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H.M. Aarhønen

Bygg, NTNU

Redactionen

Velkommen til alle nye byggstudenter! Først og fremst, gratulerer med studieplass 
på bygg- og miljøteknikk her på NTNU. Etter min upartiske mening har du valgt det 
beste studiet i den beste studentbyen :) 

Studiestart er rett rundt hjørnet, og det hele starter med fadderuka. Fadderkomiteen 
har sammen med 160 faddere æren av å arrangere to hele uker med gøy og moro. 
Her blir det aktiviteter for enhver smak, alt fra rebusløp, til capture the flag, grilling 
og ulike temafester. Ikke minst er dette en gylden mulighet til å bli kjent med 
linjeforeningen, Trondheim, nye klassekamerater og medstudenter.

Som en ny student kan mye virke skummelt på starten, men husk at alle er i samme 
båt. Så mitt råd til deg er å gå ut av komfortsonen og ta en sjanse. Enten om du 
drikker eller ei, bli med på så mye som mulig. Kanskje finner du en helt ny side ved 
deg selv eller et vennskap som varer livet ut. Uansett kan jeg garantere deg at årets 
fadderuke (den første fadderuka etter to år med koronarestriksjoner) blir starten på et 
minnerikt studentliv. 

Dersom du har spørsmål er vi klare til å svare, så ikke nøl med å spørre! Vi gleder oss 
til å ta dere imot og vi sees 15. august! 

Jeevana Vijayan
Faddersjef
H.M. Aarhønen

Hei hvor det går! 
 
Nok et semester er rett rundt hjørnet og jeg går inn i mitt 11. 
semester her på NTNU. Om du ikke har loket rundt i Gløshaugens 
ganger like lenge som meg eller kanskje setter fot i Trondheim by for 
første gang ønsker jeg deg uansett velkommen. Jeg er da, som du 
kanskje kan se, Redacteur for linjeforeningen H.M. Aarhønen. Det vil 
si at det er mitt ansvar å drikke rikelige mengder øl, imens de øvrige 
medlemmene av redactionen strever med å skrive tekster, ta bilder, 
oppdatere instagrammen, fikse nettsiden og ikke minst lage taco.  
 
Hvis du leser dette bør du også ha fått et eksemplar av utgave 3 av 
Spikers Kårner (gitt at jeg rakk å sende det til print i tide) samtidig. 
Der kan du se mer av hva et ”vanlig” nummer av avisen ser ut som. 
Og om alle brikkene har falt på plass og min mesterplan fungerte 
sitter du nå med et sterkt ønske om å få bli med å lage denne avisen 
fremover. Den muligheten kan du få, men bare om du søker deg til 
redactionen i gjengopptaket!

Dette nummeret derimot inneholder mer informasjon for deg som er 
ny student! Vi greide likevel å få plass til et av våre verdensomsuste 
midtsidebilder, denne gangen av vårt kjære fadderstyre.

Andreas Nedal Kværnstuen 
Redacteur 
H.M. Aarhønen

Redacteur

Faddersjef
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Etter 2 lange år med korona-hemmet undervisning og sosialt liv 
skal det denne høsten arrangeres verdenshistoriens aller første

AARHØNEFESTIVAL!

Festivalstyret ønsker å komme med følgende oppfordring:

Hold av datoene 1-8. oktober

Mer informasjon om festivalen slippes fremover, stay tuned!

Alle for én ...

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER FOR 
Å FÅ MED DEG ALT OM FESTIVALEN!

HVEM ER FESTIVALSTYRET?FESTIVALSTYRET PRESENTERER

Leder: Priya Selvakumaran
Priya hoppet rett fra ansvaret som faddersjef til Leder i Festivalstyret. 
Om noen kan arrangere og sjefe er det henne.
Nestleder: Håkon Olaus Kristiansen
Håkon tilbringer mesteparten av dagene på Sfinksen, der han 
produserer kok og sipper whiskey i eksamensperioden. 
Sammen har de satt kursen for en fantastisk festival!

Økonomiansvarlig: Ole Magnus Ryen
Ole Magnus kan skryte på seg en rekke økonomiverv. Som 
tidligere Financeminister er Festivalens økonomi i trygge 
hender. Er du riktig heldig møter du han på The Mint, der han 
har fått stamkundestatus.
Penger er lættis!

Arrangementsansvarlige: Maria Liodden og Henrik Holmbek
I Maria og Henrik har Festivalen skaffet seg to av de livligste 
personene i hele Trondheim. Disse to skaper alltid god stemning 
blant sine medstudenter, og festivalens arrangementer har tatt 
virkning av dette! Hint hint ...

Det er bare å sette av datoene!

PR-ansvarlig: Astrid Skaar 

Astrid har ansvaret for Festivalens sosiale medier og alle andre 
former for kommunikasjon. Aarhønens største «Ja-menneske» sørger 
for at alle byggstudenter skal få med seg det som uten tvil blir 
høstens beste arrangement.
Følg oss på sosiale da vel!

Sponsoransvarlig: Monica Hauso

Monica er den i styret som står for e-poster og telefoni. Hun fikser 
avtaler og kontrakter i søvne og fester når hun er våken. Monica er en 
løs kanon, men hun har briljert som sponsoransvarlig og sørget for at 
midlene til arrangementene har rullet inn på konto.
Vi kan kjøpe hele Dragvoll om vi vil!

Festum: Mari, Ella, Thea og Vegard 

Det blir ingen festival uten Festivalens egen gjeng: Festum. 
Festivalgjengen ble tatt opp for å bistå arrangementsansvarlige 
med å få kontroll på alle de fete arrangementene som skal 
foregå i løpet av festivalen, og deres kollektive drivkraft har gitt 
bidrag langt over forventning.
Kom og bli med Festum! Sånn særr, søk festum!



TIPS OG TRIKS
1. Bli med i H.M. Aarhønen! 
2. Last ned MazeMap-appen. Det er et interaktivt kart som viser deg vei 

til alt du måtte ønske på Gløshaugen!
3. Bøker er dyrt. Kjøp heller brukt fra en fadder eller på ibok!
4. Det er lov å synes at skolen er vanskelig. Ta med deg venn og dra i 

øvingstimer. Ikke nøl med å spørre en stud.ass om hjelp.
5. Trondheims studentfrivillighet er stor. Bli med på noe enten det er 

NTNUI, Samfundet, en studentorganisasjon eller ikke minst Aarhø-
nen!

6. Lær deg kunsten å koke!
7. De kule kidsa henger på linjeforeningskontoret til Aarhønen aka 

Høna. Stikk innom for en kopp kaffe, kake og en god prat.
8. Alle ganger på Gløshaugen er som en motorveg. Hold til høyre for å 

unngå sinte medstudenter.

Ordforklaringer for nye studenter
Lerka: Lerkendalbygget, Byggteknisk

Høna: Linjeforeningskontoret til H.M. Aarhønen. I inngangspartiet til Lerka

Gløs: Gløshaugen, Campus

Samf: Studentersamfundet

Øvinger: Lekser, de fleste fag har obligatoriske øvinger

HS: Hovedstyret, styret i H.M. Aarhønen

Kanzler: Lederen av Hovedstyret. Petter Sunde per dags dato.

UKA: Norges største kulturfestival, arrangeres på høsten i oddetallsår.

Aarhønebrus: Flasker med edle dråper som kan kjøpes fra kjøleskapet på Høna.

Kok: Ferdiggjorte øvinger som studenter kan ”ta inspirasjon” fra. Eksempel: 
”Har det kommet kok til mekanikkøvinga enda?”

Å koke: Benytte seg av kok.
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SEND INN DINE BILDER FRA FADDERPERIODEN TIL OSS OG BLI 
MED I NESTE UTGAVE! 

 
VI ELSKER SLADDER SÅ SEND INN BÅDE JUICY BILDER, 

HÅRREISENDE SITATER ELLER NOE ANNET MORO DU HAR 
OVERHØRT! 

 
SNAP: AARHONEN_GOSSIP


