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Helena Rosenström

Pr-chef 2013

hrosenst@abo.fi

.....................................

H

östen har varit intensiv
och jag hann knappt
blinka innan den var slut.
Men vad gör väl det för det
betyder att julen och jullovet snart
är här. Samtidigt börjar det vara
dags att tacka för mig och för att
ha fått den ypperliga chansen att
vara med i styrelsen och vara
chefredaktör för denna fantastiska
tidning. Skriver min sista ledare och
inser att det nu börjar vara dags att
ge
över
PR-chefens
baby,
NyläNNingen, åt nya krafter att ta
hand om. Trots vemodet kan jag
med glädje lämna över tidningen
då jag vet att vår nyvalda PR-chef,
Catherine Rantanen kommer att
göra ett bra jobb med den.
Dessutom finns det alltid utskott
att vara med i.

en familj för mig som jag alltid
hoppas finns kvar, tillsammans har
vi jobbat för nationen och fått
uppleva många stunder av glädje.
Ni och hela nationen gjorde detta
till ett oförglömligt år för mig.

För
att
undvika
tårar
på
tangentbordet avrundar jag här och
passar på att tacka mina utskott, PR
och layout. Ni har varit guldvärda
för mig, utan er skulle jag inte
lyckats åstadkomma en så här fin
tidning. Jag vill dessutom önska
den nya styrelsen lycka till och
hoppas ni har minst lika roligt som
jag har haft det.

Det är väl nu när året börjar lida
mot sitt slut som jag borde berätta
om allt som har hänt under året,
om allt spännande som hände i
Schweiz, om GA-festligheterna i
Lund och om de nattliga äventyren
på Älggasken i Uppsala. Men jag
har helt enkelt inte ord för att
beskriva allt det roliga jag har fått
vara med om och alla de trevliga
människor jag har fått träffa.
Dessutom har styrelsen blivit som

God Jul och Gott Nytt År!
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Kurrespalten
.....................................
Caijus Ahlroth

Kurator 2013

caahlrot@abo.fi

.....................................

N

ej nyktra herre, vilken
händelserik höst det har
varit! Efter alla resor till
våra kära vänner i väst och alla
dessa årsfester i Åbo så börjar
doften av jullov så småningom
kännas.

detta steg kommer att bli en början
till en varm och långvarig vänskap.
Jag hoppas att NN i all framtid
kommer
att
prioritera
våra
vänföreningar högt och jämlikt. Jag
ser även framemot att återskapa en
bättre relation med Nylands Nation
i Helsingfors, speciellt nu när vi har
en gemensam vännation i Uppsala.

Det här året har naturligtvis varit
ett av de bästa på länge, men så
brukar jag visserligen säga varje år.
Jag har minst sagt tyckt om
styrelsearbetet
och
älskar
(fortfarande)
alla
de
andra
styrelsemedlemmarna! Jag kan
bara
ödmjukt
rekommendera
denna
upplevelse
till
alla
intresserade och förstår nu bättre
vad många av våra ljuvliga
“gamyler” har bakom sig.

Jag vill stort tacka alla för det

Absolut roligast i höst var
veckoslutet i Lund och Älggask
tillsammans med Värmlands Nation
i Uppsala. Helt fantastiskt sköna
människor och minnen man aldrig
kommer att glömma. Det var
otroligt roligt att kunna umgås
med både Göteborgs Nation och
Värmlands Nation på samma dag!
När jag skrev under den officiella
vänskapsdeklarationen lovade jag
mig själv att personligen se till att

gångna året och önska alla en
vacker Nyländsk jul!
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Inspektorns
hälsning
.....................................
Linnéa Henriksson

Inspektor

lihenrik@abo.fi

.....................................

D

e sista dokumenten om NN:s liv

namn

i samlingarna som finns vid

gulnäbbsakademin hösten 1998. Årsmötet

handskriftsavdelningen vid Åbo

hölls i slutet av september i Argentinasalen

akademis bibliotek är daterade hösten

och Wiléns nervositet var obefogad, för till

1971. Sedan är det tyst. Ett gäng med

mötet dök 30-40 alldeles vettiga personer

Berndt Arell i spetsen drog igång nationen

upp och en ny styrelse tog form.

igen under åren 1979-1982. NN bestod då
som

bland

intresserade

under

Efter nystarten arrangerades den första

av ca 100 medlemmar, företrädelsevis från
huvudstadsregionen,

på

julfesten redan 1988 och den första

annat

årsfesten 1989 på våren. Den första

firade en årsfest på Åbo slott, som Hartwall

styrelsen sammankom ofta i nationens

stod för. Sedan var det en paus igen.

vardagsrum i en lägenhet med plysch-

Hösten 1988 sparkade Fred Wilén och

klädda väggar på Aningaisgatan 5, där två

Niklas Åberg liv i nationen igen. Under

av

sitt abiturientår, två år tidigare, hade Wilén

Sedan kom den berömda ketchupeffekten,

vid flera tillfällen besökt Nylands Nation i

när allting bara rullar av sig själv. En

Helsingfors och trivdes där, både i huset

sångbok kom till 1990, man letade fram

och på lönnkrogen. Det hade han tänkt

nationsband, arrangerade tävling för att

fortsätta med när han kom till ÅA hösten

skapa

1987, men blev besviken när han insåg att

slaktgasquen och gulnäbbspriset.

styrelsens

en

fana

medlemmar

samt

bodde.

inrättade

åran,

motsvarigheten i Åbo inte existerade.
Sedan var det Kårkalenderns presentation
av

ämnesföreningarna

som

utgjorde

triggern. I denna stod det "Nyländska
nationen - ingen verksamhet för tillfället".
Det betydde ju att det finns en förening,
som bara väntade att någon skulle ta tag i
den.

Wilén

gick

därför

till

Kårens

dåvarande ampra sekreterare (Wilén fick
samla mod en lång stund innan han gick
in) som ur ett bakrum plockade fram

Fred Wilén studerade på dåvarande KTF

stadgar och arbetsordning.

och SF och jobbade 15 år som redaktör på
Rundradion. Sedermera blev han teolog

Wilén efterlyste andra intresserade i Bullen

och är idag präst i Borgå. Och Berndt Arell

men fick inga svar och tyckte det hela var

studerade konstvetenskap och är idag

pinsamt. En kväll på Borgen dök dock
Niklas

Åberg

upp,

som

kom

överintendent

ihåg

efterlysningen och som första gemensamma åtgärd gick gossarna och samlade

för

(generaldirektör)

Nationalmuseum med Prins Eugens

Waldemarsudde (i Stockholm).
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NN:s nya vännation hälsar
.....................................
Lars Arvidsson

förste kurator

Värmlands Nation

.....................................

K

ära nya väNNer i Åbo!

Den 16 november var det Älggask på Värmlands nation och på programmet stod
det ”knytande av vänskapspakt med Nyländska Nationen vid Åbo Akademi”. Under
middagen blev det sedan också en ceremoni under vilken jag själv och Caijus Ahlroth
fattade tag i pennan och skrev under på att alla Värmlänningar och alla Nyländska vänner är
lika välkomna till Värmlands nation såsom till Nyländska Nationen i Åbo. Men för er som
inte var där, vad är Värmlands nation? Vilka är vi och hur är det att vara Värmlänning?
I egenskap av den som, tillsammans med Caijus, skrev på detta redan historiska dokument
tänkte jag ge en kort beskrivning av era nya vänner i Uppsala. Värmlands nations äldsta
bevarade dokument är daterat till 1660. Vi säger således att nationen grundades då, men
det var förmodligen tidigare än så. Vi är idag ca 3400 medlemmar och växer stadigt. Vi är
välsignade med att ha ett fint nationshus att ha våra många fester i. Huset är ritat av Ragnar
Östberg och stod färdigt 1930. Det är av samma arkitektur som Stockholms stadshus som
Ragnar ritade ungefär samtidigt. Utanför huset har vi en trädgård och på andra sidan av den
finner man vår pub ”Wermlandskälla´n”. Grunden till den byggdes under 1200 talet och var
en gammal potatiskällare åt en biskop som var verksam för 900 år sedan. Ovanför denna har
vi ett litet trä hus som heter ”Söderbomska huset” och huserar kuratorernas och mästarnas
kontor.
Vi är tre kuratorer och tre mästare som bossar över verksamheten och organisationen som
årligen omsätter ca 13 miljoner SEK. Som ni förstår händer det mycket i huset och för att
handskas med detta är vi ca 140 ämbetsmän på nationen som gör allt från att hänga upp
affischer för våra gasker till att ombesörja all konst och antika möbler vi har på nationen.
Den studiesociala verksamheten består till mestadels av gasker, uthyrningar, klubb, pub,
lunch och fika. Det är denna del som är synligast, men det finns mycket under ytan också.
Nationen har ett eget bibliotek som är öppet en gång i veckan för utlåning av
studentlitteratur. Vi har även diverse föreningar knutna till oss. De som besökte Älggasken
fick till exempel uppleva Värmlands nations kör som ofta beskrivs som Uppsalas bästa.
Det finns mycket att uppleva på Värmlands och det är lätt att dras med i allt
kul. Det är till exempel så jag blev förste kurator. Jag vill inte avslöja allt utan
vill lämna lite åt mystiken som ni får upptäcka själva. Värmlands nation är nu
även ert hem där ni alltid kan känna er varmt välkomna. Vi ses!
Varma Hälsningar!
Lars Arvidsson, förste kurator Värmlands nation anno 2013

.

6

.

”Då i vårt mörka hus, kommer med
tända ljus...”
.....................................
Ida Kallström

Studerar till socionom

ida.kallstrom@novia.fi

.....................................

N

är decemberdagarna är som
mörkast, då kölden börjar
komma krypandes och man
helst av allt bara skulle sitta inne och ha
det mysigt under en filt och gömma sig
tills det blir vår igen, då kommer hon där
med sina tärnor och lyser upp med sång
och glädje. Det här låter som en kliché,
men faktum är att för många är det här
verklighet. Jag måste erkänna att jag inte
har haft en aning om hur stor
luciainsamlingen är fören nu då jag själv
är kandidat, och jag har heller aldrig
tänkt på hur viktigt hennes arbete är. För
många är Luciadagen en väldigt viktig
dag, för det är en dag då de blir sedda.
För
t r ed j e
år e t
i
ra d
g år
insamlingspengarna till förmån för
ofrivilligt ensamma äldre, ett ändamål
som är oerhört viktigt, men som tyvärr
ofta blir bortglömt, hur ofta tänker du
själv på att skänka en slant till
äldrevården?
Många ser luciavalet som en
skönhetstävling ”nu skall Finlands
vackraste flicka väljas ut”, men som
kandidat kan jag säga att det handlar om
så mycket mer. Visst är det ett val- men i
första hand handlar det om en insamling
för ett mycket viktigt ändamål. Valet går
till på det sättet, att en jury på tre
personer, som det här året bestod av
Annika Hällsten, Anne Hietanen och
Sören Lillkung, väljer ut tio kandidater av
alla som har anmält sitt intresse. I år
fokuserade de mycket på kandidaternas
sångkunskaper, och tittade på bilderna

först efter att de hade valt de tio. Av de
här tio röstar sedan folket fram den
kandidat som de anser att är mest
lämpad för luciarollen. Den person som
blir vald till lucia skall ha en förmåga att
se alla, kunna ge empati och skänka
glädje med sin sång, det är viktigt att

hon tycker om att träffa olika sorters
människor, och vågar dela med sig av sig
själv. Jag anser att i år är det ingen
skillnad vem av oss som blir vald, vi har
alla förtjänat att få bära kronan, och bara
att få vara med är en upplevelse som jag
aldrig kommer att glömma.

Även ni kan föra fram lucias budskap, le,
sjung och lys upp någons vardag.

.
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UtläNNingen
Livet mitt i EU

.....................................
Anna Abrahamsson

PR-chef 2010

annabrah@abo.fi

.....................................

B

veckovis – månaderna delas upp i
veckor för utskottsarbete, arbete
inom politiska grupperna, Strasbourgsession och valkretsarbete,
som parlamentarikerna tillbringar i
sina
respektive
hemländer.
Arbetsdagarna blir lätt långa och
tempot högt, men det är en del av
kulturen och jobbets natur. Och
bevisligen kan man ha otroligt
roligt samtidigt – eller kanske
är
det
rentav
en
förutsättning.

ryssel. Staden med en
förkärlek
för
kissande
småpojkar,
våfflor,
god
choklad och billig öl. Det var ungefär
den förkunskap jag hade när jag för
tre månader sedan steg av flygplanet
med mina två väskorna jag försökt
komprimera mitt liv i. Två dagar
senare skulle jag stå utanför Europaparlamentet, redo för min första arbetsdag som praktikant i Nils
Torvalds stab.
Livet här ter sig onekligen lite
annorlunda än hemma i akademik var teren.
I Europaparlamentet
arbetar vi

Och själva Bryssel då?
Det sägs att staden
delar åsikter. En del
menar att den är
sjaskig, andra tycker

.
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den har en inneboende charm. Den
kallas EU:s huvudstad, kanske inte
helt obefogat. Eftersom de största EU
-insitutionerna ligger bara ett
stenkast från varandra, är det ett EU i
miniatyr som varje morgon trängs pà
metron på väg till jobbet och om
torsdagskvällar
söker
sig
till
restaurangskvären Place Luxembourg
för en öl. Detta skapar också en
öppen stämning – du känner dig inte
som en främling i en stad där ingen
har sina rötter. Men det skapar också
något av en “EU-bubbla”, där man de
facto har ganska svårt att få kontakt
med det “genuint belgiska”.

Dessa tre månader har susat förbi.
Störst intryck gör den konkreta
europeiska
närvaron
–
och
gemenskapen – som de facto
uppstår bland alla nationaliteter som
lever och arbetar tillsammans, med
alla sina likheter och olikheter.
Staden slutar inte heller överraska i
variationsrikedom och dolda skatter
– från en businessgata kan man
plötsligt snedda in i ett etniskt
kvarter, eller finna skvärer med
loppisar, kulturevenemang eller
söndagstorg
med
champagneservering. Som nylänning är det
mycket i det avspända klimatet på
stan, uteserveringskulturen och det
plånboksvänliga dryckespriset man
kan vänja sig vid. Och även om en
nylänning aldrig trivs så bra som i sitt
fosterlandskap, har det varit svårt att
riktigt hinna tröttna eller lida av livet
medan månaderna susat här förbi.

Vissa kulturskillnader undgår man
inte; små detaljer i vardagslivet som
k räver
v is s
ack l i mati ser ing.
Exempelvis språket – här talas franska
och flamländska, och engelska är
ingen självklarhet. Kindpussar, titlar
och strikta “damerna först”-maneer
kräver en helt egen artighetskoreografi. Sophanteringen är ett
pussel av olikfärgade plastpåsar, som
ska slängas ut på gatan specifika tider
och
dagar.
Alko
existerar inte, utan
du
kan
handla
rödvin i närmaste
kiosk.
Butikerna
stänger tidigt, och
söndagsöppet är det
inte tal om. Köket
domineras av frites –
belgiska franskisar –
gärna
kombinerat
med musslor i moules
frites, Bryssels signaturrätt.

.
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Nu är det jul igen!
.....................................
Catherine Rantanen
Studerar på HHÅA
crantane@abo.fi
.....................................
Äntligen får vi äta julstjärnor, julpynta och dricka glögg! Medan du julmyser så hjälper NN dig
med både julklapparna och julklappsrimmen! Här följer några idéer på vad du kan ge som
gåva åt dina nära och kära! Kan du gissa vad julklapparna kommer att innehålla?

.....................................
God jul Per Pessimist

God jul Stina Studerande
Läsa, skåla, ha det bra
Det är så vi i Åbo det ha!
Studeranden är vi båda
Därför vet jag att du behöva denna låda

God jul och gott nytt år
Hoppas du bra det får
Glädje åt dig vill jag ge
Så hoppas du glädje i denna se!

Önskar Jag-har-allting Jan

Önskar Monica Motion

God jul Monica Motion
Sporta, sporta, sporta, det tänker du på
Men hinner du göra annat då?
Njuta får du inte heller glömma
Så jag hoppas du njuta när du denna tömma!
Ömskar Glenn Glad

God jul Glenn Glad

God jul Jag-har-allting Jan

Min glada vän, god jul
Med dig har man alltid kul!
Skåla med denna kan vi en kväll göra
Så jag roligheter av dig få höra

Allting du har, voj nej
Men har du något à la mej?
Det tror jag ej
Så hoppas du tycker om denna grej!

Önskar Per Pessimist

Önskar Stina Studerande

God jul Pojkvännen/Flickvännen
Du förtjänar det bästa
Därför tycker jag att vi skall besöka denna mesta!
En skön säng, champagne och god mat
Ska jag servera till dig på ett silverfat
Önskar din partner

.
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Glenn får en flaska, Stina får en
survival kit med diskmedel, wcpapper, tandkräm etc., Monica får en
stor choklad platta, Jan får en
hembakad kaka, pojk-/flickvännen får
en natt på hotell och Per får ett
mjukisdjur!

Sött med julpynt!

Har du inte råd med att köpa konstgjord snö från
butiken? Ingen fara! Socker ser nästan likadant ut!
Allt du behöver göra är att lägga socker på ett fat,
ljus ovanpå och voila! Du har stadens snyggaste
julpynt!

Bästa glögg tipset
2 flaskor:
2 kanelstänger
12 nejlikor
2 bitar torkad ingefära
1 tsk hela kardemummafrön
3 pomeransskal
2 dl russin
2-3 dl brännvin
2 flaskor rödvin
2-3 dl socker
Russin och mandel

1. Sätt brännvinet i en burk och tillsätt kanelstängerna, nejlikorna,
ingefärabitarna, kardemummafröna, pomeransskalen och russina. Stäng
burken och låt stå under fyra dagar. Skaka om burken med jämna
mellanrum.
2. Sila igenom innehållet i burken i en kastrull. Tillsätt två flaskor rödvin och 2
dl socker. Värm upp blandningen.
3. Glöggen håller över tre månader i flaska. Bör förvaras kallt.

Bästa julgodis tipset

Ingredienser

Mängd: ca 30 kulor
Instruktioner

200 g vit blockchoklad
1 dl vispgrädde
ca 1 droppe pepparmintolja
1 msk florsocker

Hacka blockchokladen. Koka upp grädden. Låt
koka ca 1 min.
Ta kastrullen från värmen. Rör ner chokladen så
att den blandas med grädden. Smaksätt med
pepparmintolja. Låt stå ca 30 min. Rör tryffeln
blank och slät. Täck över och ställ in i kylen ca 1
tim.
Forma små bollar av tryffeln. Rulla dem i
florsocker blandat med vaniljsocker. Förvara i
kylskåp.

.
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GA-balen i Lund

.....................................
Jeannette Frondén

Värdinan 2013

jfronden@abo.fi

.....................................

S

Spritlunchen hade sina ups and
downs. Den började först 14 tiden,
man hinner ju bli hungrig före det!
Lyckligtvis hade vi skräpmatsbingo
på g, poäng fick vi till den istället.
Den sena starten gottgjordes mer än
väl av att det de facto fanns en
pomppulinna och fotomaskin! DJn
och skummaskinen kom igång igen,
festen fortsatte som om klockan igen
vore 02.30!

om tradition sig bör, var NN:s
styrelse inbjudna till Gustav II
Adolfs bal av Göteborgs nation
i Lund. GA-balen är bland de största
festerna i Skandinavien, endast
slagen av Nobelfesten i Stockholm.
Fredagen firades tillsammans med
kuratelet från Göteborg och Uppsala.
Kvällen började civiliserat med
kostym och pärlor, och slutade med
jakt på pizza i klackskor. Eftersom vi
bokstavligen sov på klubben hade vi
inte annat alternativ än att festa hela
natten lång, vilket i och för sig aldrig
har ställt till med problem.

Mitt i allt detta roliga måste vi ändå
dra oss mot Köpenhamn och Finland
igen, men kanske ändå bra att sluta
då det är som roligast.

Killarna
kunde
avnjuta
skönhetssömn, då tjejerna i flera
timmar fixade hår och smink i
desperat försök att dölja nattligt
vakande. Lyckligtvis var det inte
förgäves, då vi på eftermiddagen
gick in i salen med 550 andra
sittande gäster! Lika många kom på
efterfesten, då salen förändrades till
ett enormt dansgolv komplett med
skummaskin och stroboljus. Om inte
dansgolvet dög kunde man också
hitta närmast bord och dansa på det
istället (läs: Helena och Lisa). Medan
vissa var i sina egna dansvärldar blev
andra störda på svenskarnas tendens
till nära kroppskontakt, modell
skuffning.

Några nödvändiga tips för framtida
festligheter:
Köp ej 125mg värkmedicin
menat för personer på max
30kg. I och för sig har väl
nöden ingen lag...
Bjud ej heller någon av det
andra könet till att sova i
samma rum som dig. Kan
skapa ödesdigra missförstånd.
Visa aldrig för någon om du
har köpt nattmat. Detta kan
medföra desperationsattacker
hos folk mitt inne i en
danskoma

.
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Älggask på Värmlands nation i Uppsala
.....................................
Lisa Forss

ProQ 2013

lforss@abo.fi

.....................................

F

sjunga den, kanske ändå något
Sverigefientliga,
Finlandssvensksnapsvisan. Vi tog dem med storm.

ortfarande
trötta
efter
föregående
resa
stiger
styrelsen ombord på m/s
Viking Disgrace igen på torsdagen
14.11. Ännu tröttare och snäppet
mindre fräscha tog vi oss nästa
morgon till Uppsala, där en ny vän
väntade oss, nämligen Värmlands
nation. Veckoslutet kom igång med
en liten privat middag kuratelen och
värdarna emellan; sånger sjöngs på
hård volym och stämningen var i
taket! Biblioteket, där vi ätit middag,
förändrades i ett huj under vår
konferens till värsta nattklubben där
vi länge sen dansade på borden.

Som väldigt viktiga och händande
människor måste NN-tjejerna ta sig
till Stockholms morgonbåt mitt i
natten medan killarna blev kvar och
hade roligt. Nog för att avsluta årets
Sverigeturné
med att
stå
i
tunnelbanan kl 05.33 också har sin
egen charm.
Det begränsade teckenantalet tillåter
mig inte att till fullt beskriva det
extremt lyckade veckoslutet och den
hjärtliga stämningen; jag kan endast
varmt rekommendera
att alla
nylänningar tar sig ett varv till
Värmlands nästa höst!

Lördagen förde med sig lite mer
spänning och festligheter, nu var det
dags
att
officiellt
knyta
vänskapsband
med
Värmland.
Kuratorerna började tidigt leka med
vax och sigill och fixade fram tavlor
som stolt deklarerade åt världen att
nylänningar och värmlänningar nu
var kompisar. Äntligen var det sedan
dags för gask! Denna fyra rätters
middag var kryddad med festtal,
spex
och
underskrivning
av
nationspakten, följt av duktiga
Värmlands studentkör. Mingel och
dans
fortsatte
ända
in
på
småtimmarna, i Wermlands källaren
fick finländarna även chans att

.
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.....................................
Marina Stenbäck

Studerar marknadsföring

mastenba@abo.fi

.....................................
Instruktioner

Vintern är här och nu är det dags
att ta reda på hurdan vinter
1)
människa du är. Gör
NyläNNingens vinter test och få
2)
reda på om du är en snöälskare
eller kanske du hellere sitter inne 3)
i värmen och myser.
Min favorit
vintersport:
A.Snowboard 1p.
B.Telemark 3p.
C.Slalom 2p.

Välj ett svar per fråga/
påstående.
Varje svar är värt X antal poäng.
Räkna ihop dina totala poäng

A.Minttu. 3p.

A. i Oktober. 2p.

B.Jekku. 2p.
C.Marshmallows 1p.

B. vid lillajul. 1p.
C. Pynt? 3p.

OO

NYLANNINGENS
Mellandagarna används bäst till att:
A. Sova! Dels lider du av matkoma, dels är du
uttröttad av en höst fylld av ”studier”. Att sova
är dessutom aldrig fel. 3p.
B. Äntligen, nu har jag en tre dagars hälsovecka
och sätter all min tid på att detoxa, yoga så att
jag är färdig för nyåret! 1p.
C. Nu har jag äntligen tid att kolla om varenda
ett stammisställe från gymnasietiden ännu
finns kvar och om kvaliteten håller. 2p.

De första vårtecknen är för
dig:
A. Årets kortaste månad tog slut
och oberoende av temperatur
plockar du fram vårrocken i
mars. 1p.
B. Våren börjar när snön smultit
från HELA Finland. 3p.
C. Vår och vår, i min råddiga
lägenhet är det inte så stor
skillnad på årstiderna. 2p.

Du har väntat på att vintern börjar:
A . S ed a n m ed l e t p å s ep t e m b er , l ö v tr äd i f in a f är g er är OK , m e n r e g n
o c h g r å t t g ö r i n g e n gl ad ! 2 p .
B . S en snö n sm al t i s l u t e t av f ö r r a v in t er n. E g e n tl ig e n k ö r d u v int e r
å r e t o m o c h u tn y t tj ar b åd e eu r o p ei sk a g lac i är er s am t b er g p å sö d r a
h al v k lo t e t. 3 p .

C.D u v än t ar iv r i g t p å at t v i n ter n b ö r j ar , j u s n ab b ar e d e n b ö r j a r d es to
s n ab b ar e s lu t ar d e n o c k så. 1 p .

.
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Sportlov:

En iskall vinterdag…

A.Är något du håller hårt

A. … stiger du inte ens upp från sängen.
vid och åker på resa med
Du slasar omkring i pyjamas och dricker
mamma och pappa. 1p.
varm choklad medan du genom fönstret
B.Du studerar på Peffan
ser hur gårdskarlen plogar gården. 2p.
B. …finns det inget bättre än att stiga
upp underst bitti och vara ute hela
dagen. Oberoende om det är
längdskidåkning, att hugga ved eller
åka hundspann är du ute från morgon
till kväll! 3p.
C.… vinterväder har du inte sett röken
av, du tillbringar vinterhalvåret på
varmare breddgrader och jobbar som
bäst på en jämn solbränna. 1p.

och övar hur det känns
att vara ledig i februari.
2p.

C.Du studerar på
universitet och har inte
sett skymten av sportlov
på många år. 3p.

I

VINTER TEST
Satsa på att lära dig
något nytt i vinter.
Kanske är det en ny
idrottsgren eller ett
spännande nytt språk.
Bestämmer du dig för
att inte lära dig något
nytt kan du passa på att
sura och klaga på
vädret tillsammans med
resten av befolkningen.
Misströsta inte det finns
alltid något kul att göra!

Känner du dig neutral
till vintern, du varken
gillar eller älskar den.
Då kan du passa på att
lära dig att älska
vintern. Det finns så
mycket man kan göra
när det är snö och is
utomhus och mörkret är
nästan aldrig ett
problem! Dessutom lär
det skall finnas en
orsak till att det föds
många barn på hösten.

.
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När du var barn var
ditt drömyrke
snöplogare eller gång
sandare. Kom ihåg att
det finns andra
årstider än vintern
också och dina vänner
är kanske inte lika
övertygade och orkar
inte alltid se hur glad
du blir av snö. Sprid
gärna vinterns glädje
men kom ihåg att
respektera de andra
årstiderna också .

Stay as a single “gulisminded
person” - forever
.....................................
Lasse
. . .Mäki-Hokkonen
. . . . . . . . . . . . . . ProQ
. . 2009
. . . . . . . . . . . . lamaki@abo.fi
......

D

en begränsade studietiden tynger på oss alla i dagens läge. Effekterna av
gradustress, deltidsjobb och flickvän på den enskilde NN:aren - bl.a.
undertecknad - påverkar ens liv mer än förväntat. Det är redan slutet av

november och jag har knappt fått något gjort studielivsmässigt. Jag kunde inte
delta i gulnäbbsintagningen, Grease- sitzen, ABI-mässan (alla dessa i egenskap av
sångledare). Värsta är att jag har inte heller kunnat delta i den ädlaste av ädla
evenemang för en kar’ i denna nation, dvs. Herrmiddagen. När man ser en NN:are
på kampus är det oftast på dagtid på föreläsning, lunch eller vandrandes till något
av dessa dagliga händelser. Kort sagt är jag i panikerande tillstånd och vill utbrista i
en skrieri vilket baserar sig kort och gott med detta utrop: “VAD HAR HÄNT MED
MITT LIV?!” Kort och gott kommer fem korta tecken på att saker är inte som de ska
med ditt NN-studieliv:

1.

Missar NN evenemang – dagar man
önskade att bilderboken inte fanns

Att se på förtjusande bilder av manliga griserier och
storsatsningar av nationens damers sida på
herrmiddagen fick mig att känna delvis stolthet för
kvinnorna i denna ädla nation. Denna stolthet
förvandlades dock inom kort till att undertecknad
förflyttade sig sakta, ihopkrympt på sängen och ändrade
sin kroppsposition till en patetisk hög väldigt likt en
fosterställning. Jag vill också se cool ut vid båtens ingång!
ABIkryssning-idén var ju för fan genialisk av en grupp
herremän.

.
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2.

Inser att man är ”too old for this shit”

Då när man var ABI orkade man festa hur länge som helst.
Det var ju uppvärmning inför Gulnäbbsåret, och hur man
söp då. Helt sinnessjukt. For ju med i NN’s styrelse det året,
efter Schweiz kände man sig immun mot ölens
alkoholpåverkan. Nu skriker redan en sexa öl krabbis.

3. Berusningen är mycket sällan
en planerad sådan
Och när du nu äntligen har hittat tid att supa var
det ju inte alls meningen från första början. God
morgon, väl jobbat grabben/gumman! Nu mår
du skit och allt det du planerade att göra
kommer att floppa. Varför for du på en spontan
vinprovning med österbottningar? Av alla
människor? Det är vad som händer med en
p.g.a brist av Nyländsk kontakt. Du vet inte mera
vem du är!

4.
Konstant ångest för
graduskrivandet
Gradu? Men. Jag borde ju skriva det istället
för den här artikeln? FAN OCH ANAMMA!
Julfest? När är det? Kan inte delta, måste
skriva på gradu…

5.

Vad är näst?

Livet bortom graduskrivandet känns lockande. Kanske jag
vill bli färdig? Kanske jag inte vill supa och härja mera? All
hopp är förlorad för min del. Håll dig ung, viril och
festfiilisen uppe så länge som du bara kan. Jag måste nu
återgå till kvalitativa forskningsmetoder…

.
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Vem har vilken post i styrelsen?
På årsmötet 26.11 valdes en styrelse och funktionärer för verksamhetsåret
2014. För att ni skall känna igen den nya styrelsen och veta vem som har
vilken post, har NyläNNingen lagt ihop ett quiz. Kan du gissa vem som har
vilken post? Svaret hittar du upp och ner längst ner på sidan.

2.

1.

4.

3.

6.

5.

7.

A.

Värdinna

E.

Klubbis

B.

Skattis

F.

Pro-Kurator

C.

PR-chef

G.

Kurator

D.

Sekreterare
18
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FACIT: 1C, 2A, 3E, 4G, 5F, 6D, 7B

.

.
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NyläNNingen testar

Glögg för fulla muggar...

.....................................
Filippa Andersson
Pr-chef 2012
Värdinna 2011
Fanny Häggblom
.....................................

V

ad är väl december månad utan glögg? Denna kryddiga välsmakande
dryck, som kan skapa den rätta julstämningen i ett ögonblick, har återigen
intagit butikshyllorna. Så här i juletider skall man vara snäll så därför

tänkte vi göra det enklare för er och bespara er beslutsångesten som uppstår när
man i butiken inser bredden i glöggutbudet.

1.

3.

2.

4.

5.

1. Marli- sockerfri glögg:
Smak: Väldigt skum smak. Den är flat och eftersmaken kan beskrivas främst som
äcklig. Den här produkten uppfyller inte förväntningarna varken som saft eller
glögg. Efter en stund vänjer man sig ändå vid smaken (troligen blir smaklökarna
avtrubbade av ren självbevarelsedrift), så sista dropparna smakar inte fullt så
obehagligt som de första. Rekommenderas inte, den som har hård diet på gång kan
hellre njuta av ett halvt glas vanlig glögg.
Doft: Doftar som en blandning av glöggkryddor och aspartam. Inte särdeles
lockande!
Färg: Vackert julröd färg.

.
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2. Marli - traditionell glöggkoncentrat:
Smak: Tur att vi smakar på den här till sist, den är helt klart bäst! Fyllig smak med
lagom sötma och kryddighet. En fördel med den här glöggen är att man kan späda
ut den efter eget tycke, om man har gäster som föredrar blaskigare glögg tillsätter
man bara mera vatten. Vi inser nu hur stor skillnad det är på glögg och glögg, hellre
betalar vi någon euro mera för att få något man verkligen kan dricka.
Doft: Doftar jul helt enkelt. Väcker tomtenissen till liv inom en och tämjer även
tråkiga julpyntsmotståndare.
Färg: Mörk. Så här ska glögg se ut!

3. Valio - ljus glögg:
Smak: Smakar söt druvig kanel. Smaken är inte så kryddig, så passar den som inte
uppskattar mycket glöggkryddor. Lite mot det syrliga hållet trots sötman.
Testpanelen ger godkänt, men den sku gärna ha fått ha kraftigare smak.
Doft: Doftar som att stiga in i butiken Indiska. Ganska svag doft.
Färg: Väldigt ljusgul, som mycket utspätt te. Ser inte ut som traditionell glögg. Ser
lustigt ut när man sätter i mandel och russin (man ser dem ju! :D).

4. Vip - glöggdryck:
Smak:: Smakade snarare saft än glögg, rätt så konstgjord smak.
Ingenting att hänga i julgranen.
Doft: Rätt så mild doft, lite saftdoftande.
Färg: Ljus och aningen färglös.

5. Jouluaitta - glögg:
Smak:: Smakar mest som saft med lite kanel, inte särksilt mycket glöggfiilis.
Testpanelen är inte imponerad, lika gärna kan man dricka svartvinbärssaft med
russin i och kalla det glögg.
Doft: Doftar kryddigt den ljusa färgen till trots.
Färg: Väldigt ljus. Den ser väldigt tam ut, som saft.

.
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Klubbisens
funderingar...
.....................................
Joakim Jusélius

Klubbis

joajusel@abo.fi

.....................................

V

i människor har tendensen att dela in tiden i olika mått. Vi har sekunder med sina
hundrade delar, vi har minuter, vi har timmar, veckor månader och slutligen år. Det
är väldigt praktiskt att dela in tiden på detta vis för att kunna uppskatta hur länge
det tar och organisera saker och ting. Tyvärr har detta sin andra sida också- saker tar faktiskt
slut, och med dessa otroliga system vet vi
dessutom när de gör det. Min tid som
inte en bra idé att kvällen före festa
klubbhövding vet vi tar slut vid årsskiftet.

”

”

som fan och hoppa ut ur ett fönster
på efterfesten
Det är med vemod som jag ger upp denna post.

Denna post, som under snart ett år hämtat mig
så mycket. Mycket arbete, absolut. Blod, check. Svett, absolut. Tårar, check, även om det inte
har varit mina egna men ni vet hur dramatiska folk kan bli när de inser att festen avslutas
och man försöker få dem ut så småningom!
Men det är så mycket mera man fått utav denna post. Först och främst har man fått
erfarenhet. Att ordna evenemang är inte alltid helt lätt, och det är en mångfald av problem
man lärt sig lösa under året. Dessutom har man lärt sig även mera om att samarbeta med
folk. Och sist men inte minst, har jag lärt mig känna en hel del trevliga individer ur det som
heter NN vid Åbo Akademi rf. och dess nya samt gamla vänföreningar!
Nå, nu låter allt detta väldigt dramatiskt och jag vet att några av er hoppas på att bli av med
mitt fula tryne men nej, det blir ni inte. Jag kommer att fortsätta i nationen som jag lärt mig
älska, och se till att bl.a. vara en riktigt förjävlig paragrafryttare på klubbmöten.
Jag vill avsluta med en kort lista på mina ups and downs samt lärdomar från under årets
gång:
-Funkisen. Titta nykter på svineriet, tills klubbis emeritus Nikolai häller ca. 3 dl skottiskt
orange-brun saft ner för min hals som i snabb takt följs av några dl arraksaft. Skall man
städa så är det inte en bra idé.
-Schweiz: Veckan blir kortare då man bara minns hälften av den. Schweiziska ölspel i
samband med sviniga arvet från mina företrädare lämnade mig tvungen att försupa mej
kraftigt, med vissa komiska följder.
- Årsfestveckoslutet. Körandet fick förvånansvärt bra, trots alla roligheter. Dock som ända
nyktra personen på sillisen minns jag mer än de flesta, och "what have I done?" rörde sig i
mina tankar.
-Pro tip: skall man ordna en sitz med en vänförening är det inte en bra idé att kvällen före
festa som fan och hoppa ut ur ett fönster på efterfesten, för att sedan hoppa runt på kryckor
då man behövs för transport av grejer.

.
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-Sommarträff: Efter 4 nästan sömnlösa dygn med kraftigt saftintag var det dessutom någon
jävel som planterat ett träd ivägen för mig. Kan inte böja axeln i vissa vinklar ännu heller.
Jävligt kul dock!
- Gulissitz. Note to self: Man behöver röstförstärkande övningar för att överrösta 100
törstiga gulnäbbar, sån tur var Nationens sångledare Jockum på plats då min röst gav vika.
- Vårbal & GA-bal & Älggask: Fantastiskt. Absolut fantastiskt. Man vill tacka alla som
medverkat och speciellt vännationerna i Sverige för något så otroligt fina evenemang. Och
styrelsen samt andra som tittat på mina tidvis vilda företaganden.
Tack och förlåt!
Detta var min sista spalt,
har jag verkligen gett allt?
Ett år till vore chill,
men nu väntar föreningen merkantil

Och så, årets sista drink uppfunnen på
styrelsens vilda resor (speciellt tack för
denna går till Daniel Zilliacus):

Chateau analyse D'urine
Skumvin Cider Vodka
enligt eget tycke.

Over and out,
Eder Klubbis
Ookki 

.
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Paparazzi

Herrmiddag

Älggask

Julfest

Nyheter från Nyländska Notisbyrån

BEVINGADE
UTTRYCK- goes

Månadens bild

klotterplanket
Gud så sexigt!

Tredje kommentaren någånsin på
klotterplanket av herr Basti, 21.09.10

Lasse Mäki-Spamminen har talat!
Signerat av: ”it takes a spammer to know one”,
13.02.12

Ett skepp lastat med Nyländska
herrar anlände till herrmiddagens
kryssningsfartyg NN-line.

O vi ser till att Johannes sover långt ifrån tältbyn,
för ja klarar mig bra utan hans morgonpigghet
och
“hirglande” på morgonen och snarkningar på
På årsmötet tisdagen den 26.11
natten
valdes en ny styrelse och

funktionärer för verksamhetsåret
2014. På plats var rekord många
NyläNNingar som röstade fram
den nya styrelsen. Grattis och
Lycka till!
I början av november deltog
styrelsen och några ivriga
NyläNNingar på Älggasken i
Uppsala. I samband med
festligheterna ingicks en
vänskapspakt med Värmlands
Nation i Uppsala.
Förhoppningsvis var detta
´början på en vänskap för livet.
Årets julfest var inte lik tidigare
års julfester då ordnades på
Vegas. Traditionesenligt kom
julgubben på besök.

Jonte uttrycker sin oro om Johannes snarkande
inför Vårbalen, 21.05.13

@Basti: Ja kommer bara på ciderprovning
på Teboil, vem bjuder?
Nikolai uttrycker sin åsikt om ölprovningen på
årsfestveckan, 14.02.2012

Hej. Hur är det med djur och Nyländska
Nationen? Får min hund också vara med som
medlem i NN ?
Per-Hugo Ståhlgren vill ta med husdjur i Nationen,
15.11.10

.
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På kommande:

GOD JUL!
2014:
-

-

SETT O

Funkkis sitz
Januari
Årsfest 15.3
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- Julfes

Har du tappat dina ägodelar under
festen? Oroa dej inte, de finns
troligtvis på kansliet där du kan besöka
styrelsen på onsdagar klockan 12-13.

www.nylandskanationen.org

NN-KRYSS
Vågrätt
3. Har hatt, halsduk och näsa
6. Kan du ge åt Glenn Glad till julklapp
7. NN:s nya informationskanal
8. PR-chef '13
9. PR-chef '14
10. Tårta med plommonsylt
11. Årets höjdpunkt
12. Dekorations snö
13. NN:s ålder
14. Staden där GA-balen arrangeras
15. NN:s nya vännation

Lodrätt
1. Här ligger NN:s kansli
2. Svenska akademiens ordlistas längsta ord
4. Antalet gånger NyläNNingen kommer ut
5. Varm dryck i juletid

