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Hej kära novisch!
Grattis till dig som har kommit in på en utbildning vid Lunds universitet! Du kan vara säker på att du inte har något annat
än en fantastisk tid framför dig. Men innan vi pratar om allt sånt, lite om oss!
LUPEF, eller Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening, är en politiskt och religiöst obunden förening som är
ideell och riktar sig till alla studenter med ett intresse för politik, ekonomi och samhällsdebatt. Föreningen agerar som
kontaktnät för studenter vid pol. kand-programmet samt freds- och konfliktvetenskapsprogrammet såväl som för de som
studerar kurser i exempelvis statsvetenskap och ekonomi. Men framförallt karaktäriseras LUPEF av sin starka gemenskap
och familjära närhet. För oss, och flera år av medlemmar, har LUPEF inte bara varit källan till sittningar, föreläsningar och
studentengagemang, utan källan av hela våran sociala sfär. Det kändes aldrig som något annat än självklart att gå på en
sittning, eller spendera en eftermiddag i ett utskottsmöte; för det vi egentligen gjorde var att umgås med våra vänner i så
många olika miljöer föreningen kunde tänkas ge oss.
Första tiden i Lund innebär mycket nya intryck och mycket att ta in. Under den tiden vill vi finnas här för dig att falla tillbaka
på när du behöver trygghet och extra värme från människorna runt om dig. Vi i LUPEF kommer se till att du får den bästa
möjliga starten i Lund med chanser till att träffa vänner för livet, få oförglömliga minnen och många skratt. Vi kan även
garantera dig en rejäl skjuts rakt in i studentlivet.
Tillsammans i utskottet har vi hela åtta novischperioder i bakfickan, men vi kan ärligt säga att det är något extra speciellt
med den novischperiod då man själv är novisch. Hela grejen är döpt efter er, det är ju bara rimligt! Som novisch slipper
man planera eller ha koll, och kan istället fokusera på att vara sig själv till fullo och göra det mesta av sin första tid i Lund.
Upptäcka allt som går att upptäcka, uppleva allt som går att uppleva, och träffa varenda kotte i sikte. Novischperioden du
har framför dig ser något annorlunda ut i år, i och med Covid-19. Inom ramen för restriktionerna har vi dock gjort allt vad vi
kan för att du ska ha en fullspäckad novischperiod med allt ifrån fest till mysiga middagar och kubb i Lunds parker. Vi kan
lova dig att du har tre fantastiska veckor att se fram emot. Så luta dig tillbaka nu, och låt oss ta över allt dessa tre veckor.
Fokusera på att känna dig lika hemma som vi gör.
Återigen, välkommen till Lund, till LUPEF och till dina kanske roligaste år i livet! Vi ser fram emot att träffa dig snart.
Mvh,
Novischutskottet

Myra Pernvall, faddergeneral

Sara Forghani Eklund, novischansvarig

Julia Renman, faddergeneral

Historien om LUPEF
När du, novisch, läser detta är det nästan exakt 28 år sedan vår förening startades – i september 1993. Anna Dittmer
(fd. Norrlin) blev vår grundare och tillika vår första ordförande. Initiativet var menat att skapa samhörighet bland
de som läste pol. mag., programföregångaren till pol. kand. Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening,
eller LUPEF vid icke-officiella tillfällen, var en omedelbar succé för de föreningssvultna studenterna.
Den mytomspunna Lillsjödalrapporten från år 1999 berättar om en förening både lik och olik vår
nuvarande: SamPol anordnade föreläsningar, men också resor; festansvarig var ansvarig för både novischperiod och sittningar; utbildningsansvarig kopplade LUPEF:s medlemmar till näringslivet och idrottsansvarig var en egen styrelsepost. LUPEF var sammansatt på ett helt annat vis. År 2000 blev festansvarig
och idrottsansvarig en post döpt till ansvarig för sociala utskottet. Förändringen fortsatte vid höstmötet
2002 då dåvarande ordförande Jakob Brandt lade fram en motion vilken yrkade för skapandet av posterna reseansvarig och novischansvarig. Framåt åren kom utbildningsansvarig att bevaka utbildningen och
näringslivsansvarig började bevaka näringslivet; vilket ändå bör ses som logiskt.
Utvecklingen fortsatte. På en gräsmatta i Botaniska Trädgården år 2017 engagerades ivriga novischer som utvecklade egna idéer till LUPEF; som bland annat ledde till återuppväckandet av Idrotteriet och skapandet av Poddorama.
Med den goda grunden lagd redan 1993 kom dessa ambitioner att realiseras under de kommande åren, år som i
sin tur födde fler idéer, såsom Spexet och självaste novischguiden du läser nu. Precis som för människan så är tjugoårsåldern en tid då föreningar fortfarande utvecklas och lär sig vilka de är. Kanske kommer det om några år att
stå att LUPEF:s nyaste verksamhet skapades 2020, av er som läser detta.
Det ideella engagemanget är något mycket märkligt. Otaliga timmar nedgrävd i projekt vissa företag
skulle betala multum för kan ses som otacksamt. I LUPEF är det ideella vårt levebröd. Utan engagerade
medlemmar hade inte du haft möjlighet att läsa denna text idag. Du hade inte ens varit iklädd någon fånig/rolig/
smått obekväm kombination av plagg som fått dina närmaste att undra om du verkligen tar studentlivet seriöst.
Engagemanget är det bästa vi har. Utan det hade inte Anna Dittmer grundat LUPEF i AF-borgen 1993. Utan det hade
vi inte haft en av de bredaste verksamheterna i Lund; försök hitta en förening som både förbereder dig för duggan
samtidigt som den tar med dig på en resa till ett land du aldrig besökt. Något du sedan kan skriva om i såväl papperstidning som i en webbartikel, eller varför inte prata om det i föreningens podd?
Som alla alltid sagt: Det är viktigt att veta sin historia. Oavsett om du kommer engagera dig mer i LUPEF eller om din
tid i föreningen tar slut efter dessa tre intensivt roliga veckor, är vår förening otroligt glad över att ha dig här för en
stund. Läs vidare i detta lilla blad. Se om det finns något som intresserar dig. Gör det i din takt, det är ingen stress.
Vi finns alltid här.

En introduktion till
..
.
Samhallsvetarkaren
och PolRiks
LUPEF är en fristående förening, men det finns två andra namn ni kommer stöta på ofta:
Samhällsvetarkåren och paraplyorganisationen POLRIKS. Här är en kort introduktion till
båda!
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Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet är studentkåren för alla som studerar vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund
och Helsingborg eller vid LUCSUS. Kårens huvudsakliga uppdrag är att övervaka och utveckla utbildningen inom vårt område.
Utöver det så arbetar kåren även med sociala aktiviteter och arbetsmarknad- och karriärfrågor. Samhällsvetarkåren består
av studenter och det är enkelt att engagera sig i kåren. På kårens hemsida samvetet.org kan du göra ett quiz om på vilket
sätt du bör engagera dig i kåren. Exempelvis finns det projektgrupper som arbetar med näringslivet, event och utbildning.
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Politicesstudenternas Riksorganisation, PolRiks, är en paraplyorganisation för de föreningar som har till syfte att främja
politicesstuderandes intressen när det gäller utbildnings-och arbetsmarknadsrelaterade frågor under och efter studietiden. PolRiks möjliggör skapandet av gemenskap mellan framtida kollegor och ska ses som en självklar stöttepelare
för medlemsföreningarna. Organisationen är även en drivande kraft för att förbättra politicesstuderandes förutsättningar och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. PolRiks har i dagsläget 7 stycken medlemsföreningar som alla arbetar
för att främja politicesstuderandes intressen, varav LUPEF är en utav dem. Således innebär ett LUPEF-medlemskap
också medlemskap i PolRiks. PolRiks arbetar för att programföreingarnas kunskap om arbetsmöjligheter, praktikplatser och studieutbyten ska samlas och göras tillgängliga för alla Sveriges politicesstudenter via PolRiks kanaler.
PolRiks arrangerar varje termin besöksresor för programföeningarnas medlemmar till de olika programföreningarnas hemstäder. Även gemensamma utlandsresor anordnas till resemål av politiskt intresse. En gång om året så arrangerar PolRiks och Akademikerförbundet SSR också Samhällsvetar-SM, en
tävling i case-verksamhet som samlar lovande politicesstudenter och framtida potentiella arbetsgivare.

Tema: 2020 på 20 dagar
2020 blev inte som vi hade tänkt. Resor blev inställda, studenter ändrades, och vi har träffat nära och kära mycket
mindre än vad vi hade velat. Men vad är hösten till för om inte nya tag? Den här hösten vill vi kompensera för allt
det vi missade det här året (medan vi fortfarande håller oss säkra, såklart). Vi välkomnar er därmed till novischperioden höstterminen 2020: 2020 på 20 dagar! Vilken av de nedanstående novischgrupperna du än hamnat i så
kommer du förhoppningsvis få återskapa en liten bit av det gågna året; men denna gången göra det lyckat igen!

Studenterna

Vem vill plugga i Lund nu? ALLA ALLA!!!
Årets tema för novishperioden är saker vi missade på grund
av rona! Därför ber vi dig nu att damma av studentmössan,
lägga något bubbligt på kylning och färska upp minnet när det
kommer till alla ramsor. Varmt välkommen till LUPEF:s bästa
novischgrupp Studenterna! Fyfan vad vi är bra!

Apokalypsgruppen

VAR HÄLSADE från apokalypsgruppen! 2020 har inneburit
många utmaningar, och under 20 dagar vill vi belysa krigarna
i er. Vi darrar av förväntan inför att träffa er modiga själar som
kämpat er hit för att påbörja universitetet, ovetande om årets
utgång. Men oroa er inte, gruppen har er rygg. Välkomna till
att ta er an apokalypsens höst 2020 med oss!

Oktoberfesten

Hallå novischer! Här är faddrarna som älskar oktoberfest och vi
är supertaggade på att träffas! 2020 har präglats av att många
roliga tillställningar fått ställas in. Temat för novischperioden är
därför 2020 på 20 dagar och vi vill då belysa en av årets roligaste
händelser; oktoberfest! Förbered er på 20 dagar av Bier, Spezi och
Lederhosens samt en fantastisk novischperiod!

WOW

Tjena och varmt välkomna till Lund! 2020 blev inte riktigt
som förväntat, inte heller Way out west blev av... Men varför inte uppleva det ändå? Deppa inte, vi kommer ge er en
fantastisk festivalupplevse ni sent kommer glömma. Hatar ni
festivaler och gillar lajva orcer och troll kan ju även temat tolkas på alternativa sätt. Tagga till med oss, WOW (cancelled)!

All inclusive

Halloj, det är vi som är All inclusive! Eftersom årets tema 2020
ska reflektera vad det här året har/inte har varit, tänkte vi att
ni skulle få uppleva den älskade, uteblivna utlandssemestern i
äkta svenne-manér. Eftersom en viss pandemi har hindrat de
allra flesta av oss att flänga iväg vill vi nu ta med er på en helt
oförglömlig resa i Lund, häng med!

Expedition Vildmark

Föresläsningen blev till ett zoom-möte. Rhodosresan blev till
fjälllvandring. Sommaren 2020 har bokstavligen tagit nya
höjder. Om du inte har fjällvandrat själv den här sommaren
har du åtminstone sett toppen av Kebnekaise på Instagram. Vår
tolkning av 2020 på 20 dagar var given. Det är vi som är Expedition Vildmark och med oss börjar äventyret du sent kommer
att glömma.

OS-truppen

Tips från coachen till er novischer! Använd solskyddsfaktor,
drick mycket vatten, och ta med er ert bästa tagghumör.
OS Tokyo 2020 blev inte av men istället har vi samlat bästa
OS-truppen i Lund och är supertaggade och redo för denna
novischperiod! Hoppas du kommer hjälpa oss föra OS-facklan
vidare i höst, ses då!

LUPEF:s checklista
Innan du kommer till Lund och precis när du
kommer till Lund finns det några grejer du kan fixa som gör att du väl här kan
njuta av studentlivet på en gång. Här kommer tips på hur du får den bästa möjliga
starten i Lund!
Tips 1 - fixa kurslitteratur
Under din första dag i skolan på introduktionsmötet kommer du antagligen få dina första sidor att behöva läsa i kurslitteraturen. Det är inte
alls hela världen om du inte läser de sidorna första dagen, men det är
faktiskt väldigt skönt att ha fixat kurslitteraturen tidigt. Att fixa böcker i
tid minskar stressen eftersom en del kurslitteratur tar slut snabbt och mer
att läsa kommer det bli! Om du vill låna kurslitteratur kan du göra det på
något av biblioteken som finns i Lund, bland andra Sambib och Universitetsbiblioteket. Om du istället vill köpa kurslitteratur rekommenderar
vi starkt Campusbokhandeln, vilket är både en fysisk butik i Lund och en
digital butik där du kan beställa litteraturen från. Du kan alltså beställa
din kurslitteratur innan du åker till Lund på Campusbokhandeln och
hämta ut böckerna i butiken på plats i Lund. Hos Campusbokhandeln kan
du både köpa nya och begagnade böcker och du kan dessutom lämna
tillbaka den kurslitteratur du är klar med och få pengar för det när de
böckerna säljs vidare! Läs mer på deras hemsida:
https://campusbokhandeln.se/
LUPEF har även ett kurslitteraturtorg på facebook specifikt för
statsvetenskap- och fredsstudenter, så gå med där också!
Tips 2 - skaffa cykel och cykellås
Lund hade inte varit detsamma utan alla tusentals cyklar. Har du inte
en cykel kan vi lova att folk kommer att fråga varför. Som ni alla
kanske redan vet är Skåne det plattaste stället i Sverige så staden är
som gjord för att cykla i! Har du redan en cykel, ta med den till Lund.
Har du inte en cykel behöver du inte oroa dig, det finns massor med
cykelbutiker här. I dessa kan du både köpa cyklar, reparera dem och
köpa reservdelar. Tyvärr är det så att det inte är ovanligt att cyklar
blir stulna i Lund. Men om du har ett ordentligt cykellås kan du klara
dig! Står din cykel bredvid en cykel med sämre lås, kan du vara den
som klarar dig när cykeltjuven kommer.

Tips 3 - folkbokför dig i Lund
För att få hem brev dit du faktiskt befinner dig (i Lund), kunna
gå till tandläkaren och så vidare, behöver du folkbokföra dig
här. Det tar inte mer än fem minuter och du gör det enkelt
på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se. Detta är
jätteskönt att ha gjort precis innan man flyttar eller precis när
man kommer fram, så slipper dina föräldrar eller din gamla
roomie posta dina brev från din gamla adress till där du bor
nu.

Tips 4 - skaffa hemförsäkring
När olyckan är framme och du står med kaffe över hela din nya dyra
dator och din mobil, eller när du har glömt stänga av vattnet till diskmaskinen och du kommer hem till ditt rum och inser att det är vatten
överallt hos både dig och antagligen de som bor under dig - då är det
skönt att veta att du är försäkrad. Det finns många försäkringsbolag
att välja mellan. Ett av dem, Hedvig, har vi även en deal med så att du
utöver hemförsäkring också får 200kr avdrag på dina biljettkostnader
under novischperioden!

Tips 5 - bli medlem i Studentlund
För att kunna gå ut på nationerna i Lund behöver
du bli medlem i Studentlund. Studentlund har inte
bara samarbete med nationer utan även kårer och
Akademiska föreningen. Detta är viktigt att fixa
innan du flyttar hit! Har du inget medlemsbevis att
visa upp, kommer du inte kunna ta del av Lunds
berömda uteliv.

För- och efternamn

yymmdd-xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx

Illustration: Lunds universitets Facebooksida

Tips 6 - gå med i en nation
När du väl är i Lund och lever livet som novisch, börjar det bli
dags att gå med i en nation. Ditt Studentlund-bevis är tillräckligt för att komma in på nationerna i endast dryga veckan
innan du dessutom måste bli medlem i en nation för att kunna
fortsätta att ta del av Lunds nationsliv, med andra ord: uteliv.
Du kan alltid byta nation, så det viktigaste till en början är att
du går med i någon överhuvudtaget.
Tips 7 - hitta till Eden och kom i tid till introduktionsmötet
Ditt liv som student här i Lund börjar dagen du har ditt
introduktionsmöte på Eden. För att komma i tid till detta, vilket
är väldigt viktigt, behöver du veta hur du ska ta dig dit. Det är
inte sällsynt att än idag höra historier om hur folk virrade runt
i halva Lund innan de svettiga och nervösa stapplar in precis i
tid till Edens hörsal. Vårt tips till dig är därför att gå till Eden
dagen innan mötet och kontrollera att du hittar dit, så slipper
du vara den som alla kollar på när du smyger in.
Tips 8 - skaffa LU-kort
För att kunna komma in på bland annat Eden på helgerna och
låna böcker behöver du ett LU-kort. LU-kortet är en perfekt grej
att fixa precis efter ditt introduktionsmöte första dagen, så har
du det gjort! Det fixar du enkelt vid exempelvis receptionen
på Juridicum eller Universitetsbiblioteket. Mer information om
LU-kortet hittar ni här https://lukortet.lu.se/!
Tips 9 - engagera dig i studentlivet
När din novischperiod är slut och du får en sekund över till att stanna upp och andas, kommer du att inse att du helt
plötsligt har all tid i världen. Antingen känner du 1: gud så skönt, nu kan jag äntligen ta det lugnt och inte ha någonstans jag behöver vara. Eller så känner du 2: oj vad tomt det blev, jag vill fortsätta hitta på saker! Känner du som person
nummer 2 är det dags för dig att engagera dig i studentlivet, helst inom LUPEF såklart! Inom LUPEF finns garanterat
ett utskott som passar dig, där du kan bidra med nya idéer och vara med att få föreningen att växa. Se sida 13 för mer
information! Det finns dock även andra sätt att engagera sig. Du kan exempelvis skriva upp dig som villig att arbeta
inom nationen du gick med i, så får du chans att lära känna massa mer människor.
Tips 10 - stressa inte upp dig - du är här av en anledning!
Lund kommer att ge dig en käftsmäll när du kommer hit. Bara nollningen är ett (väldigt roligt) heltidsarbete intrycksmässigt
att ta sig igenom. Utöver det kommer skolan dra igång på helfart från dag ett och som grädden på moset har du precis flyttat
hemifrån. Med det sagt, du är inte ensam med att känna att allt känns överväldigande och okontrollerat - det är precis så det
ska kännas! Försök att slappna av emellanåt, vi lovar att det kommer att lugna ned sig och att du kommer att landa. Glöm
inte att du är här av en anledning, you can do this!

Hur får man bostad i Lund?
1.

Se till att ställa dig i AF:s bostadskö! AF Bostäder hyr ut de flesta bostäderna i Lund med över 6000 studentlägenheter fördelade
på 17 områden. Ett tips är att kolla in deras Novischlotteri. Där lottar de ut ett antal bostäder till nyantagna varje år. För att vara
med i lotteriet behöver du ha anmält dig till kön senast 12 juli, men man kan alltid ställe sig i den vanliga kön! Hett tips: Om du
lyckas få boende via AF, ställ dig då direkt i kön igen! Då har du så bra kötid som möjligt när du väl vill flytta igen.
I vilket område hör du hemma?

2.

Centralt
Tomegap
Dammhagen
Magasinet
Parantesen

På behörigt avstånd
Ulrikedal
Gylleholm
Marathon

För dig som gillar att cykla
Vegalyckan
Sparta
Studentlyckan
Sagoeken

För dig som ÄLSKAR att cykla
Bokompakt
Delphi
Klosterängen
Kämnärsrätten
Vildanden
Proto

Fick du inte heller en bostad via novischlotteriet? Frukta icke. Lunds 13 nationer erbjuder även de boenden. Lunds nation är den
nationen med flest boenden. Se till att mejla husförmännen, på någon nation får man alltid napp! De har också ofta novischlotterier,
kolla runt på deras hemsidor och Facebooksidor för att hitta dem! Antingen har du flyt eller så har du en höst med härliga klubbpass
framför dig så du klättrar i kön.

3.

Även studenterna drar sitt strå till bostadsstacken genom att administrera bopoolen.se. Här läggs främst boenden upp för att någon
ska åka på utbyte, så ett perfekt ställe att hitta boende medan du jobbar upp din kötid på AF.

4.

Blocket är din vän! Det är här de finaste boendena smyger, och det är ett heltidsjobb att hålla koll på alla nya annonser som kommer ut. Men var försiktig- i de lugnaste vattnen simmar flest bedragare. Om en femma på Stora Södergatan bara kostar femtusen i
månaden… Då är den för bra för att vara sann.

5.

Utforska Googles alla hörn och luska ut privata hyresvärdar. Desto mindre organiserad kö desto större är chansen att du stöter på din
drömetta.

6.

Om inget annat fungerar, hitta en kompis med en bekväm soffa!

Studentbingo!
Regler: Det finns inga regler! Förutom att du måste få 4 i raken för att vinna, men annars!

Var novisch i LUPEF

Få din cykel

Hitta din stulna

Bli utskälld för att

stulen

cykel

övervåning

Få din första omtenta

Sluta bry dig om
omtentor när
du får din tredje
omtenta

Förbruka ett klippkort från Grönt
och Gott

Kugga
Duggan

Dygna på LUX
för att klara
en hemtenta

Hitta ditt
bästa falafelställe

Ha en passionerad
debatt om vilket
falafelställe som är
bäst

Hoppa av och byt
riktning!

Bada i Sjön Sjön
Bli bästis med Challe

(bonuspoäng om du
når Ön Ön)

Fira hela
valborgsveckan
(skvalborg, kvalborg,
valborg, finalborg,
osv)

Försov dig till en
föreläsning

du äter på Edens

LUPEF:s Alfabet
En snabb förklaring till ord du kommer få höra!
A - Akademisk kvart
Ett akademiskt tidsbegrepp som innebär att något i själva verket börjar en kvart efter utsatt tid. Om det står att din föreläsning börjar kl. 10 på schemat så börjar den
alltså faktiskt 10:15. Fenomenet uppstod på den tiden då det var ovanligt att studenter hade tillgång till klockor och därför istället följde domkyrkans klockslag. När
kyrkoklockan slog hade studenten tillräckligt med tid för att ta sig till föreläsningen. Efter klockan 18 gäller istället dubbelkvart eftersom man då förväntades byta
om till aftonklädsel. Kl. 19 innebär alltså egentligen 19:30. Om akademisk kvart inte gäller så markeras det med ett (.) efter klockslaget. Om dubbelkvart inte gäller
så markeras det istället (..).
B - Balen
LUPEF-balen arrangeras en gång varje år på vårterminen. På grund av rådande restriktioner så blev den dock inställd i år, vilket innebär att kommande vårs bal
kommer vara ännu bättre än vanligt, om det ens är möjligt. Så hitta högtidsdräkten och se fram emot våren då LUPEF tågar in på Grand Hotel i Lund för en magisk
kväll. LUPEF-balen vill man inte missa!
C - Casa
Du kommer sällan höra någon säga att de ska till Malmö Nation, utan de ska till Casa, smeknamnet för nationens klubb Casanova. Malmös är en av citynationerna
som även inkluderar Göteborgs- Lunds- och Östgöta Nation, som alla ligger nästan precis vid varandra i Lunds centrum. Bredvid Casa ligger även Challes
Challes, ett populärt
nattamatställe för pizzor.
D - Duggan
Studenter på statsvenskapliga grundkursen måste ta Duggan - begreppsquizet man tror kommer förstöra ens liv helt i onödan. Den må vara tidigt men den är inte
något att stressa upp sig för mycket över. Om du ändå känner dig lite nervös så arrangerar utbildningsutskottet en föreläsning just inför duggan andra veckan på
novischperioden för att hjälpa er på vägen!
E - Eden
Hem, ljuva hem! Eden är statsvetenskapliga institutionens byggnad och där ni kommer spendera den mesta av er tid. Som den samlingsplats för statsare och fredsare
det är kan man sällan gå in på Eden utan att stöta på de flesta man känner. Här kommer ni ha föreläsningar, seminarier och studera på er fritid. Så ta en kaffe i
cafét, lapa sol på utetrapporna på våren, och njut av ert lilla hörn i Paradiset.
F - Fin- och fulsittning
Det finns två typer av sittningar, en fin och en ful. På finsittningar klär man upp sig fint i mörk kostym och sjunger i ton. På fulsittningar slängs istället etikettboken
åt sidan och det är fritt fram att banka i bord och skrika sig hesa. Den mörka kostymen byts då ut mot en temaenlig klädsel, som helst ska vara så ful som möjligt.
G - GG
GG, eller GoG enligt lundaborna, är förkortningen för Grönt och Gott, en populär salladsbar som finns i både centrala Lund och vid Helsingkronas Nation. Billigt och som namnet lovar - gott!
H - Hemtenta
På stats och freds har man inte salstentor, utan hemtentor - tentor man skriver hemma. Över ett par dagar ska ni svara på ett visst antal uppsatsfrågor med hjälp av
kurslitteraturen. Använd tiden väl, men glöm inte att ta pauser! När föreläsarna bestämmer längden på hemtentan räknar de med att ni jobbar arbetsdagar, så sitt
inte hela nätterna och bränn ut er själva, ni klarar det ändå.
I - Inferno
En restaurang och bar precis bredvid Paradisområdet, och därmed ett perfekt ställe för en after school. Har ett stort utbud av öl och en trevlig uteservering!
J - Jesus lever
... han bor på parran! En klassisk studentlåt som ni bör lära er fort. Det finns många versioner, men den enda sanna är såklart vår egna som ni hittar i LUPEF:s
sångbok!
K - Karnivalen
3 dagar, 5627 karnivalister och 450 000 besökare. Lunds kanske stösta studenttradition arrangeras var fjärde år av studenterna själva, karnivalisterna. Då görs
Lundagård om till ett karnivalområde och det arrangeras även ett karnivaltåg som går genom staden! En massiv, massiv fest.
L - Lundagård
Lundagård är namnet på parken i centrala Lund som ligger en bit nedanför Eden. Här ligger bland annat Universitetshuset, AF-borgen och föreläsningssalen Palestra.
Det är även namnet på Sveriges äldsta studenttidning som skickas ut till alla studenter och anställda vid Lunds Universitet varje månad.
M - Mikrologen
Bakom Eden och Statsvetenskapliga biblioteket ligger det ett litet hus som heter Mikrologen. Här finns flera mikrovågsugnar där studenter kan värma sina matlådor!
Om ni föredrar något ännu närmre så finns det några mikrovågsugnar i källaren i psykologihuset, som ligger mittemot Eden.
N - Neken
Helvetet. Nationalekonomiska grundkursen, eller neken, är den andra terminen på pol.kandarnas program. Vissa gillar den, vissa avskyr den, men gemensamt för
alla är att det utgör en käftsmäll efter statsvetenskapen. Var förberedda på att jobba mycket mer från början så att det inte blir en tråkig överraskning.

O - Omtenta
Sånt som händer! Ibland klarar man inte en tenta och det är helt ok. Man får en omtenta och en uppsamlingstenta per termin, plus möjligheten att ta omtentan alla
kommande terminer. Det har hänt oss alla - novischansvarig sitter faktiskt just nu på fem - så ta det med en nypa salt.
P - Parran
Alla vägar bär till Parran. När nationerna stänger och det är dags för efterfest är det ofta här man hamnar. Parran, eller Parantesen, är ett centralt studentboende
med ett rykte för att vara stökigt. Varje år arrangeras exempelvis den årliga brännbollsturneringen mellan alla korridorer, där förlorarna måste städa upp. Korridorerna slänger sedan ut allt sitt skräp från balkongerna om de inte förlorar. För varför göra det lätt för förlorarna?
Q - Quratel
Nationernas créme de la créme. Quratelare är heltidare som alltså tar ett års uppehåll för att driva nationen de är med i. Heltidare finns även på andra ställen såsom
kårer och sektioner, bland annat samhällsvetenskapliga kåren.
R - Rött kort
Något som högt uppsatta i studentengagemangen får händerna på. Röda kort är den högsta graden av kort man kan få utav nationskorten, som kommer med
förmåner när det gäller att komma in på nationernas klubbar. Utöver rött finns även gult- och grönt kort, varav det sistnämnda är det enklaste av de tre att få tag i.
Får du tag på ett grönt kort så kommer du in gratis på alla nationer, samt får företräde i kön på den nation du är med i.
S - Studentlund
Studentlund är medlemskapet som ger en tillgång till hela Lunds studentliv. Detta behövs för att bland annat kunna gå ut på nationerna, ställa dig i AF:s bostadskö
och påverka din utbildning genom studentkårerna. Gå med, helt enkelt!
T - Tandem
Tandemstafetten är bland de mest anmärkningsbara lundatraditionerna vi har. Olika nationer, sektioner och föreningar hyr varsin buss och åker upp till Göteborg,
där de efter en kväll av festande ska cykla tillbaka till Lund - på tandemcykel. Två i taget cyklar man i etapper medan resten av ens lag åker med i bussen och festar
till det rejält. Tandem arrangeras årligen, med ett uppehåll var fjärde år på grund av Karnevalen.
U - UB
UB är förkortningen på universitetsbiblioteket som ligger precis över Paradisområdet. Har du sett en bild från Lund är det stor chans att den var på ett murgrönstäckt
UB, som är officiellt framröstat som Lunds vackraste byggnad.
V - Valborg
Valborg är en stor högtid i studentlivet som i Lund bestämt kallas Sista april! Men kärt barn har många namn, och många dagar. Firar du hela helgen firar du (i
kronologisk ordning) Skvalborg, Kvalborg, Sista april och Finalborg. Ibland läggs det till ännu fler dagar. Varför inte följa upp Finalborg med Katastofalborg och
Hospitalborg? Möjligheterna är oändliga för den villiga.
W - Willys
När man ska klara månaden på CSN så är det bra att billiga Willys ligger både i centrala och norra delen av stan.
X - X-tentor
Vi hade inget bättre ord på x.
Y - Ystad
Namnet på en vacker hamnstad i sydöstra Skåne, som absolut är värt ett besök. Lund är fantastiskt, men om du är från någon annanstans än Skåne får du inte
glömma att upptäcka det vackra landskap du nu kommer bo i ett tag framöver. Åk till Lomma och bada i öst! Se idyllen på Österlen och landsbygden i Skurup. För ni
har väl hört uttrycket? When in Europe, don’t miss Skurup.
Z - Zoom
Under våren hölls föreläsningar, möten och seminarium på zoom. Förhoppningsvis blir vi av med det snart, men lite har man ändå uppskattat att kunna ha föreläsningar hemifrån, halvklädda och ätandes.
Å - Ångest
Inte alltid kul att prata om, men ångest kan vara ganska vanligt bland studenter. Då är det bra att vi har Studenthälsan, som är inriktade på alla typer av problem
som rör studentlivet. De kan hjälpa dig med studierelaterade saker som tentaångest och prokrastinering, men även saker som sömnsvårigheter och alkoholproblem.
Känner du dig nere kan du alltid gå till dem, som också ligger i Paradisområdet.
Ä - Ämbetspost
Ämbetsposterna är förtroendevalda inom de olika utskotten som jobbar tillsammans med den utskottsansvariga. Man kan vara allt från Webbredaktör för vår tidning
Panorama, till idrottsförman i sociala utskottet. Även balgeneralerna, som arrangerar vår årliga bal, är ämbetsposter. Supergrej att ha på CV:t, men framförallt
roligt!
Ö - Ön ön
På LTHs campus ligger sjön sjön, i sjön sjön ligger ön ön, och på ön ön ligger telefonkiosken. Till ön ön brukar studenter ta och simma ut på utekvällarna, speciellt
teknologer som vill måla om telefonkiosken till sin sektions färg. Är man rädd om hälsan ska simturen vara snabb och med skor på, för att undvika att trampa på
saker på botten.
Varför LTH:are gillar att upprepa allt två gånger? Vem vet, de är lite speciella.

..
Vem ar
du i LUPEF?
Med åtta utskott och ett presidium med väldigt olika ansvarsområden så finns det något i LUPEF för alla.
Är du nyfiken på vilka av dina egenskaper som passar vilken post bäst? Styrelsen ger svar på några av de
personlighetsdrag som tog dem dit de är idag!

Presidiet:
Ordförande Malin Ridström

Vice ordförande Linnea Gunne

Den neurotiska spindeln i
nätet som alltid vill ha din
uppmärksamhet. Hon har en
hatkärlek till impromptu
tal men gör det alltid galant.
En strängis men snällis 		
som alltid vill ha AW efter
styrelsemötena.

Ordförandes andra hand
(slav?) som älskar att smita
iväg för att hänga med
alla andra Pol.kand-gäng
i Sverige. Alltså den som
försvinner på utgångar för
att hänga med alla som hon
inte kom med.

Älskar: Möten.
Hatar: Telefonmöten, då kan
man inte använda klubban.

Älskar: Att jonglera dittan och
dattan och PolRiks <3
Hatar: Felstavningar av
PolRiks.

Sekreterare Ellen Green

Kassör Leo Kleja

Den som inte pallade juristlinjen men fortfarande lever
för protokoll och formalia.
Bästa lyssnaren du kan stöta
på, och potentiellt därför
den som sitter på mest
hemligheter i hela LUPEF.

Den enda du känner 		
vars CSN faktiskt räcker,
och med marginal? Hans
favorithobby är att öppna
LUPEF-kontot efter en
stor insättning. Vilken 		
känsla!

Älskar: GDPR.
Hatar: Människor som pratar
för fort på styrelsemöten.

Älskar: Mikron.
Hatar: Panorama år 2018.

Utskottsansvariga:
Redaktör för Panorama Ingrid Norén

Novischansvarig Sara Forghani Eklund

Den där som endast läser
kultur-sidorna i tidningen och
har riktigt starka åsikter om
skiljetecken. Har kanske
något orealistiska journalistdrömmar, men vad gör väl
det?

Älskade att vara novisch lite
för mycket och har glorifierat
novischperioden sen dess.
Kom kanske till Lund lite
mer för studentlivet än själva
plugget.

Älskar: Att skriva.
Hatar: Censur.

Älskar: September och 		
januari.
Hatar: Resten av året.

Näringslivsansvarig Malte Meuller

Ansvarig för Samhällspolitiska utskottet
Elias Wergelius

Hänger mer på LinkedIn än
någon “annan” social media.
Networkar ständigt och 		
romantiserar lite i smyg att
gå in i väggen. “Det betyder
ju att man jobbat hårt!”

En samhällsintresserad 		
nyhetsjunkie och
allmänbildad besserwisser
till den nivå att det irriterar
andra. Proktrastinerar hellre
på Wikipedia än Netflix.

Älskar: Sin läderportfölj.
Hatar: En dålig deal.

Älskar: Att vinna TP.
Hatar: Att ingen vill spela TP
med honom längre.

Reseansvarig Mimmi Shen

Kommunikationsansvarig Klara Gustavsson

Mr. World Wide gick en 		
engelsk utbildning på
gymnasiet och är därför
“internationell”.
Hon spenderar all sin tid på
tripadvisor, google reviews
och turistsidor och kan därför
obskyr fakta om lokala 		
delikatesser och sevärdheter.

LUPEF:s influencer bor på
Eden och lever med näsan
i telefonen. Hon kan
multitaska lite väl mycket
samtidigt och ändå ta
snygga bilder till sin 		
instagram, vilket vi andra
tycker är lite orättvist.
Älskar: Redbull.
Hatar: Redbull-beroendet.

Älskar: Svengelska, i smyg.
Hatar: Corona, mest av alla
i LUPEF.

Utbildningsansvarig Felicia Forsberg

Ansvarig för Sociala utskottet
Wilma Parmander

Den framtida läraren!
Skriver enligt ryktet Lunds
bästa hemtenta, kanske då
hon hållt i en föreläsning
om hur man gör just detta
flertalet gånger.

Missar aldrig en fest, och går
alltid hem sist från sagda
fest. Varken timmarna på
dygnet eller CSN räcker
någonsin för denna
partyprinsessa.

Älskar: Pauserna i plugget då
man får socialisera sig 		
istället.
Hatar: Tentor som inte blir
rättade i tid.

Älskar: Nationerna en fredag,
lördag, och hela övriga veckan
för den delen.
Hatar: Morgonföreläsningar.

Känner du igen dig i någon av våra styrelsemedlemmar? Kanske innebär det att du bör gå med i ett av
utskotten! Kanske bör du söka en av våra många ämbetsposter i dessa utskott, eller till och med söka en
av styrelseposterna! Ansökningen till både ämbets- och styrelseposterna kommer öppna redan i höst, och
utskottsmöten hålls hela terminen. För mer information om våra utskott och vad de gör, besök vår hemsida eller kom till vår föreningsmässa Get Active den 9/9. Vänligen notera att Get Active endast är öppet för
novischer i år, på grund av rådande restriktioner.

..

Samhallsvetarkartan
EC: Ekonomicentrum.
GG: Grönt och Gott.
SjSj: Sjön-Sjön.
KH: Kårhuset.
MA: Matteannexett.
LUX: Humanistiska och Teologiska fakulteten.
SOL: Språk- och Litteraturcentrum.
UB: Universitetsbiblioteket.
Paradis: Samhällsvetarnas fakulteter. Bl.a. Eden och Sambib.
UH: Universitetshuset.
AF: Akademiska Föreningens borg.
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Universitetet: En kunskapsresa
av: Viktor Wallén

K

unskap är vad ni studenter är här för att
införskaffa. På den läroresa som är studierna kommer ni få ta in mycket information, bearbeta den och formulera om den
till kunskap användbar i plugget. Men, vad är
meningen med det?

A

llting är föränderligt. Tiden förutsätter det: Klockans
eviga tickande leder atomerna till sitt sakta förfall.
Ting dör, förruttnar och blir något nytt. Atomerna återanvänds i ett evigt kretslopp. Inget som en gång var del av
jorden försvinner; om vi inte bestämmer oss för att skjuta
upp det i rymden. Det finns en filosofisk skönhet i det,
men finns det någon mening med det?
Det senaste numret av Panorama handlade om ”Det
Heliga” där flera klipska, intressanta och roliga artiklar
skrevs om vad som helgas av människan. Vi söker en
konstant mening med livet, fenomen och andra människor. Om något sker utan att vi kan tillskriva det en
betydelse, har det då hänt?

S

ocialkonstruktivismen kallas det
samhällsvetenskapliga perspektiv vilket utgår från att
människor inom ett samhälle attribuerar
innebörder till naturliga eller kulturella fenomen. Enkelt
sagt: Människor skapar mening tillsammans. Denna
mening kan se annorlunda ut beroende på konstellationen av människor. Oavsett om det handlar om att
konstruera roller till vardera kön, att tillskriva mening till stormar eller vad en politiker säger
så ser konstruktionen olika ut beroende på den sociala
grupp individen tillhör.
Människans förmåga att skapa mening hos
händelser vilka är betydelselösa för resten av
universum är fantastisk; så fantastiskt att vi kallar det
heligt och ägnar ett helt tidningsnummer åt det. Men det
mest fantastiska är att det studenter söker sig till universitetet för också är konstruerat,
nämligen kunskap. Vad kunskap är har tusentals år av
epistemologiskt och ontologiskt filosoferande ägnats åt
och som ni kommer få åka på en lång resa för att lära
er – en läroresa vars tåg ni statsvetare snart hoppar på,

freds- och konfliktstudenter ansluter på nästa station. PPE:are
tvingas åka med till slutstation, trevlig resa!

I

nom idéhistoria – ett ämne undertecknad vurmar för, humanist som han är – får studenten
lära sig om Thomas Kuhns teori om ”paradigm”.
Förenklat: Vetenskap arbetar inom ramar som
kontinuerligt sprängs, omstruktureras, förs ihop
på nytt och sedan sprängs. Vad kunskap är
omvärderas konstant. Det är föränderligt i samband med klockans eviga
tickande.
Än mer förenklat: Det ni kommer få lära er på
universitetet kommer vara föråldrat snabbare än
ni hinner säga ”Tack för diplomet.”
Så vad vill jag säga? Inget är heligt, allt är
skapat av människan, och vad ni lär er här har
ingen betydelse. Ja, något sådant.
Men det vackra är att den tid ni spenderar här
kommer vara så betydelsefull som ni vill att den
ska vara. Råd från en gammal i gemet: Gör det
bästa av er tid här. Gör vad ni vill; inom lagens
ramar.
Meningen med tiden
vid universitetet
skapar ni. Det är
den filosofiska
skönhet som
studentlivet är.

•

LUPEF: Ett år att se fram emot
Föreläsningar, paneldebatter och livepoddar – som "Det
Politiska Spelet", till vänster – anordnas av det
samhällspolitiska utskottet.

Till höger ser ni resan till Armenien som reseutskottet
genomförde HT19. Aktivitet: Möte på Nagorno-Karabach.

Vinn LUPEF:s "På Styret" och bli så här glada. Sociala
utskottet testar era nyförvärvade Lundakunskaper. Och
ni? Ni kan vinna smaskiga priser.

Fint, fräckt och frack. De tre F:en för att beskriva
LUPEF-balen som balgeneralerna anordnar. Sannerligen en
studentikos upplevelse!

Men fest är inte den enda aktiviteten som anordnas av
föreningen. Idrotteriet tar med er till diverse bollsporter
där ni får kämpa för bollen. Träna med LUPEF!

Detta och mycket mer får ni hos oss under
året som kommer.
Vi ses!

Kära vän och LUPEF-medlem!
LUPEF:s ordförande Malin Ridström här. Jag hoppas att du har haft, eller kommer att ha en fantastisk
novischperiod, och att den överträffar dina förväntningar trots omständigheterna. För de flesta novischer är novischperioden en helkroppsupplevelse; intensiv och rolig, fylld av nya intryck och möten
med nya människor. Efter dess slut kan vardagen te sig rätt torftig: är det plötsligt meningen att
man själv ska styra ihop ett häng eller en förfest? Kommer man någonsin få gå på en sittning igen?
Men misströsta inte, kära novisch, ty det finns mängder med andra saker att se fram emot under er
studietid.
Varför inte engagera dig i något av våra åtta utskott? På så vis får du chansen att själv vara med och
påverka LUPEF:s verksamhet, samtidigt som du får ta del av gemenskapen. Om du har fått dille på
novischperioden, varför inte söka fadder till vårterminens novischperiod? Eller om du verkligen är
ambitiös, varför inte söka faddergeneral på höstmötet? Eller en annan ämbetspost? För att inte tala
om de kopiösa mängder skojiga evenemang du har framför dig! Med sittningar och föreläsningar och
bal och resor och allt sånt bös.
Och varför inte anta utmaningen som innebär en styrelsepost? Kanske är det just du som sitter och
skriver ett sånt här ordförandebrev till nästa novischperiod. Lyckliga du. Jag blir nästan lite avundsjuk.
För mig har LUPEF varit det bästa jag gjort under min studietid, och jag hoppas att du som ny i Lund,
verkligen tar chansen att ta del av den här fantastiska gemenskapen. Så tack för mig, nu ser vi fram
emot den här novischperioden.
Vi ses snart!

Malin Ridström, ordförande i LUPEF

Kontaktinformation

Från jämlikhetsansvarig:
Som jämlikhetsansvarig innebär det att det är
jag som ser till att vi följer föreningens
jämlikhetspolicy, vilket dels innebär att det är
mig man ska kontakta om man skulle uppleva
något kränkande som bryter mot policyn eller
om man har andra funderingarkring vårt
jämlikhetsarbete.
Ps.

Linnea Gunne, vice ordförande och
jämlikhetsansvarig
vordforande@lupef.se

Du vet väl att du kan använda tipslådan på
LUPEF:s webbsida om du vill rapportera
diskriminering anonymt? I tipslådan kan du
även lämna tips idéer och önskemål!
Surfa in på lupef.se, kontakt och sedan
tipslåda.

Om ni har frågor angående novischperioden,
vänligen hör av er till novisch@lupef.se eller
faddergeneraler@lupef.se. Vi ses snart!

