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TIL DE RAATNE ÆG
Velkommen til NTNU og velkommen til Byggog miljøteknikk. I løpet av de kommende dagene vil du få muligheten til å bli bedre kjent med
byen, studiet og de andre i klassen. Bruk fadderperioden til å kose deg og skaff deg noen
nye venner. Denne utgaven av Spikers Kårner
kan være fin å ta en titt i hvis du for eksempel
lurer på hva Industrikontakten har planlagt for
høsten eller når det er Togafest. Det siste jeg
vil nevne er at det på Lambo skal synges «ei
dråpen kvar» og ikke «ein dråpe kvar». Snakkes
i fadderperioden.

Sammen med fadderkomiteen har jeg hatt æren av å planlegge
årets fadderperiode. I løpet av disse to ukene vil det skje mye
gøy og spennende, og det er mange mennesker som ønsker
å hilse på dere og gi den beste velkomsten dere kan få. Det
vil være over 120 faddere som går rundt i røde trøyer, med
H.M. Aarhønen sin logo trykket på brystet. Det vil også være
andre med logoen på brystet, med ulike farger på trøyene. Alle
sammen er her for å ta dere godt i mot – ikke nøl med å stille
dem alle slags spørsmål.
Planen for fadderperioden er her presentert(midtsiden), og som
dere ser det er mange forskjellige arrangementer. Delta på alt
du kan! Still med et åpent sinn og hils på mange nye mennesker, det vil du ikke angre på.
Det blir en myk og uformell start på fadderperioden, med grill
og spill tirsdag 15. August. Deres faddere vil gi dere mer detaljert informasjon om tid og sted for oppmøte på de ulike arrangementene.
Vi gleder oss veldig til å hilse på dere og ha det gøy med dere
de neste to ukene!

Aarhonens hovedsponsor

Lyst til å sende inn sladder?
Legg aarhonen_gossip på
snapchat!

Legg til fadderuka_bygg på
snapchat for å få med deg alt
som skjer i fadderperioden!

Halvard Eiesland
Faddersjef

bedriftspresentasjon
Industrikontakten og bedpres (bedriftspresentasjon) er to ord man burde
lære seg med en gang. Dette er nøkkelen til næringslivet, nettverksbygging
og god mat. Industrikontakten er bedriftskontakten til bygg- og miljøteknikk og styret består av ni engasjerte studenter på ulike trinn. I tillegg til
mye annet spennende, arrangerer vi bedriftspresentasjoner for studenter
på masterprogrammet bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Dette er et godt
samarbeid mellom bedrifter i byggenæringen og industrikontakten der
studentene får et godt innblikk i næringslivet og jobbmuligheter, samt at
bedriftene får en mulighet til å profilere seg og bli kjent med studentene.
Etter at bedriften har hatt sin presentasjon, serveres en deilig middag og det
blir muligheter for mingling. Dette er ikke bare en viktig og nyttig måte å bli
kjent med bedriftene på, men også å bli godt kjent med sine medstudenter
på tvers av trinnene. Påmeldingen skjer 8 dager før selve bedriftspresentasjonen finner sted og ettersom dette er like populært som billettene til
Karpe Diem, gjelder det å være raskt ute. Den første bedpresen er allerede
31. august, så sørg for å ha registrert bruker innen påmeldingen starter.
1.Registrer deg som bruker. Det gjør du ved å følge veiledningen
på aarhonen.no/registering. Kontakt nettmester på nettmester@
aarhonen.no ved behov for hjelp. Invitasjonskoden får du tilsendt
på studentmailen.
2.Logg deg på nettsiden til Aarhønen
3.Klikk deg videre inn på «Bedriftspresentasjoner». Her må du
logge deg inn på nytt med samme brukernavn og passord.
4.Gå deretter til «Påmelding». Her vises alle kommende bedriftspresentasjoner som du kan melde deg på kl. 12:00, 8 dager
før. Merk at noen bedriftspresentasjoner kun er åpen for høyere
årskull.
5.Gled deg til en fullstappet høst med mye moro.

31.08

gBETONMAST HÆRHE

28.09 gAF-GRUPPEN

04.09

gHOLTE CONSULTING

03.10 gOBOS

05.09

gBANE NOR

09.10 gDR. TECH. OLAV OLSEN

12.09

gRAMBØLL

10.10 gNGI

14.09

gMULTICONSULT

24.10 gLNS

19.09

gCOWI

26.10 gHJELLNES CONSULT

21.09

gVEDAL

31.10 gAAS-JAKOBSEN OG VIANOVA

26.09

gFOCUS SOFTWARE

02.11 gBACKE ENTREPRENØR

27.09

gNORCONSULT

09.11 gPEAB

Aarhønen Rundt

20/8
Søndag

7/9
Torsdag

26/8
Lørdag

Arrangement i regi av
H.M. Aarhønen
(hold av hele dagen)

Immatrikuleringsball

Avslutningsmiddag

Leilighet Til Leilighet

24/8
Torsdag
25/8
Fredag

R1

Teknologiporten inviterer til grilling (Kl. 16:15)
23/8
Onsdag

Faddernes hjem

Faddernes
hjem

Trondheim by

Tour de Trondheim

22/8
Tirsdag

Skiboli,
Gløshaugen
Ravefest, med
Broderskabet

21/8
Mandag

Gløshaugen

Samfundet

Togafest

Gløshaugen

Togafest

Samfundet

19/8
Lørdag

Gløshaugen
S5

Immatrikuleringsfest

Aarhønekroa

Fremo Gård

Tekna presentasjon
(Kl. 11:15)

17/8
Torsdag

Gløshaugen
S3

Velkomstgrill og spill

Låvefest (felles buss
fra Gløshaugen)

Immatrikulering m.m.

16/8
Onsdag

Gløshaugen
S3

STED

18/8
Fredag

Informasjon fra
fakultetet
(Kl. 10:00)

15/8
Tirsdag

KVELD

Gløshaugen

Kom-i-gang-dag

14/8
Mandag

STED

The Bygg Games

DAG

DATO

FADDERPROGRAM

SANGTEKSTER

NU KLINGER

Nu klinger igjennom den gamle stad på ny en studentersang,
og alle man alle i rekker og rad svinger opp under begerklang,
og mens borgerne våker i køia og hører den glade kang-kang,
smeller alle mann, alle mann, alle mann, alle mann, allemann, alle mann.
Refreng:
Studenter i den gale stad ta vare på byens ry!
Husk på at jenter, øl og dram var kjempenes meny.
Og faller I alle mann alle, skal det gjalle fra alle mot sky:
La’ke byen få ro, men la den få merke den er en studenterby.
I denne galle stade satt så mangen en konge stor,
og hadde nok av øl fra fat og piker ved sitt bord,
og de lagde bøljer i gata når hjem i fra gilde de for,
og nu sitter de alle mann i Valhall og traller til oss i kor.
Refreng:
Studenter i den gamle stad...
På Elgeseter var det liv i klosteret dag og natt:
Der hadde de sin kagge og der hadde de sin hatt.
De herjet i Nonnenes gate og rullet og tullet og datt,
og nu skuer de fra himmelen ned og griper sin harpe fatt.
Refreng:
Studenter i den gamle stad...
Når vi er vandret hen og staden hviler et øyeblikk,
da kommer våre sønner og tar opp den gamle skikk:
En lek mellom muntre butuljer samt aldri så litt erotikk.
Og så sitter vi i himmelen og stemmer opp vår replikk:
Refreng:
Studenter i den gamle stad...

LAMBO

JEG ER BYGGSTUDENT

Tilskuere synger:
Se der står en fyllehund, mine herrer
lambo.
Sett nu flasken for din munn, mine
herrer lambo.
Se hvordan den dråpen vanker ned ad
halsen på den dranker
Lambo, lambo, mine herrer lambo
(Repeteres til vedkommende verset er
rettet mot har drukket opp)

Refreng:
Jeg er byggstudent,
og jeg er grei
bygger hus, og går aldri lei.
Har fått et kall av Kanzler’n
Siv.Ing.er livets vei!

Dranker synger:
Jeg mitt glass utdrukket har, mine
herrer lambo.
Se der fins ei dråpen kvar, mine herrer
lambo.
Som bevis der på jeg vender, flasken
på dens annen ende (Drankeren vender fysisk glass/flaske el. opp ned over
hodet.)
Tilskuere synger:
Lambo, lambo, mine herrer lambo
Hun/han kunne kunsten hun/han var et
jævla fyllesvin.
Så går vi til nestemann og ser hva hun/
han formår.
(Finn en ny person og fortsett til man
går lei, eller folk er tomme for drikke.)
Avslutning
(Bytt ut siste linje med følgende)
Så går vi til baren hen og skjenker oss
en tår.

Jeg vil bygge bygg,
ja vær du trygg,
at mine hus skal stå!
Er du i tvil,
så slutt å smil,
da skal du jammen få!
Refreng:
Jeg er...
Noe går i tre,
og du skal få se,
tunneler i betong.
Konstruer en bro,
ofre svett og blod,
ta en ferie til Hong Kong.
Refreng:
Jeg er...
Jeg gjør en jobb,
vil bli en snobb,
når penga strømmer inn.
Alt blir for lett,
ja rett og slett,
en ingeniør er stinn!
Refreng:
Jeg er...

Bygg- og miljødagen er et arrangement for studenter, næringsliv og ansatte
ved NTNU.
I samarbeid med Næringslivsringen arrangeres en unik karrieredag på NTNU
7. november.
I tillegg til et stort standområde med over 50 deltagende bedrifter fra
byggenæringen, inviteres det til inspirerende foredrag fra sentrale aktører
innen byggfaget.
7. november arrangeres årets store høydepunkt for byggstudentene. Det vil bli
arrangert sommerjobbmaraton, prisutdelinger, kveldsarrangement m.m.
BM-dagen er en gylden mulighet til å knytte verdifulle kontakter med
næringslivet og ikke minst få et innblikk i hvilke muligheter man har som
byggingeniør.
På Kveldsarrangementet inviteres 4. og 5. klassinger til en helaften sammen
med representanter fra bedriftene. I år arrangeres en instagramkonkurranse
der du har muligheten til å vinne TO billetter til kveldsarrangementet! Legg
ut et bilde av din beste byggopplevelse fra sommeren, med hashtaggen
#bmsommer17 og du er med i konkurransen!
Vi i styret gleder oss og håper å få se flest mulig studenter i Realfagsbygget
7. november!

facebook.com/bmdagen

www.bmdagen.no

instagram.com/bmdagen

Laget av Marte Tollefsen Schia

