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Hei, hei alle nye byggstudenter. Velkommen til starten av et veldig
innholdsrikt semester. Tippe at du kanskje er ganske forvirra akkurat nå,
med alle nye ting som skjer rundt deg. Litt som fyste dag på barneskolen,
bare at mor og far ikkje er med deg nå då. Nå er du heilt på egen hånd,
men akkurat det har me tenkt og gjør någe med. Di neste 2 ukene kan du
gjennom vårt fadderprogram delta på masse sosiale og morsomme
aktiviteter.
Det dokk sitte med i hendene nå er Bygg si egå lille avis, Spikers Kårner,
som komme ut 5-6 ganger i året. I denne spesielle utgaven vil dokk finna
ein oversikt over forskjellige undergrupper som finnes i linjeforeningen og ka
de gjør for å gjøre nettopp din studietid bedre. I tillegg finne dokk
fadderprogrammet og annen nyttig informasjon.
De seinere utgavene av Spikers Kårner kommer til å inneholde alt om de
siste festene og turene i regi av H.M. Aarhønen. I tillegg til dette kommer
det også te å inneholda aktuelle og intresante artikler om studielivet i Den
Gamle Stad (som Trondheim også kalles)(kan også kalles bartebyen).
Selvfølgelig vil alt sladderet som skjer på linja få et eget avsnitt i Spikers.
Spikers vil bli lagt ut på lesesalene på Lerkendalsbygget og er selvfølgelig
helt gratis!
I tillegg til Redacteuren finnes det en
hardtarbeidene(?) radaksjon, som vil
bli presentert i neste nummer, som
hjelpe til med å laga godt innhold til
Spikers Kårner. Dersom akkurat du har
ein god sak, god ide eller god historie
og komme med, nøl ikkje, ta kontakt
for å få dette trykkt i vår avis
Lykke til med studiene, men glømm
ikkje å nyta studietidå!

Kristoffer Hagen
Redacteur, H.M. Aarhønen
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Hei alle Byggstudenter!
Først og fremst vil jeg få gratulere dere alle med valg av studier! På vegne
av H.M Aarhønen og som representant for alle nåværende og tidligere
byggstudenter ved NTNU/NTH er det meg en glede å ønske dere
velkommen til Bygg og Miljøteknikk.
Vi i linjeforeningen H.M. Aarhønen vil være blant de første som tar imot
dere når dere skal ta fatt på fem altfor korte år her i Trondheim. Dere
begynner i en stor klasse og mange kjenner sikkert ikke noen fra før av, så
derfor er vi her med fadderopplegget vårt slik at ALLE skal kunne finne seg
noen nye venner ganske fort.
Programmet for de to første ukene finnes i denne utgaven av Spikers og
på hjemmesidene våre, og selv om det og Teknostart kan virke litt intenst
lover jeg dere at det ikke er mye å tape på å være med på alt.
Programmet er lagt opp med tanke på variasjon, og i tillegg til et par sene
kvelder på byggkjelleren har vi blant annet bowling, volleyballturnering,
rebusløp og quiz.
Lykke til med studiestart i
Trondheim!

Thomas Sandene
Kanzler, H.M. Aarhønen
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H.M. Aarhønens Hovedstyre 2008-2009
Kanzler Thomas Sandene
Kanzler er studentenes øverste leder i Hennes Majestets Aarhønens Rike og
leder for Hovedstyret.
Thomas er en jovial soldat, som nå
har tatt over stillingen som kanzler i
Aarhønen. Det forventes mye av
han etter hans tidligere bragder
som Nettmester i Hovedstyret.
Thomas er glad i øl, og utover
kvelden føler Thomas ofte at ølen er
glad i han også, på en litt symbioseaktig måte. Når Thomas ikke er
opptatt med å kladde på
kvinnelige (eller mannlige)
medlemmer av styret, er han ofte å
finne på kjelleren, ettersom det er
på slike plasser han trives best.
Vice-Kanzler Joakim Carlsønn Sellevold
Vice-Kanzler er forrige periodes Kanzler. Vice-Kanzler skal med sin veldige
viten og erfaring bidra til kontinuitet i organisasjonen.
Joakim er 22, og går i 4. klasse Konstruksjon.
Denne karen har vært med i Aarhønen en stund
nå, og fortsetter som en (forhåpentligvis) eldre og
visere ressursperson i Hovedstyret. Han var Kanzler
i fjor, og tidligere var han ofte å se bak baren på
Kjellern, der han hadde ansvar for spriten. Der
finner du ham forresten innimellom fremdeles…
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Financeminister Hilde Ersland
Financeminister er ansvarlig for å holde orden på Hennes Majestets
Hovedstyres veldige rikdommer. Alt som koster penger eller som kan gi
avkastning skal gå gjennom Financeministerens hender.
Hilde er en blid jente fra Haugesund (men hun
er ikke narkoman). Hun er 21 år gammel og
går nå i andre klasse. Det er lett å kjenne igjen
Hilde på det store blonde håret. Men det må
sies at det er bare utenpå at denne jenta er
blond. Selv om hun kan være litt vimsete til
tider klarer hun på et vis å holde styr på
økonomien. Hilde liker å være tilstede der det
skjer og er ivrig på dansegulvet. Hun hadde litt
erfaringer med seg da hun trodde inn i sin nye
stilling. Hun har nemmelig vært økonomisjef på
kjelleren, men nå har hun fulgt videre i Paal's
fotspor og blitt financeminister.

Notarius Publicus Ina Birkeland
Notarius Publicus har ansvaret for å nedtegne alle aktiviteter i Hovedstyret,
og forvalte H.M. Aarhønens arkiv samt besørge all korrespondanse.
Ina går i 3. klasse og er 20 år gammel, hun
kommer fra det blide Sørland, nærmere bestemt
Mandal. Hun trives i lystig lag sammen med
venner og er ofte å finne på Kjelleren, dette
resulterte i et år som ølsjef i krostyret. Nå er hun
sekretær i Hovedstyret. Det sier seg selv at
Hovedstyret legger mange snedige planer hver
gang det samles, derfor trenger vi en person som
fortløpende kan nedtegne våre gjøremål og
fremtidige planer, til bruk og referanse senere.
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Nettmester Helge Bakken
Nettmesteren er H.M. Aarhønens datafaglige guru. Han har ansvar for
internettsidene til Hennes Majestet og e-post til og fra H.M.
Helge er 21 år, går i tredje klasse og kommer fra
Drammen. Helge er vår mann på PC. Denne
karen tenker i baner som vi dødelige aldri helt
kan forstå, med kompliserte planer om nettsider
og informasjonsutveksling. Helge er aktiv, han
haster alltid fra sted til sted, og liker å ligge litt på
forskudd. Han er litt beskjeden, men prater aktivt
når du får dratt han i gang. Helge er heller ingen
fremmed mann på Kjellern.

Redacteur Kristoffer Hagen
Redacteuren har ansvar for linjeforeningens avis, Spikers Kårner. Den gis ut
4-5 ganger i året.
Kristoffer en gutt på 23 år som kommer fra Sola,
like utenfor Stavanger. Som redaktør for sin
egen (og litt bygg sin) avis tok Kristoffer et stort
steg i retning av hans ultimate mål,
verdensherredømme. Kristoffer er glad i en
god/dårlig spøk, og setter pris på at andre også
er det, ellers kan det bli pinlig. Kristoffer har
dessuten fått vite at ingen i første klasse liker
han, noe han synes er utrolig morsomt, noe
annet han synes er morsomt er når folk faller og
slår seg på en komisk måte.
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Ceremonimester Maren Boon Mundal
Ceremonimesteren er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av det
seremonielle ved Hennes Majestets mange arrangementer.
Maren er en søt jente som kan det
meste. Hun har nå tatt på seg å lage
heidundranes fester for Hennes
Majestets medlemmer. Maren er 21 år
og går i andre klasse. På revyen våknet
Maren opp etter et nachspiel og lette
etter skjørtet sitt og brillene sine, og siden
har hun vært med på alt som går an å
være med på. Skjer det noe er Maren
på pletten, men først etter en liten
joggetur. Hun er livlig og lett å snakke
med. Maren liker alle, og alle liker Maren.
Skogvokter Thanh Ngan Nguyen
Skogvokteren har det overordnede ansvaret for fadderperioden, og skal
vokte Hennes Majestet ved høytidelige anledninger.
Thanh Ngan er en stor jente på 21 år, går i
tredje og kommer fra Elverum. Enkelte
paranoide innbiller seg at hun egentlig er
på oppdrag for Viet Cong i Norge for å
finne ut om forholdene er klare for ze
Russians til å innvadere oss i nord, og at hun
planlegger å ta over hele NTNU med sin
fadderarmé gjennom underjordiske ganger
hun har gravd ut i høgskoleparken?, men tro
det eller ei; dette er ikke sant. Derimot er det
sant at hun er en irriterende perfeksjonist
som må prøve å gjøre alt 110 %,. Thanh
Ngan har et rart hode. Hvis det hadde gått
an å ta en titt oppi der, ville du funnet
haugevis av alfabetiserte skuffer og skap.
Merkelig nok lar hun seg lett fascinere av
hvordan mais poppes til popkorn.
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Sjæfus Blæstus Annette Sørensen
Sjæfus Blæstus er ansvarlig for å bringe all informasjon fra H.M. Aarhønen
ut til medlemmene. Dette skal gjøres på en mest mulig engasjerende og
kreativ måte.
Annette representerer stadig bygg på byn,
med lånt handlevogn og sprittusj bart er hun
litt av et syn. Med sitt snille ansikt og store smil
kan man av og til bli i tvil, om det vi skriver her
er sant? Er hun snill pike eller fyllefant. Hun får
det ofte som hun vil, selv om slåssing i
busskøen noen ganger må til. Trakterdama
kalles hun, og det er ikke uten grunn. Hun
lager rølpefyll på sin vei, og hvem vet, kanskje
blir neste barteoffer nettopp deg!

Krosjef Tore Lie Falkenberg
Krosjefen er kontaktleddet mellom Hovedstyret og Krostyret. Hans jobb er å
samkjøre styrene og passe på at beskjeder formidles videre.
Tore er en går i andre og kommer fra
østlandet en plass. På mystisk vis klarte
dette kreket å vinne det prestigetunge
vervet Kjellersjef i 2008. Det kom frem
sterke indisier på valgfusk, men Tore
selv påstår han vant fordi han lager
sinnsykt gode egenkomponerte drikker
og dessuten har bra dametekke. Tore
sier han brenner for kjelleren og er glad
i å sjefe. Han ofte å se på dansegulvet
der han utøver sitt dametekke, ellers er
han å finne på Lerkendalsbygget der
han jobber med å regne på STAG.
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Hei, og god dag til alle sammen.
Vår kjære fungerende Krosjef er i skrivende stund i Vietnam på jakt
etter nye spennende oppskrifter og inspirasjon til kjelleren vår til høsten.
(Ryktene sier at han også ble sendt dit for å finne ut om Thanh Ngan
faktisk er en dobbelagent). Redacteuren har av denne grunn fått
ansvar for å skrive litt om kjelleren.
Aarhønekroa, eller ”Kjeller’n” som den er kjent som ligger på Moholt
studentby. Dette er Bygg sitt eget lille fristed der vi legger fra oss alt som
har med skole å gjøre og kun slapper av og koser oss. Her arrangerer
Krostyret mange forskjellige happenings: grilling, spillkvelder,
pokerkvelder, vorspiel og fester. I fadderperioden skal vi opp her noen
dager og kvelder for å bli kjent, med hverandre og kanskje litt lokalt
brygg. Vi starter med to bli kjent - kvelder på mandag 11. og tirsdag 12.
Vi følger opp med årets første to langåpent på lørdag 16. og 23.
For å handle alt det gode vi selger på Kjeller’n er det viktig at dere
skaffer dere en bong. En bong koster 200 hundre kroner, og skal holde
til en god del øl og drinker. Utvalget er stort, både når det kommer til
de øltørste og de som vil leske strupen med drinker.

Tore Lie Falkenberg
Krosjef, H.M. Aarhønen
(han i midten av bildet)
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H.M. Aarhønens Krostyre 2008-2009
Krosjef Tore Lie Falkenberg
Tore er den store sjefen på kjelleren. Han har
ansvaret for å holde kontroll på alle
småsjefene som løper rundt på kroa vår. Ved
flere anledninger har Tore vist sine kreative
bevegelser på dansegulvet, og legger ikke
skjul på at han har noe spesiell måte å danse
på. Tore har alltid en god latter på lur og er
utrolig lett å komme i kontakt med. Hvis du
har noen gode forslag på festligheter, er aldri
Tore vanskelig å overtale!"
Økonomisjef Jill Kristina Nordhus
Jill er vår skarrende bærumschick og
sjefsøkonom på Kjelleren. Bedriften skal gå i null
og noen må jo passe på at ikke øl- og
spritutgiftene går over alle grenser. Jenta kan
sine tall, men er skjelden å se sittende stille med
slikt. Jill er glad i alt og ALLE!
Hvem har hun ikke snakket med, og hva er hun
ikke med på?? Check please!

Blæstesjef Fredrik Hausmann
Fredrik er blæstesjefen vår.
Noen ganger får Fredrikk skikkelig lyst til og bare
blæste og blæste og blæste...
Da kaller vi han bare blæste-Haus!
Han ligner litt på Titten Tei i grunn,
men det er ikke han, det er blæste-Haus.
Dessuten er han en klysete pappagutt
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Spritsjef Maria Kristiansen
Maria er litt annerledes fra oss andre i styret. Hun er
nordlending og ble kvotert inn i henhold til politisk
korrekthet. Der er Maria som står for spriten på
kjelleren. Hun mikser deg gjerne en drink, mest
sannsynlig en rosa, men er ikke vanskelig å be hvis
det ikke faller i smak.
Ølsjef Herman Bjørn Smith
Herman Bjørn er Ølsjef
Herman liker øl.
I tillegg har han en
eksepsjonelt god nese for Premium vare.
Herman er dessuten det barskeste medlemmet
av krostyret.
”Hej, du sitter och stirrar...!”
Barvaktsjef Ola Randby
Ola er vel rett og slett det man kan karakterisere som
en kjernekar, med glimt i øye og alltid et smil på lur.
Hvis du ikke ser han bak baren er det fordi du ikke
befinner deg på byggkjelleren. Ber han om din hjelp
til å stå i baren, er det eneste korrekte svar:" Ja,
selvfølgelig, med største glede!!" "...jag vet du vil ha
mej!"
Vedlikeholdsjef Arild Kind Halvorsen
Vår vedlikeholdsjef på kjellern er Arild. På
kjelleren fungere han som snekkeren. Er
en skrue løs, eller hvis noe må fikses eller
bygges er Arild vår mann. Og hvis dere i
deres beruselse mot formodning skulle
finne på ødelegge noe på kjelleren er
Arild der på pletten med hammer og
spiker. Akkurat som Phoebe i Friends er
Arild også "in charge of cups and ice".
Ellers er Arild en veldig god gutt, og er
ikke tund å be på dansegulvet eller vanskelig å komme i god samtale
med om du skulle treffe på han en kjellerkveld.
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Næringslivsringen er et tiltak du som student vil komme til å
møte gjennom hele studietiden. Det er samarbeidsforum
mellom byggenæringen og Studieprogrammet for bygg- og
miljøteknikk ved NTNU og det støttes av ca. 55 bedrifter og
foreninger i byggenæringen. Alle de store aktørene blant
rådgiverne, entreprenørene og leverandørene, og noen av
landets største offentlige etater og bransjeorganisasjoner er
med.
Næringslivsringen ble opprettet i 1999, da byggenæringen
valgte å organisere sine tiltak rettet mot byggstudiet i en
organisasjon og hvor formålet primært var å styrke
rekrutteringen av flere flinke studenter til byggstudiet og å
bidra til at studentene fikk en utdannelse som var relevant for
næringen og av god kvalitet. Rekrutteringsarbeidet de senere
årene har vært vellykket og ført til en kraftig økning i antall
søkere og en heving av opptakskravene. Det arbeides nå
med en rekke tiltak rettet mot innhold og kvalitet på studiet.
Noen av de tiltakene du vil møte temmelig umiddelbart er
fadderordningen for nye studenter, hjelp til sommerjobb,
byggeplassbesøk, tilskudd til kjøp av bærbar PC og
arrangement av foredrag og bedriftspresentasjoner som
synliggjør mangfoldet og mulighetene i næringen. I alle disse
tiltakene er studentenes linjeforening, H.M. Aarhønen, en viktig
og aktiv medspiller. Mer om dette og om byggenæringen
- 13 -
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finner du på vår hjemmeside:
www.bygg.ntnu.no/naringslivsringen/
En universitetsutdannelse i bygg- og miljøteknikk fører til
mange jobbmuligheter i en svært allsidig næring.
Byggenæringen er en av de største i Norge, med en
omsetning på over 300 mrd kroner pr år og ca 300 000
sysselsatte, med 220 000 som arbeider innenfor bygg og
anlegg og 80 000 som jobber med forvaltning og drift av
eiendommer. Behovet for teknisk kompetanse er stort innen
denne bransjen i årene framover, og behovet for
nyutdannede er større enn det som i dag kan dekkes av
årskullene ved NTNU. Mulighetene for varierte og interessante
jobber i byggenæringen er derfor svært gode. Forskning,
utvikling og opplæring vil også stå svært sentralt innen
byggebransjen og forhåpentlig vil noen videreutvikle sin
kompetanse gjennom doktorstudier og annen
etterutdannelse.
En fast og populær møteplass mellom byggenæringen og
studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk er BM dagen. Her
kommer representanter for næringen, de ansatte ved NTNU
og studentene sammen for foredrag, utstillinger og
presentasjoner og ’bli kjent’ aktiviteter.
Vi håper å se deg på BM dagen og ser frem til et godt
samarbeide de neste årene om tiltak som bidrar til økt
engasjement og trivsel i studietiden og en god og
næringsrelatert utdanning.
Lykke til med studiet!
Hilsen Styret i Næringslivsringen
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Industrikontakten
Hei og velkommen til Bygg og miljøteknikk!
Industrikontakten ble opprettet som et bindeledd mellom studenter og
næringsliv. Vi samarbeider tett med Næringslivsringen, som er et
samarbeidstiltak mellom byggenæringen og studieprogrammet for Byggog miljøteknikk ved NTNU. Næringslivsringen ble opprettet i 1999.
Hovedformålet var å styrke rekrutteringen av byggstudenter, bidra til
næringsrelatert kompetanseutvikling i byggstudiet og få frem flinke og
godt motiverte studenter, og derigjennom få en mer kompetent og
konkurransedyktig byggenæring.
Industrikontakten består av 7 studenter som velges inn på linjeforeningens
generalforsamling hvert år. Det er seks toårige og ett ettårig verv, og disse
overlapper hverandre slik at det ved valg av nytt styre fortsetter tre stykker
fra styret året før. Industrikontakten arrangerer hvert semester
bedriftspresentasjoner. De er veldig populære og samler ofte 100-150
studenter. Etter at bedriften har holdt en kort presentasjon av seg selv
serveres det mat og noe godt i glasset. I tillegg arrangeres Aarhønebingo.
Bedriftspresentasjoner er en flott mulighet for deg, som student, til å få
kontakt med bedrifter.
Vi står også for kontakten med studentene i Næringslivsringens
Sommerjobbprosjekt, hvor målet er å skaffe alle byggstudentene, som
ønsker det, relevant sommerjobb. Vi arrangerer i den forbindelse HMS-kurs,
og i mai hjelper vi til med å skaffe jobber til de av studentene som ikke har
klart å skaffe seg jobb på egen hånd. Utover dette arrangerer vi
ekskursjoner til forskjellige bedrifter for å gi studentene et innblikk i hvor de
kan komme til å jobbe etter endt utdanning, og høsten 2004 overtok H.M.
Aarhønen ansvaret for drift av siden diplomtorget.no, som formidler
diplomoppgaver fra fire (i skrivende stund) bedrifter.
Vil du vite mer om Industrikontakten, hvem vi er og hva vi gjør, klikk deg inn
på vår hjemmeside: http://www.aarhonen. no/industrikontakten/.

Vi ses i Trondheim!
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Industrikontakten 2008-2009
Christian Berg

Sissi Chen

Kim A. Paus

Paal E.N. Garborg
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Industrikontakten fortsetter

Magnus Brubakk

Yvonne Skaare

Hege Sølvernes
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Teknologiporten
Teknologiporten er bedriftskontakten for hele IVT-fakultet. IVT
står for Ingeniørvitenskap og Teknologi, og fakultetet har rundt
3 000 studenter, fordelt på 7 linjer. Bygg og miljøteknikk er en
av disse.
Teknologiporten arrangerer som Industrikontakten
bedriftspresentasjoner/PR-møter. Bedriftspresentasjoner er en
fin måte å lære om bedrifter spesielt og bransjen generelt.
Det vil alltid være servering av mat og drikke etter
presentasjonene. En del av bedriftspresentasjonene vil være
åpne for førsteårs byggstudenter. Påmelding og oversikt over
presentasjoner finnes på www.teknologiporten.no. Det vil
også henges opp plakater og sendes ut mail før aktuelle
presentasjoner.
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Vandrende Bjelke er byggstudentens turgruppe, og hører inn under
Hennes Majestets lune vinger. Turgruppas mål er å lirke byggstudenter ut
av skolearbeidets klamme lenker, til fordel for utendørsaktiviteter og
naturopplevelser. Vandrende Bjelke er til både for deg som er vokst opp
med å fange frokosten selv, og for deg som kun har sett viltvoksende trær
på film. Ferdighet og erfaring er det ingen krav om, det viktigste er at du
trives på tur, og at du trives sammen med andre. Turgruppa er selvfølgelig
også åpen for byggstudentenes utkårede.
Synes du dette høres ut som noe for deg? For å komme på maillista til
turgruppa er det bare å sende en e-post til vb@list.stud.ntnu.no der du
skriver at du vil stå på Vandrende Bjelkes mailingliste. Du vil da få beskjed
om kommende turer, turmøter, og evt. alt annet som rører seg i turgruppa.
Bruk gjerne samme e-postadresse hvis du har spørsmål.
Skullde det være noe du lurer på, kan du gå inn på vår internettside
http://org.ntnu.no/vb. Ønsker du kontakt med noen i styret kan du også
sende en mail til vb@list.stud.ntnu.no.
Vi snakkes på tur =)

Turprogram Vandrende Bjelke høsten 2008
Helga 29-31 august: Topptur til Sylane
Sylan er et fjellområde i grensetraktene mellom Sør-Trøndelag og
Jämtland, og Storsylen er den høyeste toppen i området med sine 1
762 moh. Vi kjører inn til området kvelden før, slik at vi kommer oss ut
i rett tid om morgenen. Turen tar ca. 8-9 timer og går til dels i svært
bratt terreng. Vi sover i telt ved Sylkjønnan begge netter.
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Helga 12. – 14. september: Kanotur
Vandrende Bjelke gjentar fjorårssuksessen. Det gjenstår å bestemme
hvilket vassdrag som skal besøkes. Vi kjører ned fredagen. Og satser
på to fine padledager før vi returnerer på søndag. Vi overnatter i
telt eller lavvo.
Søndag 28. september: Førsteklassetur til Ruten
Ruten er et flott fjell på Hemnkjølen, et fjellområde mot grensen til
Møre og Romsdal. Vi reiser fra Trondheim søndag morgen og
returnerer samme kveld.
Helga 11-12 oktober: Jakttur
I fjor arrangerte VB jegerprøvekurs, hvor 43 byggstudenter ble
uteksaminerte som jegere. I år er planen at vi skal sette teori ut i
praksis. Vi reiser fredagskveld til et jaktområde i nærheten. Planen er
at vi overnatter i lavvo og har en sosial basecamp. På dagtid deler
vi oss opp i mindre grupper og går på jakt i området, før vi vender
tilbake i leiren om kvelden, til bålkos og skrøner fra dagens jakt.
Dette er en tur hvor både du med eget våpen, og du som bare har
lyst å bli med og føle på spenningen kan bli med.
3-6 november: Førstehjelpskurs
Planen er at vi skal få tak i noen kompetente personer fra Norsk
Røde Kords eller Norsk Luftambulanse til å komme til
Lerkendalsbygget og lære oss byggstudenter litt mer førstehjelp.
Kurset vil foregå på kveldstid, og omhandle alt fra
hjertelungeredning, til hva du gjør dersom du tryner i ne ur på vei
hjem. Vet du hva du skal gjøre dersom kameraten din kutter av seg
en finger, eller har så stort gnagsår at han ikke kan gå? Kom på kurs
og lær mer om dette. Dette er et tema men aldri kan lære for mye
om.
Helga 14-16 november: Ski/Fjelltur
Rundtur i fjellet med fjellski og telt. Hvilket fjellområde turen blir lagt
til er foreløpig ikke bestemt. Hvis ikke snøforholdene er
tilfredsstillende bruker vi beina.
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AKT
Aarhønen Kulturelle Teater. Det hele startet med Aarhønens 85-årsjubileum
i 1998, med forestillinger i Kjelbygget og overheader som lyskastere.
Revyen har imidlertid tatt mange steg siden den gang. Lys, lyd og scene
har blitt bedre, og revyen har nå også eget band, ByggBang.
Revyen består av to forestillinger som inneholder alt fra sang, dans, musikk
og så klart sketsjer. Det spinnes ofte rundt et tema, eller en rød tråd, men
det meste (egentlig alt) er lov.
Akkurat nå er vi kun et styre på 5 personer, og det sier seg selv at vi trenger
flere folk. Er det kanskje en skuespiller, sanger, musiker, kostymedesigner
eller lydmann i deg? Eller kanskje du bare liker å skrive sketsjer? Da har vi
bruk for deg! AKT er for alle, ikke bare for de på scenen.
Om ikke alt for lenge vil vi holde et møte for å informere litt mer om hvem
vi er, og hva vi driver med. I tillegg til dette vil det før jul være noen blikjent- og idémøter. Det nye året innledes med en fantastisk morsom
hyttetur. Erfaringsmessig legges mye av grunnlaget for forestillingen i de
kreative nattetimene på denne turen. Etter dette blir det øving og mer
sosial moro, før alt ender opp i to forestillinger med etterfølgende
premierefest og bursdagsfest!
I tillegg til den moroa det er å skape noe for så å presentere det for en stor
forsamling, er AKT også en unik mulighet å bli kjent med medstudenter i
alle klassetrinn. Det er bare å høre med folk som har vært med tidligere! Er
det noe annet du lurer på er det bare å ta kontakt med noen av oss i
styret, send oss en mail (akt@aarhonen.no) eller stopp oss i gangen. Se
etter AKT-styre t-skjorter.
Bli med å utforme den 11 byggrevyen, og vær med og sørg for at den blir
den beste noensinne!
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AKT 2008-2009
Revysjef Henning Lotherington
Henning har vist seg å ha uante
talenter. Helt uanmeldt kom han og tok
AKT 2008 med storm. Nå er han sjef for
det hele og har ansvaret for at AKT 2009
blir minst like bra.
Henning skal prøve å lære seg å steppe
før neste revy.

Økonomisjef Idun Rømcke Høiseth
Idun er en gammel traver i styrene til
H.M. Aarhønen og skal denne gangen
holde orden på økonomien til AKT.

Teknisk sjef Øyvind Hjort
Øyvind er høy, mørk og mystisk. Han har
ansvaret for alt det tekniske i revyen, noe
vi har stor tro på at han klarer ettersom
han jobber med slikt på Samfundet. Nå
gjenstår det bare å se om han blir den
neste Stein Are.
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Kapellmester Morten Engen
Morten er en rocka fyr. Han har
ansvaret for at ByggBang gjør en
fantastisk opptreden i revyen. Dette
klarer han lett, siden han er en
eminent gitarspiller.

Blæstesjæf Lise Lotte Pedersen
Lise har ansvaret for at revyen får
både aktører og publikum. Dette
håper vi at går fint siden hun er en
brautende nordlending.
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Drager’n er bygglinjens eget
orkester. Har du en gang hatt en
drøm om å spille eller kanskje du
også spiller et instrument vil vi at
nettopp DU tar kontakt med oss.
Drager’n er som de fleste andre
studentorkestre, der vi setter det
sosiale i første rekke, og så får
spillingen komme av seg selv etter
hvert. Høres dette bare litt
spennende ut er det bare å ta
kontakt med oss på
dragern@list.stud.ntnu.no. Vi er for
tiden ikke så mange medlemmer,
men vi håper at ditt kull vil bringe mange nye medlemmer. I høst
skal vi være med på Imm.ballet og trolig spille på Bygg og miljødagen. På vårparten bruker vi å spille på Byggrevyen og gå i 17.
maitog. I høst arrangeres også ÅS-SMASH, i forbindelse med UKA
i ÅS. SMASH er en halvårlig studentorkesterfestival som neste høst
går av stabelen i Trondheim. Dette er absolutt noe å få med
seg!!! Drager’n startet etter prøvelsene høsten 1997. Det var for
første gang en av oppgavene under fadderperioden og gikk ut
på å skape musikalsk underholdning. Etter den tid lå korpset
nede våren 2002 før noen studenter i 1. og 2.klasse igjen tok
initiativ. Det ble samlet sammen en gjeng på 6-7 stykker, og med
halvannen times øving gikk Drager’n atter en gang i front for
Hennes Majestet Aarhønen i 17.maitoget. Så dette er en
oppfordring til alle som en gang i tiden har spilt et instrument eller
syns det hadde vært kult å spille og samtidig har lyst til å ha det
litt moro. Kom og bli med i Drager’n!!!
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I november 2002 gikk syv jenter, representert fra 1.- 4.klasse, sammen og
dannet en egen organisasjon for jentene på Bygg, PMS (Piker Med Spiker).
Bakgrunnen for stiftelsen var et ønske om større samhold og
erfaringsutveksling mellom jentene i alle klasser. I og med at jenter ofte er
oppvokst med barbie og dukker, og gutter med biler og verktøy, føler nok
mange jenter at gutta har et lite forsprang, spesielt når det gjelder den
praktiske erfaringen. Næringslivsringen, som er en sammenslutning av
mange byggbedrifter, har støttet oss fra starten av. Den økonomiske
støtten de gir oss har gjort at vi har kunnet sponse arrangementene enten
helt eller delvis for byggjentene. For at jentene på Bygg skulle bli bedre
kjent ble det arrangert ost- og vinkveld hvor rundt 70 byggjenter fra alle
klasser koste seg en hel kveld. Dette var en knallsuksess! Etter den tid har vi
bl.a. laget blomsterpotter i betong som står på verandaen på
Lerkendalsbygget, arrangert bilmekkekurs, tur til Byggmessa, bygget
benker og selvfølgelig feiret 8.mars. Vi satser på å ha minst et stort
arrangement hvert semester. Som regel har vi hatt sosialt på høsten og
mer praktisk rettet på våren.
Vi har laget en internettside, som vi skal holde oppdatert etter beste
evne☺. Her kan dere finne mer info om oss og kommende arrangementer,
i tillegg til bilder fra tidligere arrangementer
(http://org.ntnu.no/pikermedspiker/). Hovedsakelig jobber PMS for å skape
og beholde det gode samholdet på Bygg på tvers av klassetrinnene. Det
siste året har vi også jobbet sammen med Næringslivsringen for å finne ut
hvordan vi skal rekruttere flere jenter til linja. PMS har blitt større og mer
kjent enn det noen gang har vært, og vi
ønsker å fortsette i den retningen. I den
forbindelse håper vi å se mange av dere
nye byggjenter på neste arrangement og
vil også benytte anledningen til å ønske
dere hjertelig velkommen til Bygg!!
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Semen
Semen er en gjeng
med synge- og
alkoholglade jenter som
ikler seg munkekapper
ved enhver passende
anledning, de er Byggs
stolte jentekor! Semen
synger på
immatrikuleringsfesten
og bursdagsfesten, og
har ellers 1-2 opptak i
året. I tillegg rocker vi
opp Oktoberfestivalen
og Badekarpadlinga på
høsten. Men Semen
trenger flere jenter med
skjærende stemmer, flere jenter med sans for en god fest, flere
jenter som vil synes det er gøy å ikle seg en munkedrakt og bli
kvitt alle hemninger for en kveld! Vil DU være med!?! Vi
kommer til å ha et opptak til koret nå i høst. Her er ingen krav,
du kan synge hvordan du vil, gå i hvilken klasse som helst og
ellers kun ha godt humør!!
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Beton
Velkommen til bygg! Dere har valgt rett linje! Nå
har dere nemlig muligheten til å få oppleve og
kanskje til og med bli et beæret og beryktet
medlem av BETON! Beton er linjeforeningen
Hennes Majestet Aarhønens stolte og excellente
mannskor! Beton ble opprettet før Åre-turen i
1995 av en gruppe unge og driftige menn som
ønsket å skape noe helt spesielt! Resultatet ble
et kor bestående av unge, fremadstormende, mannlige byggstudenter
ikledd nonnedrakt!
Vi har flere faste opptredener i løpet av skoleåret; Immatrikuleringsfesten,
Badekarpadlinga, Bursdagsfesten, ÅL (AarhøneLekene) og Åreturen er
noen av disse. Forøvrig er dette arrangementer jeg anbefaler dere alle å
delta på! Vårt varemerke på disse opptredener er herlige sangstrofer og
andre festligheter skapt av lykkens vann!
For å bli medlem av Beton må du stille opp på vårt opptak! Vi har vanligvis
ett til to opptak i løpet av skoleåret. Opptakenes datoer vil du bli informert
om ved at korets Ærede Søstre blæster i ditt auditorium!
Så: Hva kreves av en potensiell Søster i
Beton?
• Mannlig student på BYGG!
• Høylytt!
• Glad i å lage liv!
• Må kle nonnedrakt!?!
• Ikke plagsomt sjenert!
• Må tåle mye alkohol uten å finne
tonen!
Føler du at du at du innehar noen av disse kvalitetene, eller du likevel tror
at dette er noe for deg, så nøl ikke! Still opp på neste opptak, og bring de
stolte tradisjonene videre! Vi trenger ikke deg, men du trenger definitivt
OSS!
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Det skjedde i de tidlige høstdager 1997 at de staute Byggutta
forente seg i en hellig union. De bestemte seg for at de dager der
bygg ikke var representert ved et eget fotballag, skulle være talte.
Og slik ble det. Ideen ble unnfanget i Steindal, og derav det
velklingende navnet FK Steindølene.
Deres oppgave er å bygge videre på H.M. Aarhønens disiplers
stolte tradisjoner og sosiale miljø. Ikke bare innenfor byggverdenen,
men også ellers i verden. Forhåpentligvis kan dette bidra til bedre
mellommenneskelig forståelse, og en ende på all krig og
urettferdighet. Steindølene har også sin egen supporter klubb som
heter Cornerflaggene. Det var en tid hvor Steindølenes
hjemmekamper er overfylt av Cornerflagg med niste fra Dahls og
høylytte heiarop.
Steindølene spiller i 5. divisjon og kriger om å ta seriemester tittelen
for Hennes Majestet. Hvis du kunne tenke deg ut i strid for Hennes
Majestet så ikke nøl med å ta kontakt. Sees på fotballbanen!
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Nettsteder i H.M. Aarhønen
Hennes Majestet Aarhønen har også egne nettsider der vi prøver å
holde dere til en viss grad oppdatert på det siste som skjer og legge
ut bilder etter store happenings. Nettsiden er under konstruksjon og
vil oppdateres fortløpende utover høsten. Her blir det lagt ut
informasjon om alt fra PR-møter, sommerjobber til bilder fra
arrangement pluss mye annet spennende stoff. Med andre ord, det
lønner seg å sjekke sidene en gang i blant. Adressen er som følger;

http://www.aarhonen.no/
Mail: aarhonen@stud.ntnu.no
Videre har hvert styre og gruppe sin egen e-mail og disse er som
følger:
Hovedstyret:
Krostyret:
Industrikontakten:
Beton:
Semen:
Dragern:
Spikers:
AKT:
Web:
PMS:
Vandrende Bjelke:

hs@aarhonen.no
ks@aarhonen.no
industrikontakten@aarhonen.no
beton@stud.ntnu.no
aarhonen-semen@stud.ntnu.no
dragern@list.stud.ntnu.no
spikers@stud.ntnu.no
akt@aarhonen.no
web@aarhonen.no
aarhonen-pms@list.stud.ntnu.no
vb@list.stud.ntnu.no

Er det da noe du lurer på om mail eller nettsidene i H.M. Aarhønen
er det bare å sende en mail til web@aarhonen.no.
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Kart over Gløshaugen

Dette er et enkelt oversiktskart over Gløshaugen-området. Det er
ganske stort, så det kan være litt vanskelig å finne frem de første
dagene, men etter et par uker blir man kjent i de områdene man
bruker. Dette finner man i de forskjellige byggene:
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Lerkendalsbygget – er Bygg-og miljøteknikks eget bygg. Her
har vi datasaler, lesesaler, grupperom, flere instituttkontorer,
kontorer for eldre studenter, SPR-kontor, Studentstudieveileder og Aarhønekontoret (hvor det bare er å
komme innom hvis dere lurer på noe eller bare vil slå av en
prat).
Realfagsbygget – her finnes bibliotek med mange
leseplasser, felles datasaler, alle forelesningssaler som
begynner med R (eks. R1), kantine som er østeninspirert og
en liten Café Sito i underetasjen hvor det serveres kaffe og
småkaker.
Sentralbygget – her finner du alle forelesningssaler som
begynner med S (eks S6), Studentservice, Bygg- og
miljøteknikks eget biblioteket i annen etasje, Stripa (den
lange gangen i første etasje), Tapir mat er matbutikken på
skolen, Tapir bøker hvor du får kjøpt alt fra fagbøker til å
levere inn film til fremkalling, Stud.Post hvor alle studenter har
en postkasse, Hangaren kantine som serverer middag hver
dag og Café Sito med kaffe og kaker.
Kjelbygget – forelesningssaler og grupperom som betegnes
med KJEL (eks kjel1), PR-møter holdes her og Campo har en
pizzarestaurant.
Hovedbygningen – forelesningssaler som heter H1 osv. og
hovedbiblioteket.
Geologen – her finnes kontoret til fakultetet.
Materialteknisk – instituttkontorer
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ABC-guide til nye studenter
1. Betal semesteravgift! Hvis du ikke har gjort det enda så
gjør det så fort som mulig. Det vil ta noen dager før
betalingen er registrert. Etter dette vil bekreftelsen
automatisk bli sendt til Lånekassen, og du vil få utbetalt
studielånet rett på konto.
2. Nøkkelkort: For å kunne bevege deg fritt rundt på
skolens områder etter at de låser dørene kl 16:00 er det
en bra investering å stå en time i kø for å få ditt
nøkkelkort. Du finner køen på Stripa, rett ovenfor Tapir
Kiosk.
3. Bruktbøker: Siden studielånet består av noen fattige
kroner er det lurt å spare pengene til de viktige
tingene…øl! Det er ikke noe vits å kaste bort tusenvis av
kroner på nye bøker når man kan kjøpe brukte bøker til
halvpris og så å si som nye! Stikk innom www.ibok.no
som er en egen nettside på NTNU, laget for kjøp og salg
av brukte bøker. Ellers kan det være en god ide å
spørre faddere eller henge opp lapper på
Lerkendalsbygget.
4. Kos deg! Ikke la studiene ta overhånd, selv om det til
tider er mye å gjøre. Finn balansegangen mellom skole
og sosialt samvær. De ukentlige øvingene er en god
pekepinn på hvor langt i pensum dere har kommet.
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Kart over Trondheim
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Timeplan
for første klasse etter Teknostart.

Klokkeslett
08.1510.00
10.1512.00
12.1514.00
14.1516.00
16.1518.0019.00

Mandag

Matte 1
VE1
Kjemi
R7

Tirsdag

Onsdag
FM
FM
S7
FM
Lerk
FM
Lerk
FM
ITGK
F1

IT GK
F1

Kjemi
R7

Torsdag
Kjemi
R7
Matte 1
VE1
Fak S5
ITGK F1

Fredag

Matte 1
Gruppe
Kjemi
R7

Forklaringer:
Onsdag:
09.15-17.00. Fysisk miljøplanlegging. Ofte en intro i S7 før det
jobbes i grupper på Lerkendalsbygget.
18.15-19.00. Øving i IT Grunnkurs.
Torsdag:
12.15-13.00 Fakultetets time i S5
13.15-14.00 ITGK forelesning i F1
Dobbelsjekk gjerne timeplanen er gang uti august, hender at
forelesninger bytter tid og sal.
Håper alle finner frem :D
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Fadderperioden 2008
Dag
Søn 10/8

Tid
18.00

Man 11/8

10.00

ca.15
Tirs12/8

15.00

Ons 13/8

11.30
før
12.30
Tors 14/8 11.45

18.00
Fre 15/8
Lør 16/8
Søn 17/8

12.45

Arrangement
Oppmøte
Omvisning på skolen med
Forsiden av
hovedstyret
hovedbygget
Informasjon fra fakultetet,
S3 for nye studenter
studieprogrammet og
(Hangaren for
H.M.Aarhønen. Utdeling av
faddere)
faddergrupper. Lunsj.
Fadder følger deg opp til grilling på
Avtales med fadder
byggkjelleren (Moholt allé 10).
Grilling på kjelleren, etterfulgt av
Buss fra forsiden av
Imm.fest på Samfundet (ca. kl.19)
hovedbygget
4.klasse: Omvisning i Nidarosdomen Nidarosdomen
1.klasse: Omvisning i Midtbyen med Avtales med fadder
fadder
4.klasse: Grillkurs på Sverresborg
Sverresborg
Trøndelag Folkemuseum
Trøndelag
Folkemuseum
(Sverresborg allé 13)
Gokart og bowling på Heimdal
Buss fra nedenfor
Lerkendalsbygget
Faddervors etterfulgt av fest på 3B
Avtales med fadder
fra kl.20
Fadderne lager opplegg (grilling,
Avtales med fadder
middag, vors eller lignende) før
langåpent på kjelleren.
Bade på Munkholmen. Ta med 50 kr Ravnkloa
til båten. Mulighet for grilling. Møt
(Munkegata 70).
opp på Pirbadet hvis dårlig vær.
Evt. Pirbadet
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Dag
Man 18/8

Tid
20.00

Arrangement
Quiz

Tirs19/8

17.00

Ons 20/8
Lør 23/8

17.00
11.30

Man 1/9

19.45

Rebusløp etterfulgt av pizza og
drikke. Spis så mye du vil for 60
kr.
Sandvolleyballturnering
Prøvelser i Nordre gate,
langåpent på kjelleren
Swingkurs

Ons 3/9
Tirs 9/9

se billett
16.45

Lør 20/9
Søn 28/9

Immatrikuleringsball
4.klasse: Omvisning på Dahls
Bryggeri
Badekarpadlingen i Nidelva
1.klasse: Tur til Ruten med
Vandrende Bjelke

Oppmøte
Nattergalen (Olav
Tryggvasons gate 33)
Forsiden av
hovedbygget
Dødens dal
Nordre gate
Håndverkeren
(Kjøpmannsgata 12)
Samfundet
Dahls Bryggeri
(Strandveien 71)

Ønsker alle en vidunderlig fadderperiode!

For klager, kritikk, forslag eller diskusjon, ta kontakt med Spikers Kårner
på kristoha@stud.ntnu.no
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