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Heisann!
Får håpe alle hadde en like bra tur til Åre som meg, som nå var der
for tredje året på rad. Og to til skal det nok hvertfall bli! Videre
framover blir det også mye gode Aarhønearrangementer, det er vel
ikke bare meg som gleder seg til bursdagsfesten og ikke minst
revyen?
I dette nummeret av Spikers er det skrevet mye om Åre fra de
klassetrinn som stillte mannsterke. I tillegg til dette har jeg prøvd å
fokusere på at alle skal få vite om de stillingene som blir lyst ut til
generalforsamlingen. Jeg håper at mange av dere har lyst til å stille
til valg, og denne informasjonen hjelper dere til å finne ut av hva
som passer for dere!
For min del har jeg hatt et supert år som Redacteur i hovedstyret. I
perioder er det selvfølgelig en del jobb som må legges ned for å få
det til, men jeg vet at alle har tid til det om de har lyst. Det er ikke
bare Spikers Kårner man jobber med, man er også en del av
hovedstyrets felles oppgaver. Og sist men ikke minst, man får være
med på masse fest og moro!!
Jeg vil gjerne avslutte med å takke alle som har hjulpet til å bidra til
Spikers, uten dere ville det ikke blitt noe av. Og til alle: Kom på
generalforsamlingen og still til valg!!

Christian Berg
Redacteur
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Hei alle byggstudenter!
Håper alle har kommet seg vel tilbake til Trondheim og hverdagen etter
både eksamen, juleferie og ikke minst Åre! Nok et år er unnagjort, både
2007 og snart ett år som Kanzler.
H.M. Aarhønens styrer har i det siste året hatt gleden av å bli bedre kjent
med både nye og gamle byggstudenter. Jeg kan med hånden på hjertet si
at det har vært en fornøyelse. Men nå er det på tide å gi slipp for å lage
plass til nye mennesker og ideer.
Jeg vet at det finnes veldig mange bra mennesker under H.M. Aarhønens
vinger. Og vi håper at dere benytter muligheten til å bidra med å gjøre
Aarhønens univers enda bedre og samtidig få en opplevelse for livet. Så
jeg oppfordrer alle til å møte opp på den kommende generalforsamlinga
til H.M. Aarhønen. Still til valg selv, eller sørg for at de du vil skal styre
Aarhønen blir valgt ved å stemme!
Tida går fort når man har det gøy, og jeg håper dere også sitter igjen med
den følelsen. Og det verste er at det bare blir bedre etter hvert!
PS: Husk å få med dere årets Byggrevy – Gylne tider! Denne 10 årige
tradisjonen er god underholdning fra studentenes univers. Byggrevyen er
morsom, har fet musikk, det er sosialt og man har mulighet til å ta en øl
før, under og etter hvis man føler for det!
Takker-for-meg,-det-har-vært-gøy-klukk fra

Stein Are Berg
Kanzler, H.M. Aarhønen
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Hei alle sammen!
Det føles veldig rart å sitte her og skrive mitt aller siste krosjefhjørne, det føles som jeg nettopp skrev mitt første. Jeg har hatt en
fantastisk år som sjef for en fantastisk kjeller, og kommer virkelig
til å savne det! Det var vært utrolig mange folk på så å si alt av
fester, og regnskapet for 2006 viser rekordomsetning for Kjelleren!
Jeg vil benytte denne siste muligheten til å takke alle dere som
trofast stiller opp på kjellerfest, selv om dere kan Brandenburger
Tor utenat og øl strengt tatt smaker bedre i et ordentlig glass;) Det
er utrolig morsomt å stå bak baren og merke at alle er i godt
humør og har det bra!
Resten av krostyret fortjener også er stor applaus, dere har visst en
herlig innsatsvilje hele dette året, og jeg kunne neppe fått en
lettere jobb som sjef!
Så med dette takker jeg for meg og ønsker det nye kjellerstyret
lykke til. Gleder meg til å ikke ha noe ansvar på kjelleren, men
kunne bli så full jeg vil!!
Vi sees på kjelleren!
Per
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Førsteklasse i Åre!
Av Truls Pedersen
Ung, uskyldig, og nesten uten erfaring. Førstegangsreisende på åretur.
Dette var turen som skulle virkelig teste oss som studenter. Selv de
sterkeste leverne klynket da bussene satte avsted.
Men for en tur det ble! Det
var noen som dro til Åre for å
faktisk stå på ski. All respekt
til disse, for bakkene var
nydelige, selv om svenskene
har en ting eller to å lære om
å ikke sette opp ALLE
snøkanonene på samme sted.
De fleste sverget likevel til
varmestuen for å få tiden til å
gå frem til dagens
høydepunkt; afterski. Noen
kom til og med rett fra
sengen, hoppet i skiklær og
var klar for å drikke. Det første som møtte oss på Bygget første dagen var
fyllaversjonene av ”nei, så tjukk du har blitt” fremført av en gjeng fulle
svensker. Det er tydelig at Ole
Ivars har truffet ungdommen i
Sverige. Det var ikke vakkert!
Men så kom Marmelad og reddet
dagen. Mer harry band skal du lete
lenge etter, men stemning ble det
uansett. Jeg går fortsatt rundt med
svensk listetopp på hjernen. Baren
på Bygget ble kjapt min
økonomiske undergang. Og jeg
var nok ikke den eneste. Det å
bære tre ølglass gjennom en beruset, hoppende masse på dansegulvet var
mildt sagt krevende. Det var ikke få ganger det ble helomvending tilbake
til baren.
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Så var det hjem for å hive i
seg mer alkohol, ta badstu
(eller tørkeskap), og spise
grandis med kebabsmak og
tynn bunn. Man visste man
var full nok når man kunne
gå ut i 25minus i genser og
påstå at ”i dag var det jo
ikke så kaldt.”
Så var det køen da. Vi
hadde jo alle fått beskjed
om at man måtte være tidlig
ute for det var så mange
som skulle inn. Problemet
var at alle i hele Åre hadde fått samme beskjed, så når alle var der tidlig
hjalp ikke akkurat det på køen. Mange kastet inn håndklet etter en time i
kø uten fremdrift, selv om
flokesangen fra OL 94, tissing i
ølboks, og VM i sniking var
morsomme køaktiviteter.
Nach var et kapittel for seg
selv. Enten det var i gangen
eller i leiligheten til sovende
marinfolk (med deres drikke)
hadde vi en tendens til å bli
jaget vekk. Det haglet med
skriftlige advarsler, og trusler
om å kaste hele huset ut midt
på natten.
For de som lurte har faktisk svenskene vitser om nordmenn og:
• Hva kaller en nordbagg en banan?
Svar: gulebøy
• Hva kaller en norbagg et toalett?
Svar: brusefortøyl
(Noen må ringe meg hvis de skjønner det!)
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Andreklasse i Åre!
Av Stine Smiseth og Signe Kronhlakså
Oh ah Marmelad, sej oh ah Marmelad! Så var det Åretur igjen, og
alle møtte opp friske og opplagte tidlig en søndags morgen…eller.
Det var vel bare flaks at enkelte ble med bussen da Ricks hadde
lagt nyåpningen til et lite
passende tidspunkt. Roen senket
seg raskt da vi kom utenfor
bygrensen, men alle våknet til liv
da vi fikk øye på Bygget. Det ble
en del kaos med kort og hytter
osv som seg hør og bør, men alle
fikk satt stæsjet i resepsjonen og
kom seg til bakken. Unntatt en
som var litt mer uheldig:
”Duu…kan du gå opp til skolen og
se om det ligger et par
snowboardsko på veien?”
Etter en times tid i bakken
begynte vi å kjenne suget etter øl
på afterski, og satte kursen mot
Bygget. Der så vi til vår store
begeistring at Marmeladband var på plass! Alle kjente igjen følelsen
av å hoppe opp og ned med boblebukse, superundertøy og en øl i
hver hånd – herrrlig. Da nok øl var konsumert og bandet var gått av
scenen gikk alle hjem til sine hytter for mat, badstue og vorspiel.
Noen hadde tatt med seg bikini eller badeshorts, mens andre syntes
at nakenbadstue var på sin plass. Enkelte kvelder kunne man være
så heldig å enten høre på de vakre sangfulene på sing-rommmet
synge til singstar eller se dem strippe for hverandre foran
panoramavinduene. Hvem sa at Sing ikke er en merkelig gjeng?
(Sekt?)
-8-

Spikers Kårner 01-2007

Alle kveldene foregikk på omtrent
samme vis. Noen leiligheter ble
utpekt til kveldens vorspielplass,
og så bar det ut til ”der det
skjedde” senere på kvelden. Selv
om det var litt surt ble vi ikke
sjokkert over de lange køene som
vi visste de kom til å være der,
men da vi stod der og frøys
rumpa av oss i -20 mens folk
skviste oss flat fra alle kanter
kjente vi iallefall at vi var tilbake i
Åre...
Utestedene i Åre stengte kl 02.00
og det var
jo alt for
tidlig for drikkevante studenter. Det
resulterte i en del nachspiel rundt omkring
og påfølgende klager fra møkksure
securitasvakter. ”Innta mysigt. Ni måsta
steda. Her var det otrevligt!”
Da leggetid kom
var det ikke alltid
man fikk sove i
sin egen seng.
Sofaavtalen ble
populær etter hvert, og stakkars Victor
måtte sove en del på sofaen i år og. Det
skal sies at noen måtte t.o.m legge seg
på sofaen i en ANNEN leilighet da de to i
deres var opptatt allerede. Andre igjen
har kanskje lært at det ikke lønner seg å
-9-
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klage så altfor mye på andres fylle(spy)nivå da det lett skjer deg
selv dagen etterpå. Hvorfor hang det fine blårosa sengetøyet ute til
lufting resten av turen mon tro?
Etter 5 dager med fyll,
faenskap og skikjøring
var det tid for vasking.
Noen gikk igjennom
romsjekken på første
forsøk, mens andre
trengte fem! Og da
dama kom tilbake for
femte gang brukte hun
20 min på å lære en
fremdeles full
haugesunder å bruke
moppen. Atter andre igjen valgte minste motstands vei og betalte
heller 1600 SEK i stede for å vaske.
Ikke alle hadde lyst til å forlate Åre. Da bussen skulle til å kjøre
oppdaget vi at en haugesunder(samme mann som tidligere nevnt)
manglet. Vi måtte ringe opp til
resepsjonen: ”Ligger det en gutt i
grønn jakke og dongeribukse der og
sover?” ”Ja.” ”Kan du vekke ham og
si at bussen går?” Ellers var
bussturen hjem en rolig affære, bare
avbrutt da en førstiss måtte ut å spy.
Vel hjemme mente alle at det hadde
vært en kjempetur og ikke alt for
mange hadde overtrukket
kontoen….Det var til vi oppdaget at
Bygget ikke trakk siste kvelds
alkoholkonsum før seks dager etter
hjemkomst….
- 10 -
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Femteklasse i Åre!
Av Kristian Aunaas
Det var én ting vi sa til
oss selv før vi reiste til
Åre: I år... Ja, i år
smeller det. Dette var
den siste turen vi
virkelig kunne ta den
helt ut hos Söta Bror;
som studenter vel å
merke. 5. klasse stilte

mannsterke i Åre dette året. Omtrent
30 glade studenter fordelt på 3
gjenger reiste med stor iver over
grensen til en smertefull, men
morsom uke.
Dagene i Åre gikk som de pleier med
skiståing, afterski, hjemme alenefester og turer på byen. Selv om
dette høres rimelig standard ut,
klarte 5. klasse å sette sitt preg på
Nord-Europas største skiresort dette
året også. Etter mange års erfaring
(dvs. mye fyll og fanteri), lærer man et og annet:
1. Det er billigere å smugle inn massevis av småflasker med
Jäger på after-ski enn å kjøpe Jäger på utestedet.
2. Svenske tjejer heter som oftest Jenny.
3. Ikke lag prompelyder med tungen i ansiktet til noen som vil
bråke.
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4. Å drikke en helflaske FØR du går på after-ski fører nesten
alltid til utkastelse.
5. Ordensvaktene på Bygget har visst politimyndighet.
I etterpå-klokskapens ånd
innser jeg at det kanskje
ikke var det største trikset at
omtrent alle Jäger-flaskene
som ble smuglet inn på
Bygget havnet under det
samme bordet på HVER
afterski. Denne lille
”glippen” gjorde at alle

ordensvaktene på bygget
var på utkikk etter folk
som hadde enten blå
hettegenser eller gul ttrøye med blå skrift på
og mørkere øl enn

normalt. Jeg ble informert om disse
spionene som var ute og lusket av
Kjartan i 5. klasse, mens vi satt
sammen med en gjeng ved et bord
og snakket om løst og fast. I det
Kjartan modifiserer sin egen øl og
legger den lille Jäger-flasken i
lommen, kommer det en ordensvakt
bort til oss og påpeker, litt muggent,
at ølen til Kjartan kanskje var litt
mørk. Kjartan innrømmer at han har
vært slem gutt og sier at han skal gå,
ærlig som han er. Problemet var bare
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at de hadde funnet over 50 småflasker med Jäger dagen før. Dette
medførte at ordensvaktene
hev ut alle 5. klassingene de
klarte å sette klørne i, som
ikke var rent få, fra Bygget
på den siste afterskien for i
år.
En vis mann sa at man lærer
så lenge man lever, så nå har

dere som leser dette en gyllen
mulighet til å unngå skuffelsen
av å bli hevet ut når det er igjen
en hel halvtime av after-skien.
IKKE KAST JÄGERFLASKER PÅ
GULVET! PUTT DEM I LOMMEN
ETTER BRUK!
Som en avslutning på denne
solskinnshistorien kan det

nevnes at økonomisjefen i
marin-styret hadde tatt på
seg en gul fotballtrøye den
ettermiddagen. Han ble visst
ganske paff da han ble hevet
fordi han ”måste ta ansvar
för sitt gäng”.
Jeg håper dere tar til dere litt av det jeg har skrevet, også sees vi i
Åre neste år.
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Lørdag 17. februar kl. 19.30
på Frimurerlosjen (Kongensgt. 3)

Hennes Majestet Aarhønen fylte 94 år den 31. januar, og dette må feires med en
skikkelig bursdagsfest. Kalaset vil finne sted på Frimurerlosjen, hvor det diskes
opp med herlig middag og spilles opp til dans av bandet UFO.
Meny
Tapas med varmretter og dessert oster
Inkl. 1 glass vin/øl

Oppvarming til bursdagsfest vil skje med byggrevyen ”gylne tider” også på
Frimurerlosjen
Antrekk: Studentergalla
Begrenset antall billetter til bursdagsfest på 150 pers.
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Stillinger i Hovedstyret
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Kanzler
Studentenes øverste leder i Hennes Majestets Aarhønens
Rike og leder Hovedstyret.
Økonomisk ansvarlig for alle linjeforeningens aktiviteter, og
har vetorett i saker som angår Hennes Majestet Aarhønens
økonomi.
Må tidligere ha hatt et verv innen Aarhønens styrer.
Vice Kanzler
Forrige periodes Kanzler.
Skal med sin veldige viten og erfaring bidra til kontinuitet i
organisasjonen.
Skal representere Hovedstyret i Næringslivsringen og være
behjelpelig til den nye Kanzleren.
Krosjef
Kontaktleddet mellom Hovedstyret og Krostyret.
Samkjøre styrene og passe på at beskjeder formidles videre.
Holde sitt eget styre i et jerngrep, der han passer på at alle
utfører sine plikter og oppgaver på kjelleren.
Sørge for at alle byggstudentene får oppfyllt sitt behov for
festing på Aarhønekroa.
Skogvokter
Bindeledd med øvrige studentaktiviteter.
Representere Hennes Majestet Aarhønen i Studentrådet,
drive kontaktskapende arbeid med øvrige linjeforeninger ved
NTNU samt holde jevnlig kontakt med byggrelaterte
linjeforeninger i nært utland.
Hoveansvar for fadderperioden.
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•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Financeminister
Ansvarlig for å holde orden på Hennes Majestet Hovedstyrets
veldige rikdommer. Alt som koster penger eller som kan gi
avkastning skal gå gjennom Financeministerens hender.
Sørge for at Hovedstyret til enhver tid har et oversiktelig og
nøyaktig regnskap og legge fram dette på
generalforsamlingen.
Redacteur
Ansvar for linjeforeningens avis, Spikers Kårner.
Kan fritt velge sin redaksjon og bestemmer selv innhold og
utforming på avisen.
Ceremonimester
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av det
seremonielle ved Hennes Majestets arrangementer,
Immatikuleringsfesten og Hennes Majestet Aarhønens
Bursdagsfest.
Sørge for at byggstudentene har et varmt sted å komme inn
til etter Aarhønelekene.
Notarius Publicus
Ansvaret for å nedtegne alle aktiviteter, forvalte Hennes
Majestet Aarhønens arkiv samt besørge all korrespondanse.
Nettmester
Nettmesteren har ansvar for internettsidene til Hennes
Majestet Aarhønen og all e-mail til og fra Hennes Majestet.
Oppdatere medlemslister og høyhetslister.
Sjæfus Blæstus
Ansvarlig for å bringe all informasjon ut til medlemmene av
Hennes Majestet Aarhønen. Dette skal gjøres på en mest
mulig engasjerende og kreativ måte.
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Stillinger i Krostyret
•
•
•

•
•
•
•
•

Krosjef
Se hovedstyret, også med der.
Blæstesjef
Sørge for at alle byggstudenter får vite om alle arrangementene
som skjer på Aarhønekroa.
Dette skal gjøres på en kreativ måte, både med mail, plakater og i
forelesninger.
Økonomisjef
Holde orden på økonomien til kroa.
Sørge for riktige priser på varene, slik at regnskapet går i null ved
endt stilling.
Legge fram regnskapet på generalforsamling.
Vedlikeholdsjef
Sørge for at kjelleren og alt utstyret til alle tider er i skjønneste
orden.
Kjøpe inn kopper, dopapir og alt annet som ikke er øl eller sprit.

•

Spritsjef
Passe på at kjelleren til alle tider har de varer som må til for å lage
de drinkene som hører til drinklisten til kjelleren.
Oppdatere drinklisten for å fylle byggstudentenes behov.

•
•

Ølsjef
Kjøpe inn nok øl til at alle arrangementene.
Passe på at de største ølbehovene er dekt.

•

•
•

Barvaktsjef
Må skaffe barvakter til kroa for hvert arrangement, for å avlesse
medlemmer av krostyret.
Passe på at ingen ødelegger eller stjeler på kjelleren.
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Industrikontakten
Industrikontakten har ansvar for H.M. Aarhønens kontakt inn mot
næringslivet. Som de fleste sikkert har sett, arrangerer vi
bedriftspresentasjoner der bedrifter kommer og presenterer seg
først før det blir noe å spise og noe godt i glasset. Her har vi en
person som er ansvarlig og to medhjelpere. Ansvaret bytter vi på,
og hver av oss er stort sett med på en presentasjon hver andre uke
der vi enten er ansvarlig eller hjelper til.
I tillegg til bedriftspresentasjoner har vi fordelt andre oppgaver
mellom oss. Disse oppgavene er blant annet å ha ansvaret for å ta
imot bestillinger på presentasjoner fra bedriftene, å ha ansvaret for
sommerjobbprosjektet vårt, å oppdatere nettsidene våre, å holde
orden på økonomien og å ha kontakten mot andre linjeforeninger
og liknende. I tillegg har vi en representant i styret i
Næringslivsringen, og i undergruppene til Næringslivsringen. Dette
er store og små oppgaver som vi deler på og hjelper hverandre
med underveis.
Vi er i dag totalt seks medlemmer i Industrikontakten. Av disse er
fem toårige stillinger og en ettårig stilling, og ved valget er det to
toårige og en ettårig stilling som er på valg. I tillegg til dette
kommer, hvis vedtatt på generalforsamling, enda en person til å bli
valgt inn i en toårig stilling.
Da håper vi at nettopp DU ønsker å stille til valg i
Industrikontakten. Møt uansett opp på generalforsmalingen og
stem frem dine kandidater.
Hilsen oss i Industrikontakten
Stig, Astri, Ellen, Ragnhild, Sissi og Torgeir
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Teknologiporten
Teknologiporten er en bedriftskontakt som er underlagt
linjeforeningene ved IVT-fakultet. Teknologiporten er et
samarbeidsprosjekt mellom de forskjellige linjene
ved fakultetet, og er ment som et supplement til de forskjellige
linjenes egne bedriftskontakter.
Det er pr dags dato ca 20 studenter fra linjene ved IVT som jobber i
Teknologiporten med å arrangere bedriftspresentasjoner,
bedriftsekskursjoner og temakvelder. Som medlem i
Teknologiporten får du være med på dette, samtidig som du får
sjansen til å bli bedre kjent med andre studenter på
Produktutvikling og produksjon, Ingeniørvitenskap og IKT,
Industriell design, Geofag og petroleumsteknologi og Energi og
miljø.

Teknologiporten består av et styre, en profileringsgruppe og
bedriftskontakter. Bedriftskontaktene har kontakt med bedrifter, og
jobben deres består i hovedsak i å arrangerer
bedriftspresentasjoner. Stillingene i styrene er forskjellige, som
medlem i Teknologiporten kan du stille til valg som alt fra
designansvarlig til kasserer.
I år skal teknologiporten ta opp 4 nye medlemmer fra Bygg. Dette
skjer på generalforsamlingen. Vis litt engasjement, bli med å
integrere Bygg og de andre linjene på fakultetet og still til valg på
generalforsamlingen!
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Byggrevyen 2007
Av Trine Kvåle Hervik
Du har kanskje lagt merke til at
det henger noen plakater med
byggrevyen på rundt omkring
på Lerkendalsbygget? Det er
fordi det snart er revy! En hel
gjeng med byggfolk driver i
disse tider og mekker sammen

den tiende byggrevyen. Selve
jobbingen startet da vi var på
hyttetur i januar. Første helga
etter at vi kom opp hit til
Trondheim dro vi 35 stykker på
hyttetur på Juventehytta i
bymarka (hvis du ikke veit hva
Juvente er, er det altså avholdsbevegelsen i Norge). Første
hytteregel var at det ikke skulle nytes alkohol på hytta, men vi må
vel innrømme at den regelen
ble brutt så fort folket var
innomhus. Det er mye
kreativitet i en boks øl…
Siden det er folk fra alle
klassetrinn med på revyen, så
brukes hytteturen også til mye
bli-kjent-aktiviteter. I år
kjørte vi hardt på teamfølelsen (eller grupper om du
har hetta for ordet team etter
EiT), og det var en hard konkurranse mellom teamene. Det ble
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skrevet mye moro på hytteturen, og resultatet får du se hvis du
kommer deg til Frimurerlosjen 15. eller 17. februar.
Byggrevyen er for alle.
Det er ingenting som
heter audition, og det er
fullt ut mulig å være med
uten å være på scenen…
men vi skal vel ikke
stikke under en stol at
det som regel er med en
god del PR-kåte folk i
AKT (Aarhønens
kulturelle teater). Så fikk
du ikke vært med i år, så
ta deg en tur til losjen og
se på oss, og bli med neste år. Har vi klart ti revyer, skal vi vel klare
en ellevte og!
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Visste du at…
Femteklasse ikke bare klarte å få seg selv kastet ut fra
afterskien i Åre. Til og med en stakkars marinstudent som
tilfeldigvis hadde på seg en gul T-skjorte ble hevet rett på
dør av vaktene til store protester.
En del av guttene i Åre synes det var utrolig festelig å
barbere seg i Åre. Faktisk så gøy at de ikke bare barberte
vekk sjeggstubbene i ansiktet....
Roy og Astri i femte har etter et lengre forsøkt skjult forhold,
endelig innrømmet det!
Ranveig (2.) og Sing-Anders (2.) fant plutselig tonen
sammen i Åre.
Vice-Kanzler Nils (4.) forsøkte å stjele en gul vaskemann fra
sentralbygget. Det han ikke visste var at vaktene så han på
kamera og kom dermed kjørende etter han i bil. Det var ikke
så lett å bortforklare, eller hva Nils?
Allerede fredagen før Åre plukket Marte (1.) opp Torstein (1.)
på vei hjem fra byen. Både saker og ting skjedde.
Ane (1.) og Sondre (1.) fant fort tonen i Åre, men alkoholen
stilnet både tonen og Sondre tidlig på kvelden.
Tommy (1.) og Liv (1.) ble observert svært tett sammen på
dansegulvet.
Tommy (1.) var virkelig i ilden i Åre; de to neste kveldene
klinte han med Vibeke (1.)
Lars (1.) klinte med Marte (1.)
Etter at Hilde (1.) våknet i sengen til Frode (2.) og ikke
husket noen ting fra kvelden før, klarte hun å uttale: ”Jaja,
det var i hvert fall bedre enn å miste mobilen da!”
Det var liv på 924 denne kvelden, da Vegard (2.) og Siv (1.)
spilte søt musikk. De klinte forøvrig igjen neste kveld og.
Jørn (1.) tok buksevann på seg selv. Dette var jo smart gjort!
Eter å ha knust et ukjent antall glass på vors i Åre fikk
Redacteur Christian (3.) streng beskjed av Financeminister
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Kim (3.) om å drikke resten av sin gin tonic av en stor blå
bakebolle
Torstein (1.) skal visstnok funnet lykken med en svenske på
toalettet på bygget... sier ikke mer..
Anders (1.) og Oslo-Hilde (1.) fant varmen sammen en kald
kveld i Åre.
Etter å ha fått kjeft for å danse på feil sted på bygget,
snudde Knut (5.) seg og laget prompelyder med munnen
opp i trynet til den andre personen. Dette endte med at Knut
fikk seg 4 slag i trynet mens han bare sto og lo.
Tonje (1.) og Eivind (2.) låste seg inne i en leilighet en god
stund. Hva kan ha skjedd?
Johan (1.) plukket,bokstavelig talt, en svenske opp fra
grøften før han lærte henne litt om norsk kultur på rommet
sitt. Bra Johan.
Badstu + alkohol = kjempefull
Bjørnar (1.) varmet seg i tørkeskapet da han fant ut at
badsuten var kald.
Krosjef Per (2.) ble dritt lei av å høre på alt drittpreiket til
tidligere kanzler Kristian (5.), faktisk så lei at han ga han en
god gammeldags bitch-slap på Bygget for å få han til å
slutte.
En leilighet hadde ca. 15 beboere i Åre, deriblant en fra
Alaska som sov under bordet og stod opp kl. 04.00 for å stå
på ski...
Kjetil og Janicke i tredje har funnet hverandre. Gratulerer!
Stian (1.) ville forståelig nok ikke forlate køen for å gå på do,
og tisset derfor i en ølboks. Dette er visst ikke lett når man
er full, og svensken foran ble ikke blid da han ble våt på
beina.
Eirik (2.) hadde med seg samme svensken hjem to netter på
rad.
Å blotte seg utenfor leiligheten sin i Åre, kan fort føre til
noen ubehagelige kommentarer. Eller hva Erik (2.)?
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AKT PRESENTERER:

BYGGREVYEN 2007 – DEN TIENDE REVYEN
Om kort tid går den tiende byggrevyen av stabelen. 36 byggstudenter er med og skriver og
framfører revyen, og det er studenter fra alle klassetrinn. I år henspeiler navnet ”gylne tider” på
byggebransjens oppgangstid. Det har vel aldri vært lettere å få jobb som ferdig bygg-siv.ing., og
karakterene har vel ikke vært bedre på mange, mange år... nå som vi egentlig ikke trenger de... Så
det er gylne tider for oss byggstudenter, og det blir også gylne tider på byggrevyen så kom og se på
oss! Billettsalg kunngjøres med plakater.

FORESTILLINGER I FRIMURERLOSJEN:
TORSDAG 15. FEBRUAR KL. 19.00
LØRDAG 17. FEBRUAR KL. 16.30
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