
PROGRAM FOR FADDERUKENE 2015

Mandag 10. august - Bli-kjent-grilling, kl. 18
Årets fadderuker sparkes i gang med bli-kjent-grilling på arkitektstudentenes eget 
hus, Skiboli. Vi stiller med grillmat, så ta med noe å drikke og godt humør. Om du vil 
kjøpe deg noe i baren bør du også ha med deg  litt kontanter.  Her er det mulighet 
for å møte noen kjente fjes til immatrikuleringen, samt hilse på årets faddere.
Møt opp fremfor hovedbygget kl 18, så går vi bort sammen! (eller finn veien til 
skiboli selv)

Tirsdag 11. august - Teambuilding, kl. 19
I dag er det på tide å bli enda litt bedre kjent med faddergruppen din og 
Broderskabets undergrupper. Broderskabet har mange ulike tilbud som for eksempel 
Turgruppa, eget tidsskrift, fotballag, og mye annet man kan bli en del av. De ulike 
undergruppene stiller med oppgaver dere skal løse sammen, og dere må jobbe godt 
med faddergruppa deres for å løse dem. Å kunne samarbeide er viktig for vårt studie 
og yrke, så finn frem lagånden og gjør deg klar for teambuilding!

Onsdag 12. august -Immatrikuleringsfest, kl. 21
Etter gårsdagens offisielle immatrikulering, er det nå på tide med ordentlig 
immatrikulering med fest på alle studenters storstue: Samfundet! Hver faddergruppe 
møtes først for et lite velkomstfors før der braker løs med immatrikuleringsfest 
sammen med resten av Gløshaugens studenter på Samfundet. 
 

Torsdag 13. august - Byrebus og bartefest, kl. 17
I kveld skal dere bli kjent med deres nye hjemby. Vi starter kvelden med rebusløp i 
sentrum før vi fortsetter på arkitektstudentenes egen høyborg, Skiboli! Det ryktes 
om høy bartefaktor, innslag av kleine Trønderlåter og ikke minst god feststemning! 

Møt opp på torget kl. 17. 

Fredag 14. august - Quiz og overraskelse kl. 18
Etter en real trønderfest blir dette en litt roligere dag med quiz på Skiboli (med 
mindre du har et realt vinnerinnstinkt da!). Dette er kvelden for å stifte bekjentskaper 
utenfor faddergruppen din, og vi har både brett- ogkortspill og en liten overraskelse 
på lur…  

Lørdag 15. august - Collegefest, kl. 21
Det blir høy klisjéfaktor og superstemning på Skiboli når vi kjører i gang med 
collegefest! Finn frem varsityjakka, cheerleaderkostymet, fraternity- eller sorority-
t-skjorta - så finner vi frem beer pong-bordet, øltraktene, de røde plastbegrene og 
alle de andre klisjéene du kjenner igjen fra collegefilmer. Du skal heller ikke se bort 
fra at det blir en backyard-konsert i løpet av kvelden!

Søndag 16. august - Kleinedag og egenpleie
Bruk dagen til å slappe av og hente krefter til siste halvdel av fadderukene. Du 
trenger det!

Mandag 17. august - Raveparty, kl. 21
Fadderuke nummer to smeller hardt i gang med tidenes raveparty! Med heftig 
blacklights- og glowsticksfaktor er det fare for at det virkelig tar av på Skiboli. Finn 
fremdin indre Scooter-fan og hvite klær du kan male på. Peace, Love, Unity, Respect! 

Tirsdag 18. august - Bed.pres og omvisning på ZEB-bygget på campus,  kl. 16
Alle studenter vet å nyte godt av en gratis middag, og det er det vi skal lære bort i 
dag. Etter et måltid i Kiel-kantina, vil vi få en omvisning på ZEB-bygget - et spennede 
og nyskapende prosjekt med miljø i fokus. Mat både for magen og de spirende 
arkitekthoder, der altså. Gled deg!  

Onsdag 19. august - Pub-til-pub, kl. 19
I dag er det på tide å bli kjent med noen av byens utesteder. Vi kjører en intensiv økt 
for å gi deg bedre kjennskap til noe du som student skal ha en viss kunnskap om. 
Dette vil du ikke gå glipp av! 

Vi i Broderskabet ønsker dere alle hjertelig 
velkommen til NTNU og arkitekturstudiet!

I løpet av fadderukene vil dere bli 
bedre kjent med masse kule folk, 
studenttilværelsen i Trondheim, Skiboli, 
og ikke minst arkitektstudiet!

Vi i Broderskabet ønsker dere alle 
sammen lykke  till, og håper dere ser frem 
til to gøye og spennende fadderuker!
Vi gleder oss til å møte dere! 

VElKOMMEN til ARKitEKtstUDiEt OG FADDERUKENE!

WoodliDo  Workshop med arkitektstudenter,2015
Foto:  Matilde Pernille Aamodt // matildepernille.no



ÅREts FADDERE
Faddersjefer
Tuva Andersen          926 29 427
Jo Sjølie                            926 52 823

Faddergruppe 1

Ingvild Stokke          415 70 660
Vilde Reitan                   919 91 448
Anniken Øhrn           472 53 217
Øyvind Berg           466 98 081
Marie Norum           957 66 953
Hanna Fingarsen           911 34 873
Michelle Schmidt          478 41 527

Faddergruppe 2

Erling Søyland           994 06 323
Helene Bjørshol           920 55 794
Dennis Jianbin           464 72 640
Olav Deinboll           922 55 457
Karoline Hølageirsdottir-Smenes  47716499
Marie Holmqvist           400 17 854
Hanna Hanssen          922 59 525
Anja Lian

Faddergruppe 3 

Eise Nordhaugen           466 88 862
Jerome Paison           484 63 797
Gustav Rødde          907 20 018
Sondre Hebnes            456 76 699
Håkon Vetlesen           905 93 098
Åsne Kvalnes           924 68 851
Tuva Verpe           988 65 255

Faddergruppe 4 

Mats Heggernæs  992 42 862
Tuva Andersen   926 29 427
Julia Kolacz   988 17 045
Trine Berre   400 00 672
Anne Margrethe Lothe 938 86 121
Aksel Borgen   452 10 527
Johan Stormoen   473 02 304

Faddergruppe 5

Julie Revdahl   404 81 705
Kristin Bostrøm   916 23 406
Sivert Melhuus   976 51 375
Joachim Hoddø                 469 44 334 
Erlend Hovind  907 07 831
Herman Lund- Kristensen  950 03 260
Ane Aasen   952 74 826
Trine Breen  919 93 222
Elisabeth Dybdahl  924 63 060

Faddergruppe 6

Ulrikke Schønfeldt 473 00 367
Lovisa Emgård   948 38 263
Kristin Blindheim   901 19 777
Sebastian Bjercke  464 32 976
Maja Paulsen   478 54 627
Jo Sjølie    926 52 823
Olaf Godtland Røe  902 83 518

Torsdag 20. august - Den store historiske dragefesten, kl. 18
Dette er en av de mest historierike festene med lang tradisjon i Broderskabet. Da er 
det vel all grunn til å fortsette å gjøre stas på denne tradisjonen! Over hundre år med 
historie skal virkelig feires, og du vil få et lite innblikk i Sancti Arnoldi Broderskabs 
historie og tradisjoner. Hele fakultetet inviteres til grilling, så ta med deg noe digg til 
å legge på grillen dene kvelden. 

Fredag 21. august - Studio:Beta-dagen
Studio:Beta er en kreativ møteplass for arkitektstudenter på tvers av årstrinn og 
prosjekter. Her skjer det mye forskjellig, og idag vil du vil bli bedre kjent med hva 
Studio:Beta er. Morsomt opplegg i regi av Studio:Beta denne dagen.

Lørdag 22. august - Nidelvendafting og beachparty, kl. 15
En ny höjdare og favoritt blandt fadderene er under oppseiling i det vi cruiser 
nedover Nidelven med pilsen på slep og Hawaiiskjorta på. Etter daftinga venter 
tidenes beachparty på Skiboli og vi avslutter fadderperioden med et skikkelig smell. 
Finn frem strandklær og badedyr, tropiske vibes og noen groovy mooves; dette blir 
en kveld med strandfest du ikke vil gå glipp av!

Søndag 23. august - Gjør deg klar til skolestart
 Senk skuldrene, pakk skolesekken og gjør deg klar for starten på resten av ditt liv!
(...og en del mer klisjeer, som snakk om rom og romfølelse, runde briller og svart og 
sterk tegnesalkaffe)

ARKitEKtstUDENtENEs BRODERsKAB
Arkitektstudentenes Broderskab ble stiftet 1. desember 1913, som den 
andre linjeforeningen ved Norges Tekniske Høiskole. Dette er vi stolte av 
og bærer tradisjonene videre med ydmykhet. Som linjeforeningens 101. 
kull håper vi at dere både vil fortsette å holde de gamle tradisjonene i live 
samt tilføre mange nye!

Vil du vite mer om Broderskabet? Sjekk ut www.broderskabet.no, lik 
Arkitektstudentenes Broderskab på Facebook og følg oss på Instagram,
@broderskabet. 

Vi gleder oss til to intense uker!
…. og når vi snakker om Instagram. Del gjerne bilder fra fadderukene 
#artigtektur og #novicer15.
 


