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1.Man kommer i tid till en sittning!
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2.Man kommer absolut inte full till en sittning!
3.Mannen har bordsdamen på sin högra sida och ja, tvärtom för damen då. Det kan vara bra att komma ihåg detta eftersom
man av artighet alltid skålar med sin bordsdam/herre först. Bordsskålar utbringas av någon av de sittande varpå hela bordet
skålar. Det låter ungefär ”Ååååå BORDSSKÅL!”
4.Det är oerhört ohyfsat att äta eller dricka när någon önskar bordets uppmärksamhet. Likaså är man tyst när någon håller tal.
5.Toastmastern är kvällens värd och när man önskar att denne tar upp en sång ropar man i samstämmig kör ”TEMPO!”.
6.När toastmastern tar upp en sång så sjunger man samma sång som denne, helst om möjligt i samma takt och tonart. Känner
man sig osäker på sången kan man försöka hålla sig en takt före i låten så slipper man bli själv kvar när alla andra är färdiga
med sången. Även om man verkligen inte kan sjunga så gör man ju det, förstås.
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Hej och välkommen till Nolle-P VT 2011!!
Från och med nu börjar din nollning vilket innebär 1 vecka fyllt med aktiviteter där du kommer träffa
och lära känna massa nya människor.
Det du har att vänta dig är 2 sittningar,film kväll och massa annat kul.
Alla aktiviteter under Nolle-P är så klart frivilliga så du kan själv välja hur mycket du vill vara med.
Vi sysslar bara med roliga saker och värnar om du ska känna dig positivt bemött och välkomnad till
Universitetet.
Det förekommer absolut ingen alkoholhets under Nolle-P. Det kommer att finnas nyktra faddrar och
alkoholfria(billiga) alternativ & på varje sittning och annan aktivitet där alkohol förekommer.
Nolle-P VT 2011 får musik som tema.
Let’s do this,
Generalen & Fadderister...Faddrar....
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Måndag 24/1
Första dagen av ert Nolle-P börjar. Ni kommer få besök av
Generalen & Fadderist som presenterar sig för er.
Efter uppropet samlas vi direkt utanför Hum-Sam biblioteket
innan ni får se campus Valla och vad den har att erbjuda.
Då kommer ni får veta vart det billigaste kaffet finns, vart
Fredag&Torsdagspuben finns.
Så är det tid att lära känna varandra. Göra era skyltar som
kommer hjälpa er fram under ert Nolle-P vecka. Samt få era
Nolle-P böcker som anhåller all information om er Nolle-P
vecka.
Där allt kan hända.
Tisdag 25/1
Nu är det dax för er att lära känna staden, vad den har att
erbjuda. Vart man kan gå efter en hel kväll ute på stan och äta,
vart man kan dra ut och ha lite roligt efter en jobbig dag i skolan.
Ca 13:30 träffas vi utanför Kårallen.
Ca 14:00 träffas vi i Stora Torget vid Burger King.
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Onsdag 26/1
För dig som inte var med Måndagen så ges det en rund vandring i LiU kl: 16.00.
Vi har en tradition som vi måste förra vidare till er. Det är vår populära Music Quiz. Där
det blir sång & dans. Ca kl: 17:00 untanför Key Huset.
Det avslutas med en film i musik tema(ingen musikal då!!). Där vi har roligt och käkar en
massa popcorn...”om vi inte slänger dem på varandra”....

Torsdag 27/1
Nu ska Nollan få gå på sin 1:a sittning. Vår traditionella
”OST,VIN & POESI” sittning, det brukar inte bli så mycket
POESI under denna sittning. Denna kväll går också i
musikens tecken!! På NH!! Vi träffas 18:45 utanför NH.
För dig som inte vet vart NH ligger så kan man träffa Faddrar
kl:18.40 utanför Burger King.
Vill du uppträda så kontakta Generalen/Fadderist/
Fadder...Men kom ihåg att all poesi blir till sång...
SeKeL är kända för sina sittningar.
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Fredag 28/1
En lugn dag för Nollan. En dag att andas ut efter Torsdagens
festligheter. För dig som vill göra något på Fredag med
Gänget:co finns det chansen att åka Pulka i Vallas massivet.
Kontakta fadderist om du vill vara med.

Lördag 29/1
Den näst sista dagen av Nolle-P avslutas med finsittning. Det
bjuds på 3:e rättersmiddag...
Dax att fixa till sig...”Detta kommer vara en kväll som ni
kommer inte glömma....”
En hel kväll med massa festligheter som avslutas med en hel
kväll med dans...Samling kl. 18.20 i Ryd Centrum.
Då Nollan blir 1:a...
Söndag 30/1
Efter all festligheter så är Nolle-P mot sitt slut.
Denna Söndag så är Café Myran öppen för mini Brunch, där det
också att köpa begagnad litteratur. Samling 13:00 i Ryd Centrum.

Vi tackar för en rolig Nolle-P.
General,Fadderist & Faddrar!
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Kontakt Information
General Fanny 070-6220666
Fadderist Linnéa 073-9459673
Fadder Lina 070-3577961
Fadder Anders 070-8983370
Fadder David 070-6974402
Fadder Kristofer 073-3641398
Fadder Tom 076-8469404
Fadder Tove070-4836599
Fadder Stina 070-6347502
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Kafé Myran
Kafé Myran, det lilla gråblå huset i Ryd på Alsättersgatan 15E mitt emot
vårdcentralen, har liknats vid en fritidsgård för seklerister. Det hålls öppet
varje onsdag då det erbjuds såväl gott kaffe som bulle (el. dyl.) och kaka
(typ) till human(istisk)a priser. Varje söndag serverar dessutom de idoga
arbetsmyrorna traditionsenligt brunch för endast 30 kr.
På Kafé Myran hålls även en mängd aktiviteter, så som Spelkväll, Afton
med Sherlock Holmes, Sagofika, Historiafika, med mera, vanligtvis
förlagda till onsdagskvällar. Dessutom arrangerar Kafé Myran en tävling i
uthållighets-fika, det återkommande FikaMästerskapet.
Under terminen kommer dessutom Sverok-anslutna spelföreningen
Random Encounter att hålla träffar under flera onsdagskvällar, öppna för
alla som vill prova på olika former av brädspel.
De som jobbar på Kafé Myran kallas för ”myror” och den som är ansvarig
har titeln Drottningmyra. Den nuvarande Drottningmyran heter Sofie
Renström.
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Meny
Kaffe/Te 5 kr (påtår 3 kr)
Bulle (el. dyl.) 5 kr
Kaka (typ) 3 kr
Toast 10 kr
Milkshake 15 kr
Brunch 30 kr (endast
söndagar)
Med reservation för
prisändringar och feltryck.
Öppettider
Onsdagar 18.00–22.00
Söndagar 13.00–17.00

Vi tackar för en rolig Nolle-P.
General,Fadderist & Faddrar!

www.sekel.studorg.liu.se
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