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Redaktørene har ordet 

 
Nok en gang har vi sittet ut i de små timer for å bringe dere vårens ærverdigste 
blekke. Vi har brukt vår kreativitet og kløkt så godt vi kan, for denne gangen er 
det en helt egenprodusert blekke vi presenterer. Våren står for døren, og vi 
gleder oss til en lang og innholdsrik vår og sommer. Deler av redaksjonen ser 
med vemod på at karrieren i STÆA og ÆN går mot slutten, men friskt blod vil 
nok sørge for ÆN i framtiden også. Sekretær Thor og leder Petter drar sørover 
til sommeren for å ta del i STÆA avdeling Oslo sammen med Jan Helge og Gus-
tav. 
 
Neste ÆN vil skrives av en ny redaksjon, som sikkert vil bestå av en del nye 
mennesker. Vi ønsker dem lykke til, og takker for oss. Vi har storkost oss van-
vittig mange timer i arbeidet med ÆN! 
 
  
 Kos og klem, 
 
 Ole Magnus, Kirsti og Thor 
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Leder’n (med påholden penn) 
 
Kjære medlemmer av STÆA! Her kommer en liten hilsen fra Nepal hvor jeg til-
bringer en utvidet påskeferie (ovenfor sponsorene kalt studietur). Her nede 
studerer jeg vannkraftverk i Himalaya, men det blir også tid til noen trivelige 
møter med lokalbefolkningen og ymse turister. Som ved et lykketreff fikk jeg 
muligheten til å bli innviet i de nepalske påsketradisjoner. På bildet har jeg net-
topp blitt dresset opp for å delta i den tradisjonsrike førpåske-paraden i Kat-
mandu. 
 
Utover våren og sommeren kommer det mange artige arrangementer i regi av 
STÆA og 4H ellers. Først og fremst håper jeg å se mange av dere på etter-
påsketreffet. Der kan det kanskje bli rom for bildevisning fra Nepal. Videre skal 
vi også i år forsøke å få til hyttetur med MORAL på forsommeren. Til sommeren 
er det leir som gjelder, først fylkesleir i Os kommune i Hedemark og deretter 
landsleir i vårt eget fylke på Ørlandet. Mange i STÆA er med og gjør en stor 
innsats for landsleiren vår, og det gjør at jeg føler meg sikker på at den blir en 
suksess! 
 
  
 Mange hilsener fra deres leder Petter 
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Julemøte (Tekst og foto: Thor Grosås) 

 
8. desember var det klart for julemøte i STÆA. Stedet var kafeteriaen på Voll 4H-gård, og 
tidspunktet var uklart. Var det klokka fem eller var det seks? Heldigvis møttes styret en 
time før, sånn at vi i hvert fall kom sånn omtrent samtidig som de vi hadde invitert. De 
små grønne mennene som styrer verden fortsatte med å gjøre kvelden vanskelig for 
styret da det ble klart at det verken fantes brukbare grøtkjeler eller ei skikkelig koke-
plate der vi skulle være. Men grøt ble det tilslutt, i en liten kjele på ei litt halvdårlig koke-
plate. 
 Mandler var det også i grøten, og det i rikt monn skulle det vise seg. Da kjelen var 
tom, var det nesten like mange som hadde fått mandel som ikke hadde fått. Forvirringen 
var stor, og teoriene om mandlenes opphav var mange og innfløkte. Beskyldningene 
haglet i øst og vest, men ingen ville innrømme å ha plantet ekstramandler i kjelen. Først 
da kvelden nærmet seg slutten, ble det klart at det var Moholtmafiaen som hadde vært 
på ferde. Med god planlegging og stor diskresjon hadde de klart å holde forsamlingen 
for narr hele kvelden, før kortene ble kastet og ekstra marsipangriser ble utdelt. 
I tillegg til grøtspising, ble mye av kvelden brukt til å spille spill. Mange artige spill 
hadde funnet veien til Voll denne dagen. Den tradisjonelle klementinskrellekonkurran-
sen måtte i år avlyses, ettersom klementinene (se bilde) ble spist opp før konkurransen 
begynte. Settlers, Luring og President med JAMAT-kortstokken var kveldens slagere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Over: JAMAT-kortstokken 
Til venstre: Moholtmafiaen 
(arkivfoto).  
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Petter Smarts lure hjørne 
 
Her er denne utgavens rebus. Løsning sendes til kirstr@stud.ntnu.no. 
 
1: 1072 m 1019 m 1037 m 945 m 980 m 1010 m 910 m 
2: Bålrest + skjær 
3: g----e----d----|--c----d----e----|--g----e----d----|--c-- 
4: Broren til Norges mest kjente 'okse'! 

Sagt, tenkt og ”hørt sagt” 
 
• Trondheimsalumnan er i ferd med å etablere en robust Oslo-divisjon. På nyttårsaften hos Gustav 

var 5 av 6 gjester STÆA-medlemmer. 
• Nok en natturnering er over, uten Gustav går det også an å arrangere denne ser det ut til. Men 

framdriften med sodden ble rapportert på rikstelefon til Oslo. 
• Ole Magnus har tilbrakt en hel helg i Thors sovepose… 
• Thor deler også ut t-skjorter og sjokolade til snille barn. 
• Vurderer Ingebjørg å dumpe Costa Rica-ringen til fordel for en annen? 
• Ola K., ivrig alumnaspirant figurerte som Vivikesmodell på Natturneringa. 
• Ole Magnus: ”Det var helt vanvittig hvor mange av jentene på styrekonferansen som var i forhold! 

Det var noe annet med gutta…” 
• Kirsti sliter fortsatt med kyssesyken. Hvem er det som har smitta henne, mon tro? 
• Kirsti: ”Jeg kan verken trene, drikke eller kysse! Hva skal jeg gjøre på fritida nå?” 
• Slemme-Thor sletter ingen bilder 
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Nattvolleyballturnering 2008  
(Tekst: Kirsti Rø, foto: Thor Grosås) 

 
Årets natturnering gikk av stabelen 8.-9. februar, denne gangen med 21 påmeldte 
lag, samt en trivelig og opplagt STÆA-stab på 18 stykker. I tillegg kom det besøk 
fra A3, i form av Frode Byttingsmyr. Arrangementet er tradisjonsrikt, med sin 
faste soddmiddag og sin populære milkshake. I år ble det derimot eksperimentert 
med nattmaten: hva er mest populært av trukne wienerpølser og trukne grillpølser? 
STÆA-styret var på forhånd delt i sin oppfatning. De med østlandske aner holdt 
wienerpølsa som klar favoritt (wiener is the winner…), for skal ikke grillpølser gril-
les? Vel, STÆAs trøndere kjenner sitt folkeslag: her er trukne grillpølser en hit i 
så vel barnebursdag som på idrettsarrangement, og sannelig slo ikke grillpølsene 
wienerpølsene på målstreken. For øvrig gikk arrangementet knirkefritt. Grande 4H 
vant i finalen over Ekornet 4H, og Mål 4H ble nummer tre. Grande måtte derimot 
se seg slått av et meget samspilt, briljant og veltrent STÆA-lag i superfinalen:). 



7  

7 



8  

8 

 

GULROTKVELD  
(Tekst og foto: Petter Østby) 

 
Med så mange flinke hjelpere på nattvolleyturneringa var det ingen vei utenom. Styret 
var rett og slett nødt til å spandere middag på en fancy restaurant. Valget falt i år på 
Ajo (uttales: Acho ?) tapasrestaurant på Solsiden. Her fikk vi servert masse spennen-
de retter, blandt annet: Sild/svin med grønnsaker, fritert chilli/kylling, stekt sopp/
kalamaris. Det var ikke lett å avgjøre hva vi egentlig fikk, men godt var det. Etter 
hvert kom det tydelig frem at Eli Anne/Eva Maria hadde fått et godt øye til servitø-
ren og ved flere anledninger kunne en høre munter sang når han passerte øvre del av 
bordet. Selv om ikke alle fikk hver sin kelner må vi kunne si at det var en trivelig kveld.  
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N4HA’s styrekonferanse 
(Tekst: Ole Magnus Bukholm, foto: Thor Grosås) 

 
 Helga 29. februar- 2.mars avholdt N4HA årets styrekonferanse i Bodø. Liv Torunn 

og undertegnede var STÆA’s offisielle representanter. Vi var også indirekte representert 
ved Thor, som for anledningen var kasserer i N4HA, og Britt Karin, som klarte seg bra 
som kokke på tross av tidligere meritter som å svi kokte pølser. Ingebjørg representerte 
dessuten NIFYEA. Selv om ikke alle alumnklubber kom like mannssterke var det nok av 
både nye og gamle ansikter, og 4H- tradisjonen tro, var det masse bra folk å bli kjent 
med. 

 Fredagskvelden ble brukt til å samarbeide om å krysse kvikksand og bestige Mt. 
Bodø, i form av et huskestativ. Til slutt var det akekonkurranse for dem som verken had-
de skadet foten eller frosset av seg tærne. 

 Neste morgen ble vi jaget opp av en Gaute Gjein, kun iført bokser og diverse hår-
vekst, for å komme i gang med seriøst arbeid. Etter en konstruktiv formiddag dro Jens 
Olav oss med på orientering i Bodø sentrum, som ble en suksess for alle som ikke har of-
ret lemmene for STÆA’s ære, dvs. alle andre enn undertegnende. Turen var allikevel 
ikke bortkastet, da glasshuset i Bodø inneholdt både kafé og mammutsalg. Da vi skulle 
tilbake til hovedkvarteret møtte alle barna opp i tide bortsett fra Gaute, som til Jens Olavs 
store misnøye, kom 10 minutter for sent. Han hadde til gjengjeld greid å bytte pennen sin 
mot: en heliumsballong, en telefon, en pakke tamponger, en stor hårspray, en CD, en T-
skjorte og diverse godterier.  

Etter middag skulle alle presentere hver sin detektivavhandling med de saftigste 
detaljer om hvert vårt tildelte offer, og det hele ble avsluttet med tårn av spagetti og 
marsmallows, av varierende stabilitet. Ikke uventet gikk ”Team Ingebjørg” av med seie-
ren på tross av at Gaute prøvde å henge tårnet sitt fra taket. Mange av oss holdt det gåen-
de til langt på natt, noe som resulterte i nok en halvnaken Gaute utpå morgenkvisten. 

Selv om vi hadde mye morsomt ble det også gjort litt konstruktivt i løpet av helga, 
og det var med god samvittighet vi gikk, eller hinket, ned til Bodø sentrum for en pizza 
og, i Thors og Co’s tilfelle, en øl. På flyplassen gikk alt som det skulle inntil Jørns veltren-
te overkropp ble oppdaget av de kvinnelige sikkerhetsansvarlige. Fem minutter senere 
kom Jørn ut fra bakrommet med et noe mismodig uttrykk etterfulgt av en uniformert 
dame iført plastikkhanske. Snart fulgte et sørgmodig farvel før alle fløy hjem til en god 
natts søvn. 



10  

10 

Etterpåsketreff i Bymarka! 
 
Lørdag 29. mars er det klart for etterpåsketreff i STÆA. Stedet for denne begivenheten er Døve-
hytta ”Granly” i Bymarka (Trondheim).  Her blir det god mat, gode samtaler og gode alumner. Vi 
satser på middag, spill, kaker og en fin marka-tur. 
 
Alt dette er gratis for STÆA sine medlemmer og kommende medlemmer som plakettmottakere 
eller andre nyfrelste alumner. 
 
Foreløpig program er: 
 
Lørdag: 
1700 – Oppmøte og innlosjering 
1800 – Middag 
 Sosialt utover kvelden. Spill, leker, forslag mottas med 
takkJ 
2200 Frukt, kake, kaffe 
0100 Nattmat 
 
 Søndag: 
1000 – Frokost 
1100 – Pakke sammen og rydde 
1200 – Ut på tur i ”Trondhjems Bymark” (hvis været tillater det) 
ca 1500 – Vi tar trikken/bilen hjem 
 
  
Adressen til hytta er Reidar Lyseths vei 24 A, 7025 Trondheim. 
 
Vi i styret håper at så mange som mulig vil være med på dette arrangementet! Hvis noen av ulike 
grunner ikke har anledning til å være med på hele opplegget, er det fullt lov til bare å være med 
på deler av det. Overnatting er i senger, men med sovepose/teppepose. 
 
Påmelding gjøres til Ole Magnus Bukholm på epost olemagbu@gmail.com eller på telefon 
41660318 innen tirsdag 25. mars. 
 
 Vennlig hilsen Styret 
 
 
 Veiforklaring 
 
Alternativ A, ”fotgjengeren”: 
Ta trikken til Lian, gå opp bakken til Lian restaurant, og følg videre forklaring fra *. 
Alternativ B, ”bilisten”: 
Følg skilt mot Byåsen fra Ila. 
Videre følges skilt mot Ugla og Lian. 
Kjør helt opp på plassen foran Lian Herregård/restaurant (hit er det skiltet). 
* Herfra er alternativ A og B like. 
Kjør/gå videre forbi Lian restaurant 
Ta første til høyre inn i Kristian Larsens vei 
Etter en-to avkjørsler, ta til venstre inn i Reidar Lyseths vei 
Døvehytta er i enden av denne veien! 

Husk å ta med: 
Sovepose 
Uteklær og gode sko for utebruk 
Innesko 
Spill, kort og andre artige ting 
Hatt 
Godt humør :) 
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• Send gjerne bidrag til neste ÆN til kirstr@stud.ntnu.no 
• Kom på STÆAs etterpåsketreff lørdag 29. mars! 
• Hyttetur med MORAL i juni? 
• Fylkesleir i Os kommune i Hedmark 26.-29. juni 
• NB! Landsleir på Austrått 26.7. - 2.8. 

Returadresse:  
STÆA v/Sør-Trøndelag 4H 
Statens hus 
7468  TRONDHEIM 


