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HILSEN FRA REKTOR 
OG FADDERSJEF

Hei og hopp!

Gratulerer så masse med studieplass på Lektorutdanning i Realfag 
(LUR)!

Denne utgaven av Vitnemålet er laget spesielt for dere nye 1. 
klassinger. Her finner du informasjon om stort og smått som 
Redaksjonen tror dere vil finne nyttig, blant annet planen for 
fadderuken. Den er også å finne på vår hjemmeside; spanskroret.
no. Her kan du også finne nyttig informasjon om komiteer, 
undergrupper og masse annet. Kalenderen på nettsiden er 
for eksempel fin å følge med på, hvor arrangement i regi av 
Spanskrøret kommer opp fortløpende.

Vi vil anbefale alle å delta under fadderuken! Dette er en kjempefin 
mulighet til å stifte bekjentskap med medstudenter; 1. klassinger 
og eldre. Alle LUR-studenter er hyggelige og imøtekommende 
mennesker, som du ikke vil angre på å tilbringe tid med! Det er nå 
det er satt av tid til å bli kjent, så det er opp til deg å utnytte det! 

De to første ukene kan nok bli hektiske og til tider stressende. De 
vil også by på en hard faglig start, men vi lover dere kommer til 
å kose dere masse! Et tips før du sjekker eska: Det er 225 grader i 
10-15 min.

Under fadderuken vil alle faddere bekle seg med grønne LUR-
fadder t-skjorter, lett synlige og lette å få tak i. Skulle du lure på 
noe må du bare ta kontakt med en av de eller oss. Resten av styret 
er og tilgjengelige for spørsmål og vil svare etter beste evne! 
Vi vil ønske dere alle lykke til, og vi gleder oss masse til å hilse på 
dere alle! Velkommen i gjengen som en ny LURing! 

Ina Rosenhaug Bjørset, Rektor og Bjarte Møllerup Boge, Faddersjef
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Hei, mitt navn er Ina Rosenhaug Bjørset, 
tjuefem år gammel og kommer fra Trondheim. 
Jeg går i tredjeklasse med matematikk og 
biologi, og sitter i styret som Rektor, leder for 
Spanskrøret linjeforening. Som Rektor har jeg 
det overordnende ansvaret for linjeforeningen, 
passer på at ting blir gjort og opprettholder et 
godt samarbeid med andre linjeforeninger og 
studentorganisasjoner. Skulle du lure på noe 
om linjeforeningen eller andre ting er det 
bare å ta kontakt!

Heisann! Mitt navn er Kristine Larssen, er 
tjue år gammel og kommer fra Haugesund. Jeg 
går i andreklasse matte og informatikk med 
informatikk 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 innebærer også å være Rektors høyre 
hånd og passe på at alle gjør jobben sin og hjelper 
til med ulike ting der det trengs.

Mitt navn er Silje Huse Skauge, tjueen år 
gammel og kommer fra Harøya på Sunnmøre. 
Jeg går tredje 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 Immatrikuleringsball, Åretur, Vårfest, 
Julebord og andre lavterskel arrangementer.

STYRET



Godagen, mitt navn er Morten Nygård og 
kommer fra Sandnessjøen. Jeg er tjue år og 
trives veldig godt med det. Jeg starter nå på 
mitt tredje år med matematikk som hovedfag 
og fysikk som kontefag. I styret stiller jeg med 
hele Adobe-pakka, fra Photoshop til Acrobat 
Reader, gjennom InDesign og tilbake igjen. Jeg 
er også Bibliotekar og styrer med Vitnemålet, 
den fabelaktige avisen du sitter med i henda, 
sammen med min talentfulle redaksjon. 

Hei, mitt navn er Eirik Runshaug. Jeg kommer 
fra Bergen, og har gått to år på lektor med 
fagkombinasjonen fysikk og matematikk. Det 
ble litt for lite spenning for meg, så jeg har 
nå byttet til Elektronisk Systemdesign og 
Innovasjon. Min stilling i Spanskrørets styre 
er Kontorsjef, som vil si at jeg hovedsakelig er 
ansvarlig for økonomien til linjeforeningen. 
Dette vil blant annet si at hvis man ikke betaler 
det man skal, får man meg på nakken, så pls 
pay. I tillegg til økonomi, er jeg lederen for 
Kontorkomitéen, som har ansvaret for kontoret.

Hei, mitt navn er Maren Elgsaas Alnæs, jeg er 
tjuefire år gammel og kommer fra Kristiansund.  
Jeg går i fjerdeklasse med biologi og kjemi, 
og sitter i styret som Vaktmester. Det vil 
si at jeg har ansvaret for kontakten mellom 
Spanskrøret og Realfagskjelleren. Jeg har også 
hovedansvaret for Spanskrørets aktiviteter på 
Kjelleren.
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Hællæ! Jeg heter Tore-Andre Øverby, er 
en-og-tyve år og kommer fra Spydeberg. 
Jeg går tredje året med kjemi og matte, 
og min stilling i styret er Fagleder. Som 
Fagleder er jeg leder av FagKom, og har 
hovedansvaret for Spanskrørets faglige 
og semi-faglige arrangement. Jeg gleder 
meg til å bli kjent med deg!

Jeg heter Bjarte Møllerup Boge, kommer 
fra Kristiansand og er tjuesyv år (Du blir 
aldri for gammel til å engasjere deg i 
Spanskrøret!). Nå begynner jeg på mitt 
tredje år med fagkombinasjonen matte/
fysikk, der jeg har matte som hovedfag. 
Som faddersjef har jeg, sammen med 
fadderkomiteen, ansvaret for å mekke en 
gøy og inkluderende fadderuke for alle de 
nye LURingene. Hvis det er noe du lurer på 
angående fadderuka, studentlivet generelt 
eller hvordan du øker vinnersjansene dine i 
stein-saks-papir, er det bare å ta kontakt!6

Mitt navn er Per Sebastian Alnes-Svae. Jeg 
er tjueto år gammel og kommer fra Sarpsborg. 
Som Gymlærer og medlem av styret står jeg 
for mange av de idrettslige innslagene i 
linjeforeningen. Med det overordnede ansvaret 
for Spanskrørets litt mer fysiske undergrupper 
lager jeg sammen med Idkom mye rabalder og 
gøy. Eksempler på rabalder og gøy kan være 
innebandy- eller volleyballturneringer, turer 
og spontane kanonballkamper inne på kontoret 
(sorry Eirik). Ta gjerne kontakt om du lurer på 
noe eller om du har forslag til noe sportslig vi 
kan arrangere!



Lektor Tillitsvalgte og FUL representant
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Er det noe du synes burde være annerledes i studiehverdagen? Si ifra til en av oss!
LUR er nemlig spredt over tre forskjellige fakulteter på NTNU (NV, IE, SU). 
Ninni og David sitter som lektortillitsvalgte (LTV) i studentrådene for disse 
fakultetene, og programrådet, der de legger opp studieplanen. Dette er det 
nærmeste universitet kommer til et elevråd - der vi studenter kan bli hørt. I 
tillegg sitter Siri i forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) som jobber 
med kvalitetssikring. Vi samarbeider tett, både oss i mellom og med de andre 
lektorutdanningene for å dele erfaringer og kunne ha en samlet front på saker 
som gjelder oss alle. Som for eksempel praksisordningen. 

For at vi kan gjøre en god jobb, og for at alle dere skal ha en best mulig studiehverdag 
er det viktig at vi får høre deres meninger! Si ifra om godt og vondt. Har du ellers 
spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med noen av oss. Om vi ikke vet, så vet vi 
hvem som vet ;)

Kort oppsummert: 
Vi representerer deg og resten av våre medstudenter. Har du en sak du synes bør 
tas opp? Har du spørsmål om noe som helst? Eller noe annet på hjertet? Ikke nøl 
med å ta kontakt på mail, Facebook eller in person! 

Hovedtillitsvalgt for IE: David Ramsvik A.  davidra@stud.ntnu.no
Tillitsvalgt FUL: Siri B. Eskeland    siribesk@stud.ntnu.no
Hovedtillitsvalgt for NV: Ninni Maria Unneberg  ninnimu@stud.ntnu.no

Følg også gjerne på sidene våre slik at du kan få med deg saker som gjelder 
deg. Søk opp disse sidene neste gang du logger på facebook: @lektorntnu; 
Hovedtillitsvalgte for lektorutdanningene ved NTNU @StudentradetIE; 
Studentrådet IE; @StudentradetNV; Studentrådet NV
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Nyttig ordliste for nye studenter
Skrevet av: Siri Eskeland

Dalje: Forkortelse av medalje, altså en form for bling man henge på gallaan-
trekket sitt. De deles som regel ut i forbindelse med jubileumsgallaer men 
det er mulig å erværve disse sjeldenhetene gjennom luremus, kråkeluren og 
kjelleren.

Dragvoll: Der alle som går samfunnsfag og språk studerer. Det er også der 
Erudio (se Erudio) holder til. Det er ellers så langt borte fra alt at det ikke er 
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 (informasjonstek-
nologi, 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 for-
klare opptil 500 studenter hvordan et Epsilon-Delta bevis fungerer, ofte med 
lite suksess. 

FUL: Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen. De bestemmer blant annet 
hvilke fag som skal inngå i studieløpet vårt.

Gløs/Haugen: Der vi går på skole. NTNUs beste campus. Formelt sett kalt 
Gløshaugen. Troner fint på toppen av byen med hovedbygget i front. 

LTV: LTV står for lektortillitsvalgt og er ofte i møter med de som styrer ut-
danningsløpet vårt. Er det fag du syntes bør flyttes til et annet semester? En 
foreleser som er skikkelig dust? Si ifra til LTVene!

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 emne-
ne. For eksempel er mattefag typisk organisert av institutt for matematiske 
fag, og biologifag organisert av Institutt for biologi.

Kalvskinnet: Campus i nærhet av midtbyen, det er her man har pedagogik-
kemnene.

KTV: Klassetillitsvalgt. Snakker med LTVene (se LTV) 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)).
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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 lesepå faget hele sommeren. 

Kontoret: Der Spanskrøret holder til i NV-gangen på realfagsbygget. Ofte fin-
ner 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.

Lab: Laboratoriumsopplegg som forekommer særlig i fag som kjemi, fysikk 
og biologi og som ofte krever en god del etterarbeid for å få godkjent.

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 Ana-
lyse 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 de andre nye LURingene (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 gruppear-
beid 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 om-
kring. 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 forsøk. 



PRAKTISK INFO
Som nybakt student er det mange ting som kan virke forvirrende og 
overkomplisert. Hva er R3? Er det snakk om det tredimensjonale rommet, 
en forelseningssal eller den uoffisielle oppfølgeren til Matematikk R2 som 
de ikke underviste på min videregående? Slapp av, ting faller på plass i 
rett tid. I mellomtiden har du her noen tips og triks som muligens gjør 
tilvendingsperioden litt enklere.

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.

Blackboard: 
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: 
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.
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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 campus Kalvskinnet, hvor de pedagogiske fagene undervises.

Vitnemålet på Snapchat:
Skjer det noe lættis på vors, fest eller i 
forelesning er det veldig viktig å sende 
snap av det til Vitnemålet! En fast spalte er 
bildeveggen som er laget av bildene dere 
sender inn til oss. Legg oss til!
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FADDERKOMITÉEN
Hei jeg heter Ingrid og er født i år 
nittenhundredeognittisyv. Jeg kommer fra 
sørlandsperlen Arendal, derav den nydelige 
skarre-r’en. Fagkombo er matte og kjemi. 
Gleder meg masse til å bli kjent med det nye 
kullet og arrangere fadderuke for dere!!

Hei! Dave/David/ect. (mange navn) her.  
Kommer fra Oslo/Bodø med en dialekt 
beskrevet som unaturlig og (u)lovlig. Går 
2-klasse med IT og matte, der vi gjør noe data. 
Ellers liker jeg på fritiden å bli kjent med nye 
folk og introdusere frivillige(!) til altfor sterke 

drinker. Gleder meg til å bli kjent med dere!

Hei! Eg heiter Camilla, er frå Førde og er 21 
år. Eg går 2. klasse matte og fysikk, med matte 
som hovudfag. Har veldig sterke meiningar om 
irrelevante ting. Gler meg til å møte og bli kjent 
med dykk nye LURinga!

Hei! Mitt navn er Martin Slettum, og jeg 
kommer fra Gjøvik! 21 år gammel, og 
begynner i andre klasse med fagkombinasjon 
matte og fysikk. Gladgutt som gleder meg 
ekstra til å bli kjent med dere nye på studiet! 
Håper jeg ser dere alle i fadderuka, fordi det 
blir rått!

Tiril heter jeg, 21 år og begynner på 2. året matte 
og biologi. Innbarka trønder, nærmere bestemt 
fra Byåsen. Kaster ball og er glad i en god fest. 
Jeg gleder meg til å bli kjent med nye LURinger!
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Mitt navn er Elise, jeg er 20 år (snart 21) og 
kommer fra Sandnes. Jeg starter nå på 2. året 
matematikk og biologi. I løpet av første året 
fikk jeg testet mye forskjellig av det Spanskrøret 
har å by på, og ser fram til å fortsette med 
det! Jeg gleder meg til fadderukene og til å bli 

kjent med nye LURinger!

Hei! Mitt navn er Per Sebastian, er fra 
Sarpsborg, og er 22 år gammel. Begynner nå i 3. 
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!

Mitt navn e Solvor, 20 år og går matte og fysikk, 
med matte som hovedfag. Eg e alltid seint ute og 
glømme mye av det eg ska ha med, for eksempel 
i denne teksten. Jaja, huske jaffal at eg glede meg 

ein heile hau t fadderukå!

Ferdinand ”Gira” Marnburg går 4. klasse 
matematikk og fysikk. En herlig kråke som  
alltid har et smil om munnen. I løpet av tida 
i Trondheim har han engasjert seg innen det 
meste man kan engasjere seg for, og det ser 
ikke ut til å stoppe med det første! Glad i god 
läsk, spesielt mye lite.
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Komitéer og Kultur
Linjeforeninga vår er kanskje ikke den største og mest profilerte, men det vi 
mangler i kapital og kvadratmeter kontor gjør vi opp for med en enorm gjeng 
engasjerte sjeler som får det hele til å gå rundt. Uansett hva du brenner for kan 
du finne likesinnede i Spanskrøret. Om det skulle være; musikk, sport, fest eller 
quiz, eller noe helt annet, finner du i hvertfall her en rekke undergrupper du 
kan melde deg inn i.

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 Åretur, 
Immatrikuleringsball, Julebord og Vårfest, i 
tillegg til litt mer lavterskel arrangementer 
som Strikk og drikk og filmkvelder. 
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!

Fagkom:
Fagkomitéen er komitéen som er ansvarlige for 
alt det (halv) faglige som skjer i linjeforeningen. 
løpet av semesteret arrangerer vi i Fagkom 
quiz 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.

Redaksjonen:
Redaksjonen er komitéen for alle de indre 
ordsmedene, illustratørene, fotografene, kryssord-
lagerne, sladrekjerringene, grafikerne og/eller 
kakebakerne som bor i dere. Som den ubestritte 
kongen på kakehaugen koser Redaksjonen seg 
når de lager avisa Vitnemålets fem årlige utgaver. 
Dessuten trenger Redaksjonen ivrige sjeler som er 
interessert i å lage podcast slik at vi kan få podcastet 
Meldingsboka ut av produsksjonslimbo.
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Kontkom:
Kontorkomitéen er den gjengen som 
har ansvaret for at vårt kjære kontor 
er et bra sted å være med tilgang på 
kos, god stemning, kaffe og te. Under 
tvilsom ledelse av Eirik «Kontorsjef» 
Runshaug trakter medlemmer av 
komitéen kaffe når det trengs, handler 
inn kaffe hvis det er tomt og rydder 
om det er rotete. Ellers sitter man 
der og chiller. Alle er velkommen på 
kontoret, men kan kun åpnes av medlemmer av en eller flere av Spanskrørets 
komitéer. Fremtiden for Kontoret og komitéen er spennende. I den siste tiden har 
Spanskrøret fått støtte fra Sit og Jubileumskomitéen til å forbedre kontoret, så om 
du har gode idéer og villig til å hjelpe å bringe dem til live, må du ikke nøle med 
å søke kontorkomitéen!

Idkom:
Idrettskomiteen har ansvaret for organiseringen av Spanskrøret’s idrettstilbud. 
Dette gjelder fotball, innebandy, håndball, 
sjakk og TURlur. I tillegg til å drifte de 
ulike idrettstilbudene arrangerer vi også 
andre sportslige arrangementer slik som 
ulike turneringer, og koietur på høsten. 
Idrettskomiteen er åpen for alle som kunne 
tenkt seg å bidra til å opprettholde det 
sosiale miljøet i Spanskrøret gjennom idrett 
og fysisk aktivitet!

Kjelleren:
Realfagskjelleren, eller bare «Kjelleren» som det gjerne kalles, er et utested for 
studenter. Kjellerstyret består av frivillige studenter fra Spanskrøret, Delta, 
Volvox & Alkymisten og Online, som sammen drifter Kjelleren. Realfagskjelleren 
holder åpent hver fredag i løpet av semesteret, i tillegg til at det arrangeres 
andre arrangementer som Kråkelurøvinger, Luremusøvinger, strikk & drikk, 
FestFørBarneTV, quiz med mer. Realfagskjelleren startet opp i 2001, men ble stengt 
i 2016 samtidig som de andre kjellerne 
på Moholt på grunn av brannsikkerhet 
i lokalene. Etter å ha driftet kjelleren 
sammen med de andre Moholt-kjellerne 
i den gamle barnehagen på Moholt, fikk 
Realfagskjelleren endelig åpne igjen i 
nye lokaler i Herman Krags veg 12 til 
fadderperioden 2018.
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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/

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. 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.

LURDO!
LURDO! er spanskrørets brettspillklubb. Vi har faste brettspillkvelder hver 
måned, hvor vi tar med alt mulig av spill. Vi spiser masse kake, drikker kaffe og 
koser oss gløgg. Styret vårt består av syv ildsjeler, og 
vi gjør alt hva vi kan for å ha mest mulig kos gjennom 
studieåret. Atm leker vi oss med mange ideer om det 
kommende semesteret. Vi gleder oss til å se dere nye 
LURinger, og håper mange av dere vil være med å 
overspise kake og spille langt ut på natt med oss.
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Kråkeluren:
Kråkeluren er Spanskrørets  offisielle, uoffisielle mannskor. Som LURingenes 
karsligste kor kommer du i Kråkeluren borti LUR-kompaniets koseligste 
klossmajorer. Som kor er det på sin plass at vi samles en gang i blant for å tralle 
litt i muntert lag, som er en flott måte å bli kjent med gutta krutt fra alle LURs 
årstrinn.

Kråkelurens viktigste agenda er å være en sosial samlingsplass for alle 
LURinger med utovertiss, og det sies at man kan høre kråkenes kra på enhver 
begivenhet hvor man kan fylle koppen med litt läsk. Det har seg heldigvis slik 
at Spanskrøret arrangerer mange av disse. På disse samlingene tar vi også turen 
opp på scenen slik at resten av linjeforeningen kan beskue våre multimodale 
uttrykk. Kråkelurens opptrender har blitt beskrevet som «et bilkræsj, man 
klarer ikke helt å ta øynene vekk» og man kan alltid forvente stående applaus!

Før disse begivenhetene bys det alltid på vors av ypperste klasse, der vi som 
oftest samles for å finne ut hva vi egentlig skal gjøre på scenen. Når Spanskrøret 
ikke har egne arrangementet å by på, slår vi til med våre egne som Lavvotur, 
Julebord og Kråkelurens Internasjonale Kråkekonferanse. I tillegg er du, ja 
akkurat du, så heldig at du har blitt med i Spanskrøret det herrens år 2019 og 
har dermed muligheten til å bli med å feire Kråkelurens 5års Jubileum!

Vi har kun to opptakskrav for å bli en fullverdig kråke: ha en penis og ha en 
stemme. Kråkeluren er summa summarumba en lavterskel gruppe karer som 
liker å ha det gøy i godt lag!
Post Scriptiss: Legg til Kråkefar Tørst på facebook og følg gjerne Kråkeluren på 
instagramen.

Kråketinget
Bakerst fra venstre: Per Sebastian Alnes-Svae, Pål Ivar Sigursen, Rolf Klokkerengen, Ferdinand T. Marnburg, Eivind Sunnfør, Morten Nygård
Fremst fra venstre: Jonas Eide, Oskar ”Osker Olser” Olsen
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LURemus:
Vi er en god gjeng med LURs blideste jenter som samles titt og sjelden for å 
drikke, prate, le, danse og kanskje synge litt. For vi er nemlig et kor på papiret. 
“Øvingene” er en gylden mulighet til å treffe andre LURinner på kryss og tvers 
av fag og trinn.

Når månen står mot nordøst og Venus 69° sør, liker vi å vise oss frem. Merkelig 
nok har Spanskrøret ofte arrangementer når dette fenomenet oppstår. Mot 
slutten av kvelden entrer vi scenen på et tidspunkt hvor talent er av mindre 
betydning og samtlige er mindre kritiske enn til vanlig - til stående applaus, 
det er stas. 

Vi arrangerer vors hvor alle er invitert - enten du er med på litt, mye eller 
ingenting fra før. I tillegg har vi ulike festligheter og sprell for alle som vil 
med! For eksempel ROSATUR på høsten, PIP PIP BALUBA på våren og alt fra 
kosekveld til vors innimellom der!

110 % lavterskel            0 % seriøst             69 % kos
  

Eneste regel for å bli med er at man har innovertiss, liker å ha det gøy og er 
inneforstått med Kardemommeby-lovens mange paragrafer. 

PSSSSSSST: legg til Musemor Musen på facebook og følg @spankyluremus på insta ;)
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VEIEN VIDERE...
30. august - 

Infomøte og fest med revyen

6. september - Opptakstur

21. september - Immball

28. september -
Kråkelurens Julebord


