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VÄLKOMMEN!
Hej kära novisch!
Grattis och varmt välkommen till dig som har kommit in på en
utbildning i Sveriges bästa studentstad - Lund! Vi vågar utlova
att du inte har något annat än en fantastisk tid framför dig. Men
först, låt oss berätta lite mer om oss!
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LUPEF, eller Lunds universitets Politiska och Ekonomiska För ening, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som
riktar sig mot alla studenter med ett intresse för politik, ekonomi
och samhällsdebatt. Föreningen agerar som ett kontaktnät för
studenter vid pol. kand-programmet samt freds- och konﬂikt vetenskapsprogrammet, såväl som för de som studerar kurser i
exempelvis statsvetenskap och ekonomi. Framförallt karaktäri seras LUPEF av sin starka gemenskap och familjära närhet. För
oss, och ﬂera generationers medlemmar, har LUPEF varit källan
för sittningar, föreläsningar och studentengagemang, och hela
studentlivets sociala sfär. Det känns aldrig som något annat än
en självklarhet att gå på en sittning, idrottsevenemang eller
spendera en eftermiddag på ett utskottsmöte; för det likställs
med att umgås med vänner.
Vi vet med oss att den första tiden i Lund innebär många nya
intryck och mycket att ta in för dig som kommer ny. Under den na tid vill vi ﬁnnas här för dig som en trygghet att falla tillbaka
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på när du behöver lite extra värme och stöttning från människ orna runt omkring dig. Vi i LUPEF kommer se till att du får den
bästa möjliga starten i Lund med chansen till att träﬀa vänner
för livet, få oförglömliga minnen och många tillfällen för skratt.
Tack vare ditt deltagande i LUPEFs novischperiod garanterar vi
dig även en rejäl skjuts rakt in i studentlivet!
Tillsammans i utskottet har vi erfarenheter av en hel drös med
novischperioder, både som novischer, faddrar och ytterst an svariga för periodens genomförande men vi kan ärligt säga att
det är något extra speciellt med den novischperiod då man
själv är novisch. Den som du nu har framför dig - hela grejen är
ju döpt efter er, så det är minst sagt det enda rimliga! Som no visch 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, och fokusera på att lära känna dig lika
hemma i studentlivet som vi gör. Välkommen till Lund, till LU PEF och till dina roligaste år i livet! Vi ser fram emot att få lära
känna dig.
Allt gott,
Nina, David och Nora i Novischutskottet
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LUPEF:S HISTORIA
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När du, novisch, läser detta är det lite mer än 28 år sedan vår
förening startades – i september 1993. Anna Dittmer (fd. Norr lin) 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 tillfäl len, var en omedelbar succé för de föreningssvultna studenter na.
Den mytomspunna Lillsjödalrapporten från år 1999 berättar om
en förening både lik och olik vår nuvarande: SamPol anordna de föreläsningar, men också resor; festansvarig var ansvarig för
både novischperiod och sittningar; utbildningsansvarig kopp lade 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 rese ansvarig och novischansvarig. Framåt åren kom utbildningsan svarig 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
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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 realise ras 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.
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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 när maste 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 web bartikel, 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.

SAMHÄLLSVETARKÅREN
OCH POLRIKS
Samhällsvetarkåren
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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 upp drag är att övervaka och utveckla utbildningen inom vårt områ de. 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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Polriks
Politicesstudenternas Riksorganisation, PolRiks, är en para plyorganisation 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 med lemsföreningarna. Organisationen är även en drivande kraft för
att förbättra politicesstuderandes förutsättningar och konkur renskraft på arbetsmarknaden. PolRiks har i dagsläget 7 styck en medlemsföreningar som alla arbetar för att främja politices studerandes intressen, varav LUPEF är en utav dem. Således
innebär ett LUPEF-medlemskap också medlemskap i PolRiks.
PolRiks arbetar för att programföreningarnas kunskap om ar betsmöjligheter, praktikplatser och studieutbyten ska samlas
och göras tillgängliga för alla Sveriges politicesstudenter via
PolRiks kanaler.
PolRiks arrangerar varje termin besöksresor för programfören ingarnas medlemmar till de olika programföreningarnas hem städer. 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.
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Y2K:
Tidiga 2000-talet ringde och ville ha sin stil tillbaka! Vad är mer nostalgiskt
än en låg riktigt låg midja, velour i alla dess färger och en pipande
tamagotchi? Sekelskiftet sa hejdå till grunge och ﬂanellskjortor
och hallådär till en stil i världsklass. Upplev y2k tillsammans
med oss på en nostalgitripp tillbaka till den goda tiden, nu kör vi!
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TERMINENS TEMA:

NOSTALGI
Vem vill inte sätta på sig discokläderna från trean på lågstadiet
eller Pippi-peruken som ligger och dammar i garderoben??
Novischperioden VT22:s huvudtema är NOSTALGI och vilken
tripp tillbaka till barndomen vi ska ha dessa veckor.
Nedan ser du en hälsning från alla gruppers faddrar:

Astrid Lindgrens värld:
Låt eran nostalgiska sida av barndomen leva fritt till temat
Astrid Lindgrens värld! Välkommen in i vårat lilla villekulla
och gör dig redo att träﬀa Emil, Pippi, Ronja Rövardotter,
Madicken och bröderna Lejonhjärta. Folk kommer klia sig i
huvudet och undra vad det är för sagofylld värld vi beﬁnner
oss i. Är du sugen på att vara med i en novischperiod där
sagor blir till verklighet? Det kommer vi faddrar se till!
Välkommen till Lund, LUPEFs novischperiod och den bästa gruppen.
Nu kör vi!
Skoldisco:
Det är dags! På med outﬁts, fråga pappa om pengar till
godisbåset och get your shit together. Det nalkas skoldisko.
Kom igen, vad vill man hellre göra än att tillbringa tiden tillsammans
med vänner på ett dansgolv? Vi faddrar vill därför välkomna
er novischer till Lund med en hejdundrande novischperiod!
Välkomna in! Vem vet, kanske vågar du fråga chans å dansa tryckare
(OBS! Nollefrid!)

:
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Spykids:
VARNING! Ett nytt hot mot världen har anlänt och det är upp till oss
unga spioner att rädda världen. När nostalgin är som bäst,
är tiden inne att uppleva barndomsdrömmen. Dags att ta på sig de
smidigaste, farligaste och hemligaste outﬁt. Vi faddrar vill därför
välkomna er novischer till Lund med en hejdundrande novischperiod!
Tonårskris:
Hej studenter! Vi blickar tillbaka till högstadiet! Hormonerna sprudlar
och man söker sin identitet bland sociala normer och trender.
Vi utforskar vår inre tonårskris där skolkorridoren blandades med
emos till fjortisar. Vad väcker nostalgin? Vi faddrar välkomnar er
novischer till Lund med en oförglömlig novischperiod!
Välkomna tillbaka till tonåren!
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Pyjamasparty:
I vinter blir det dessvärre inte Bahamas...För det blir PYJAMAS!!!
Som det gamla ordspråket lyder: Nationsklubbar dem går men pyjamaspartyn dem består! Så fram med era inre discomoves,
putsa dansskorna och på med pyjamasen (!!) för nu bär det av till
århundradets galej!!! Vi faddrar vill önska er alla hjärtligt välkomna till
Lund med en sjudundrande novichperiod ála pyjamasparty!
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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!
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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 kurslittera turen 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 Univer sitetsbiblioteket. Om du istället vill köpa kurslitteratur rekom menderar 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://cam pusbokhandeln.se/ LUPEF har även ett kurslitteraturtorg på
facebook speciﬁkt för statsvetenskap- och fredsstudenter, så
gå med där också!
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STOR TITEL
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Tips 2: Fixa cykel & 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: Folkbokföring 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 skat teverkets 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
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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 novisch perioden!
Tips 5: Bli medlem i studentlund
För att kunna gå ut på nationerna i Lund behöver du bli med lem 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.

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 all tid byta nation, så det viktigaste till en början är att du går med i
någon överhuvudtaget.
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Tips 7: 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 8: Provkör Zoom innan första intromötet
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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 hel fart 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!
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HUR FÅR MAN
BOSTAD I LUND?
13

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.

1.
Se till att ställa dig i AF:s bostadskö! AF Bostäder hyr ut de ﬂes ta bostäderna i Lund med över 6000 studentlägenheter förde lade 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
13 december, men man kan alltid ställa 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.
2.
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 husförmän nen, på någon nation får man alltid napp! De har också ofta no vischlotterier, kolla runt på deras hemsidor och Facebooksidor
för att hitta dem!
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
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5.
Utforska Googles alla hörn och luska ut privata hyresvärdar. De sto 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!
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LUPEF:S ALFABET
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A - Akademisk kvart
Ett akademiskt tidsbegrepp som innebär att något i själva
verket börjar en kvart efter utsatt tid. Om det står att din fö reläsning 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 förra
året, vilket innebär att kommande vårs bal kommer vara ännu
bättre än vanligt, om det ens är möjligt. Så hitta högtidsdräk ten och se fram emot våren då LUPEF tågar in på Grand Hotel i
Lund för en magisk kväll. LUPEF-balen vill man inte missa!
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C - Casa
Du kommer sällan höra någon säga att de ska till Malmö Na tion, 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, 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 arrange rar 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.
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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 fulsitt ningar 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.
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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 karnival område och det arrangeras även ett karnivaltåg som går ge nom staden! En massiv, massiv fest.

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.

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 stu denter och anställda vid Lunds Universitet varje månad.

I - Inferno
En restaurang och bar precis bredvid Paradisområdet, och där med ett perfekt ställe för en after school. Har ett stort utbud av
öl och en trevlig uteservering!

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
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ännu närmre så ﬁnns det några mikrovågsugnar i källaren i psy kologihuset, 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 överrask ning. En snabb förklaring till ord du kommer få höra!
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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 Paran tesen, är ett centralt studentboende med ett rykte för att vara
stökigt. Varje år arrangeras exempelvis den årliga brännboll sturneringen mellan alla korridorer, där förlorarna måste städa
upp. Korridorerna slänger sedan ut allt sitt skräp från balkong erna 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.
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R - Rött kort
Något som högt uppsatta i studentengagemangen får händer na 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 gultoch 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 ut bildning genom studentkårerna. Gå med, helt enkelt!
17

T - Tandem
Tandemstafetten är bland de mest anmärkningsbara lunda traditionerna 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 pre cis 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
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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 al koholproblem. Känner du dig nere kan du alltid gå till dem, som
också ligger i Paradisområdet.
W - Willys
När man ska klara månaden på CSN så är det bra att billiga Wil lys ligger både i centrala och norra delen av stan.

kallas Sista april! Men kärt barn har många namn, och många
dagar. Firar du hela helgen ﬁrar du (i kronologisk ordning) Skval
borg, Kvalborg, Sista april och Finalborg. Ibland läggs det till
ännu ﬂer dagar. Varför inte följa upp Finalborg med Katasto falborg och Hospitalborg? Möjligheterna är oändliga för den
villiga.

X - X-tentor
Vi hade inget bättre ord på x.
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Y - Ystad
Namnet på en vacker hamnstad i sydöstra Skåne, som abso lut 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, halv
klädda och ätandes.

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 idrotts förman 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.
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SAMHÄLLSVETARKARTAN
NOVISCHGUIDEN VT22

Kära novisch!
Varmt välkommen till Lund och framförallt varmt välkommen
till Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening, LUP EF. Vi är så stolta och glada över att just DU tog steget till att bli
en del av vår ﬁna gemenskap. Du har just påbörjat en fantastisk resa
och som novisch i LUPEF kommer vi göra allt för att du ska kän na dig väl omhändertagen under din första tid i Sveriges bästa
studentstad. Jag minns när jag kom till Lund för snart 3 år sedan.
Jag minns hur spännande det var, men också hur läskigt allt verkade
Novischperioden var där jag ﬁck mina första vänner, och det var
med dem jag utforskade den fantastiska staden som Lund är.
Jag är enormt taggad på denna novischperiod, och jag vet att
novischansvarig, faddergeneralerna och faddrarna är minst lika
aggade som jag. Vi kommer alla att göra vårt yttersta till att skapa en
oförglömlig upplevelse. Tveka inte att höra av dig om du har några
rågor, oavsett om det handlar om föreningen, Lund eller din
utbildning. Återigen, välkommen till Lund och välkommen till
!LUPEF! Vi ses snart!
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VÄLKOMSTBREV FRÅN
ORDFÖRANDEN
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Ordförande,
Edvin Kollberg

VERSION 3.2

EN HÄLSNING FRÅN VICE-ORDFÖRANDE OCH
JÄMLIKHETSANSVARIG
Hej, mitt namn är Hannah Wikforss Green och jag är vice
ordförande för LUPEF. Jag är här för att säkerställa att ni
känner er inkluderade på alla möjliga sätt. Om det skulle vara
något minsta lilla problem vänder ni er till mig.
21

På vår hemsida, lupef.se ﬁnns även möjligheten att anonymt
rapportera eller lyfta fram synpunkter genom vår tipslåda an
nars kan ni ta tag i mig på plats.
Upplever ni någon form av diskriminering eller har några funde
ringar är det bara att ni kontaktar mig på vordforande@lupef.se
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KONTAKTINFORMATION
Hannah Wikforss Green, vice ordförande;
vordforande@lupef.se
Edvin Kollberg, ordförande; ordforande@lupef.se
Nina Pyrell, novischansvarig; novisch@lupef.se
David Ljung och Nova Marzelius, faddergeneraler;
faddergeneraler@lupef.se
Om ni har frågor angående novischperioden,
vänligen hör av er till novisch@lupef.se eller
faddergeneraler@lupef.se. Vi ses snart!
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