
TEMA: På resande fot 
med Novischeriet  



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 

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. 

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 Face-
book och gilla sidan. Där kommer all 
information kring novischperioden ut!

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

Din gruppsida

Novischveckornas Facebook-sida

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

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

Agoras Facebook-sida 

  #Novischveckorna2017 



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 Flyginställt 
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

9/9Lördag Avslutningsgalan 

VECKA ETT

VECKA TVÅ







READY FOR TAKE 
OFF 

Packa väska & glöm inte boarding-
kortet för nu bär det av

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. Den äger rum i Furutorp-
sparken utanför studenthuset Helsingborgen. Ni kommer 
att få träffa era fantastiska faddrar samt er novischgrupp.  
Tillsammans kommer det bli en fartfylld första dag/ 
kväll med information och mängder av roliga aktiviteter. 
 

Måndag
21/8

Dagens sponsrars av:  
Helsingborgs stad

Tid: 11:00 
Plats: Furutorpsparken



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 i Furu-
torpsparken där alla grupper uppmanas att ta med sin  mat. 

Efter brunch tar vi oss vidare på partyturné genom hela 
Helsingborgs stad med ett gemensamt avslut på The Tivoli, 

här vi dansar vidare ändå in på småtimmarna.

Tisdag
22/8

Tid: 12:00
Plats: Kärnan



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 legenda-

riska nattklubben Retro. 

Onsdag
23/8

Dagens sponsrars av:  
Länsförsäkringar

Tid: 10:00
Plats: Kärnan

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



SMEKMÅNAD

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





”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

Dagens sponsrars av:  
Telia

Plats: Campus
Tid: 11:00 



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



”MED VÄRME 
MOT VÄRME”

Söndag
27/8

Plats: Furutorpsparken
Tid: 12:00

En slående grönska omringad av fantastisk ar-
kitektur, där solen alltid skiner över den härliga 

atmosfären… 
Välkomna till Helsingborgs mest populära charter 
destination Furutorpsparken.  Här erbjuds en hel-
dag fullspäckad av aktiviteter där oömma kläder 

samt badkläder är att rekommendera.



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 kom-
mer 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!



CAMPING

Tisdag 
29/8

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

glada ingenjörerna.  Tillsammans sätter vi på oss                          
foppatofflerna 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: Kärnan
Tid: 16



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

NOT TO DO ANYTHING”

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.

Onsdag 
30/8



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  upp-
drag, aktiviteter och dans med en vacker solnedgång. Ett 

perfekt sätt att avsluta skoldagen tillsammans med härligt 
folk.

Plats: Gröningen
Tid: 18:00







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, denna kväll kommer 
bli fenomenal.

Lördag 
2/9

FULL MOON 
PARTY 

Plats: Harrys
Tid: 22:00



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



Onsdag 6/9
Plats: U2
Tid: 10-15

FÖRETAGSMÄSSAN

Dagens sponsrars av:  
Unionen

Ett utmärkt tillfälle att knyta 
värdefulla kontakter inför 
framtiden!

Lyssna på spännande föreläsare, 
få gratis CV-granskning eller 

bara mingla runt blad företag.

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

BRAND YOURSELF!



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



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

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 novisch-
veckorna 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 9/6
Plats: Sundspärlan
Tid: 18:00
Klädsel: Mörk kostym

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 plannerat 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 

Lova Sörman Laurien 
                         Fadderansvarig 

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” 



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 inte verkligen inte missa, speci-
ellt 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!” 



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 

”Di röe? Vad är det? Alla som inte hejar på 
djurgården kan gå hem”

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

faddrar. Det här kan inte bli annat än bra! 








