ITNEMÅLET
Avis for linjeforeningen Spanskrøret
2. Utgave 2018 - Mai - 7.årgang

Innhold:
4
6
11
12
17
20
22
24
27
28
30
31
34
35

Vårfest
Vitnemålet Tester: Is
Poesihjørnet
Hjemme hos Ola Elfmark
Seriemestere!
Filmanmeldelse
Snapchat
Spanskrørets kor
Bror Helse
Vurdering av Emner
Kake-i-kopp-kake
13års jubileumet
Kryssord
HTV-Spalte

Redaktør

Ferdinand Tomek Marnburg

Redaksjonen
Ida Aksland Møller
Jørgen Sunnvoll
Siri Eskeland
Magnus Eggen
Kristine Skibeli
Hanne Naglestad
Viggo Skarby
Eivind Sundfør

Eirik Runshaug
Eirin Haugsvær Monsen
Anne Margrethe Bosch
Hanna Flikke
Stian Nygård
Tore-Andre Øverby
Eirik Berg
Sveinung Hansen Seltveit

LEIAR
Kjære luringar, det de no held i handa er den nyaste utgåva av
Vitnemålet. Sidan førre gong har det skjedd mykje i vår kjære
linjeforeining.
Kora våre har jobba for å organisere seg, og dei har jammen blitt
så organiserte at dei måtte lage eit til! Korleis kora har rydda
opp i sysakene samt den til no ukjende historia om skapinga til
LURemus kan de lese her.
I tillegg har vi hatt eit heilt fantastisk jubileum saman med
Erudio! Som medjubileumsansvarlig for 13-årsjubileumet har eg
tatt med ein liten refleksjon, både som deltakar og arrangør.
Det har også vore Vårfest, redaksjonen har testa is til 17. mai, vi
har hatt allmøte der vi valde ny HTV og vi har besøkt ein gamal
lektorstudent. Samstundes er alt det forventa også med!
Til slutt skal ein ikkje gløyme eksamen i det heile, som kanskje
er litt teit å skrive kl 5 om morgonen ei veke før eigen eksamen,
menmen. Om dette er ditt avbrekk etter nokre
utfordrande timer, eller om du brukar dette som kvalitetsprokrastinering, håper eg at du koser deg mykje med denne utgåva!
Lukke til med eksamen!
Ferdinand ’Språkkvote’ Marnburg, Bibliotekar

Vårfest

Skrevet av Hanna Flikke
9. mars dundret den årlige vårfesten for Volvox & Alkymisten
og Spanskrøret løs på Sjetne Bydelshus. Temaet for festen var
forskjellig for linjeforeningene, USA for Spanskrøret og Japan
for Volvox & Alkymisten. Studentene stilte opp med kreative
og flotte kostymer, alt fra sushi og Pikachu til donuts og Hugh
Hefner. Vi lar bildene taler for seg selv.

Kvelden bestod av mye latter og moro, med mange
intense runder av stolleken og kåringen av beste kostyme.
Fra Spanskrøret vant Frihetsgudinnen, og fra fra Volvox & Alkymisten vant Papp-Samuraien!
Kveldens aller største høydepunkt var introduksjonen av
Spanskrøret nye kor, LURemus, som ble møtt med stor jubel fra
publikum. Historien bak LURemus kan du lese mer om under
“Kor i Spanskrøret” i denne utgaven av Vitnemålet.
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Vitnemålet tester: Is
Skrevet av: Viggo Skarby og Hanna Flikke

Våren har nå meldt sin ankomst og den store is-spisedagen er her, 17 mai!
Derfor har Redaksjonen samlet seg og dannet et hyggelig, varierende
smakspanel bestående av forskjellige preferanser og allergier! Turen gikk til
REMA 1000, der det var billig is (hurra 50%) men diskuterbart utvalg (eh...
Diplom-Is). Kategoriene er vurdert på en skala fra 0 til 0,5.

Fruttero:
Hypotese:

Kommer til å være sykt digg og smake som frisk sommer!

Pris: 24 kr
Allergivennlig! <3
Syntesefaktor: 0,0
Sommerfølelse: 0,455
Studentvennlighet: 0,02
Totalt: 0,42
Kommentarer:

Utseendemessig har isen en veldig enkel form, og ser litt ut som en Lano såpebar.
Positive sider med isen er at den er creamy og lukter godt, med en frisk smak av kald
mango. Det er godt at den ikke er saftishard, men det holder å spise én (tolk det som
du vil). Redaksjonen syntes ikke den var 24-kronersgod, men i ettersyn kom det fram
til at en vanlig mango koster rundt 30 kroner. Denne isen er derfor et kupp: spar 6
kroner og slipp alt strevet med skrelling, søl og den deformerte mangosteinen!

Chill’n:
Pris: 5 kr
Allergivennlig! <3

Seriøst surt eple:
Hypotese:

Forventer en syntetisk og sur smak, med et minne av barndom.

Syntesefaktor: 0,5
Sommerfølelse: 0,4
Studentvennlighet: 0,5
Totalt: 0,2
Kommentarer:

Isen krever saks for å kunne bli åpnet, og er derfor SERIØST upraktisk. Første kommentar da isen ble skviset ut av forpakningen var “BLÆÆH!”, mens alle trakk seg
unna. Det så ut som 3-åring hadde snytt seg på fatet.
Redaksjonen syntes isen var søt, men savnet en sur smak. Skuff! Isen blir utvannet
etter 2 sekunder, og smaken forsvinner like fort som stipendet. Man suger og suger, og
det er skuffende hvor fort den blir hvit. Vi kom fram til at det beste bruksområdet for
denne isen på sommeren er at den kan legges på pannen når det er varmt.

Rocka Bubblegum:
Hypotese:

Redaksjonen forventer at denne kommer til å smake blæh, med et snev av søtt og syntetisk. Litt som den forrige, bare enda verre.

Syntesefaktor: 0,5++
Sommerfølelse: 0,3
Studentvennlighet: 0,4
Totalt: 0,0
Kommentarer:

Isen har en fin farge men skriker tilsetningsstoff! Her krever også saks eller annet skarp
redskap for å åpne, så denne er også sykt upraktisk.
Smaken kan beskriver med tre ord: ÆSJ, ÆSJ, ÆSJ! Det kom faktiske brekninger fra
vårt smakspanel av denne isen. Redaksjonen har konkludert med at isen er kjærlighetsbarnet mellom Hubba Bubba og dårlig blandet sprit uten alkohol, med ettersmak
av knuste håp og drømmer. Dette er isen for deg hvis du har null selvrespekt og hater
smaksløkene dine! Prisen er det eneste positive med Rocka Bubblegum, så hvis du
virkelig har så dårlig råd anbefaler vi heller den andre Chill’n. Denne isen er kun for
barn og Eirik.
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Sol-is:
Hypotese:

Redaksjonen minner om gode, tidligere erfaringer med denne isen, og vi vet at den er
digg. En av våre allergitestere kommenterer at hun savner isen, mens hun skuler på
resten av smakspanelet.

Pris: 21 kr
Syntesefaktor: 0,25
Sommerfølelse: 0,45
Studentvennlighet: 0,25
Totalt: 0,38
Kommentarer:

Sol-is ser ut som en helt plain sjokolade og vanilje iskrem. Men inne i isen gjemmer det
seg en digg, lilla overraskelse!
I kontrast til den forrige smakingen, er panelet veldig stille mens isen blir spist. Isen
levde opp til forventningene; den var digg! Minner om sommer, sol og klovneisen fra
isbilen.

Royal Hjerte:
Hypotese:

Ut fra forpakningen går Redaksjonen ut fra at isen antageligvis har et hjerte inni, og
passer derfor perfekt for valentinsdagen.

Pris: 26 kr
Syntesefaktor: 0,1
Sommerfølelse: 0,15
Studentvennlighet: 0,01
Totalt: 0,42
Kommentarer:

Redaksjonen ble lykkelig av at hypotesen ble bevist, for isen hadde overraskende nok
et hjerte på innsiden. Men det må legges inn arbeid for å kunne se det (Tips: ikke vær
en weirdo og ta et stort jafs av isen)!
Isen var faktisk veldig god! Sjokoladen var god og fyldig, som kan forventes av en
Royal is, og hjertet var friskt. Isen var ikke for søt, og hadde det ikke vært for at den er
veldig mektig kunne man nok aldri blitt lei av den.

Royal Lakris:
Hypotese:

Panelet har forskjellige forventninger til denne isen,
enten er smaken sykt god eller veldig ekkel.

Pris: 26 kr
Syntesefaktor: 0,25
Sommerfølelse: 0,0 eller 0,025 (Avhengig av hva du definerer som sommer)
Studentvennlighet: 0,01
Totalt: 0,098
Kommentarer:

Redaksjon observerer utseende til isen som mistenkelig med en rar lukt.
Det beste med testen av denne isen er grimasen vår redaktør lagde da han smakte den.
Det salte og det søte fungerer ikke særlig idéelt sammen! Det som kunne vært en god is
med herlig sjokolade, ble ødelagt av lakrisen. Selv for de mest hardbarka laktiselskere
i panelet ble smaken merkelig. Det konkluderes at kombinasjonen av salt og søtt ikke
fungerer og én bit var mer en nok.

Sandwich:
Hypotese:

Dette er jo en klassiker! Alle vet den er god! Det store spørsmålet som stilles av panelet
er hva kjeksen egentlig er lagd av, siden det helt klart ikke er kjeks.

Pris: 23 kr
Syntesefaktor: 0,25
Sommerfølelse: 0,5
Studentvennlighet: 0 (DYR!)
Totalt:0,27562
Kommentarer:

Sandwichen panelet hadde sett for seg var ikke det som kom ut av pakningen. Vi hadde nå kommet såpass langt ut i testingen at isen hadde begynt å smelte.
Likevel smakte isen kjempegodt, og alle var enige om at den var “veldig bra”. Sandwich er jo den tradisjonelle sommerisen som minner alle om barndommen. Våre allergitesteres knuste hjerte tilførte minuspoeng av isen sin totale score.
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Tvekamp mellom Kroneisene!
For å få en mer spennende testing bestemte
smakspanelet seg for en kamp mellom tre ulike
Kroneis av sjokolade varianten. Deltakerne
av denne kampen var: den vanlige Kroneisen,
Rema1000s egne Kroneis, og den laktose- og
glutenfrie Fri Kroneisen.
Hypotese:

Med smaken av Kroneis i tankene, forventet panelet at den vanlige kom til å være best,
Fri kom til å være en god nummer to og Remas is ville være den verste.

Vanlig

Rema100

Fri

Pris

17 kr

5 kr

28 kr

Syntesefaktor

0,05

0,15

0,4

Sommerfølelse

0,4

0,2

0,2

Studentvennlighet

0,35

0,5

0,1

Totalt

0,48

02

0,18

Holdbarheten til de ulike isene var veldig forskjellig. Iskremen til både Fri og Rema1000s is så helt fin ut, mens kremen til den vanlige isen var nesten helt rennende.
Selve iskremen i vår allergivennlige representant var ok, og ble godkjent gjennom sympati. Våre ikke-allergikere merket at det var noe “annet” der. Det ble også kommentert
at den smakte litt tynt. Rema1000s iskrem smakte som prisen skulle tilsi; billig! Det ble
konkludert at isen med den beste kremen var helt klart den vanlige Kroneisen.
Alle isene hadde sjokolade (så vidt), men av ulike typer: den vanlige hadde mye lys
melkesjokolade (god), Fri hadde mørkere sjokolade (lite søt), og Rema1000 hadde en
liten mellomting (meh). Kjeksen til Rema1000-isen var ekkel og myk, mens de andre
hadde en stiv og sprø konsistens.
Vinneren av tvekampen var helt klart den vanlige Kroneisen, og Fri kom som en god
nummer to (nummer en i våre allergihjerter <3). På en solid sisteplass kom Rema1000s
Kroneis, som vi kun anbefaler hvis du vil ha is rett før stipendet kommer!

Vinnere av den store is-konkurransen
1. plass: Diplom-is Kroneis m/ sjokolade
Delt 2. plass: Fruttero & Royal Hjerte

NOREG
Skrevet av: Mohammad Baddour.

På høge fjell, i djupe dalar er landet bygd
Våre forfedre ekte vikingmjød har brygd.
Med eit velfungerande system for trygd
I dette landet vil eg ha det hygd.
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Hjemme hos Ola Elfmark
Tekst: Hanne og Ferdinand

Vi starter vår korte vandring fra gløshaugen opp mot johansvei. På
veien snakker vi litt om det kommende intervjuet, og dermed og intervjuobjeketet. Ola Elfmark er for mange LURinger et kjent navn, noe
som ikke er rart etter hans mange år med høy aktivitet innenfor linjeforening, da også som foreningens rektor! Ola er nå ferdig med studiet,
men i kontrast til studienavnet endte han ikke opp som lektor. Han er
i dag ansatt av NTNU og er forskningsansvarlig ved Senter for Idrettsanlegg og teknologi , også kjent som SIAT.
I døra er det en lystig mann som møter
oss. Selv om vi i vårt hode fortsatt tenker på Ola som en med-LURing tilsier
størrelsen og kvaliteten på rommet vi
går inn til noe annet. Dette er klart en
mann som ikke lever på lånekassens
vilkår! Han tilbyr oss snarest kaffe,
mens han samtidig gjør ferdig et par
mailer som sendes ut til studentene
han foreleser for i EiT. Dette får oss
naturlig nok til å spørre om jobben:
Hvordan endte du opp med å jobbe
for Siat?
”Vel, det begynte jo med masteren,” forklarer Ola. Det har seg nemlig
slik at man ikke kan skrive en master i Aerodynamikk om man kun
følger vanlig LURløp. Elfmar forklarer at han hadde vært innteresert i
Aerodynamikk siden han i mange år har drevet med sykling på europanivå. Han tok dermed tidlig tak i rådgivere for å lufte muligheten
om å ta Aerodynamikk relaterte fag, noe han fikk tilatelse til. Og da
han i fjerde året søkte om å skrive master i ønskeemne fikk han det og:
”(..)Også sa de du kan skrive master hos oss. Fikk og fikk er litt å ta i,
for du har jo gjort alt selv. Har vært på hele veien med å bytte fag til de
som passer med det man har lyst til å gjøre. For det er den største fellen
folk flest går i; de tenker ikke gjennom dette tidlig nok. Så kommer
man til masteråret å tenker, «fuck jeg hadde jo egentlig tenkte å gjøre
dette her,» også ser man på fagfølgen som man har og så er ikke den

tilstrekkelig til å gjøre det man har lyst til. Så da ender man opp med å
måtte gjøre noe annet. Man ender ikke opp med en master i aerodynamikk hvis du ikke har de fagene som skal til. Det er de ikke interesrt i.»
Videre forteller Ola om hvordan dette førte til den jobben han har den
dag i dag:
”I løpet av det siste året, da jeg enda ikke visste hva SIAT var, var jeg på
et møte og da var han sjefen der. Og siden jeg hadde tatt de fagene jeg
hadde, sa han at jeg skulle ta kontakt når det begynte å nærme seg jobb.
Dette var jo i august, og jeg hadde jo enda ikke tenkt på at man skulle
bli ferdig som student. Så jeg la det visittkortet på pulten å la det egentlig bare litt til side. Son kom det til januar og da begynte jeg å tenke at
«shit, nå er jeg snart voksen: nå må jeg begynne å få meg en jobb her.»
Søker på lærerjobber, men det får man ikke her i Trondheim. Fikk en del
avslag, og da så jeg det kortet, så tenkte jeg kunne sende ham en mail.
Sendte han en mail, så hadde jeg jobb der. Og de var også interessert i
meg fordi jeg hadde pedagogikk, fordi jeg var lektor. For alle sånne institutter ved NTNU har et mandat som sier at de skal drive med forskning,
formidling og undervisning, og ingen av de de hadde der hadde pedagogikk. Så de ville jo ha meg fordi jeg hadde kunnskaper om aerodynamikk, som de trengte til vindtunnelen og den forskninga vi driver der,
samt at de trengte noen som hadde pedagogikk som kunne undervise.”
Så dette var en mulighet du fikk på bakgrunn av din lektorutdanning?
”Ja, absolutt. Jeg skjønner jo at de vil at vi skal bli lærere og kommer nok
til å bli lærer en eller annen gang, men ikke nå med det første.”
Ja, jeg og Ferdinand snakket om det før vi kom hit. Det er jo mange
som går på LUR som jeg tror kjenner på det; «Faen, skal jeg gå gjennom det vrælet og BARE være i skolen?» For det er som du sier, det er
nok et flott sted å ende opp om noen år, men man har jo så mange vanskelige og spennende fag å kunne anvende, og det tror jeg man kunne
få mye glede av.
”Gjennom det semesteret har vi i tillegg til den forskningen vi har gjort
samarbeidet med team sky og lagd nye drakter til skøyteløperne under
OL i Tokyo.,” fortsetter Ola. ”Kan jo ikke klage, de fikk jo medaljer i
fleng! Og utfor landslaget tok jo to av tre medaljer for kvinner og menn.
Og der for du jo brukt fysikken. Så har jeg veileda 4 master studenter
og 5 bachelor studenter så da får du brukt hele utdanningen din. Det
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jeg har sagt til studentene mine er at det er tre ting man kommer ut av
etter NTNU, da kanskje spesielt med tanke på ingeniører og forskere,
men som lærer og. For det første er det evnen til å kunne ta til seg og
lære ny kunnskap fortest mulig. De fleste lærer seg jo dette i november
og april, rett før eksamen. Litt på feil måte, men du gjør det allikevel.
For når du begynner som forsker eller ingeniør skal du jo aldri jobbe
med det du kan, du sitter og jobber med ting som er ymse i ditt området, så du må ta til deg nytt. Også er det det å formulere seg skriftlig,
og der tror jeg vi, i hvert fall kjemi og fysikk, har en kjempe fordel
ovenfor sivilingeniørene, for de kan det ikke. De er helt elendige. Sånn
sett i helhet, de har aldri gjort det før. De skriver rapporter og skjemaer
slik vi gjorde det i åttende klasse. Og for det tredje er det det å formulere seg muntlig, både uttrykke og presentere. Der har vi jo også en
kjempefordel. Så vi har alle de ferdighetene man ser etter ute i arbeidslivet. Og flere og flere bedrifter ser den gunstigheten av å ha folk med
pedagogikk. Så det blir mer mulighet for oss å jobbe. Jeg publiserte jo
masteren i Australia. Jeg måtte skrive en artikkel, så da må du jo skrive, og så viste jeg den fram, og da måtte jeg presentere. Man ser du jo
der nede og, folk er kjempeflinke på det de driver med men de kan jo
ikke presentere.”
”Jeg tenkte at det er mye lettere å gå til læreryrket enn å begynne som
lærer først og så gå tilbake til å bli forsker eller ingeniør. Feltet er jo i
utvikling hele tiden, så det blir vanskelig å komme tilbake til det når
man ikke har oppdatert seg på flere år. Det var litt den dere at enten så
blir du noe nå, eller så blir det ikke no.”
Men hvordan endte du egentlig opp på lektorstudiet?
”Vel, det har seg jo slik at Mamma og pappa er lærere., så det skulle jeg
aldri bli,” begynner han skrattende. Han forklarer at mellom vidregående og universitet drev han på med landveissykling, noe som var en
dyr hobby. Det medførte at han trengte jobb, og faren skaffet han da
en jobb som assistent på skolen der han jobbet. Dette var det som førte
Ola til den veien han valgte.
”Det som trigga meg mest var det at jeg fikk ansvaret for å følge en
som hadde asparges, men som var rolig nok til at de ville ha han i klassen. Så jeg skulle sitte å passe på at han fikk med seg det som skjedde,
så resten av klassen glemte litt at jeg var der. Så jeg hadde egentlig observasjonspraksis i et år. Jeg satt da bakerst der sammen med ham og
så hvordan hele klassen switcha om fra en lærer til en anne. For det var

en ting jeg aldri tenkte over som elev, det å se hvordan forskjellige lærerstiler endret klasserommet, å få vite at det går an å gjøre en forskjell.
Ikke bare hva som er bra og dårlig, men også fordelene og ulempene i
alt. Etter to år hadde jeg jo lyst til å begynne å studere å da var jeg litt
sånn «faen. For vel bli lærer da.» Jeg klarer jo ikke å se for seg at man
kan være han der som endrer verden, men man kan bety veldig mye
for noen få.”
Han tok da og valgte å studere i Trondheim, ettersom han hadde hørt
de hadde best emner der. Da han kom opp til NTNU, fikk han dermed
et lite sjokk. ”Jeg hadde jo surfet gjennom skolen, og hadde heller ikke
lest på to år, så da begynte på NTNU fikk jeg et lite slag i trynet”
«Føler det er en liten gjenganger på LUR,» ler Hanne.
Dette ødela ikke for motivasjonen, men han tok det heller som en utfordring, og hadde det gøy på Gløshaugen, selv om han nevner at det
ikke var fagene som var gøy.
For når du snakker om moroa i studietida, så kan du kanskje fortelle
litt om det som var gøy? Du er jo tross alt kjent for ditt store engasjement.
”Jeg har jo ikke ro i sjela, klarer ikke å sitte
stille. Jeg prøvde å være med på mest mulig
hele tida. Og det er jo litt det samme der da,
man kan jo i hvertfall gjøre en forskjell for
noen. Er jo ikke alle som spiller innebandy,
men det er utrolig moro for de som gjør det,
for eksempel. Det å kunne gi noe tilbake
syntes jeg jo er kjempegøy, men roa litt ned
det siste åra da fagene ble litt viktigere. Tror
jeg har vært med på alt utenom Isfit egentlig.
Ikke at jeg har noe imot isfit, ble bare litt mye
til slutt. Der og da tenker du ikke så mye over
det, men du setter stor pris på det i etterkant
når man ser at andre folk setter pris på det du har gjort. I tillegg har det
gjort at jeg har blitt kjent med veldig mange i linjeforeninga som jeg
ikke hadde blitt kjent med ellers. Sånn som dere, for eksempel. Ser jo
tilbake på hele tid, som fryktelig gøy. Var stress i eksemensperiodene,
da.”
Men gikk det greit? Kom du deg gjennom uten å konte?
”Nei, det er det vel ingen som gjør. Strøk i Exphil. Eller teknisk sett to
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ganger. Strøk ikke noe de to første årene, men har ikke så gode karakterer der, da.”
Så det går an å komme seg gjennom selv om man er med på alt?
”Jeg har jo vært med i linjeforeninga i fire år, da med to fadderperioder
og som gymlærer og rektor. Også har jeg vært medlem i enten samfundet eller UKA i tillegg. Så er det jo alt jeg har gjort med kråkeluren,
også hadde jeg deltidsjobb. Så altså, det går om man absolutt alt. Er
kanskje ikke alle som kan gjøre akkuratt det da. Poenget er at det høres
kanskje mye ut, men det er egentlig ikke det for alt det jeg har gjort av
frivillighetsarbeid har bare hjelpt meg. Jeg tror ikke jeg hadde kommet
meg gjennom med å ha seks fag og jobb, men jeg kom meg gjennom
med å ha seks fag, job og verv, fordi det jeg har gjort i linjeforeninga
har gitt meg motivasjonen til å fortsette.”
Føler du at du har gitt avkall på gode karakterer for frivilligheten?
Nei, egentlig ikke, for jeg hadde ikke jobbet mer med karakterene
uansett. Jeg brydde meg de to siste årene for da hadde karakterene noe
å si, men det er ingen som bryr seg om karakterene fra de tre første åra.
Det blir også lettere å få gode karakterer når du begynner å velge fag
selv, for da er man jo mer interressert. Jeg skal jo begynne på Phd til
høsten som vil jo si at jeg har B i snitt fra de to siste åra, men jeg har jo
ikke en B eller A fra de to første åra.
Hva er det du har som råd til en hver LURstudent?
Det er vel bare å ha det gøy. Sånn helt særiøst. Både skolemessig og
ellers, finn de tingene man har det gøy med. Har man det gøy som jobber man ofte mye også blir man god i det. Og det med å tidlig tenkte
på master, for det er jo mye som låser seg tidlig. Det man ikke skjønner
er at som LURstudent kan man skrive master om hva som helst. Ikke
tenk så mye over hva som er lurt, tenk heller på hva som er gøy.
Etter disse kloke ord, samt en god del småprat til, sier vi takk for oss og
tar ferden hjemover etter det hyggelige besøket med nye refleksjoner i
hodet.

SERIEMESTERE!
Skrevet av: Eivind Sundfør

Det er et historisk år for Spanskrøret! For første gang vinner vi innebandyserien. Det har vært inspirerende å følge med på utviklingen til dette laget. For
å se tilbake til tidligere sesonger har spanskrøret spilt i 3. og 4. divisjon, men
etter hard motstand har de dessverre rykket ned. Det gjorde dermed at vi startet dette året i 5 divisjon, men når du er på bunn og er det bare en ting du kan
gjøre for å komme deg tilbake. Det er å kjempe seg oppover, og det var bare
en person som var villig til å ta den store utfordringen.
Robert Balfour har store drømmer for dette laget. Han hadde et ønske om å ta
Spanskrøret tilbake til toppen og vinne serien. Det krever et spesielt lag for å
LURe seg til toppen. Den beste måten å beskrive laget på er at alle er villig til å
ofre alt for å kjempe for hverandre. Det har vært god lagmoral og stemning på
hver eneste kamp og trening.
Innebandyserien spilles både på høst og vårsesongen. Vi hadde stort håp om å
vinne serien når vi spilte i 5. div. Vi var kanskje litt kjepphøye og tenkte at dette ville bli alt for lett. På høsten spilte laget kjempebra og vi var helt i toppen
frem til siste kamp, da det bare var målforskjell som kunne avgjøre om vi vant
serien eller ikke. I vår siste kamp vinner vi 10-0 og tenker at dette er nok til
å avgjøre serien, men slik endte det dessverre ikke. Vi ender på 2. plass etter
seks seire og bare ett tap og tapte kun målforskjell mot Avinor som da vant
høstsesongen. Det var tungt for mange men vi hadde spilt bra hele sesongen
og en 2. plass var nok til å rykke opp.
Vi hadde en strålende sesong og at vi burde vel være glade for at vi klarte
en 2. plass, men dette laget hadde som sagt store drømmer. Vi var enda mer
motiverte til å gjøre det bedre og ingen skulle hindre oss i å ta seieren. Utover
sesongen var det mange vanskelige kamper og det var spesielt en trøblete
periode midt i sesongen. Da var det mange jubileumsfester noe som førte til
at keeperen Rolf var borte i flere uker. Dette var et stort problem, men takket
være et allsidigs lag og noen omrokkeringer på lagoppstillingen klarte vi å
unngå tap i disse kampene. På var siste kampdag møter vi Avinor, som hadde
blitt vår største rival og var på dette tidspunktet på førsteplass, men dersom vi
slo dem kunne vi vinne serien og få revansj for i fjor. Vi var ekstremt gira på å
slå dem og laget spilte utrolig bra og vant enkelt 3-1!
Men ikke bare det, vi klarte å gå hele sesongen ubeseiret og laget har blitt døpt
til “The Invincibles”. Det er mange spillere som skal ha æren for en så strålende sesong og vanligvis pleier vi å kåre årets spiller, men ettersom det ikke
har skjedd i år så gir undertegnede prisen til hele laget for en fremragende
laginnsats.

17

Filmanmeldelse – The Matrix

Skrevet an, auf, hinter, neben, über, unter, vor und zwischen Magnus Eggen
Hei, og hjertelig velkommen til dagens program. I dag skal jeg anmelde filmen
The Matrix og programmet skal handle om det at jeg anmelder denne filmen.
Fest setet for her blir det rabalder salamander. The Matrix er skrevet og regissert av «The Wachowski brothers», som slett ikke er brødre, men søstre, så det
er allerede ved første pennestrøk en gnistrende originalitet rundt hele filmen.
Filmen strekker seg over 136 minutter og det er ett minutt unna å være 137
minutter lang det, noe som er et primtalls antall minutter, og for å sitere Kari
Bremnes (søstra til Lars Bremnes): det e da ikke så hæstanes gæli.
Filmen handler om den slitne dataingeniøren Thomas Anderson (Keanu Reeves),
som ved siden av den slitne jobben sin
som dataingeniør lever et dobbeltliv som
ikke-sliten datahacker. Som datamaskinhackeartist lever han under dekknavnet
«Neo» og trives tilsynelatende godt i
denne rollen, selv om kostholdet er bestående av brus og hurtigmat man bestiller
over telefon. Et spennende liv, tenker du
kanskje, ikke så ulikt mitt eget studentliv.
Tenk om igjen, for her skal ting virkelig bli snudd på hodet, og med snudd på
hodet så mener jeg som en pannekake man har stekt en god del på den ene
siden og må snu slik at den skal bli jevnt stekt på begge sider, og ikke bli en
pannekake som er svidd på den ene siden og rå på den andre. En slik pannekake har jeg aldri spist, men du finner vel sorten av de som foretrekker denne
typen pannekake også. Ikke vet jeg, jeg er bare en enkel snekker, akkurat som
Jesus var, og han ble det bok av.
Neo blir uansett kontaktet med dataspråk på dataen sin av dataterroristen
Morpheus (Laurence Fishburne), noe som setter Neo på politiets radar og da
blir det haraball saharaball. Ja, så mye haraball at Neo blir tvunget av Morpheus til å ta et valg mellom et rødt eller et blått drops. Neo velger det røde
dropset pga. frykt for E-stoff i det blå. Dette fører Neo inn i en ny virkelighet
som kalles «The Matrix» (filmens navn), noe som åpner et hav av elendig
humor for alle med grunnleggende kunnskap i lineær algebra. The Matrix er
en alternativ verden styrt av superdatamaskiner som avler mennesker for å
suge ut menneskekraften deres for å få energi, ikke ulikt The Gathering på Hamar. Han møter også en gjeng rebeller ledet av Morpheus, og Neo blir venner
med dem fordi de synes han virker som en ålreit fyr og han gir Morpheus en
skikkelig lærepenge i judo. Herfra snurrer filmen videre der Neo og rebellene

må kjempe mot de onde kreftene i The Matrix, der vi blant annet møter den
onde agent Smith som har lagt sjofle planer for å stoppe rebellene på skipet
Nebuchadnezzar.
3 ting jeg likte ved filmen:
1) Den er på engelsk, og det er med banning.
2) Når mamma kom med popcorn.
3) Når Morpheus tok baklengs salto.
4) Generelt mye salto og triks.
Ja, denne filmen overrasket meg positivt. Ikke bare har den mye salto og triks
at jeg nesten ble svimmel, den legger grunnlaget for to andre filmer, Matrix:
Reloaded og Matrix: Revolution, slik at historien strekker seg over tre filmer,
og ikke én som vi er vant til. Dette er banebrytende, for ikke å si revolusjonerende (et ordspill på den siste filmen i rekken, Matrix: Revolution). Så hvis du
ikke liker denne filmen så kan jeg røpe såpass at
du får møte to albinotvillinger i film nummer to,
og hvis ikke det skjærer pæra di så vet jeg ikke
hva som gjør det. Jeg har dog en høne å plukke
med denne filmen. Ord som «Nebuchadnezzar»,
«Matrix» og «computer hacker man» er som lim
i sykkelskjeden for dyslektikere verden over.
Her bedrives det segregering i ytterste potens,
og det er tydelig filmen gjennom at her slås det et slag for apartheid. Her er
de datakyndige den rene rase, og den analfabete delen av befolkningen den
urene. Nei, her skal man ikke myse mye for å gjennomskue den reinspikkede
nazipropagandaen som bedrives. «Neo» betyr «ny», og «Morpheus» betyr
«nazisme» hvis du vrir og vender litt på bokstavene. Her har Hollywood gått
på en smell på høyde med da «Heldiggrisen Babe» viste seg å ikke kunne prate på ekte, eller da de slapp opptaket som røpet at Langbein var homo.
Så hvis du skal på date med Joseph Goebbels eller Eva
Braun så er dette filmen for deg. Skal du på date med noen
som tror onomatopoetikon er en Digimon så er dette filmen
for deg hvis du setter filmen på halv hastighet, norsk tekst
og tar en pause hver halvtime. Skal du noe annet så er det
helt greit.
Terningkast: Judo.
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Kor i Spanskrøret
Tekst: Ida Aksland Møller og Eirin Haugsvær Monsen

Det er ikke tvil om at Spanskrøret er en gjeng sangglade mennesker! I løpet
av semesteret har de tre stolte korene i foreningen valgt nye styrer og du
lurer gjerne på hvem disse er? Vitnemålet har enkelt og greit samlet en liten
og illustrert oversikt til dere. Atpåtil, siden det er tre ivrige LURemuser i
redaksjonen har vi valgt å presentere oss litt ekstra. Hva skjedde på den første
generalforsamlingen? Og ikke minst, hvordan startet det hele?

Styret:

LURveleven

Leder:
Merete Hvattum
Økonomisjef:
Helene Inderberg
Arrangementssjef:
Jørgen Sunnvoll
Kostymesjef:
Ingrid Ertzgaard

Kråkeluren

Styret:

Kråkefar:
Rolf Klokkerengen
Kråkemor:
Oskar Olsen
Kråkesølvansvarlig:
Eirik Runshaug
Kråkeansvarlig:
Ferdinand Tomek Marnburg
Reiransvarlig:
Simon Milne
Hekkeansvarlig:
Stian Nygård
Flokkansvarlig:
Eivind Sundfør

LURemus

Styret:

Musemor:
Siri Eskeland
Musefar:
Merete Hvattum
Økonomus:
Frida Sogge Steinmoeggen
MUSikkansvarlig:
Ingrid Kvendset Fiske
Alkomus:
Eirin Haugsvær Monsen
Prikkemus:
Tonje Hornnæs
PR(i)mus:
Sigrid Mellemseter
Rekrut-tremus:
Hanna Flikke

LURemus GenFors
Vi har tekniske problemer. Siri setter pc-en på fanget og vi er i gang.
Møtet settes.
Budsjett og regnskap
Tallene er ganske små. Frida zoomer.
Valget
Musemor, musefar, økonomus, alkomus og Musikkansvarlig blir valgt.
Kahooten går ad undas. Siri viser en powerpoint slide imens. Vi kommer på en ny kahoot.
Frida er $uperFa$t. Hun starter kahooten men vi må starte på nytt igjen. Were you toooooo
fast???
Rekru-tremus blir valgt.
Frida kødder det til igjen. Hanna foreslår Teknomus. Siri og Frida får ikke stille.
Primus blir valgt. Under valget av prikkmus oppstår det igjen problemer da Merete stemmer
med øret og Andrine er ingen.
Siri lurer på om noen har noe på eventuelt. Frida vil ansette en IT-mann til neste år. Powerpointen er klikkings. Så skryter Siri uhemmet av å ha laget PowerPointen og vi klapper. Hurra.
Siri foreslår øl. Vi er giret.
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Den spede begynnelsen til LURemus
Det var en gang for ikke så veldig lenge siden. Den 28. Oktober 2017 for å
være helt presis. Det var duket for kråkejulebord, og alle Spanskrørets jenter
var samlet hos Merete for et klassisk vorspiel. Det hadde i lang tid, flere år
for å være upresis, være snakk om å få til et jenterølpekor for Spanskrørets
jenter. LURemus var et konsept alle kjente til, men hadde med tiden blitt mer
og mer abstrakt. Så denne kvelden tok noen av jentene saken i egne hender. Vi
var allerede godt inn i konsumeringen av øl, vin og diverse andre prosenter.
Siri, Merete og Andrine satt borti hjørnet og pratet om livet og eksistensen,
da de begynte å snakke om LURemus. Eirin kom så bort og spurte om noen
ville smake på hennes hjemmelagde vin. Det ville selvsagt alle sammen, og
fordi den var kjempegod ble Eirin fort benket til vinansvarlig når LURemus
en hypotetisk gang skulle begynne. Jentene vandret bort for å se på den nervepirrende ping-pong matchen som utspilte seg i et annet sted av lokalet, der
Frida og Tonje kjempet om seieren, og Siri la frem idèen om LURemus. Dette
slo særs godt an hos de meget berusede luringene, og straks ble også Frida og
Tonje med på notene, og resten av kvelden gikk til idemyldring for sanger,
regler og artige ting de kunne finne på. Det ble straks opprettet en såkalt gruppechat på messenger. På kråkejulebordet noen strakser senere var alle musene
veldig så snakkesalige, og diverse kråker ble både lagt til og fjernet fra gruppechatten, og flere fikk innsyn i vår særdeles hemmelige chat som besto av en
eneste meget diplomatisk formulert melding som: “d bi nice”.
Men som alle andre gode ideer man får på fylla var det tvil om dette kom til
å bli gjennomført. Men dagen derpå, da alle lå påvirket av hendelsene natten før, tok en handlekraftig Siri tak, og alt før det aller første styremøtet var
doodlet, var rommet booket.. I tiden frem mot den høytidelige julehøytiden og
den prokrastineringspregete eksamensperioden ble vedtekter og regler laget,
sanger ble skrevet, og uskyldige, intetanende spanskrøretjenter ble rekruttert.
Og slik ble det da til, og alle LURemus levde lykkelig beruset hele sitt liv.
Snipp snapp snute så fortsetter eventyret.

Bror helse

Tekst: Tore-Andre Øverby og Hanne Naglestad

Hei søster!
Sommeren nærmer seg med stormskritt og jeg gleder meg veldig til ferie. Gutta i klassen skal dra til Magaluf i ferien, noe som byr på mye fest og moro. Jeg syntes fest er
gøy, men noen ganger kan det blir noe i det meste laget. Hvordan kan jeg få gutta til å
roe ned festinga, uten at jeg lager dårlig stemning?
Gutt 3. klasse
Kjære gutt 3. klasse.
Ungdoms- og studieårene inneholder gjerne litt høyere alkoholkonsumering
enn det vil være ellers i livet. Flere kan kjenne på at det periodevis kan bli
noe overdrevet forbruk. Guttetur til Magaluf er et kjent fenomen blant unge
gutter, og feriene er gjerne preget av mye festing. Likevel er det flere ting man
kan gjøre på Magaluf. Mitt forslag er derfor at du foreslår og legger opp til andre aktiviteter for gutta på dagtid. Hva med noen slag minigolf, bli kjent med
bølgene på et surfebrett på “Wave house”, gå i en vannpark eller å dykke for
å utforske farvannene rundt Mallorca. Alt dette er energikrevende aktiviteter
som muligens vil føre til at energinivået ikke blir tilstrekkelig nok til å ta det
helt ut alle kveldene på de svette dansegulvene. Lykke til!
Med vennlig hilsen søster.
Kjære bror!
Det er eksamenstid, og i takt med at dagene blir lysere, får jeg mer og mer lyst på
en eksamensflørt. Jeg er stort sett bundet til Gløs, da jeg skal gjennom nok et solid
skippertak som krever lange dager på lesesalen. Hvordan kan jeg likevel klare å fange
en potensiell “lesekamerat” i hoven? PS: Sjekkeapper og datningnettsteder syntes jeg
er kleint.
Jente 2. klasse
Kjære jente 2. klasse.
Du er ikke alene! Våren er kommet for de fleste studenter og mange har ulike
behov som de vil dekke. Det å kombinere skippertak og sjekking kan bli vanskelig, men jeg vil komme med noen tips og triks som kan hjelpe deg på veien.
Det første du må tenke på er hvor på Gløshaugen du skal lese. På lesesalen
kan det sitte potensielle “lesekamerater”, men de er ikke alltid like snakkesalige. Jeg anbefaler deg å sitte på U1.
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Vurdering av Emner
Anmeldelse av Næringsmiddelkjemi, TBT4125

Studiepoeng: 7,5 – 4t skriftlig eksamen – 2x2t forelesninger i uka –
noen obligatoriske oppgaver
Næringsmiddelkjemi/Food Chemistry/ Matkjemi er et fag man
ikke får vite så mye om, da det ikke i utgangspunktet er planlagt
for LUR.
Dette er likevel et fag jeg vil anbefale på det sterkeste for kjemi
og biologi, da det er høy «fun fact»-faktor på pensum. For å ha
faget kreves kunnskaper tilsvarende Biokjemi 1 eller Mikrobiologi, og forelesere antar at noe fra disse fagene er kjent. Pensum
inneholder temaer som proteiner, karbohydrater, fett, vitaminer,
mineraler, smaker, lukt, fargestoffer, uønskede stoffer i mat, konservering, fermentering og vann.
Obligatorisk i dette emnet er 3 laboratorieøvelser, 3 teorioppgaver og en dagsekskursjon til en næringsmiddelbedrift. På lab gjøres oppgavene i grupper, og tar ca. 1,5 t. Rapport skrives i form
av et utfyllingsskjema. Teorioppgavene kan man gjøre i grupper
på opptil 4 personer dersom man ønsker det.
Forelesninger er ikke alles yndlingsaktivitet, men er i dette faget
verdt å gå i. I forbindelse med de aller fleste temaer har foreleserne med seg et praktisk eksempel, et lite forsøk eller noe man
kan lukte eller smake på, noe som gjør forelesningene en del mer
livlige enn mye annet jeg har vært med på.
Terningkast: 6

Anmeldelse av Exphil, EXPH0004

Studiepoeng: 7,5 – 4 t skriftlig eksamen – 4 t forelesning i uka – seminarbasert øvingsopplegg
Exphil er et fag som tar deg med på en reise gjennom vitenskapens historie: Fra tiden der kirkens lære var i hovedsete til
nåtidens problemstillinger knyttet til etisk forskning.
For å gå opp til eksamen kreves det at du har levert to øvingsoppgaver på mellom 1200-2400 ord. Her kan det jobbes gruppevis i grupper på mellom 2-4 studenter. I arbeidet med
øvingsoppgavene kan det trekkes paralleller til oppgave- eller
eksamensskriving i pedagogikk. Det er mye drøfting frem og
tilbake, og det er ikke anledning til å sette to streker under svaret.
Kan med andre ord være irriterende for enkelte realfagsentusiaster.
I Exphil er det utarbeidet et repetisjonshefte (på folkemunne/
Gløs-munne blir det omtalt som «blomsterheftet»), der det store pensumet er komprimert til en overkommelig mengde. Flere
studenter leser kun blomsterheftet, og klarer seg meget bra på
eksamen.
Terningkast: 4
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Kake-i-kopp-kake
Av Kristine Skibeli

Etter en lang dag med eksamenslesing kan du bli tung i hodet,
ha vondt i vilja og ikke minst få lavt blodsukker. Du har lyst på
noe godt, men orker ikke lage noe fancy, vel her er løsningen!
lag kake-i-kopp-kake! Det tar 5 min og lages i mikroen. Her er to
varianter det er verdt å prøve ut.

Brownie-i-kopp
4 ss sukker
4 ss mel
1 egg
2 ss kakao
2 ss smeltet smør
2 ss vann
litt salt
Oppskriften er enkel, bland alt sammen i en litt stor kopp, sett
i mikroen på full styrke i 1-2 min og nyt! Om du vil gjøre den
ekstra digg kan du alltid tilsette noen sjokoladebiter.

Bærkake-i-kopp
2 ss sukker
4 ss mel
1 egg
¼ ts bakepulver
0,4 dl melk
2 ss smør eller olje
litt blåbær, bringebær eller jordbær
Bland sammen røren i en litt stor kopp, dytt litt bær ned i røren
og stek i mikro 1-2 min på full styrke.

Visste du at 13 er det 6. primtallet? Eller at det
vanligvis er 13 medlemmer i en heksesamling? Du
vet sikkert at mange tenker på 13 som et ulykkestall,
men visste du at i Italia er 13 et lykkestall? Det var
det i hvertfall det for NTNU sine lektorer når vi nå
arrangerte 13års jubileum 7. april!
Tanken om 13års jubileumet begynte tidlig i fjor, da
vår forrige rektor, Vegard Tuset, foreslo at vi kunne
arrangere en liten fest siden vi fylte 13 år på høsten.
Ubevist for oss på den tida var at Erudio hadde lignende tanker. Det var først når undertegnede snakka
sammen Are Sæterbakken under lektorlekene i høst
at tanken om et felles jubileum kom fra for alvor.
Ikke lenge etter var jeg og Arja Pedersen valgt ut til å være jubileumsansvarlige, og 5 måneder senere var det jubileum! Du lurer kanskje på
hvordan man arrangerer et jubileum? Vel her har du en kort guide:
1. Finn en grunn til å ha et jubileum:
Tips: Alt kan bli et jubileum! Primtall? 5,7? Kl. 05:37? Jubileum!
2. Skaff deg en komite.
Tips: Ikke vær alene i komiteen. Det er mulig, men ikke anbefalt.
3. Skaff deg et sted å være.
Tips: Ikke gå for en taktisk konkurs, tenk økonomisk.
4. Stress.
Tips: Husk mat.
5. Ha jubileum!
Tips: Spis bra mat, nyt godt selskap og drikk bra drikke.
6. Sov i sånn 24 timer.
(Dønn ærlig, å arrangere jubileum har vært en blanding av det morsomste, mest stressende, utfordrende, mest lærerrike og ikke minst
mest givende jeg noensinne har gjort. Å være med på arrangere noe
slikt er en ting som virkelig ikke kan beskrives, men kun oppleves!
Anbefales på det sterkeste. Hinthint, søk jubkom.)
Ferdinand Marnburg, Jubileumsansvarlig fra Spanskrøret
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Dørene til Frimurerlogen åpent seg halv sju. Lektorer strømmet inn,
bilder ble tatt, drikke ble kjøpt og plasser ble funnet. Etter dette startet
showet og mikrofonene ble gitt til kveldens dynamiske konferansierduo
Siri Eskeland og Patrick Berg. Etter å ha opprettholdt Trondheims edle
tradisjoner ga de scenen til LURveleven som satt tonen for kvelden med
vakker klang. Etter dette ble det servert en velsmakende hovedrett akkompagnert av akademisk bordvers. Under middagen kom linjelederne
på scenen og holdt godhjertete men stikkende taler for den andre linjeforeningen. Etter dette kom kveldens andre og yngste kor på scenen, og
med både sang og dans sørget LURemus for at alle var i godt humør til
kake ble servert. Mens folket fikk noe søt å tygge på, kom linjeforeningsstyrene opp på scenen for å dele ut nye æresmedlemskap. For å avslutte
programmet kom de sangglade kråkene på scenen, og med fargerike
thights ga de gjestene et siste påskudd av godt humør for programmet
var over. Etter det ble bordene ryddet bort og lektorene danset inn i
nattemørket.
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KRYSSORD

Av: Ida Aksland Møller og Tore-Andre Øverby
Send inn svaret på mail til idaam@stud.ntnu.no for å bli med i trekningen av premie!
1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13
17
23

18
24

31
38

19

20
26

32

33

39

27
34

44
48

35

50

29

36

30

37
42

46
51

53

Vannrett
1. Tåke
4. 21 % av luft
6. Bilmerke
8. Naboer
9. Drikke
11. Skapning i Ringenes Herre
12. Tenke
13. Gutt i knipe
16. Ladet partikkel
17. Pronomen
19. Metall
21. Sted i Sverige
22. 16. mai
23. På rehab
25. Gjerrig
27. Måleenhet
28. Ugift kvinne
29. Dyr
31. Svarord
32. Fugl
33. Programleder og
strikkeentusiast

16

28

41

45
49

15
22

40

43
47

14

21

25

10

52
54

37. Hag
38. Kommune i Trøndelag
40. Hybrid
42. Fotballag
43. Forening
47. Er bensinen
50. Redsel for nordlys
53. Sent måltid
54. Hevdet
Loddrett
2. Spiser Putin
3. Kreftforebyggende
4. Er på vei
5. Velg dine kamper med …
6. Amputert
7. Gift kvinne
8. Malingsfirma
10. Valuta
14. Dust
15. Armdel av genser
16. Bydel i Trondheim
17. Ikke når

18. By i USA
19. Jentenavn
20. Butikkjede
24. Fisk
26. Besvergelse
30. Våre venner på Dragvoll
31. Arbeide
34. Dop
35. Radioresepsjonen
36. Tall
37. En type argumentasjon
39. Skiteknikk
41. Bitch….
42. Tilfeldigvis
44. På ordentlig
45. Flyselskap
46. Del av plante
48. Alv
49. Førerkort
51. Morene
52. Avis

Hovedtillitsvalgte for LUR
Denne HTV-spatlen skiller seg litt ut fra de tidligere. Det har seg nemlig slik at vi nettopp har hatt allmøte for lektorutdanning og med det
ahr vi fått en ny hovedtillitsvalgt for NV! Jeg vil gjerne takke Marte for
det flotte samarbeidet vi har hatt det siste året og ønske henne all lykke
til med tida etter LUR. Jeg vil også ønske Anna velkommen til vervet
og jeg ser fram til samarbeidet det kommende halvåret!
Selvom om det nå er eksamenstid betyr ikke det at vårt ansvar slutter!
Som hovedtilltitsvalgte for LUR er det vårt ansvar å være LURinger
stemme i studentrådet og hjelpe dere med å gjøre studiehverdagen
bedre! Venter du på en karakter? Er foreleseren vrang? Støtt på problemer med praksisen? Vi er her for å hjelpe deg! Om det er noen du
tenker burde vært bedre skal du ikke nøle med å ta kontakt!
Hovedtillitsvalgt for IE:
Ferdinand Tomek Marnburg
ferdintm@stud.ntnu.no
Avtroppende Hovedtillitsvalgt for NV:
Marte Jakobsen
marteja@stud.ntnu.no
Påtroppende 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
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VEIEN VIDERE...
17. Mai - Frokost
GOD SOMMER!

