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Først vil jeg gratulere dere med et utrolig bra valg av linje og ønske dere 
velkommen til oss. I H.M. Aarhønen jobbes det hardt for at alle skal ha 
positive minner fra studietiden i Trondheim. Derfor har vi et bredt tilbud av 
aktiviteter du kan være med på, som fester, turer og revy.  Så møt opp på 
de ulike arrangementene, så lover jeg at du vil ha det gøy og bli kjent 
med mange hyggelige og interessante mennesker.   
 
Det dere sitter med i hendene nå er Bygg sin egen lille avis, Spikers Kårner, 
som kommer ut 5-6 ganger i året. Denne utgaven er noe spesiell for å gi 
dere en oversikt over alt som kryper og går i Hennes Majestets rike. Her 
finner dere en oversikt over hvilke undergrupper som finnes og hva de gjør 
for å gjøre nettopp din studietid bedre. I tillegg finner dere 
fadderprogrammet og annen nyttig informasjon. 
 
De senere utgavene av Spikers Kårner kommer til å inneholde alt om de 
siste festene og turene i regi av H.M. Aarhønen. Og selvfølgelig vil den siste 
siden være forbeholdt alt sladderet som skjer på linja. Og sitter du på noen 
gullkorn, om noen av dine medstudenter, må du ikke nøle med å ta 
kontakt. Spikers vil bli lagt ut på lesesalene på Lerkendalsbygget og er 
selvfølgelig helt gratis! 
 
Det er ikke bare jeg som skriver artiklene i denne avisen så hvis du har en 
stemme inni deg som ønsker å formidle noe til dine medstudenter er det 
bare å ta kontakt. Artikler, bilder, sladder eller bare deres filosofier om alt 
mulig rart, taes imot med takk! Ta kontakt med meg personlig eller på 
spikers@stud.ntnu.no. Dersom dere ønsker anonymitet, av en eller annen 
grunn, kan dere regne med at jeg beskytter kildene mine ”to the bitter 
end”☺ 
 
Lykke til med studiene, og husk at det er viktig å 
ta seg en fest i ny og ne!!! 
 
Idun R. Høiseth 
Redacteur, H.M. Aarhønen 
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Hei alle Byggstudenter!  
 
Jeg vil begynne med å gratulere alle nye her på Bygg med et 
strålende valg av studier. Velkommen skal dere være! Ferien er over for 
i år, men det er ingen grunn til å henge med hodet, for som mange 
vet: studiestart betyr fadderperiode!  
 
Vi i H.M. Aarhønen, fadderne og alle andre her på Bygg - så vel som 
studieprogrammet og NTNU for øvrig – kommer til å gjøre alt vi kan for å 
gi dere en god start på studielivet her i Trondheim! Programmet for hele 
fadderperioden finner dere i denne utgaven av Spikers. Jeg ser frem til 
to uker fylt med grilling, fester, sport, bading og mye, mye mer! 
 
Foran dere ligger en travel, men veldig spennende tid, både når det 
gjelder studiene og det sosiale. Det er mye som skjer, og det kan være 
vanskelig å få med seg alt, men jeg vil oppfordre alle til å delta så mye 
som overhodet mulig. Fadderperioden betyr moro og nye venner, og 
jeg vet av erfaring at alle som deltar litt aktivt blir kjent med masse nye 
mennesker i løpet av de første ukene!  
 
Her i Norges beste studieby skjer det mye moro gjennom hele året, 
men enn så lenge:  
 
KOS DERE, og ha det kult i fadderperioden!!! 
 
Velkomst-klukk fra 
 

 
Kanzler, H.M.Aarhønen 
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Hovedstyret 2007/2008 
 

Joakim Sellevold – Kanzler 
 

Kanzler er studentenes øverste leder i Hennes 
Majestets Aarhønens Rike og leder for 
Hovedstyret. 
 
Joakim er 21 år, går i tredje og kommer fra 
Oslo, eller Finnmark. Joakim er glad i 
Aarhønen. Han begynte med å snike seg inn i 
revyen. Med tiden ble han Spritsjef i Krostyret, 
og etter hvert også fadder. Dette holdt 
imidlertid ikke for Mr. Sellevold. Nå er han 
Kanzler og skal lede Hennes Majestets 
Hovedstyre inn i framtiden. Joakim er en 

hyggelig fyr som stiller opp på det meste. Når han en sjelden gang forlater 
Lerkendalsbygget, tar han gjerne turen til Kjeller’n eller andre steder det 
finnes fest og moro. 

 

Stein Are Berg - Vice-Kanzler 
 

Vice-Kanzler er forrige periodes Kanzler. Vice-
Kanzler skal med sin veldige viten og erfaring 
bidra til kontinuitet i organisasjonen.  
 
Stein Are er en enkel bondegutt fra Sandefjord. 
Han er 23 år og går i 5. klasse. Stein Are var 
Kanzler i fjor. Den jobben utførte han med kløkt 
og pågangsmot, og er nå Vice-Kanzler. Stein 
Are er ikke bare en ressursperson innen 
Hovedstyret, men har også god greie på 
media og elektronikk, og er ofte å finne 
luskende rundt alt som minner om lyd og lys, gjerne på revyen. Smålig 
arbeidsnarkoman kan være beskrivende for denne fyren, dette kommer 
delvis av at han liker å ta i et tak og delvis fordi han ikke har lært ordet nei 
ennå. I tillegg er han i besittelse av et videokamera som foreviger nesten 
alt som skjer i Aarhønens Rike.  
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Paal Garborg – Financeminister  
 

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. 
 
Paal er en 21 år gammel tredjeklassing. Han er 
tydelig preget av oppveksten på Oslos harde 
(?) vestkant. Står ikke sjampisen klar når 
styremøtene starter, så tar det ikke lang tid før 
advokat er kontaktet og søksmålet kommer i 
posten. Paal var tidligere Økonomisjef i 
Krostyret, og tok det naturlige steget videre til 
Financeminister i Hovedstyret. Tidligere erfaring 

med penger kommer sikkert godt med, for Aarhønen omsetter for 
mangfoldige tusener av norske oljedållars hvert år, og noen må holde 
orden. Med et jerngrep om pengepungen er Paal vår økonomiske klippe. 
 

Yvonne Skaare – Notarius Publicus  
 

Notarius Publicus har ansvaret for å 
nedtegne alle aktiviteter i Hovedstyret, og 
forvalte H.M. Aarhønens arkiv samt besørge 
all korrespondanse. 
 
Yvonne er 20 år, går i andre og påstår hun 
kommer fra Oslos beste kant, østkanten. 
Yvonne er en hyggelig, danseglad jente 
som også er et kakemonster, men kresen på 
annen mat. Yvonne har ofte blitt observert 
på Kjeller’n, og jammen dukket hun ikke 
opp under revyen også. Det sier seg selv at 
Hovedstyret legger mange snedige planer hver gang det samles. Derfor 
trenger vi også en person som fortløpende kan nedtegne våre gjøremål 
og fremtidige planer, til bruk og referanse senere. Yvonne er en jente med 
pågangsmot er er ikke redd for nye utfordringer, noe som vil komme godt 
med i Hovedstyret. 
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Helge Bakken – Nettmester  
 

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 20 år, går i andre 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 igang. Helge er heller ingen fremmed mann på Kjeller’n.  
 
 
 

Idun Rømcke Høiseth – Redacteur  
 

Redacteuren har ansvar for linjeforeningens 
blekke, Spikers Kårner. Den gis ut 4-5 ganger i 
året. 
 
Idun er 20 år og kommer fra Ski. Idun går i 
tredje klasse og har ingenting å si om seg selv, 
hun har nemlig et friår fra sladresiden. Hun er 
tidligere Vedlikeholdssjef i Krostyret, og nå 
Redacteur. For å sikre at alle på Bygg vet hva 
som har skjedd i det siste, skal Idun produsere 
Spikers Kårner. Denne utgivelsen er stort sett fylt 
med kreativt formulerte referater fra alt som 
har skjedd, og ikke så rent lite sladder! Idun får 
med seg nesten alt som skjer, og er ikke redd 
for å grave litt for å få en bra story! Men selv gode journalister trenger sine 
kilder, så husk å tipse henne hvis du vet noe ikke andre vet!   
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Victor Smith – Ceremonimester  
 

Ceremonimesteren er ansvarlig for 
planlegging og gjennomføring av det 
seremonielle ved Hennes Majestets mange 
arrangementer. 
 
Victor er 22 år, går i tredje klasse og kommer 
desverre fra Bærum. Han nekter å bruke a-
endelser, men ellers kunne han vært fra et 
helt vanlig sted. Hennes Majestet ønsker ved 
spesielle anledninger å holde mer eller 
mindre høytidlige arrangementer for sitt folk, 
og her kommer Victor til sin rett. Det er hans 

ansvar å planlegge arrangementene til Aarhønen, og sørge for at alt av 
seremoniell tilbøyelighet går rett for seg. Når han ikke sitter og klekker ut 
planer for Hennes Majestet, er Victor å finne på Kjeller’n eller andre steder 
der det er liv. 
 

Signe Marit Krohn Lakså – 
Skogvokter  
 

Skogvokteren skal aktivt infiltrere og drive 
kontaktskapende arbeid med øvrige 
linjeforeninger samt holde kontakt med 
byggrelaterte foreninger i nært utland.  
 
Signe er 22 år, går i tredje og kommer fra 
Trondheim. Hun har det overordnede 
ansvaret for alt som skjer av moro i 
fadderperioden. ”Det bli itj fæst uten 
skinnjvæst” Denne trivelige jenta er trønder, men kan banne som en 
nordlending. Signe er ofte å se på Kjeller’n eller i annet festelig lag, og snill 
som hun er, kommer hun garantert til å passe godt på 1. årskull til høsten. 
Det er ingen hemmelighet at Hennes Majestet liker å følge med på sitt folk, 
og er rett som det er til stede i festlig lag. Da er det Signes jobb, som 
skogvokter, å vokte Hennes Majestet. 
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Kristoffer Hagen – Sjæfus  Blæstus  
 

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. 
 
Kristoffer er 22 år, går i andre og kommer fra 
Sola, like utenfor Stavanger. Kristoffer hadde 
ikke gått lenge på bygg før han viste oss alle 
hvor han trivdes best: i rampelyset! Etter en 
forrykende innsats på revyen, besatte han, 
smilende og fornøyd, stillingen som Sjæfus 

Blæstus. Kristoffer er glad i en god spøk, og setter pris på at andre også er 
det, ellers kan det bli pinlig. Enten han kommer utkledd i et sinnsykt 
kostyme, eller tar med vennene sine fra Hovedstyret for å fortelle om alt 
det morsomme som skjer, kan du stole på at Kristoffer sprer liv når timene 
virker lange og kjedelige.  
 
 
Kristoffer Kåsin – Krosjef  
 

Krosjefen er kontaktleddet mellom 
Hovedstyret og Krostyret. Hans jobb er å 
samkjøre styrene og passe på at beskjeder 
formidles videre. 
 
Kristoffer er 21 år, går i tredje klasse og er fra 
Bø i Telemark. Han hevder å ha gjort 
øldrikking til en kunstform. Kåsin er Krosjef i 
både Krostyret og Hovedstyret. Denne doble 
stillingen kan virke vanskelig, og det er derfor 
godt at Kristoffer har tidligere erfaring fra 
Krostyret. Som tidligere Ølsjef går han inn i styret med erfaring og planer for 
Kjellern’s fremtid. Kåsin er ikke redd for å ta i et tak, så dette blir bra. I 
tillegg stiller han med et motorisert hjulbasert trillemiddel - en automobil - 
som er til stor nytte for Kjeller’ns mange gjøremål.  
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Hei, og god dag til alle sammen. 
 
Vil ønske alle nye velkommen til Trondheim som byggstudent. De fleste 
er nye i byen og kjenner kanskje ikke så mange ennå. Det kommer fort 
til å endre seg. Som nye studenter på Gløshaugen skal dere bli kjent 
med mye, matte i alle typer, byggfag og noe miljø. Men det miljøet 
som er viktig å bli kjent med først er studentmiljøet. Derfor er det første 
og viktigste en må lære seg er hvor Kjeller’n er.  
 
Aarhønekroa, eller ”Kjeller’n” som den er kjent som ligger på Moholt 
studentby. Dette er byggs 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 masse forskjellig: grilling, spillkvelder, pokerkvelder, vorspiel og 
fester. Alt som folk kan komme på kan holdes her. 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 13. og tirsdag 14. Vi følger opp med årets første to langåpent 
på lørdag 18. og 25. Begge lørdagene har vi åpent til klokken 03:00 så 
det skal bli god tid til å bli kjent. 
 
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.  
 
Så da håper eg at me møtes alle sammen 
ganske snart. 
 
Helsing Kristoffer Kåsin 
Krosjef, H.M. Aarhønen 
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Krostyret 2007/2008 
 

 

 
Kristoffer Kåsin - Krosjef 
Kristoffer er sjefen over alle sjefer!  Han holder 
styr på alle småsjefer og passer på at det er 
bare de feteste festene som forbindes med 
Kjeller’n!  Han er Kjeller’ns ansikt i  
H. M. Aarhønens Hovedstyre, og sørger for et 
godt samarbeid!  Når han ikke er opptatt med å 
piske resten av styret rundt, er han en kjernekar 
som har god erfaring med reale kjellerfester!   
 

 
 
 
Truls Markus Pedersen - Blæstesjef 
Truls er han som lager liv i de kjipeste 
forelesingene og blæster om de fete festene 
på Kjeller’n! Når du ser han, vet du at du bare 
må komme deg opp på Moholt så fort som 
mulig for å ikke gå glipp av årets happenings. 
 

 
 

 

 
Sigurd Løvfall - Spritsjef 
Sigurd har ansvaret for alt av sterkere drikke på 
Kjeller’n! Han er alltid der det skjer og er livredd for 
å gå glipp av noe gøy☺ Spesialiteten er kaffe med 
no godt i, men står ikke i veien for å mixe en fancy 
drink til deg! Har du en favorittdrink som ikke er på 
drinklisten er ikke Sigurd vanskelig!  
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Hilde Ersland- Økonomisjef 
Hilde er vår store økonom! Hun holder styr på all 
kredit og debet på kjellerkontoen!  Det er ikke rent 
små summer som tikker inn og UT når kjøleskap og 
barskap skal fylles opp etter en lang kveld på 
Moholt! Når Hilde ikke sitter begravd i regninger og 
kvitteringer er denne Haugesundjenta alltid å finne 
når det skjer noe på Kjeller’n! 

 

 
Jon Christian Bergby - Vedlikeholdsjef 
Jon Christian er han som ordner alt som ikke er øl 
og sprit.  Han tar gjerne med hammer og spiker 
for å enten fikse på noe som fikk hard medfart 
under forrige fest eller for å freshe-opp kroa vår! 
Når han ikke har med seg verktøykassen, er han 
med på det som er av fest og moro!  

 
 

 

 
Ane Kathrine Nordsveen - Barvaktsjef 
Ane Katrine har ansvaret for å holde styr på de som 
jobber bak baren.  Hun passer på at det alltid er 
noen som kan skaffe deg det du måtte ønske å leske 
deg på!  Kjenner du en liten barvakt i magen, men 
tør ikke ta steget inn på de ”seriøse” barene nede i 
byen, er Ane Katrine den du må snakke med!   
 

 
 

Ina Birkeland- Ølsjef 
Ina er den store øldrikkeren på Kjeller’n! Ser du 
en liten jente med en STOR handlevogn full med 
øl, er det nok Ina som er på shopping!  Hun 
passer på at kjøleskapet aldri står tomt!  Har du 
en øltype som mangler eller noe annet som 
angår pilsen, er det Ina du må snakke med.   
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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 
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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, som 
i år arrangeres onsdag 24. oktober. 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! Mitt navn er Ragnhild Øvrevik 
og jeg er leder for Industrikontakten som er en undergruppe av H.M. 
Aarhønen, linjeforeningen på Bygg. 
 

Industrikontakten ble opprettet som et bindeledd mellom studenter og 
næringsliv. Vi samarbeider tett med Næringslivsringen, som er et 
samarbeidstiltak mellom byggenæringen og studieprogrammet for Bygg- 
og 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. Per. juni 2007 har Næringslivsringen 55 
medlemmer, hvorav entreprenører, konsulentfirmaer, materialprodusenter, 
kommunale og statlige enheter er noen få. 
 

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.ntnu.no/industrikontakten/.  
 

Vi ses i Trondheim! 
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Industrikontakten 2007/2008 
 

 
 

 

Ragnhild K. Øvrevik – leder  
5. klasse 
 

• Diplomtorget 
• Ideportalen 

 
 

 

Astri Gulli Ribe 
4. klasse 
 

• Prosjekt R3 (Ta vare på 
studentene) 

 

 

Sissi Chen 
4. klasse 
 

• Prosjekt U2 (Støtte til 
sommerjobb) 
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Kim Aleksander D. Paus 
4. klasse  
 

• Økonomiansvarlig 
 
 

 
 

 

Andreas Holmqvist 
5. klasse 
 

• Bedriftspresentasjon-ansvarlig 
• Data-anvarlig 

 

 

 

Ingrid Rundhaug Almli 
3. klasse 
 

• Prosjekt U2 (Støtte til 
sommerjobb) 

• Prosjekt U4 (Næringslivsbidrag 
til PBL) 

• Prosjekt U6 (Byggforedrag) 

 

 

Christian Berg 
4. klasse 
 

• Prosjekt U3 (Bærbar PC til alle 
studentene) 

• Jobbdagen 
• Idèportalen 
• Linjesamarbeidet 



Spikers Kårner 04-2007 

- 18 - 

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 har per i dag i underkant av 20 
styremedlemmer, 6 av disse er fra Bygg og miljøteknikk.   
 
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.  
 
 
Karl Falch 
Bedriftskontaktansvarlig Teknologiporten 
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Teknologiporten 2007/2008 
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Vandrende Bjelke er byggstudentens turgruppe, og hører inn under 
Hennes Majestets lune vinger. Vi er en relativt nyetablert gruppe som så 
vidt er kommet ut av startgropa. 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 
reva@stud.ntnu.no der du skriver at du vil stå på Vandrende Bjelkes 
mailliste. 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. Se også hjemmesiden ”org.ntnu.no/vb”, her finner du all 
informasjon og masse bilder fra tidligere turer. 
 

 

Turene som er planlagt for høsten 
2007 er:  

• Topptur til Storsylen 
• Kanotur til Femund 
• Dagstur til Hemkjølen og 

Ruten 
• Munkstigen, tur for 

førsteklasse 
• Grilltur med mulighet for 

overnatting 
• Koietur 

 
 

Håper vi sees på tur! 
 

Christian Revå 
Leder Vandrende Bjelke 

 
Munkstigen høsten 2006 
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Turprogram Vandrende Bjelke høsten 2007 
 
Helga 31. august - 2. september: Topptur til Storsylen 
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. 
 
Helga 14. – 16. september: Kanotur i Femund 
Femund er en innsjø sør for Røros som egner seg godt for kanoturer. 
Vi kjører ned fredagen, og satser på to fine padledager før vi 
returnerer på søndag. Vi overnatter i telt eller lavo. 
 

Søndag 23. september: Munkstigen. Tur for førsteklasse 
Gjentagelse av fjorårets suksess. Munkstigen er Nord-Europas 
lengste klatresti, i følge reklamen er den i klasse med de beste i 
Alpene. En klatresti for alle uansett tidligere klatreerfaring. De 
sprekeste bruker to timer opp, andre bruker en hel dag på å nyte 
turen og utsikten fra toppen. 
 
Søndag 30. september: Dagstur til Hemkjølen og Ruten 
Ruten er et fjell på Hemkjølen, et fjellområde mot grensen til Møre 
og Romsdal. Vi reiser fra Trondheim søndag morgen og returnerer 
sammen kveld. Det går rutebuss til området, så her er det mulighet 
for mange deltagere! 
 
Helg i oktober: Grilltur med mulighet for overnatting 
På grunn av UKA blir ingen store turer arrangert i oktober, men vi 
satser på å få til en tur til Bymarka for litt bålgrilling og hygge. 
Nærmere informasjon om dato kommer! 
 
Helga 2. - 4. november: Koietur 
Tur til en av NTNUIs mange koier. NTNUIs koier ligger plassert rundt 
om kring i trøndersk turterreng, og har verken innlagt strøm eller 
vann. Koiene drives på dugnad av NTNUI, og denne helga 
arrangerer Vandrende Bjelke tur til en av de største av disse. 
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Vandrende Bjelke 2007/2008 
 

 
 

 

Christian Revå – leder  
4. klasse 
E-post: reva@stud.ntnu.no 
 
Valgt inn våren 2006 og skal sitte i to år.  
 

 
 

 

Sigurd Øren Holo – nestleder/øknomomi 
4. klasse 
E-post: sigurdor@stud.ntnu.no 
 
Valgt inn våren 2006. Er en toårsstilling. 
Gjenvalgt våren 2007. 

 
 

 

Marius Austnes – sekretær/nettansvarlig 
3. klasse 
E-post: austnes@stud.ntnu.no 
 
Valgt inn våren 2007 og skal sitte i ett år. 
 

 
 

 

Per Lunke – blæstesjef 
3. klasse 
E-post lunke@stud.ntnu.no 
 
Valgt inn våren 2007 og skal sitte i ett år. 

 

 

Ottar Bjørklid – utstyrsansvarlig  
3. klasse 
E-post bjorklid@stud.ntnu.no 
 
Valgt inn våren 2007 og skal sitte i ett år. 
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AKT 
 
For tiende året på rad skal Aarhønens Kulturelle Teater (AKT) sette opp revy 
i anledning Hennes Majestet Aarhønens bursdagsfest. Dette for å glede 
Hennes Majestet, byggstudenter og noen andre. 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. Alt ligger nå til rette for at byggrevyen 2008 skal sørge for 
en perfekt ramme rundt Aarhønens 95. fødselsdag.  
 
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 bli-
kjent- 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 (Aarhonen-akt@stud.ntnu.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!  
 
Jostein Fåland 
Blæstesjef AKT 
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Aktstyret 2007/2008 
 
 
 

 

Geir Skarbø – Revysjef  
4.klasse – Veg, transport og 
arealplanlegging 
 
Ålesunds store sønn, Geir Skaare, skal 
lede revyen mot den beste AKT 
forestillingen noen sinne. Han vil nok 
bruke mest av sin tid på å følge med 
Nils sin økonomistyring, da dette 
ligger de fleste sunnmøringer 
nærmest hjerte. Vi har stor tro på at 
Geir vil gjøre sakene sine bra, og som 
han sa selv; han går på veg nå og 
har masser av tid. 
 

 
 
Nils Ånund Smeland – Økonomisjef  
5.klasse – Konstruksjon 
 
Nils burde vel egentlig være en kjent fyr 
for alle som har vært innom noe i 
forbindelsen med Aarhønen. Han har 
som mål og ha sittet i alle styrene i 
Aarhønen, og derfor måtte han ta ett 
verv i AKT – styret også. Men Nils er en 
god ressurs, med stort nettverk og god 
kunnskap om det å sitte i styret. Her skal 
han ta hånd om pengestrømmen inn 
og ut, og det blir nok ikke noe problem 
med Geirs oversyn. 
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Jostein Fåland – Blæstesjef aka. 
Propagandaminister 
5.klasse – Veg, transport og arealplanlegging 
 
Jostein skal gjøre at neste års revy blir fullstappet 
av folk. Jostein liker å stå foran folk og vise seg 
frem, og er derfor naturlig valg som blæstesjef. 
Han blir sørlending nr. 2 i styret (i tillegg til Nils), og 
vil nok gjøre at revyen neste år vil handle mer om 
makrell, Julius og Start. 

 
 
Kristine Lilleeng Walløe – Kostymesjef 
2.klasse 
 
Kristine hadde i årets akt ansvar for kostyme 
sammen med Yvonne. De lagde de flotteste 
kostymer og hun var ett naturlig valg som 
kostymesjef. Kristine kan gjøre den fineste 
bukse om til en uteliggerbukse, eller ett laken 
til en gallakjole. Kristine kan bidra til å utvikle 
neste års revys kunstneriske profil, som Geir så 
fint sa det. 

 
 

 

 
Randi Nordseth – Potet”sjef” 
3.klasse 
 
Randi skal være neste års potet, dvs. slave for 
de andre i styret. Hun har tidligere sittet i 
Krostyre, og var med på årets AKT. Ellers er 
hun en koselig jente som kan skape god 
stemningen i styret. Hun vil nok få mange 
spennende potetrelaterte arbeidsoppgaver.  
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Drager’n er bygglinjens eget 
korps. 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 
studentkorps, et korps 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 aarhonen-
dragern@stud.ntnu.no. Vi er for 
tiden i underkant av 10 

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 miljø-dagen. På vårparten bruker vi å spille på 
Byggrevyen og gå i 17. maitog. I høst arrangeres også 
Trondheim-SMASH. En halvårlig studentorkesterfestival som i 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.  
 

I dag består PMS-styret av to fra 2. klasse, to fra 3. klasse, én fra 4. klasse og 
én fra 5. klasse. 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!! Send en mail til 
ragnasol@stud.ntnu.no eller følg med når brødrene blæster i 
forelesningen. Sees på opptaket! 
 
Munkeskål fra Abbeden 
 
Ragna Sølvi Pedersen 
Abbed i Semen 
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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! 
 

Med vennlig hilsen 
Nils Å. Smeland 
Abedissen i Beton 
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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.ntnu.no/ 
 

Mail: aarhonen@stud.ntnu.no 
 
Videre har hvert styre og gruppe sin egen e-mail og disse er som 
følger: 
 
Hovedstyret:  aarhonen-hs@stud.ntnu.no  
Krostyret:   aarhonen-ks@stud.ntnu.no  
Industrikontakten:  aarhonen-indkont@stud.ntnu.no  
Beton:   beton@stud.ntnu.no  
Semen:   aarhonen-semen@stud.ntnu.no  
Dragern:   aarhonen-dragern@stud.ntnu.no  
Spikers:   spikers@stud.ntnu.no  
AKT:   aarhonen-akt@stud.ntnu.no  
Web:   aarhonen-web@stud.ntnu.no 
PMS:  aarhonen-pms@stud.ntnu.no 
Vandrende Bjelke:  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 aarhonen-web@stud.ntnu.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, Student-
studieveileder 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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Fadderperioden 2007 
 

Dato Tid Arrangement Oppmøte 
Søn. 12.aug. 18:00 Omvisning med Hovedstyret Forsiden av Hovedbygget 

Man. 13.aug. 16:00 Buss opp og grilling på Kjeller'n Kjeller'n-Moholt Allé 10 

Tirs. 14.aug. 14:00 Utdeling av faddere. Grilling på 
Kjeller'n etterfulgt av Imm.fest på 
Samfundet 

Sentralbygget 

Ons. 15.aug. 11:30 4.klassetur til museum, med omvisning 
og grillkurs ved Teisendammen 

Sverresborg, Sør 
Trøndelag Folkemuseum 
(buss nr 8) 

Tors. 16.aug. 18:00 GoCart og bowling Lerkendalsbygget 

Fre. 17.aug. 11:45 Omvisning i Nidarosdomen for 4.klasse 
etterfulgt av kaffe på Ni Muser 

Nidarosdomen 

  18:00 Faddervors etterfulgt av fest på 
Singsaker 

Avtales med faddere 

Lør. 18.aug. 16:00 Vors på festningen, etterfulgt av 
langåpent på Kjeller'n. Evt. Faddervors 
hvis dårlig vær. 

Festningen 

Søn. 19.aug. 12:45 Bade på Munkholmen, evt. Inne på 
Pirbadet. Ta med penger til båt (evt. 
Pirbadet) og grillmat. 

Ravnkloa 

Man. 20.aug. 18:30 Spillkveld på Klubben Samfundet 

Tirs. 21.aug. 17:00 Rebusløp mm/etterfølgende pizza og 
drikke. Spis så mye du vil for 50kr, og 
rimelig øl. 

Oppmøte foran 
Hovedbygget 

Ons. 22.aug. 16:00 Sandvolleyballturnering Dødens dal 

Lør. 25.aug. 11:30 Prøvelser i Nordre, etterfulgt av 
langåpent på Kjeller'n 

Norde gate 

Ons. 29.aug.   Fotballturnering med IVT-fakultetet   

Tirs. 4.sept.   Svingkurs   
Ons. 5.sept. 19:30 Immatrikuleringsball Samfundet 

Tors. 20.sept.   Flåklypa Rosendal Kino 

    
Omvisning på Dahls bryggeri for 
4.klasse 

Dahls Bryggerier 

    Badekarspadling i Nidelva    
 


