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LEDER
Velkommen kjære leser, til en ny og variert utgave av Vitnemålet. Mens
du leser denne håper jeg du er plassert et sted godt inne i semesteret,
mellom rapporter, praksis, øvinger eller annet arbeid. hva er vel bedre
midt i alt dette enn å ta en velfortjent pause med et ferskt Vitnemål og
en kopp kaffe (eller annet om du foretrekker det).
I år er vi så heldige at en av våre undergrupper, Spanskrøret idrett, feirer
10 år, dette må selvfølgelig markeres. I den anledning har de i denne
utgaven fått midtsiden og en tilhørende tekst for å sette lys på aktiviteten de driver med. de fant frem noe av dette som de har med på bildet.
Resultatet og en mulighet til å bli kjent med denne fine gruppa kan du se
midt i dette tidsskriftet.
Denne utgaven inneholder alt fra et tilbakeblikk fra deler av fadderuka
og immball til en anmelelse/test av det nye identtesarealet vårt i U2 (!!!).
Og innimellom dette, i kjent Vitnemålet-stil, mye fjas. Det er nærmest
umulig å prate om året 2020 uten å nevne den pågående pandemien, og
den måtte neturligvis få litt oppmerksomhet. Husk på at folk kan bli ensomme i denne tiden, med karantener, avstand, digitale forelesninger og
minimal sosial kontakt. Husk derfor fortsatt på å ta vare på hverandre, ta
en telefon til bestemor, send melding til en stuievenn, spør hvordan det
går, og vær der for hverandre.
Virtuelle klemmer, litt på avstand
Elida Kristine Engeseth, Bibliotekar
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Hjemme hos Erle Reiten Almåsbakk

Tekst og foto: Stian Nygård, Talha Tariq og Sunniva Klakegg
Det var en gang tre brisne og glade luringer som skulle til Møllenberg for å bli kjent med den nye elevrådsrepresentanten. Ved en
koselig restaurant med skiltet «vi bringer hjem mat» blir vi møtt
av en smilende Erle. Hun tar oss med inn en bakgate og opp en
sjarmerende trapp, der uteområdet minner ekstremt om Syden.
Leiligheten hennes er varm, lys og fin. Den er pyntet med planter
og det dufter av brennende duftlys i flere rom. Etter å ha vasket
hendene våre gir hun oss en hyggelig omvisning, før vi setter oss
ned i sofaen der hun har servert
oss deilige brownies og druer.
Erle er ei svært sjarmerende jente,
og det er enkelt å prate med både
henne og romkameraten hennes
Maja. Her kommer et lite utdrag fra den koselige kvelden.
Litt om Erle
Hvem bor du sammen med?
«Jeg bor sammen med Maja, som jeg har kjent siden ungdomsskolen. Vi møttes også gjennom både håndball og fotball. Det var
vel likevel ikke før på videregående vi ble ordentlig kjent da Maja
først trodde jeg var skummel». Maja forteller oss at dette var på
grunn av det sterke konkurranseinstinktet Erle har, spesielt da i
idrett.
Har dere noen utfordringer i leiligheten?
De er enige om at det er veldig lite krangling, Erle sier hun er rotete av seg, men Maja synes det er greit så lenge Erle holder rotet
på sitt rom. De skulle likevel ønske de fikk mere tid sammen, da
de begge er travle jenter.
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Hvorfor vil du bli lektor?
«Ehhh.. ojj.. Flere lærere har sagt til meg at jeg burde bli det. Jeg er
likevel glad jeg prøvde noe annet først, da jeg gikk kriminologi i
Oslo i fjor.» Erle er 99er og dro på backpacking året før hun begynte på kriminologi. Vi får også vite at både moren og faren hennes
er lærere, i tillegg til at hun har en bror som studerer lektor i idrett.
Hva med når du var liten, hva ville du bli da?
«Sånn litenliten (?) ... Da ville jeg bli håndballspiller.» Venninnen
trodde også hun kom til å bli det og sier at Erle er veldig flink. Vi
får videre vite at Erle er håndballtrener nå, men at hun dessverre
ikke har tid lengre til å spille selv.
Hvor fort klarer du å chugge en halvliter øl?
«Ganske fort.» I og med at Erle skal kjøre bil senere på kvelden for
å mate katten sin har vi tatt med en Litago med banansmak(digg!!)
hun kan overbevise oss med. Resultatet blir på kjappe 17 sekunder.

Hva er din største skrekk?
«Jeg hater å fly! Jeg hadde også en periode der jeg var redd alle lyder, på
grunn av TrueCrime-podden. En gang overnattet jeg og to venninner
i en campingvogn i Australia, også hørte vi plutselig en lyd. Jeg gikk ut
for å sjekke og fant ut at det var en struts. Jeg sprang tilbake til campingvognen, men der inne satt det en mann som så på meg med et intenst
blikk og et bredt, litt creepy smil. Jeg tenkte jo med en gang at han hadde
drept venninne mine, så jeg hylte ... og han hylte. Plutselig kom en dame
frem som også hylte, og det var da jeg skjønte at jeg hadde gått inn i feil
campingvogn....»
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Tips&trix fra Erle
Har du en lifehack?
«Pusse tenna samtidig som du dusjer»
Har du noen tips til hva man kan gjøre i karantene dersom en lignende
situasjon blusser opp igjen?
«Gå tur og ikke øve til eksamen. Jeg prøvde også å lære meg spagaten.»
Vi er så heldige at vi får se dette, og det er virkelig imponerende.
Har du noen guilty pleasures?
«Se på Gossip Girl og spise pulverpadder». Maja skyter inn at det også er
å drikke masse Pepsi Max. Hun leder blikket opp til kjøleskapet der hun
viser oss en ganske tom 8-pakning med Pepsiflasker som ble kjøpt for
ikke særlig lenge siden.
Litt om valget
Du har jo blitt valgt som elevrådsrepresentant for Spanskrøret, hvordan
gikk valget og var det en hard kamp om stillingen?
Både Erle og Maja ler. «Jeg var så dårlig, det var jo Trønderfest dagen før!
Jeg skulle egentlig komme hjem tidlig, men det blei jo kjempeseint. Jeg
våknet og spøy på morgenen. Jeg skulle egentlig ikke dra på eleverådsmøtet, men så dro jeg likevel. Jeg spydde også i noen busker på veien
bort dit. Under møtet satt jeg bare og skalv, også fikk jeg en melding der
noen lurte på om jeg skulle stille. Jeg hadde jo egentlig ikke tenkt å stille,
men så ble jeg jo benka, og da turte jeg vel ikke å si nei»
«Ååå nå blir pizzaen brent!!» kommer det plutselig fra Erle
som skynder seg til ovnen og tar ut pizzaen. Det er godt
noen passer på.
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Fuck, marry, kill Spanky styret?
«Jeg kjenner jo best Ole, så han ville jeg drept. Det må være utrolig gøy å
være gift med Ninni ... Fucke Eirin, hun er sikkert litt gærn.»
Må du tisse nå?
Svarer bestemt: «Nei»
Har du noen sexleketøy?
«Ikke her, det ligger hjemme». Vi som er på besøk konkluderer fort med
at det kanskje ikke er på grunn av katten hun skal hjem senere på kvelden ... (?)
Ville du helst spist en sjokolade som smaker bæsj, eller en bæsj som
smaker sjokolade?
«Ingen sier vel sjokolade her??»
Vil du se Stian flashe?
«Flashe hva?!», sier hun mens hun fniser litt

Andre ting som er nyttig å vite om Erle er at hun er «veldig singel»,
engasjerende, inkluderende og aktiv! Vi takker for at vi fikk komme på
besøk, det var virkelig trivelig!
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DU VIL IKKE TRO HVA FOLK TENKER OM
LURS-IDENTITETSAREAL!
Tekst og foto: Eirin Haugsvær Monsen

Den 7. september 2020 åpnet
LURs-identitetsareal, et krypinn
i U2 i Realfagsbygget. “Arealet”
består av et større studierom,
med corona-plass til 20 og et
kjøkken med plass til 4. Hver dag
har et klassetrinn fus på dagen,
men det er i grunnen lov å stikke
innom hvis det er plass. Oppmøte
registreres i et fargekodet excel-ark. Her kan du sitte å jobbe med
skole eller catche-up med venner og bekjente. Jeg skal i denne teksten
sammenfatte de generelle oppfatningene av LURs-identitetsareal.
Navn: Alt for langt. Med sine ca 9
stavelser vil det ta deg mellom 3-4
sekunder å spørre en medstudent
om de vil bli med på identitetsarealet
(Typ: Hei! Vil du bli med på LURSidentitetsareal?). Kortere navneforslag
jeg har plukket opp er navn som
“Lektorland” og “Lærerværelset”, hvor
jeg synes begge ligger godt i munnen.
SFO er også blitt brukt om arealet på kveldstid.
På den andre siden høres det veldig klokt og voksent ut å studere på
identitetsarealet, og navnet gir inntrykk av at dette virkelig er en plass
for alle LUR-studenter. Det er trygt å god å vite at man er en del av en
større gruppe-identitet.
Beliggenhet og størrelse: Kontoret tatt i betraktning ble jeg overrasket
over hvor stort identitesarealet er. Det at det også ligger i Realfagsbygget
(bygget over alle bygg) er et stort pluss. Fasiliteter som toalett og kantine
er i respektabel gåavstand og det er lite å utsette på dette. At arealet
ikke er plassert i et obskurt bygg eller høyt oppe i etasjene gjør stedet
tilgjengelig for folk som bare stikker rett innom.
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Vibes: I begynnelsen var det flere som hadde litt av hvert å utsette på følelsen av identitetsarealet. Skulle man gjort tankeesperimentet å beskrive en person med identitetsarealets identitet, hadde det vært en stille,
gråkledd eksamensvakt. For rommet hadde unektelig et “Sluppen”-preg,
der man sitter stille og kaldsvetter. Den siste tiden har identitetsarealet
begynt å bli mer U1-aktig, lektorenes tidligere foretrukne studieareal.
Dette er selvfølgelig til alles glede, da den koselige “alle-hjelper-allemen-de-færreste-forstår-egentlig-noen-ting”-vibes’en man er blitt så
vant til også er å oppleve på identitetsarealet.
Lektorer har lenge vært litt misunnelige på alle andre “land”, store
kontor og felles lese/myldreplasser. Identitetsarealet er viktig for å holde
kontakt med folk på tvers av fag og klasser, samt motivasjonen til å
komme seg ut og opp (og så ned i U2) på en traust høstdag/vinterdag/
vårdag. Flere bruker allerede arealet hyppig, og gir rommet høy score på
en skala fra 1-10 (jeg hørte en som sa 9, liksom).
HIPP HURRA FOR IDENTITETSAREALET!
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Poesi på side tri
Tekst: Ingrid Fodstad

Gode, gamle dager
Vi drar vel på byen i kveld?
Hår og sminke, ja alt er på stell
Klubben er åpen og alle er klare
Denne natta, den må bare vare
Vi danser, vi shotter, vi lar det klikke
Ord som avstand eksisterer ikke
Svetten renner, men du får en klem
Kjærlighet er viktig, ikke glem!
Tjo og hei, på toppen av rus
Smiler bredt, til LURemus
Øl og vin, ja smak på min
Fra jentedoen et: «Hvorfor er du så fin?!»
Det er over midnatt, Bodegaen kaller
Vi løper ned, et par av oss faller
Omringet av gutter, hæla i taket
Du ser en søt, du har lyst til å smake
Du våkner opp, hva skjedde i går?
Hodet banker og stemmen er sår
Men vent nå litt, du finnes ikke skitten
Det var visst en drøm, fuck covid-19
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Bendiks rant

Tekst: Bendik Løvlie
Det er få ting her i verden som provoserer meg nevneverdig. Til tross
for at vi lever på en planet hvor presidenter er oransje, pandemier
herjer, og hvor Dragvoll fortsatt eksisterer, har jeg alltid vært innstilt på
å fokusere på de lysere sidene ved tilværelsen, og på å beholde troen på
det gode i mennesket.
Men det er én ting som får meg til å tenke at menneskets evolusjon har
stoppet opp.
Lua. I årtusener har det kjente og kjære hodeplagget varmet ørene til
mennesker gjennom vindfulle høstdager og kalde vintre. Lua var et
ukomplisert og ærlig plagg, kanskje ett av de fineste plaggene som fantes. Men en dag var det en irriterende drittsekk som fant ut at de skulle
brette opp kanten på lua slik at den ikke lenger dekket til ørene deres.
Det var der menneskets historie begynte å bevege seg i feil retning. Jeg
vil nå lede en saklig og objektiv diskusjon rundt dette idiotiske fenomenet (uten personangrep).
Mennesker/psykopater som går med lue som ikke dekker til ørene kan i
hovedsak deles inn i tre kategorier:
1)De som fryser på hodet
2)De som har gjort et bevisst motevalg og mener at lua kler dem
3)De som vet at lua ser tåpelig ut, men som går med den uansett

11

La oss først ta for oss dem i kategori 1. Hvis du befinner deg i en situasjon hvor du er kald på hodet, da er du faktisk kald på ørene også. Hvis
ikke, har du en form for nervesykdom i ørene, og bør oppsøke lege. Si
kroppen din funker som den skal; det
er kaldt ute, og du fryser på hodet
og ørene. Hva gjør du da? Om bare
det fantes et plagg som kunne løse
problemet… Vent!. En helt vanlig
lue kan være løsningen. Lua holder
hodet og ørene dine varme når det er
kaldt. Det er luas funksjon. Ved å ta
på en vanlig lue som dekker til ørene,
slipper du å fryse. Du tar ikke lua på
bare på hodet, for du fryser garantert
på ørene dine også. Så hvis du mener
at “jeg fryser på hodet” er årsaken til
at du går med lue som ikke dekker til
ørene, da lyver du.
La oss nå ta for oss dem i kategori 2, de som mener at lua kler dem. Og
til dere ønsker jeg bare si én ting: Nei, du kler den absolutt ikke. Du ser
tåpelig ut. Du frastøter potensielle livspartnere. Ikke gjør det. Slutt. I
tillegg har du glemt noe du skulle ha lært i barnehagen, nemlig den klassiske barnesangen av Margrethe Munthe, “Nei, nei, gutt”. Man skal ikke
ha på seg lue innendørs, det kalles folkeskikk. Hvis du hadde dukket
opp i stua til Margrethe Munthe med den stygge lua di, hadde hun ledd
av deg. Ikke fordi situasjonen var morsom, men fordi du ser tåpelig ut.
Deretter hadde du blitt slått med spanskrør, blitt sendt på mentalsykehus
og lobotomert, for det var slik folk som deg ble behandlet før i tiden.
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Å ha på seg lue som ikke dekker til ørene er som å sykle uten hjelm,
med sykkelhjelmen hengende på styret. Det ser fryktelig dumt ut, og
du kan utsette deg selv for en hjerneskade hvis det skjer en ulykke. Det
som skiller syklisten fra personen med lua, er at syklisten ikke har fått
en hjerneskade enda. Når andre mennesker på gata får øye på personen
med det selvgode gliset og den alt for høye lua, blir også deres kognitive
evner redusert, fordi plagget blir brukt på en fordummende feil måte.
Det er ingen som går rundt og skryter av motesansen til incels med
fedora, men de har i det minste fått med seg riktig måte å bruke hodeplagget sitt på.
De som hører til i kategori 3 er allerede enig med alt som har blitt skrevet over. De går i så fall med lua slik kun for å plage andre, som strider
mot kardemommelovens første paragraf. Makan til lavmål. Ta på lua
ordentlig, eller ta den av. Hvis du fortsatt mener at du ser bra ut med
lue som ikke dekker til ørene, eller av noen som helst annen grunn har
lyst til å gå rundt med lue som ikke dekker til ørene, les gjennom denne
teksten på nytt, helt til du har kommet til fornuft.
Luer som ikke dekker til ørene burde gjøres ulovlig. Ytringsfriheten har
gått for langt.
Varme klemmer,
Bendik
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SPANSKRØRET ID

DRETT 10 ÅR!!
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Gastronomisk Gira
Tekst: Ferdinand Marnburg

Velkommen tilbake kjære leser til vårt første Vitnemål etter
lockdown. I motsetning til 80% av folk på pinterest begynte jeg
ikke å dyrke en surdeigstarter på kjøkkenbenken min når vi satt
i karantene. For min del var det mitt gastronomiske ferdighetssett som ble dyrket. Tenkte dermed at det var på tide at jeg delte
noen generelle kokkeleringstriks med dere, så dere og kan få en
mer gastronomisk hverdag. Til å begynne med vil jeg ta for meg
min verste fiende når jeg begynte å bli glad i å være på kjøkkenet:
sausen!
En god saus kan redde de mest middelmådige middager, og selv
om Toro-posen ofte kan gjøre susen er det aldri dumt å ha muligheten til å tilpasse selv. Grunnsteinen i de fleste sauser er består
av smør og mel. Ta først å smelt smøret i en kjele. Om du skal ha
en brun saus lar du og smøret koke til det blir nøttebrunt. Visp
deretter inn melet til det er en deigete masse. Legg så til væske
gradvis mens du visper sammen mellom hver helling. Væsken
du tilsetter har mye å si for smaken, så bruk gjerne fløte og/eller kraft. Pass på at blandingen er jevn hele tida så det ikke blir
noen klumper i sausen. Så er det bare å smake til med hva en du
ønsker at sausen skal smake!
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Hva om du nå har dummet deg ut, og sausen har blitt for flytende? For guds skyld, ikke bare hell oppi mer mel. Da ender du fort
med klumpete saus eller melete smak. Det du her skal gjøre er å
lage en jevning! Hvordan lager du en jevning, spør du? Det fine
er at det har du alt gjort! Jevning er, rett fra definisjonen, en blanding av fett og stivelse. Som smør og mel. Så en mulighet du har
er å lage en ny jevning i en annen kjele og så løse den forsiktig
opp i sausen. En mindre slitsom løsning er å lage en kaldjevning
ved å løse opp maisenna i vann, som du så kan hele oppi sausen.
Så nå som du har basisen på plass, her er noen måter du kan
bruke den i praksis:
1. Det nærmer seg jo jul, så en brun saus laget på ribbekraft og
fløte slår jo sjeldent feil.
2. Om du steker litt oppkutta sopp og legger det ved en lys
saus med fløte, er du litt krydder unna en god soppsaus.
3. Fløtesaus med parmesan. Håper jeg ikke trenger å utdype
hvorfor du vil ha dette på pastaen din.
4. Det du liker. Ingen andre har de smaksløkene som du har,
så ingen andre vet bedre hva som faller i smak enn deg selv.
Prøv deg fram og oppdag din helt egne perfekte saus!
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Spanskrøret idrett ble stiftet den 21.02.2010 og har nå blitt 10 år. Det er
utrolig gøy å se hvor mye vi har vokst hvert år og hvor mange som engasjerer seg frivillig for å skape et inkluderende miljø med glede, vennskap
og ikke minst et vinnerinstinkt i verdensklasse. Spanskrøret Idrett har
tilbud som fotball, innebandy, håndball, tur, volleyball, sjakk og løping.
Likevel prøver å vi finne nye idretter som folk kan være med på å kose
seg med i studenthverdagen.
Dette 10-års jubileum ble feiret med Amazing Race der deltakerne prøver å komme til poster og hvis de klarer øvelsen får lagene en ledetråd
til neste destinasjon. Laget som kommer frem til siste destinasjon først
får ikke bare applaus, men får også Spanskrørets Idrett egen pokal.
Løpet startet med at hvert lag ble sendt rundt til ulike severdigheter
og måtte ta med et bevis på at de hadde vært der. Etter de hadde klart
fikk laget en konvolutt med et hint som førte som videre til neste sted.
Lagene ble sendt videre til der det spilles Håndball EM for damer i 2020.
Her skulle laget vise frem volleyball skills for å komme videre til neste
post. Neste post var jobbplassen til Nils Arne Eggen og her skulle laget
samarbeide om å heade en ball i en bøtte og etter man hadde klart det
kunne man tar turen til en «Høy- Skole- Park» for å kaste tennisballer i
en bøtte. Bøttene var av forskjellig distanse og man fikk mer poeng for å
treffe de lengst unna. De som klarte det ble sendt videre til NTNUs største pendel, så til NTNUIs idrettsplass og til slutt videre til Trondheims
gamle marine anlegg.
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Her skulle lagene gjennom en innebandystafett og når de klarte det ble
sendt videre til for å få en kulturopplevelse av ekte Trønderrock. Her
var konvolutten godt gjemt og man måtte spørre en av de som jobbet i
resepsjonen om de hadde en konvulutt. Øyene mine lyste opp når de sa
de hadde en. Noe jeg syntes var sinnsykt kult. Det neste hintet tok oss
til «NOT The Dark Side of the moon» for å løse sjakkoppgaver. Her ble
du testet i om du kunne sette motstanderens konge i sjakk i ett eller to
trekk. Bare de smarteste gruppene kom videre herfra og ble ført videre
til «Bambi’s lille kaninvenn» og til slutt opp til Trondheims festningsanlegg.
Vi gratulerer Pål Ivar, Stian, Mathias og Per som klarte å løse disse oppgavene på en kreativ måte og hadde kondis nok til å løpe fra resten av
lagene.
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5+1 på opptakstur
Tekst: Ferdinand og Christer
1. Hva heter du?
2. Hvilke fag tar du?
3. Hva er ditt beste minne fra fadderuka?
4. Hvorfor søkte du lektor?
5. Hvem hater du mest etter opptaket?
5+1. Hvilken fadder ville helst hatt som dine faste karantenepartner?
1) Thea Toll Engebretsen
2) Matte og Kjemi
3) Hage til hage
4) Lenge hatt lyst til å bli lærer og fant ut på VGS
at jeg var god i realfdag
5) Svein og Mats
5+1) Saule

1) Maharan Thiru
2) Matte og Kjemi
3) Blei borte, husker ikke!
4) Liker godt å snakke med mennesker, tror barn
og unge har godt av noen som er åpne
5) Ferdinand
5+1) Ferdinand

1) Amalie Stensvoll
2) Matte og Kjemi
3) Hybel til hybel
4) Synes det er givende å lære bort og syns det
virka spennende med realfag
5) Deg! (Ferdi)
5+1) Må jeg velge!? Hedda
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1) Joakim Pettersen
2) Matte og IT
3) Scavengerhunt og
”The Aftermath” (De som vet, de vet!)
4) Hatt mange gode og dårlige lærere og syns
det er gøy å jobbe med mennesker
5) Hva het han, Sersjanten? Svein Ove!!!
5+1) Dave, uendelig underholdning!

1) Malin Stensåsen
2) Kjemi og Biologi
3) Alt det sosiale, til tross for Corona
4) Fikk et bra inntrykk av det sosiale i Spanskrøret
5) Svein!
5+1) Tore-Andre

1) William Marleau
2) Matte og IT
3) Mange gode minner, men kanskje bare det å
kunne samle en gjeng og spille volleyball ute.
4) Fordi jeg ville ha en jobb hvor man kunne ha
mye kontakt med mennesker og ha innflytelse på
ungdom
5) Var ikke så glad i den kjolen til Ferdinand
akurat
5+1) Hallvard
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Immball 2020

Tekst: Olav Magnus Knutsen
Etter en vellykket fadderuke utenom det vanlige var det usikkerhet rundt
hvorvidt Covid-19 hadde gjort et comeback på vår elskede by, men slaget var
tapt for viruset for denne gang, og Trondheim troner som studentby over Oslo
og Bergen i bruk av smittevern (enn så lenge). Med Covid ute av bildet ble 19
september en passende dato å feire et nytt kull med fadderbarn.
Omsider kom lørdagen alle ventet på. Det har blitt rapportert om vorspiel som
startet så tidlig som kl 14:00. Med andre ord var det en ivrig, og ikke minst
beruset forsamling som møtte opp på Thon hotell kl 19:30. Innlosjeringen
måtte skje puljevis for å unngå en en-meters kø helt til torget fem minutter
før programstart. Videre ble man henvist til bordene man skulle tilbringe
resten av kvelden ved, førsteklassingene i front, og veteranene litt lenger bak.
Fortsettelsen av kvelden kan inneholde visse feil på rekkefølge hendelsene
hendte i og mangle noen detaljer grunnet et litt høyt alkoholinntak på
undertegnede.
Når alle omsider har kommet på plass ønsker
kveldens konferansierer, Erle og Maha, om lag
100 studenter godt velkommen. Deretter var
det duket for en helt fantastisk middagsbuffet.
Til tross for at buffeer har vært utelukket
tidligere under pandemien, ble det gjennomført
denne kvelden hvor hvert bord fikk forsyne seg
i tur og orden. Mine kondolanser til bordet som
fikk forsyne seg sist. Etter at samtlige studenter
hadde forsynt seg med nok mat til at de følte
de hadde tjent igjen de 400 kronene de hadde
betalt for å være med på ballet, kom det noen flotte innslag fra Lurveleven
som tilfredsstilte et hvert øre.
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Etter Lurvelevens opptreden var det tid for taler. Vi fikk blant annet rektors
tale fra Morten, fadderbarnas tale fra Erik og faddernes tale fra William. Taler
som mimret tilbake til en spektakulær fadderuke og motiverte forsamlingen
til et nytt skoleår. Når talene var talt var det opptredener fra Luremus og
Kråkeluren som sto for tur, og det store spørsmålet var: Hvordan kan disse
opptredenene følge opp etter at selveste Lurveleven satte standarden for
kvelden? Svaret er enkelt, en god mengde alkohol. Musene og Kråkene leverer
noen solide forestillinger som tar stemningen til et nytt toppunkt. I løpet av
ballets siste time, hvor det normalt danses swing, blir det heller sunget en hel
rekke rungende takke-skåler for å hedre alle som har vært med på å gjøre
arrangementet så bra som det ble. Ved midnatt ble arrangementet lovpålagt
avsluttet, men for de som ikke hadde fått nok av
fest og andre ablegøyer, så levde kvelden videre.
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Hybel-til-hybel 2020
På redaksjonen/webkom sin hybel i år, fikk alle fadderguppene i oppdrag å lage et kreativt bilde med hjelp av det de fant rundt seg. Gruppene fikk frie tøyler og ca 5 minutter og måtte så klart følge smittevernreglene og holde en meter avstand.

24

Hva er den egentlige sannheten bak koronaviruset?
Tekst: Siri Eskeland

Teori 1: Vaksiner er den nye oljen og Erna er utro.
I 2017 ble det kjent at Angela Merkel, Bill Gates og vår egen
kjære Erna investerte 4 milliarder kroner til å lage vaksiner mot fremtidige epidimer Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)
ligger i Oslo og er ifølge Wikipedia en nøkkelspiller for å vinne racet om
å finne en vaksine mot Koronaviruset (1). Et kommentarfelt på facebook
hevder at Bill Gates tok patent på viruset allerede i 2015, siden da har
visst at 65 millioner mennesker vil dø var viruset. Og det er antatt han
alene tjener rundt 70 milliarder på dette (2). Men i dag (7. oktober 2020)
publiserte nettavisen.no at oljefondet er brukt opp (3). Teorien er dermed at Erna Solberg er utro mot Sindre, med selveste Gates for å sikre
den norske velferden videre. Først skal hun tjene neste års statsbudsjett
ved å selge koronavaksiner, deretter saksøke Bill Gates for en rekke #metoo-saker.
Teori 2: Anne Borg går for verdensherredømme
NTNU er en viktig grunn til at vår kjære by Trondheim er den
første i landet til å få 5G nett (4). Men forskning viser at utbyggingen av
5G nettet, er tett knyttet opp mot koronasmittetall, ifølge et enkelt google søk og ymse kommentarfelt på Facebook. Det viser seg at viruset er
noe myndighetene har funnet på for å skjule effektene av 5G nettet, som
visstnok skal være død og fordervelse. Fadderukene gikk som en drøm,
og null smitte, men nå har det tatt seg opp, og hver dag er det nye tilfeller blant studenter, og flere og flere havner i karantene og blir bannlyst
fra campus. Hvilke konklusjoner kan vi trekke av dette? Jo, da Campus
var tomt i sommer ble det installert 5G-sendere rundt omkring i auditorier og på lesesaler. Som faktisk.no har sjekket er det bare tull at disse
senderne fører til død og fordervelse (5). De sender derimot ut signaler
som påvirker nevronene i hjernen, slik at alle valgene vi tar bidrar til at
Anne Borg om 10 år kan nå målet sitt om å oppnå verdensherredømme.
Referanse:
(1) Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. (u.å.). I Wikipedia. Hentet 8.10.20 fra https://en.wikipedia.org/wiki/Coalition_for_Epidemic_Preparedness_Innovations
(2) Kilde mangler. Jeg fant på dette tallet fra eget hode, men det virker rimelig.
(3) Blaker, Magnus. Regjeringen advarer: Oljefondet er i praksis brukt opp. (07.10.20) I nettavisen: https://
www.nettavisen.no/okonomi/regjeringen-advareroljefondet-er-i-praksis-brukt-opp/3424029060.html
(4) Oksholen, T., Furberg, K. Trondheim blir første storby med 5G i Norge. (27.03.20) I Universitetsavisa:
https://www.universitetsavisa.no/nyheter/2019/03/27/Trondheim-blir-f%C3%B8rste-storby-med-5G-i-Norge-18745644.ece
(5) Molnes, G. 5G har ingenting med korona å gjøre. (25.03.20) Faktisk.no. Hentet fra: https://www.faktisk.
no/artikler/XZv/5g-har-ingenting-med-korona-a-gjore
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Verdens beste studentjobb
Tekst: Bendik Løvlie

I august offentliggjorde Institutt for matematiske fag på Innsida at
de hadde ansatt en studentassistent med oppgave å servere kaffe,
te og kakao til ansatte og studenter på lunsjrommet deres i 13.
etasje. Grunnlaget for opprettelsen av stillingen er at ansatte av
smittevernhensyn ikke skal trykke på kaffemaskinen.
Stillingen innebærer å ta imot ansattes bestillinger, og servere ønsket
drikke i en engangskopp til vedkommende. Hvis de ansatte vil
drikke fra en egen kopp, må de først få drikken sin i en engangskopp,
og deretter helle over innholdet i den andre koppen (smittevern).
Studentassistenten jobber på lunsjrommet til følgende tidspunkter:
Mandag: 8-9 og 11-12
Tirsdag: 10.15-12.15
Onsdag: 8-9 og 11-12
Torsdag: 12.15-14.15
Fredag: 10.15-11.15 og 14-15
Studenten ble ansatt 17. august,
og dersom stillingen varer frem til
undervisningsslutt 20. november,
vil vedkommende ha jobbet 14 uker
sammenhengende, 10 timer i uken.
Studentassistenter med fullført
videregående skole lønnes etter
lønnstrinn 22, som gir en timebetaling på 159,38 kr. I løpet av dette
semesteret vil IMF altså betale studenten minst 22 313 kr for kaffe
servert i engangskopper. For en fantastisk verden vi lever i!
Jeg vil oppfordre alle til å stikke innom lunsjrommet til IMF innen
oppsatte tidspunkt, for å gratulere denne studenten med å ha landet
verdens beste studentjobb. Som takk får du sikkert en engangskopp
med varm drikke.
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Bilder fra amazing race
Foto: Eivind Sundfør
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VEIEN VIDERE...
07. november - Julekos
17. november generalforsamling
20. desember - juleferie

