
PÅ RESANDE FOT



GENERALEN HAR ORDET 

Äntligen är tiden här!

Du har blivit antagen till Sveriges bästa universitet och speciellt välkom-
men till Campus Helsingborg. Just nu har du katalogen för Novischveckorna 
framför dig. Ett perfekt sätt att lära känna en ny stad, möta alla nya studenter 
och alla grymma faddrar. Det här blir två veckor du aldrig kommer glömma. 
Så nu startar det, en helt fantastisk studieperiod här i sundets pärla. 

Nu startar alltså studentlivet. Framför dig har du tre år med mängder av oför-
glömliga utekvällar, oändligt med skratt och en oerhört fin gemenskap. Här 
kommer du både få vänner och minnen för resten av livet. Det blir såklart en 
del plugg, projektarbeten och tentor också. 

Så nu är det dags för dig att checka in, packa väskan och uppleva allt som 
Agoras Novischveckor har att erbjuda. Det blir mysiga kvällar, mäktiga 
pub-crawls och många events. En sak är dock säker, här finns något för alla. 
Denna katalogen ger dig också en överblick av allt spännande du har 
framför dig. 

Har du kanske en fråga kring något du behöver veta innan du börjar? Vad 
som gäller vid ett event? Eller bara är sugen att få prata lite med någon? Vi 
finns till för dig och är där dag som natt - 24 timmar om dygnet.  

Jag tillsammans med min projektgrupp och 220 helt underbara faddrar ser 
fram mot att få träffa dig. Nu skapar vi en helt underbar 
start på terminen tillsammans. 

Ska bli så kul att träffa dig - Nu lyfter vi! 

Bästa hälsningar från er general 
Mickey Magnusson

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG TILL 
NOVISCHVECKORNA 



GENERALEN HAR ORDET SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG TILL 
NOVISCHVECKORNA 

Om du ska läsa service 
management, strategisk kommunikation 

eller socionomprogrammet 

STEG 1: 
Betala 565 kr till

Bank: SEB 
Clearingnummer: 5609

Kontonummer: 3415597

Glöm inte att skriva personnummer i 
meddelandefältet!

STEG 2: 
Gå in på studentlund.se och 

bli medlem i 
samhällsvetarkåren. 

Obs! 
Viktigt att du tar med dig bekräftelse på 
din betalning till incheckningen första 

dagen! 

 
Om du ska läsa modevetenskap 

STEG 1: 
Betala 565 kr till

Bank: SEB 
Clearingnummer: 5609

Kontonummer: 3415597

Glöm inte att skriva personnummer i 
meddelandefältet!

STEG 2: 
Ni måste bli 

stödmedlemmar till Agora ge-
nom att betala 90 kr till 

Bank: SEB 
Clearingnummer: 5609

Kontonummer: 3496872

Kom ihåg att skriva personnummer i           
meddelande fältet! 

Vid frågor är det bara att ringa till: 073 - 071 20 15
eller maila till: general@agorastudent.se. 

Sista anmälningsdagen är 16 augusti, om ni inte har möjlighet till 
förköp kan ni köpa på plats för 665 kr genom swish. 



VIKTIG INFORMATION 

Det första du bör göra är att söka upp 
Agoras Novischveckor 2017 på 
Facebook och gilla sidan. Där kommer all 
information kring novischperioden ut!

Under dessa veckor är det viktigt 
att er grupp har en bra plats att
kommunicera på. Era faddrar 
kommer därför under första dagen 
skapa en grupp på Facebook.

Din gruppsida

Novischveckornas Facebooksida

Ni kan redan nu börja följa 
oss på Instagram under...    
      @Agora_hbg och 
     #Novischveckorna2017 

Den här sidan kommer finnas 
tillgänglig för dig under hela din 
tid på campus. Här hittar du infor-
mation om allt du kan engagera 
dig i och allt spännande 
som händer i Agora. 

Agoras Facebooksida 



VIKTIG INFORMATION NOVISCHKALENDERN 

21/8 Måndag Boarding 
22/8 Tisdag Pubcrawl
23/8 Onsdag Amazing race
24/8 Torsdag Smekmånad
25/8 Fredag Slaget om samvetet
26/8 Lördag Siesta
27/8 Söndag Charter

28/8 Måndag Skolutflykt 
29/8 Tisdag CampING
30/8 Onsdag Flyg inställt 
31/8 Torsdag BackpackING 
1/9 Fredag Avstampet
2/9 Lördag Full moon party

MEN DET ROLIGA ÄR INTE 
ÖVER ÄN...

6/9   Onsdag            Företagsmässan

9/9   Lördag              Avslutningsgalan

VECKA ETT

VECKA TVÅ





Näringslivets väg till de mest drivna studenterna på 
Campus Helsingborg, Lunds Universitet.

Skaffa dig relevant arbetslivserfarenhet och viktiga 
kontakter redan under din studietid!

Google AdWords?

Arbeta med sociala medier?
Designa och bygga nya hemsidor?

Skapa och utföra marknadsundersökningar?

Vad vill du bli riktigt bra på?

www.campuswebb.se                   www.studentnetwork.se



READY FOR TAKE 
OFF 

Packa väskan & glöm inte 
boardingkortet för nu bär det av!

Dagen sponsras av:  
Helsingborgs stad

Tid: 11:00 
Plats: Furutorpsparken

Måndag
21/8

HOPPAS DU ÄR REDO FÖR DE TVÅ BÄSTA VECKORNA 
PÅ ÅRET FÖR NU ÄR DET DAGS ATT CHECKA IN!

 Första dagen på två grymma veckor börjar med inskrivning 
i Furutorpsparken utanför studenthuset Helsingborgen. 

Ni kommer här att få träffa era fantastiska faddrar samt er 
novischgrupp. Tillsammans kommer ni få en fartfylld första 

dag och kväll med mängder av roliga aktiviteter!



PUBCRAWL 

Planet är boardat och nu lyfter vi! Första destinationen blir       
Magaluf och första dagen på resan inleds med det mycket 

populära pubcrawlet.
 Dagen startar med brunch uppe vid Kärnan där alla

 grupper uppmanas att ta med sig mat. Efter brunchen tar 
vi oss vidare på partyturné genom hela Helsingborgs
 innerstad  med ett gemensamt avslut på The Tivoli. 

Här dansar vi vidare ända in på småtimmarna!

Tid: 12:00
Plats: Kärnan

Tisdag
22/8



Maxa ditt framtida
arbetsliv.

Vision Direkt
Alla vardagar mellan 8-20
telefon 0771 44 00 00
e-post visiondirekt@vision.se

Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund och i fokus för allt står du och dina
visioner. Ett medlemskap handlar om att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt
studentliv och framtida arbetsliv. I medlemskapet ingår stipendier, en förmånlig
hemförsäkring, karriärtjänster, lönestatistik, tips inför lönesamtalet och rådgivning om
arbetsvillkor. Du kan prova ditt framtida yrke för en dag och har tillgång till
Mentornätverket, en plats för nya kontakter, personlig utveckling och erfarenhetsutbyte
på webben. Läs mer och bli medlem på www.vision.se



Maxa ditt framtida
arbetsliv.

Vision Direkt
Alla vardagar mellan 8-20
telefon 0771 44 00 00
e-post visiondirekt@vision.se

Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund och i fokus för allt står du och dina
visioner. Ett medlemskap handlar om att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt
studentliv och framtida arbetsliv. I medlemskapet ingår stipendier, en förmånlig
hemförsäkring, karriärtjänster, lönestatistik, tips inför lönesamtalet och rådgivning om
arbetsvillkor. Du kan prova ditt framtida yrke för en dag och har tillgång till
Mentornätverket, en plats för nya kontakter, personlig utveckling och erfarenhetsutbyte
på webben. Läs mer och bli medlem på www.vision.se

AMAZING 
RACE

READY, SET, GO!
 På med bekväma skor och glöm inte vattenflaskan för 

idag är det dags att samla poäng till er faddergrupp! 
Under Amazing race Helsingborg ska ni med hjälp av 

ledtrådar och olika utmaningar som ska lösas ta er runt 
på Helsingborgs gator. 

På kvällen är det dags för kryssning! Vi tar båten över till 
Helsingør och har en oförglömlig kväll på den 

legendariska nattklubben Retro...

Onsdag
23/8

Tid: 10:00
Plats: Kärnan

Dagen sponsras av: 
Helsingborg Arena och Scen AB



Att vara på resande fot kan vara 
krävande, vad är då mer passande än att 

denna dag spenderas på Maldiverna även 
känt som Furutorpsparken. 

Eftermiddagen innehåller roliga aktiviteter 
och när mörkret sedan faller samlas vi alla 

för utomhusbio. Vad kan tänkas mer 
romantiskt än en kväll med nyfunna 

vänner framför bioduken.

Torsdag 
24/8
Plats: Furutorpsparken 
Tid: 16:00

SMEKMÅNAD



Helsingborgs stad och Campus Helsingborg har ett tätt samarbete för att 
göra Helsingborg till en attraktiv och välkomnande plats. Vi ser dig som 
student som en viktig del av stadens utveckling.

Förra året investerade staden i en ny mötesplats, Helsingborgen, för studenter 
och studentföreningar. I studenthuset Helsingborgen finns det gott om utrymme 
för Helsingborgs studentliv att växa och med sitt läge på Söder blir Helsingbor-
gen tillsammans med omkringliggande studentboenden en naturlig samlingsplats 
för stadens studenter. Välkommen in i gemenskapen!

• Varje år delar Helsingborgs stad ut 
flera olika stipendier till studenter 
gällande projekt och olika sorters 
studierelaterade aktiviteter. Du kan 
läsa mer om dem på vår hemsida 
helsingborgsstudent.se 

• Som student kan du söka jobb som 
studentmedarbetare i staden. 
Sedan 2007 anställer vi årligen ett 
50-tal studentmedarbetare som job-
bar med olika projekt inom stadens 
förvaltningar.

• Varje månad träffas staden och 
studentföreningarna i Helsingborgs 
studentforum för att diskutera 
aktuella frågor och för att utveckla 
staden som studentstad.

• Föreningen Campus Vänner 
verkar som en brobyggare mellan 
Campus Helsingborg och det  
regionala näringslivet. Campus 
Vänner strävar efter att ni stu-
denter ska ha haft kontakt med 
näringslivet någon gång under 
studietiden genom att t.ex. anord-
na nätverksträffar, skapa mötes-
platser för interaktion och dela ut 
stipendier.

Fler exempel på bra grejer i Helsingborg

Vill du hålla dig uppdaterad kring 
studentjobb, stipendier och boende? 
Besök helsingborgsstudent.se

Helsingborg - 
staden för dig som 

vill något

facebook.com/helsingborgsstudent



• Personlig rådgivning
• Jusek karriärstöd
• Karriärlunch
• Föreläsningar
• Event på arbetsplatser

• Mentorskap
• Cv-granskning
• Lönestatistik
• Rabatt på försäkringar
• Rabatt på litteratur

Jusek är ett partipolitiskt obundet akademiker förbund för jurister, ekonomer, 
systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhälls vetare. Idag är vi 
cirka 86 000 medlemmar, varav 18 000 är studenter.

Allt det  
här får du
— UNDER STUDIETIDEN OCH  
GENOM HEL A K ARRIÄREN

S O M N Y M E D L E M I  J U S E K 
FÅ R D U O C K S Å P R E S E N T
KO R T VÄ R T 1 0 0  K R O N O R 
PÅ G O G I F T. 

JUSEK.SE/
BLIMEDLEM

MEDLEMSK AP 

100 KR 
FÖR HELA 

STUDIE TIDEN
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G I L L A J U S E K S T U D E N T och 
håll koll på event och förmåner.

Vi finns även  
på Instagram!

Prese
ntkor

t

100 kr
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”Nu tar vi hem SEGERN för 
FJÄRDE året i rad!”

SLAGET OM 
SAMVETET

Vi åker gemensamt i bussar till Lund för att under dagen 
visa andra studenter vilka som är bäst. Klädsel uppmunt-

ras vara mörkgrön och ansiktsfärg kommer att erbjudas på 
samlingsplatsen. Framme i Lund gör vi oss redo att försvara 

titeln som vinnare för fjärde året i rad.
 

Efter slaget är det uppfräschning, mellanfest och lättare 
aktiviteter på en av nationerna. När kvällen är kommen 

dansar vi vidare natten lång med Lundaborna på pampiga 
AF-borgen.

Fredag 
25/8

Dagen sponsras 
av:  Telia

Plats: Campus
Tid: 10:30 



FLYG INSTÄLLT 

Idag är det dags att bemästra konsten att göra ingenting. 
Lägg upp benen på sofflocket, beställ hem den där flottiga 

Kebabpizzan och kolla några avsnitt av favoritserien.

Lördag
26/8



Pluggpaus?
Behöver du en paus i tentastressen? Eller vill du bara få 
ny inspiration? Kom till Sofiero, slå dig ner i gräset på en 

picknickfilt, gå en promenad i ravinerna eller bara njut av en 
god kopp kaffe i Slottscaféet. På Sofiero finns något för alla.

sofiero.se



”MED VÄRME 
MOT VÄRME”

:

            
En slående grönska omringad av fantastisk 
arkitektur, där solen alltid skiner över den 

härliga atmosfären… 
Välkomna till Helsingborgs mest populära 

charterdestination, Furutorpsparken!  Här er-
bjuds en heldag fullspäckad av aktiviteter där 

oömma kläder samt 
badkläder är att rekommendera.

Denna dag arrangeras tillsammans med 
Introduction week, så ta chansen att lära 

känna Campus nya utbytesstudenter!    

Söndag
27/8

Plats: Furutorpsparken
Tid: 12:00



LÅT STÅ!
Måndag 28/8
Plats: Kärnan
Tid: 09:00

För er som ska läsa Strategisk kommunikation, 
Service Management eller Modevetenskap börjar 
dagen på kärnan klockan 09:00 där rektorn håller 
tal. 

       ... för er som ska läsa Socionomprograment 
            kommer info på campus hemsida.

På kvällen är det dags för er första skolutflykt med klassen 
som självklart innehåller en klassfest. Varje klass kommer bli 
tilldelad en nattklubb i Helsingborg att spendera kvällen på, 
senare samlas alla på Harrys för att fortsätta dansen tillsam-
mans. Detta är en bra möjlighet att lära känna sina blivande 

klasskompisar inför de kommande åren.

Idag är det skolstart och 
Novischeriet vill passa på 
att önska er alla lycka till!

 

 

 

 

 

Besök gärna 
www.helsingborgshem.se.  

 
Vi finns även på LinkedIn och Facebook. 

 

 

Vi ska göra Helsingborg till en 
attraktiv stad att leva och bo i 
för en mångfald av människor.  



 

 

 

 

 

Besök gärna 
www.helsingborgshem.se.  

 
Vi finns även på LinkedIn och Facebook. 

 

 

Vi ska göra Helsingborg till en 
attraktiv stad att leva och bo i 
för en mångfald av människor.  







CAMPING

Tisdag 
29/8

Dagen men stort D är här, dagen när två nollningar slås 
ihop och det är äntligen dags att träffa de 

festglada ingenjörerna.  Tillsammans sätter vi på oss 
foppatofflorna och vässar grillpinnen för att grilla korv 
och utmana ING:arna i kubb. Senare på kvällen går vi 

tillsammans till The Tivoli där festligheter väntar. 
Där kommer det först vara underhållning med 

liveband och allsång som senare kommer 
mynna ut till klubb.

 DENNA DAGEN VILL NI INTE MISSA!

Plats: Furutorpsparken
Tid: 16:00



”I´M NOT LAZY 
I´M JUST HIGHLY MOTIVATED 

NOT TO DO ANYTHING”

Onsdag 
30/8

Idag tar vi en ledig dag för att vila upp krafterna och vara 
taggade till tårna när flyget är redo för start på torsdagen 

igen. Dessa dagar är fyllda av intryck från alla håll 
så underskatta inte vikten av en hel dags vila.



BACKPACKING

Torsdag 
31/8

Det bästa med backpacking är alla nya vänner man 
skaffar längs resans gång. Ikväll tar vi ryggsäcken 

och möter upp ingenjörerna på sommarens hetaste 
plats i Helsingborg Gröningen. Kvällen kommer vara 

fylld av spännande  uppdrag, aktiviteter och dans 
med en vacker solnedgång. Ett perfekt sätt att 

avsluta skoldagen tillsammans med härligt folk.

Plats: Gröningen
Tid: 18:00



Unionen finns på Sveriges attraktivaste arbetsplatser. Vi vet vad 
som krävs för att ta steget från studier till drömjobb – och hur du 
bäst förbereder dig för det som väntar. Bli studentmedlem för 100 kr 
hela studietiden, och få tillgång till tjänster, förmåner och rabatter, 
speciellt anpassade för att ge dig en bättre studietid och en 
flygande start på karriären.

Från studier till drömjobb.

Bli medlem idag 
och läs mer på
unionen.se/

student

Bli medlem idag 
och läs mer på
unionen.se/

student





FULL MOON 
PARTY 

Plats: Harrys
Tid: 22:00

Sista stoppet på backpackingresan och även sista stoppet 
för denna vecka, och då ska det avslutas med ett brak! Vi 

tar båten till Koh Phangan för en magisk kväll.  Ladda upp 
tillsammans med er novischgrupp under dagen. 

Klä er i neon och måla er med lysande färger för denna 
kvällen kommer att bli fenomenal!

Lördag 
2/9



Onsdag 6/9
Plats: U2
Tid: 10:00–15:00

FÖRETAGSMÄSSAN

Dagen sponsras 
av:  Unionen

”Ett utmärkt tillfälle att 
knyta värdefulla kontakter 
inför framtiden!”

Kom och lyssna på 
spännande föreläsare, få gratis 

CV-granskning eller bara ming-
la runt bland företag.

Det kommer dessutom erbjudas bra 
studenterbjudande och tävlingar med 
åtråvärda priser. Missa inte detta!

BRAND YOURSELF!



Hej student 
och välkommen 
till Helsingborg,
Campus Vänner är din bro till yrkeslivet här i regionen. 
Vi är ca 60 medlemsföretag som ser fram emot att 
lära känna dig och utbyta kunskaper och erfarenheter. 
Helsingborgsregionen sprudlar av innovation, 
företagsamhet och spännande möjligheter att vara 
med och skapa en framtids region. Vi är glada att du 
valt att bli en del av den!

Vi är brobyggaren mellan studenter och företag - allt 
för att Du som student ska kunna skapa inspirerande 
och betydelsefulla kontakter för framtiden. 
Läs mer på campusvanner.se



ORD VÄRDA ATT VETA -
FÖR DIG SOM SKA 
STUDERA I SKÅNE
AKADEMISK KVART 

En akademisk kvart är ett akademiskt tidsbegrepp som 
innebär att något i själva verket börjar en kvart efter 
utsatt tid. Klockan 9 på 
schemat betyder då alltså egentligen 9.15. Fenomenet upp-
stod på den tiden när klockor var ovanliga hos stu-
denter och domkyrkans olika slag utgjorde den allmänt 
nyttjade tidsmätaren. Kvarten gav studenten lagom tid 
att hinna till föreläsningen sedan klockslagen hörts.

Om akademisk kvart INTE gäller markeras detta med ordet 
”prick” eller ett punkttecken. Efter klockan 18 skriver 
man ”prick prick”.

Systemet gäller för många utbildningar och tillställ-
ningar än i dag, något att lägga på minnet inför såväl 
föreläsningar som fester!

”NOVVE”

Novischeriet ”Novve” är en verksamhet som 
syftar till att "sparka in" novischer, alltså nya studen-
ter, i studentlivet. Ofta rör det sig om olika lekfulla 
uppdrag som ska utföras i grupp.

FADDER

Fadder är den fantastiska studenterna som redan är stu-
derande och vill på bästa möjliga sätt välkomna novi-
scherna till Campus.



NOVISCH

Novisch är ett ord som stammar från latinet (tidigare 
novitie, plural novitier, vilket kommit att uttalas novi-
scher) och som betyder "nykomling". I detta sammanhang 
betyder det "nyinskriven lundastudent". Benämningen 
härstammar fån klosterväsendet men har även figurerat 
i nordtyskt universitetsliv.

U2

U2 studenternas Rom, där alla vägar möts. Här sitter stu-
denterna och ”pluggar” socialiserar sig. 

KNUTAN

Knutan eller Knutpunkten, Helsingborgs centralstation. 
Här kommer flocken Lundabor varje morgon i raska steg 
mot Campus cafeteria för att snabbt få i sig koffein till 
dagens föreläsningar. 

HELSINGBORGEN ELLER ”BORGEN”

Borgen är studenternas andra hem. Här kan man sitta 
och studera men framförallt är det på torsdagarna, när 
Torsdagspuben drar igång som stämningen på Borgen 
exploderar. God mat och dans utlovas även dagen innan 

TURA

Att tura fram och tillbaka med M/S Pernille är något som 
enligt helsingborgspatrioterna är obligatoriskt. Enkelt 
sagt, stig på och sitt ner i båten! Stiga av? Tänk inte på 
det… Du hinner med många rundor innan du behöver fun-
dera på i vilket land du befinner dig i. 



Ja vad vore livet utan Helsingborg?
Se på grabbarna på Gustav Adolfs 
torg så de kämpar och de sliter
för att skaffa sig en liter...
Ja vad vore livet utan Helsingborg?
 
Jippie ay ay jippie jippie ay
Jippie ay ay jippie jippie ay,
så de kämpar och de sliter för att 
skaffa sig en liter... 
Ja vad vore livet utan Helsingborg?
 
Se på färjorna som går till Hel-
singör, se på spriten som de säljer 
när de kör. Tuborg, flagg och elefan-
ter det tar död på gamla tanter!
Ja vad vore livet utan Helsingborg?
 
Jippie ay ay jippie jippie ay
Jippie ay ay jippie jippie ay, 
Tuborg, flagg och elefanter
det tar död på gamla tanter!
Ja vad vore livet utan Helsingborg?
 
I Landskrona tar de en och 
sjuttifem. I Landskrona tar de en och 
sjuttifem. Men i Helsingborg på Söder, 
ja där kärleken den glöder, får man 
klia dem på **** för en spänn!
 
Jippie ay ay jippie jippie ay
Jippie ay ay jippie jippie ay,
men i Helsingborg på Söder, ja där 
kärleken den glöder,får man klia dem 
på **** för en spänn!

Ja, vad vore livet 
utan Helsingborg?
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Avslutningsgala 
Det börjar närma sig att packa väskan och boarda 

planet för hemresa, men semestern måste avslutas på 
bästa sätt! Idag är kvällen där vi avslutar 

novischveckorna och samtidigt vänder blad och firar 
början på de fantastiska år ni har framför er. Låt 

oss skåla tillsammans, njuta av den goda maten och 
dansa hela natten lång.

Kvällen innehåller tre-rättersmeny, fördrink och 
härlig underhållning. Så leta upp er vackraste gala-
klänning eller stiligaste kostym och gör er redo för en 

kväll ni sent kommer att glömma. 

Lördag 9/9
Plats: Sundspärlan
Tid: 18:00
Klädsel: Kavaj

Pris: 440 kr
(obs. detta ingår inte i priset 
för novischveckorna).
Biljetterna kommer säljas på 
U2 under veckan 36.



VI I NOVISCHERIET 
Vi är en projektgrupp inom Helsingborgssektionen Agora som i sin tur 
är en del av Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet. Vi har nu under 
ett halvårs tid planerat och möjliggjort detta årets Novischveckor som 

just du nu har möjlighet att ta del av. 

Läser Strategisk kommunikation

Novischeriets entreprenör 

”Att göra något du är bra på gör dig mest 
framgångsrik”

Mickey Magnusson 
General 

Läser strategisk kommunikation 

Novischeriets foodie

”Brunch är den viktigaste delen av hela kostcirkeln”

Felicia Melin 
Marknadsförings- och Eventansvarig 

Läser service management retail

Novischeriets livsnjutare 

” Om du inte kan lära dig göra det bra, lär dig njuta 
av att göra det dåligt” 

Lova Sörman Laurien 
               Fadderansvarig 



Olivia Landén 
Sponsoransvarig 

Läser service management tourism 

Novischeriets perfektionist 

”Utan skratt är livet torrt, och skratt kommer du 
uppleva mycket under novischveckorna”

 Elsa Lindgren 
      Fadderansvarig 

Läser service management tourism 

Novischeriets komiker 

”Pubrundan vill ni  verkligen inte missa, speciellt 
inte om ni går med mig!” 

Therese Dimitric 
Fadderansvarig

                 Elias Mannberg 
        Ekonomi- och sponsoransvarig 

Läser service management health 

Novischeriets vinnarskalle

”Pubrundan... SLAGET OM SAMVETET!!! DET vill ni 
verkligen inte missa, specielllt när vi kommer kamma hem 
vinsten för fjärde året i rad.

Läser strategisk kommunikation 

Novischeriets arbetsnarkoman 

”Jobba över är en del av livet, det är nu under 
er studieperiod ni kan njuta, så ta vara på 
denna tiden!” 

Läser Strategisk kommunikation

Novischeriets entreprenör 

”Att göra något du är bra på gör dig mest 
framgångsrik”



Elin Ahlinder 
Eventansvarig 

Läser service management retail 

Novischeriets prinsessa 

”Om ni är lost kan ni alltid krama någon i en 
rosa tröja”

       Lina Danielsson 
Marknadsföringsansvarig 

Läser strategisk kommunikation och digitala 
medier 

Novischeriets duracellkanin 

”Lär er novischdansen första dagen, det kommer 
ni vinna på!” 

Saga Kjell 
Eventansvarig 

Läser service management tourism 

Novischeriets svärmorsdröm 

”Ses på donken mot småtimmarna”

Vi ser fram emot att träffa er alla den 21 augusti och att göra 
dessa två veckor till de bästa någonsin tillsammans med era 220 

faddrar. Det här kan inte bli annat än bra! 
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