Nyhetsbrev

mai 2015

Heisann!
Det du leser nå er Nablas første (av mange) nyhetsbrev. Her vil du få lese om hva som skjer i
de ulike komiteene i Nabla, hva styret driver med for tiden, en liten recap av arrangementer
som har vært, og hva som står på agendaen frem mot det neste nyhetsbrevet. Slik håper vi å
bedre informasjonsflyten fra styret og ut til alle Nablas komponenter, og vi håper også det vil
inspirere dere til å gi oss tilbakemeldinger og ta kontakt med oss dersom dere har noe på
hjertet!
Hva har skjedd den siste tiden?
Tiden etter påske byr som regel på undervisningsslutt og eksamenstid, men mange av Nablas
kommitteer har hatt hendene fulle.











Kjellerstyret har tatt grep og begynt med oppussing av kjelleren. Ryktene vil ha det til
at de har gjort en fantastisk jobb så langt, og vi gleder oss til å se kjelleren i ny og
forbedret stand til høsten!
Nabla arrangerte frokost før toget på 17. mai. Dette arrangementet var en stor
suksess, og en bra start på noe vi håper kan bli en flott tradisjon! Vi vil også takke alle
som var med og gikk i toget, det er skikkelig stas å se så mange komponenter i
finstasen!
Nabladet har gitt ut enda et imponerende stykke litteratur. Hurra!
Fadderkom har spikret en plan for fadderukene, og er i sving med å ordne det som
ordnes skal. Noen av linjeforeningene ved Gløshaugen (deriblant Nabla) har gått
sammen og investert i et sett med bumperzballer som brukes under fadderukene.
Disse har vi mulighet til å leie ut, så dersom du er med på noe utenfor skolen, og dere
kunne tenkt dere å leie slike bumperzballer til en turnering e.l. er det bare å kontakte
styret.
MathsJam har hatt sitt siste møte for semesteret, men de tar til igjen til høsten, så
fortvil ikke dersom du ikke rakk innom i år. Educom har også holdt sitt siste foredrag
for semesteret. Selv synes de det gikk veldig bra, og de ser frem til et nytt studieår
med mange populære populærvitenskapelige foredrag.
Styret stilte for noen uker opp som hyttevakter på studenterhytta for linjeforeningen
Online, da de var så snille å stille for oss da vi hadde Jacobinske Vinterleker. I tillegg
har vi jobbet med å planlegge og gjennomføre 17.maifrokosten som arrangeres for
Nabla, og det har vært gjennomført en ryddesjau på kontoret, slik at det skal være
hyggelig å lunsje der gjennom hele eksamensperioden. Komponentundersøkelsene er
gjennomgått, og styret har lagt en liten slagplan for høsten. I tillegg har vi startet opp
med å publisere møtereferatene fra styremøtene, og disse finner du på nabla.no






Bryggergruppa har vært aktive på snapfronten, og undertegnede fikk senest i forrige
uke en snap med bilde av Nablas eget øl  tappet på flasker med egne merker på!
The Gravitones stilte sprekt opp på Chemie Grand Prix, og tok seieren. Gratulerer!
Det ble arrangert 3000meter for spreke Nablakomponenter, og den aller sprekeste ble
Sindre Nås! Imponerende!
Et lag fra fysmat stilte opp på Tiomila for litt over en uke siden.
For første gang i
historien hadde fysmatlaget andre fullførende lag bak seg på resultatlista! Hele 7 lag
ble distansert i løpet av natta og dagen! Et av disse inkluderer NTNUI sitt femtelag!
Sluttplasseringa ble meget respektable 241. plass!
WOHO!

Hva skjer fremover?
 Nabladet rekker såvidt å gi ut en utgave før de begynner på neste. Forvent en
eksamensutgave av Nabladet meget (!) snart!
 Alle faddere/faddergrupper må finne seg et navn og bestemme seg for hvilket
aktivitetsnivå de ønsker å legge seg på for fadderperioden. Dette skal nemlig med i
velkomstutgaven av Nabladet som de nye førsteklassingene får tilsendt i
sommerferien.
 Vær obs når det er fint vær og varmt i lufta: da smeller arrkom til med
eksamensgrilling!
 Eksamen skjer! Vi ønsker alle lykke til!

Husk at dersom du har noe på hjertet er det bare å sende oss en mail på
nabla@nabla.ntnu.no
, huke tak i oss i gangen, eller få en venn til å levere oss en anonym
lapp.

Anne HolstDyrnes
Nestleder, linjeforeningen Nabla

