, som organiserer de ulike emnene.
For eksempel er mattefag typisk organisert av institutt for matematiske fag, og
biologifag organisert av Institutt for biologi. Under realstart får du besøke de
ulike instituttene du skal studere mest ved.
KTV: Klassetillitsvalgt. Snakker med HTVene (se HTV/FTV) om hvordan det
går på trinnet og har et delansvar for å spre informasjon videre.
Kok: Å skrive av LF. Det skilles mellom fosskok (ren avskriving) og lett
damping (forsøke å få det til å se ut som man har prøvd å gjøre øvingen (se
øving)).

Kont: Forkortelse for kontinusjonseksamen. Foregår ofte i august hvis man
har strøket på ordinær eksamen. En taktisk kont er å stryke med vilje for å ha
muligheten til å lese mer på faget hele sommeren.
Kontoret: Der Spanskrøret holder til i NV-gangen på realfagsbygget. Ofte finner du andre LURinger her som er ute etter noen å prate med eller for å spise
lunsj. Et svært trivelig sted hvor det innimellom er kaffe å få.
Kråke: En LURing (se LURing) som er medlem av mannskoret Kråkeluren.
En knakenes bra gjeng mannfolk.
Lf: Forkortelse for løsningsforslag. Ligger ofte ute på nett eller er tilgjengelig
hos eldre studenter. Bli engasjert i spanskrøret og spør om noen har LF i Analyse 1, så kan du koke hele veien til eksamenslokalet.
Linjeforening: Forening drevet frivillig av studenter på ett studieprogram.
Linjeforeningen er til for å knytte bånd mellom studentene som gjøres blant
annet med å arrangere ulike ting som immball (se immball). Et eksempel på
en linjeforening er Spanskrøret (se Spanskrøret).
LURing: En som går på LUR. (LUR står for LektorUtdanning i Realfag hvis du
ikke har fått det med deg).
Mus: En LURing (Se luring) som er medlem av kvinnekoret LURemus. En
knakanes bra gjeng kvinnfolk.
Pensum: Lærebok (bøker) som omhandler det man skal kunne til eksamen.
Foreleser (læreren) opplyser normalt om dette i første forelesning. NB. Nye
pensumbøker er dyrt, så det anbefales å kjøpe brukt av eldre studenter.
Realstart: For å bli kjent med studiet og medstudenter blir realstart arrangert
de første dagene etter immatrikuleringen. Dette er obligatorisk og delta på og
innebærer litt forskjellig, deriblant mikroundervisning.
Spanskrøret: Linjeforeningen du og andre nye LURinger (se LURing) nå er
medlem av. Den beste linjeforeningen ( se linjeforening).
Studentdemokratiet: Kan virke komplisert og stort, men egentlig er det bare
et stort elevråd, som består at studenttinget øverst, og så studentrådet.
U1: Området under realfagbiblioteket. Velegnet til å jobbe med gruppearbeid eller samarbeide, eller bare prate. Her sitter det ofte mange LURinger
fra andre trinn (undertegnede har også brukt det som sjekkearena med stor
suksess).
Øving: Ett sett oppgaver som skal leveres for å få gå opp til eksamen. Vanlig
er å ha en øving i uka og måtte ha levert (og få godkjent) 8 av 12 eller der omkring. Dette varierer fra fag til fag og blir opplyst om i første forelesning.
3-ganger regelen: Studieforskriften sier at man kun har 3 muligheter for å ta
eksamen i et emne. Det gjelder både ved stryk og dersom du skal forbedre en
karakter. Det er dog mulig å søke om 4, 5 og opptil 6 ganger.

Praktisk Info
Som ny student er det fort å bli overveldet av alt som blir kasta
på deg. Hvor pokker er R2? Hvilken nettside var det jeg fant
labtider på igjen? Her kommer i hvertfall et par tips om ting som
kan hjelpe deg i studenthverdagen.

Mazemap:

Mazemap er en kartapp som gir deg oversikt over
hvor alle grupperom, forelesningssaler og andre rom
på campus ligger.

Studentweb:

I studentweb finner du informasjon om studiet ditt.
Her melder du deg opp til undervisning og eksamen
i fag, se eksamensresultater og finne betalingsinformasjon om semesteravgift. For å logge inn bruker du
fødselsnummeret ditt og pin-kode du har fått oppgitt
i brev.

Blackboard:

Instabart:

Blackboard er et nettbasert elæringssystem.
En del emner bruker Blackboard og legger ut
informasjon til studentene her. Andre fag har
egne hjemmesider, søk på fagkoden og årstall så
finner du det ganske greit.

Instabart.no har alle snarveier du trenger som
student i Trondheim. Her finner du både Blackboard, studentweb og Mazemap. På instabart
finner du også timeplanen din, her må du legge
inn de fagene du tar det semesteret (emnekodene). Du finner også snarvei til romreservasjon
hvor du kan booke ulike grupperom. På instabart ligger også Office 365 som du kan laste ned gratis.

Innsida:

Innsida.no har snarveier til mange andre systemer og tjenester.

Studentkort:

Studenter får eget ID-kort med
navn og bilde. Kortet er legitimasjon ved NTNU, nøkkelkort
til bygninger, lånekort på bibliotekene og brukes for å printe fra
skrivere. Som ny student henter
du kort på Stripa, nærmere bestemt Sentralbygg 2 i 2.etg. Ta med
studentbevis-app og legitimasjon. Vær forberedt på mye kø.

Studentbevis:

Sammen med ditt studentkort må du ha studentbevis-appen. Dette gir deg rabatter på
buss, tog og andre tjenester. Du logger inn
i appen med vanlige NTNU-brukernavn og
passord.

Politiattest:

Lektorutdanningen krever at du leverer inn politiattest. Du begynner med pedagogikk og praksis 2. semester, så det er veldig
lurt å bestille politiattesten i god tid, gjerne nå på høsten. Hvis
du ikke leverer denne kan du ikke gå ut i praksis. Politiattesten
leveres på Moholt campus, det er her pedagogikkfagene undervises idag. Dette kan dog ha endret seg ettersom pedagogikkfagene
flytter ned til Kalvskinnet snart.

FADDKOM

Fadderkomitéen

Hei! Mitt navn er Aksel, og jeg kommer fra en
liten øy som heter Nesøya i nærheten av Asker.
Jeg er 19 år gammel og begynner i 2. Klasse
med fagkombinasjonen matematikk og informatikk. Jeg er en gladgutt med humøret på
topp, ser frem til å møte og bli kjent med dere!
Bjarte er en dialektsforvirra kristiansander som
har forvillet seg opp til Trøndelagsområdet. Han
har flere bragder å vise til - blant annet deltakelse i NM i stein-saks-papir (med plassering på
øvre halvdel), samt å ha reddet en kirke fra brann
takket være Pokemon Go.
Han starter i 2. klasse matte og fysikk forresten.
Eirik, 19 år, Fysikk og matematikk. Denne bergenseren er glad i å bli kjent med nye folk og er alltid
et trygt valg om man vil starte en samtale. Etter en
god fadderuke som barn, vil han være med på å gi
andre en god fadderuke som fadder. Han er også
kontorsjef i spanskrørets styr
Ingvild Kjenstad er fra Trondheim, er gammel nok
og går 2.klasse matte og fysikk, liker det. Fun fact
er vanskelig, men jeg har lært å filetere fisk i sommer! Sparer til seilbåt som jeg skal bo på.

Oskar «Osker Olser» Olsen, 1994,
Fysikk og matematikk, 5. årstrinn.
Favorittplagg: tights.
Favorittdarts: Harrows Atomic 26g.
Kan dusje fortere enn vannkokeren koker 1 kopp te.

Hei! Mitt navn er Per Sebastian, er fra Sarpsborg,
og er 21 år gammel. Begynner nå i 2. klasse med
matematikk og fysikk,med fysikk som hovedfag.
Jeg er en sosial og omgjengelig gutt som gleder
seg til å bli kjent med dere!

Æ heite Silje, e 22 år og kjæm fra verdens
navle aka Steinkjer. E trønder, men har ikke
bart te å bevis det. Kjæmpe mæ foreløpig
gjennom 2.året matte/kjemi, men har ikke nå
karaktera å vis te enda. Heldigvis har æ pizzabakernjobb. Ellers flire æ høyest av all når
æ fortelle vitsa, og har ein tå som tommel.
Hei! Simon Alexander Milne heter jeg, 23 år og
kommer fra Mo i Rana. Jeg har fagretningen matematikk og fysikk, og nå til høsten begynner jeg
i 5. Klasse. Dette blir min femte faddeperiode, og
jeg stiller fortsatt sterkt! Favorittdrinken er en not
shaken, not stirred Tuborg, gjerne romtemperert,
hvis rommet er et kjøleskap.
Hei, jeg heter Stian Nygård, er 21 år og kommer
fra Sandnessjøen i Nordland. Jeg studerer matematikk og fysikk her på LUR, og skal nå begynne mitt
2. år. Jeg elsker film og musikk, så du finner meg
oftest på kino eller konsert. Jeg håper virkelig dere
er klare for fadderukene, det kommer til å bli de
beste to ukene i deres liv!
Hei! Jeg heter Tore-Andre, er 20 år og kommer fra
Spydeberg. Begynner nå på matematikk og kjemi
2. klasse, med kjemi som hovedfag. Generelt er
jeg en gladgutt og jeg er glad i å bli kjent med nye
folk. Gleder meg veldig til å ta godt imot dere nye
LURinger.

Komitéer og Kultur
Linjeforeningen vår er som skapt for engasjerte sjeler! Enten om du
er glad i sport, fest, quiz, musikk eller om du har en journalist, skuespiller, barista i sjela; Spanskrøret har noe for deg! Under finner du en
liten intro fra det meste du kan engasjere deg i! Det vil være et komitèopptak etter fadderuka, så følg med! Om det er noe du savner fra
lista under er det bare å ta kontakt med styret for å bli primus motor!

FagKom

Fagkomitéen er komitéen som er ansvarlige for alt det (halv)
faglige som skjer i linjeforeningen. løpet av semesteret arrangerer vi i FagKom quiz, spillkvelder og foredrag, både innad
i linjeforeningen eller sammen med andre linjeforeninger
som Erudio. Spanskrørets medlemmer er råe på quiz, så det
er bare å finne seg et quizlag! I eksamensperioden arrangerer
FagKom kræsjkurs i ønskelige emner som Analyse I og ITGK.

KontKom

Kontorkomitéen er Eiriks slaver. Deres oppgave er
å være på kontoret og å trakte kaffe. I tillegg kan de
selge kaffebonger og pins. De er en veldig hyggelig
gjeng som er perfekte å slå an en prat med mellom
når som helst, så stikk innom kontoret!

IdKom

Idrettskomiteen har ansvaret for organiseringen av spanskrøret sine idrettstilbud,
dette gjelder fotball, innebandy, håndball,
sjakk og TURlur. I tillegg til å drifte de ulike idrettstilbudene arranger vi også andre
sportslige arrangementer, samt koietur nå
i høst. Idrettskomiteen er åpen for alle som
kunne tenkt seg å bidra til å opprettholde
det sosiale miljøet i spanskrøret gjennom
idrett og fysisk aktivitet!

Redaksjonen

Redaksjonen er komiteen som står bak alle de ordinære
utgivelsene av Vitnemålet. Såklart innebærer dette å skrive
tekster, men det kan og innebære å lage kryssord, være fotograf, intervjue LURinger, tegne, samle sladder, utføre paneltester, lage podcast, leke i InDesign og bake. Det skal også sies
at Redaksjonen er en av de ledende komitéene i kampen om å
være komitéen med mest kake.

ArrKom

Arrangementskomitéen har ansvaret for mye av
det sosiale som skjer på LUR, og har som mål å øke
samholdet og felleskapet blant medlemmene i Spanskrøret. I løpet av året arrangeres blant annet Åre-tur,
Immatrikuleringsball, Julebord og Vårfest, i tillegg til
litt mer lavterskel arrangementer som Strikk og drikk og filmkvelder, i regi
av ArrKom. ArrKom er en givende komité, med godt miljø og med mange
forskjellige arbeidsoppgaver. Som medlem vil du derfor kunne tilpasse dine
egenskaper til oppgavene som blir presentert. Lurer du på noe må du bare ta
kontakt med noen i ArrKom!

JubKom

Jubileumskomiteen skal planlegge og arrangere
festligheter i forbindelse med Spanskrørets 15 års
jubileum som finner sted i 2019. Som medlem av
jubileumskomiteen vil du få mulighet til å sette ditt
preg på feiringen og lage ekstra gøyale festligheter!
Det skal arrangeres en jubileumsgalla og en uke skal
fylles med lavterskelarrangement som f.eks quiz,
swingkurs og fest på kjelleren. Så har du lyst til å sikre økonomien til dette,
bidra med blæsting, planlegge arrangementer eller bare lage god stemning,
må du følge med når komitéopptaket kommer!

Naborevyen

Hver vår setter Spanskrøret opp en revy i
samarbeid med Timini. Revy er supersosialt og
her finner du garantert en gruppe som passer
for deg, eller flere. Allerede nå kan du jo tenke
på om du kunne tenke deg å jobbe med manus,
lyd og lys, PR, dans, kostymer, rekvisitter, sang,
skuespill, økonomi eller sist men ikke minst i kosegruppa. Vi har påmelding
utover høsten, så følg med og bli med på vårens vakreste eventyr.
Mail: naborevy1@gmail.com
Nettside: http://www.naborevyen.com/

KråkeLURen
Spanskrørets offisielle, uoffisielle mannskor. Vi er en gjeng klossmajorer med
stort hjerte og overflod av medmenneskelighet som er glad i sosiale begivenheter. Som kor blir det ofte litt tralling på øvinger (som
avholdes ca. annenhver uke), men det viktigste er det sosiale og gjerne noe
godt i koppen for å fukte sangstemmene. Hva er kvalifikasjonene spør du
kanskje nå, hvordan kan man bli med på dette vakre
sirkuset av nydelige mennesker? Jo, det er meget enkelt vår gode amigo!
Kravene er enkle; må man være av kjønnet hann, og kunne lage lyd et sted
i intervallet 2-60 sekunder, slik at det er bare å slenge seg på om man er den
nye Idol-stjernen eller treffer noter som en gutt i stemmeskiftet. Vi fikser også
vorspiel og lignende foran store arrangementer (og små) og gir en ypperlig
mulighet til å bli kjent med andre på linja i forskjellige aldre, trinn og fagkombinasjoner! Relasjonene som blir (og har blitt bygget) her kan både bidra til
faglig utbytte og sosialgevinst, her er alle velkommen (så sant man oppfyller
kravene nevnt over)!
TL;DR: Kråkeluren er et laveterskel sosialt tilbud til Spanskrørets gutter og
menn som er ute etter å ha det trivelig sammen med andre fra linja og iblant
ha tendenser av den sangomsuste ”gutta”-stemningen.
Har du ikke utovertiss? Sjekk ut LURemus!

Bakerst fra venstre: Oskar Olsen, Rolf Klokkerengen, Eirik Runshaug
Foran fra venstre: Eivind Sundfør, Ferdinand Marnburg, Stian Nygård, Simon Milne

Polyformen vår er dressjakke, skjorte og shorts, og farge/fasong er opp til hva
man selv synes er mest estetisk vakkert. Vi har et eget styre på 9 som blir gjenkjent ved høy sokkføring, og lederen, bedre kjent som Kråkefar, har et Kråkesepter. I styret er det alltid en førsteklassing, og siden han ikke er valgt enda,
ikke er å finne på bildet under. Var ikke teksten nok utfyllende? Noe du lurer
på? Hvordan bli med? Når kan man bli med på dette vakre eventyret? Legg
til “Tørst Kråkefar” på facebook eller spør noen avbildet nedenfor (eller noen
andre som kanskje har peiling). Lik oss også gjerne på facebook; Kråkeluren!
- Kråkefar

LURemus
Spanskrørets jentekor, LURemus hadde verdenspremiere våren 2018, og vi
har lyst på flere medlemmer! De eneste kvalifikasjonene som kreves er at du
er jente, og har lyst. Det er med andre ord ingen krav til hverken musikalsk
talent eller umusikalske talenter. LURemus har som mål å aldri synge noe som
er i nærheten av rent, så her er det bare å bli med uansett om du er tonedøv
eller Singstar. Vi har øving sånn cirka annenhver torsdag og det er bare å bli
med! Det er også LURemusvors før alle spanskrørets arrangementer (i tillegg
til våre egne arrangementer så klart), så LURemus er en gyllen mulighet til
å stifte bekjentskaper med LURjenter fra andre trinn og fagkombinasjoner
samtidig som man har det gøy. Vi kaller det en VIN-VIN situasjon. Her er
absolutt alle velkommen! LURemus er og skal primært være en arena med
høy lavterskelfaktor der spanskrørets jenter kan samles, drikke litt vin/øl/
andre prosenter om ønskelig og ha det trivelig (vi brygger vår egen vin!). Men
fordi vi er relativt nystartede trenger vi altså dere til å være med å sette preg
på koret, øvinger andre arrangementer som vi finner det gøy å arrangere. Med
andre ord: Bli med, her er det plass til alle!
Fordi vi innimellom liker å vise oss frem opptrer vi på Spanskrørets arrangementer og i den forstand har vi selvsagt en uniform, en BH full av stæsj! Det
blir selvsagt arrangert «pimp your bra» før immballet, så alle får pynta seg til
det. Alle som blir med får en egen maskot, naturligvis en liten mus, der styret
har en større mus. Vi har også sanghefte der teksten på alle våre selvskrevne
sanger står, samt et par andre studentsanger det er kjekt å kunne. Til de som
syntes dette høres kjempegøy ut, men som ikke føler du hører hjemme i et
jentekor, ta en flørt med vår bedre halvdel Kråkeluren.

Bakerst fra venstre: Tonje Hornnæs, Sigirid Mellemseter, Eirin Haugsvær Monsen, Hanna Flikke, Merete Hvattum.
Foran fra venstre: Frida Sogge Steimoeggen, Siri Eskeland, Ingrid Fiske.

Lurer du på noe? Savner du noe info? Gira på å være med? Spent på når første
øving er? Legg til Musemor Musen på facebook eller spør noen av oss i styret i
fadderperioden (Her er et bilde av oss så vet du hvem du skal se etter).
- Musemor

LURveleven
Spanskrørets blandakor, LURvelven, er et kortilbud for alle som synes det er
gøy å synge. Vi tar imot alle som har lyst til å være med. I LURveleven synger
vi masse forskjellig gøy, og starter selvfølgelig alltid med hi-ha-ho. Vi har
øvelser en gang i uka og opptrer på de fleste av spanskrørets arrangement, i
tillegg til egne arrangement alene eller med andre linjeforeningskor.
Er du nysgjerrig? Kom innom på en øvelse da vel! Eller ta kontakt med oss på
lurvelev1@gmail.com eller ta kontakt med en av oss i styret (avbildet nedenfor). Vi har også egen facebook-gruppe: LURveleven. Meld deg inn der om
du er interessert. Det vil i tillegg komme informasjon om første øvelse på i
Spanskrøret sin gruppe, så husk å bli med der.

Realfagskjelleren
Realfagskjelleren, eller bare ”Kjellern” for kort, er en felles arrangementkomité
mellom linjeforeningene; Spanskrøret, Delta, Volvox & Alkymisten og Online.
Her består styret av like mange medlemmer fra hver linjeforening. Helt siden
2001 har Realfagskjelleren sørget for å skape et særdeles lavterskel sosialt tilbud, med særdeles høy grad av de velkjente fenomenene ”trivelig og koselig”.
Tidligere har vi holdt til ved Hermann Krags vei 15 Moholt, men grunnet
oppussing grunnet brannforskrifter så ble det grunn til å flytte til en annen
grunn, hele veien bort til Hermann Krags vei 12. Dette blir faktisk det første
semesteret som kjellerene på Moholt endelig holder oppe igjen! Når holder vi
åpent hører undertegnede at du skriker mens du leser følgende setning. Slapp
av det kommer snart, og snart betyr nå. Hver fredag er det åpent. Er det ikke
åpent fredager har jorden gått under og du har sannsynligvis andre ting å tenke på, som å loppe en Bayer fra St. Peter kanskje. I tillegg arrangeres det ting
som Kråkelurøving (SKÅL!) og LURemusøving (<3), Strikk & Drikk (MERE
SKÅL!), FestFørBarneTV (SUPERSKÅL!) og andre ting som Halloween osv.
Har du bursdag eller andre ønsker om å låne lokalet (gratis woo!) er det bare
å ta kontakt med kjellerstyret, styret i Spanskrøret eller hvem som helst annen
så kommer ordet frem!

VEIEN VIDERE...
8. September - Opptakstur
14. September - Immball

BLI MEDLEM
send kodeord
Tekna til 2007

Bli en
av oss
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Vi kjenner studielivet, og hjelper
deg gjennom utfordringene du
møter. Moro har vi det også med en rekke sosiale og faglige
arrangementer over hele landet.
Våre 12 000 studentmedlemmer
ønsker deg velkommen i gjengen!

TEKNA KJEMPER FOR DEG
OG FAGET DU BRENNER FOR

