
   

  

Ærverdighetsnytt 

ÅRGANG 6   NUMMER 9 

Et organ for Sør-Trøndelag  
Ærverdige 4H – Alumner 



2  

2 

 
Redaktørene har ordet 

 
 

Eneveldets tid er over! Aristokratiet har overtatt redaktøransvaret, så 
nå er det mange kreative sjeler bak tidsskriftet. Siden forrige utgivelse 
har redaksjonen brukt mange sene nattetimer på å lese de tallrike 
bidragene fra våre ivrige lesere. Puh! Vi har likevel greid å begrense oss, 
slik at heftet er på sine faste 16 sider. 
 
Her finnes årsmøtepapirer, bilder og historier fra leir og hyttetur, 
invitasjon til julemøtet og andre godbiter. Dessuten har redaksjonen 
hatt mye moro med pizzaspising, personlighetstester og sladderspalten 
om det nye STÆA-styret.  Ettersom nyvalgt kasserer var med på 
pizzaætinga kom det ingen protester når det ble foreslått at STÆA 
skulle betale pizzaen. Slik så vi ut i tolvtida:) 
 
 
 

Ærverdigst 
Ole Magnus, Thor og Kirsti 
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Leder’n 

 
 

 
Hei 
 
STÆA sitt styre, som skal sørge for at en smilende og særdeles 
svingende samling av studenter og Sør-Trøndere sjelden sturer solo og 
separat, skal seksten sol-velvinger før selveste julaften sy sammen en 
stor sammenkomst. Selvsagt skal vi spille spill og spise store skåler grøt 
med sukker og smør. Som seg hør og bør spanderer STÆA selskapet som 
skal stå på hos sauene på Voll. 
 
Trenger du trening? Ta to treningssko og tropp opp! Torsdager trener et 
trofast team på tre touch og tilsats. To timer med trening og tøys, tenner 
tunge og trøtte trøndere. Vi trenger typer som tenker tidløst og som tørr 
å tape to, tre tevlinger uten å tape trua! 
 
Ærlig ærer vi den ærbødige leser og begjærer at Ærverdighetsnytt får 
være æresgjesten. 
 
Andre arrangement alle ansvarsbevisste abonnenter bør ane er, som alltid 
andre uke avsluttning i allmenkalenderens andre måned, aftenturneringen i 
Rennebuhallen. Absolutt avgjørende for de andres  atspredelse er alles 
altomsluttende arbeid og avdrått. Av den grunn arbeider Austeråtts 
ansvarlige uavbrutt med appetitt på assistanse av alle allment aktive 
abonnenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STÆA-leder 
Petter Thorvald Haug Østby 
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Årsmøte i Sør- Trøndelag Ærverdige 4H-alumner 29. september 2007 
 
  
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Ingen innvendinger. Innkalling og saksliste godkjent 
 
 
 Sak 2: Valg av møteleder, referent, to personer til tellekorpset og to personer til å skrive under protokollen. 
 Valg av møteleder: Thor C. Grosås 
 Valg av referent: Kari Camilla Bjørndal 
 Valg av tellekorps: Brit Melting og Anne Grete Holje 
 Underskrift av protokoll: Liv Torunn Engdal og Linda Fuglem 
 
  
 Sak 3: Styrets årsmelding 

Petter Østby leste opp årsmeldinga. 
Anne Grete Holje kommenterte at leder i mannskapskomiteen til landsleiren også er STÆA-medlem. 
 
 Årsmeldinga ble godkjent 
 

 
 Sak 4: Regnskap 
 Petter Østby leste opp regnskapet. 

STÆA har gått med et underskudd siste år på kr 14 836,58. Pga ca kr 15 000 utestående, 
jubileumsarrangementet og kjøp av volleyballer. 

 Regnskapet er godkjent av revisor, Ingvild Estenstad. 
 
  Regnskapet ble godkjent. 
 
  
 Sak 5: Årsplan og budsjett for kommende år 

Petter Østby gikk igjennom årsplanen. 
Kari Camilla Bjørndal tilføyde at det er volleyballtrening hver torsdag. 
Brit Melting informerte om at storkurset arrangeres 7.-9. mars av Fremad 4H, og at fylkesleiren blir i 26.-29. 
juni i Tussingdal (Hedmark), like sør for Røros. Hun oppfordret til at alumner stiller som kursinstruktører, 
spesielt lørdag 28. juni og evt med miljøtorg. 
Anne Grete Holje foreslo ei samling i juli for alle som vil være med og hjelpe til på landsleiren. Det kom også 
forslag om å ha små drypp om miljøtorg og landsleir på andre STÆA-arrangement og at vi aktivt bruker 
ærverdighetsnytt. 
 
 Årsplanen ble godkjent 
 
Petter Østby gikk igjennom budsjettet. 

 Thor Grosås kom med forslag om å endre overskrifta til 07/08. 
 

Budsjettet ble godkjent. 
 

 
 Sak 6: Fastlegging av kontingent 

Thor Grosås informerte om at kontigenten nå har vært 180 og at 4H Norge satte opp kontigenten i fjor og at 
den derfor vil ligge stabilt framover, og foreslo at kontigenten forblir uendret. Brit Melting informerte om at 
man sentralt vil kreve inn kontigent fra hver enkelt, antakeligvis fra mars 2008, man vil da ikke få mulighet til å 
sponse kontigent for medlemmene i klubben. Dette er et krav fra departementet. 
 
Tor Inge Sandnes kommenterte at ordningen med å sponse nye medlemmer med en kontigent på 10 kr da vil 
falle bort. Flere mente at det likevel vil kunne være mulig å betale tilbake til nye medlemmer ved at de 
kontakter styret i STÆA. Ole Magnus Bukholm foreslo at vi opprettholder sponsing på 20 kr (med en kontigent 
på kr 180) for nye medlemmer. Thor Grosås mente at dette bare ville bli merarbeid. 
Forslag om å fjerne hele sponsinga av kontigent, og at kontigenten for 2008 blir 200 kr for alle. 
 
 Forslaget ble enstemmig godkjent. 
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Sak 7: Valg   
 
 Linda Fuglem la fram valgkomiteens innstilling. 
  
 Valg av leder:    Petter Østby, for ett år 
 Valg av Styremedlem:   Liv Torunn Engdal, for to år 
     Ole Magnus Bukholm , for to år 
     Thor Grosås, for ett år (for Petter Østby) 
     Kirsti Rø, ikke på valg 
 Valg av 1. vara:    Astrid Flenstad, for ett år 

Valg av 2. vara:    Eli Anne Kalseth, for ett år 
   
 Volleyballkomite:  Marte Guro Arnesen, for ett år 
     Ola Svorkdal Hess, for ett år 
     Bjørnar Schei, for ett år 
 
 Valgkomite:    Gunvor Hoseth (for tre år) 
     Marit Blokkum (for to år), ikke på valg 
     Gjøran Berg Onsøyen (for ett år), ikke på valg 
 
 Revisor:    Ingvild Estenstad, for ett år 
  
Samtlige ble valgt med aklamasjon. 
 
Styret i STÆA ble gitt fullmakt til å velge årsmøterepresentanter både til årsmøte i 4HST og N4HA. 
 
Gambiakomiteen: 
Anne Grete Holje formidlet et ønske fra Gambiakomiteen om å erstatte komiteen med en internasjonal 

 kontakt. Denne personens oppgaver vil gå ut på å formidle informasjon om 4H som en internasjonal 
 organisasjon. Dette vil blant annet innbefatte å opprette kontakt med 4H i Gambia, gi info om IFYE-utveksling 
 og vertsfamilier. Gambiakomiteen foreslo å velge Leif Skorem som internasjonal kontakt, han har i tillegg tatt 
 på seg ansvaret med en Gambia-kveld på landsleiren. 

 
Brit Melting kom med innspill om at det her er rom for et samarbeid med 4H-kontoret og da spesielt med 

 Kristine Rise. 
 
Leif Skorem ble valgt ved aklamasjon 

 
 Sak 8: Innkommet sak 

a) Forslag om å gå bort fra STÆA-dressen til fordel for bukse. 
 Thor Grosås gjorde rede for forslaget og argumenterte for at det å kjøpe dress er en stor økonomisk utgift og 

at det er unødvendig å måtte flytte alle leirmerkene. Det kom forslag fra Anne Grete Holje om å gå bort fra 
dressen til fordel for ei jakke, slik som det var tidligere i STÆA. Kari Camilla Bjørndal foreslo å endre 
leverandør, fra TESS til en som er billigere.  

 
 Anne Grete Holje mente at det var en for liten andel av STÆAs medlemmer som var representert på årsmøtet. 

Det ble fremmet et forslag om å sende ut info om dette i ærverdighetsnytt (kommer ut i oktober), slik at flere 
medlemmer får mulighet til å komme med tilbakemeldinger. Forslag om at informasjon blir gitt i første 
ærverdighetsnytt (oktober) og at det da oppfordres til å komme med tilbakemeldinger til STÆA-styret. Ut fra 
denne tilbakemeldingen og stemningen på årsmøtet får styret fullmakt til å ta en beslutning innen 
1.desember. Forslaget ble godkjent med en frist på 1. desember. 

 
b)  Logoendring. Thor Grosås gjennomgikk gangen i denne saken siden årsmøtet i fjor, hvor det ble vedtatt å 

fremarbeide forslag til ny logo for så å stemme over disse på årsmøte i 2007. Marit Blokkum og Maren Jønland 
har utarbeidet 11 tegneforslag til logoer. Anne Grete Holje kom med forslag om at det går an å kombinere to 
eller flere tegneforslag. Det ble enighet om at vi skulle diskutere muligheter for kombinasjoner etter 
avstemningen. 

   
  To forslag fikk like mange stemmer: Et norgeskart med prikk/pulserende indre over Sør-Trøndelag. Og en ny 

4H-logo med bokstavene STÆA over. Tor Inge Sandnes foreslo at vi først skulle stemme om vi i det hele tatt 
ville ha ei endring. Kari Camilla Bjørndal foreslo å gi alle stæa-medlemmer ei stemme og at alle kan stemme 
for enten det nye eller det gamle forslaget gjennom bilder i ærverdighetsnytt, ved å gi beskjed til styret. 

   
  Det ble en diskusjon om vi skulle endre på de to tegningene (tidligere nevnt) som fikk mest stemmer eller å 

gå for en av dem. Det ble enighet om at vi må ha med både 4H-logoen og STÆA. 
  Forslag om å bruke de to tegningne i kombinasjon som et forslag som kan stemmes over mot den gamle 

logoen. Det må selvsagt arbeides videre med tegningene. 
  Dette ble vedtatt mot en stemme. 
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b)  Logoendring. Thor Grosås gjennomgikk gangen i denne saken siden årsmøtet i fjor, hvor det ble vedtatt å 

fremarbeide forslag til ny logo for så å stemme over disse på årsmøte i 2007. Marit Blokkum og Maren Jønland 
har utarbeidet 11 tegneforslag til logoer. Anne Grete Holje kom med forslag om at det går an å kombinere to 
eller flere tegneforslag. Det ble enighet om at vi skulle diskutere muligheter for kombinasjoner etter 
avstemningen. 

   
  To forslag fikk like mange stemmer: Et norgeskart med prikk/pulserende indre over Sør-Trøndelag. Og en ny 

4H-logo med bokstavene STÆA over. Tor Inge Sandnes foreslo at vi først skulle stemme om vi i det hele tatt 
ville ha ei endring. Kari Camilla Bjørndal foreslo å gi alle stæa-medlemmer ei stemme og at alle kan stemme 
for enten det nye eller det gamle forslaget gjennom bilder i ærverdighetsnytt, ved å gi beskjed til styret. 

   
  Det ble en diskusjon om vi skulle endre på de to tegningene (tidligere nevnt) som fikk mest stemmer eller å 

gå for en av dem. Det ble enighet om at vi må ha med både 4H-logoen og STÆA. 
  Forslag om å bruke de to tegningne i kombinasjon som et forslag som kan stemmes over mot den gamle 

logoen. Det må selvsagt arbeides videre med tegningene. 
  
 Dette ble vedtatt mot en stemme. 

 
Følgende personer deltok på årsmøtet: 
 
Thor C Grosås   Ole Magnus Bukholm  Petter Østby 
Linda Fuglem   Eli Anne Kalseth   Anne Grete Holje 
Liv Torunn Engdal  Brit Melting   Guro Melting 
Tor Inge Sandnes   Kari Camilla Bjørndal 
 
 

 ÅRSMELDING STÆA 2006/2007-08-26 
 
  Dette året har styret bestått av: 
 Leder: Kari Camilla Bjørndal 
 Nestleder: Gunvor Hoset 
 Kasserer: Petter Østby 
 Sekretær: Hanne Håker 
 Styremedlem: Kirsti Rø 
 1.vara: Siri Børø 
 2.vara: Thor Grosås 
 
  Styret har dette året avholdt 4 møter. Pr. 24. august 2007 har STÆA 36 medlemmer. Det siste året har det vært 
 gjennomført 5 medlemsarrangement, i tillegg til  feiring av STÆAs 30. årsjubileum. Dette ble holdt 23. 
 september, kvelden før fjorårets årsmøte. Ca 30 deltagere var med på å gjøre dette til en trivelig kveld, hvor 
 vi spiste deilig koldtbord og spilte spill. Feiringen fant sted på BUL-hytta på Lian i Trondheim.  

 9. desember var det juleverksted på Åsveien skole. 15 medlemmer møtte opp, og koste seg med grøt, 
mandarinskrellekonkurranse og spill.  

  
 9-10. februar arrangerte STÆA nattvolleyballturnering i Rennebuhallen. Mange medlemmer var med og hjalp 

til, og det var stor oppslutning om arrangementet; 14 lag deltok. Grande 4H stakk av med årets førsteplass. 
 Årets gulrotkveld etter nattvolleyballturneringa var 19. februar på Zia Teresa. STÆA sponset middag til de 

som var med og hjalp til. 
  
 Ved årets årsmøteseminar hadde STÆA det tekniske ansvaret. De sto for servering av brødmat og bestilte 

pizza til middag.  
  
 Kirsti Rø og Eli Anne Kalseth var STÆAs representanter ved 4H Sør-Trøndelags årsmøte. 
 Etter oppfordring fra årsmøtet ble det foreslått noe annet enn gocart som aktivitet ved etterpåsketreffet. Dette 

førte til få påmeldte og at arrangementet ble avlyst.  
  
 STÆA inviterte MORAL og NTAK på tur til Vålåskaret i Meldal kommune 8.-10. juni. Det var til sammen 12 

deltagere fra de ulike alumnklubbene. Deltagerne fikk omvisning på Løkken Verk og var med på en 
uforglemmelig tur med Thamshavnbanen. De prøvde også ut skotthyllbanen på Å, grillet og var på fottur. 

  
 Ved årets fylkesleir i Selbu 28. juni – 1.juli hadde STÆA ansvaret for miljøtorget. Noen alumner var innom 

iløpet av helga, men oppmøtet kunne vært bedre. Under dette arrangementet hadde STÆA felles økonomi 
med fylket.  
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 Ved årets Nordisk leir i Finland deltok 11 medlemmer fra STÆA, og lederne for Sør-Trønderne er begge 

medlemmer av STÆA. 
 

 Trondheimsalumnan har i tillegg spilt volleyball hver onsdag, og har deltatt i bedriftsserien.  
 
 Kirsti Rø har vært redaktør i Ærverdighetsnytt, som har kommet ut med to nummer det siste året.  
 
 I  landsleirkomiteen er leder av programkomiteen, miljøtorgkomiteen og PR- og informasjonskomiteen 
 medlemmer av STÆA.  
 
 I løpet av det siste året har STÆA blitt registrert i Brønnøysundregisteret, men nettsiden er det fremdeles ikke 
 gjort noe videre med. 

 
  
  Volleyballtreninger kommer i tillegg til dette. 
 
 

Måned Arrangement Annet 
Oktober Prosjektvurdering 

  
Ærverdighetsnytt 

November   
 

  

Desember Førjulstreff 
  

  

Januar DAF-kurs 
  

Ærverdighetsnytt 

Februar Nattvolleyballturnering(8.-9.) 
Gulrotkveld 

  

Mars Årsmøteseminar 
Årsmøte/plakettutdeling 

Ærverdighetsnytt 

April Etterpåsketreff 
Storkurs 

  

Mai   
 

  

Juni Hyttetur 
  

  

Juli Fylkesleir 
Landsleir (26.juli- 2.aug) 

  

August Rekrutteringstreff 
  

Ærverdighetsnytt 

September Årsmøte 
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Styrets forslag til budsjett for STÆA 2007/2008       
        
Formål      Inntekt Utgift 
Kontingent 1)     1000   
Arrangement 2)       9000 
Natturnering     10000   
Miljøtorg 3)     15000   
Trondheimsalumnan 4)      5300 
Ærverdighetsnytt og porto     5000 
Utstyr        4000 
Diverse        1500 
Sum      26000 24800 
Underskudd 6)     -1200   
Sum      24800 24800 
 
Kommentarer til styrets forslag:     
1) Årets plakettmottakere sponses med 150 kr, øvrige 10 kr per pers.  
2) Alle åpne medlemsarr. for STÆA som servering årsmøte, gocart, juleavslutning etc.  
3) Regner med et stort overskudd på sommerens landsleir  
4) Kontigent bedriftsserie og utstyr     
5) Som vanlig satser vi på å gå ca i 0 
 
 
Driftsregnskap     
  Debet  Kredit  Resultat 
Jubileum STÆA 1) 12084,83  0,00  -12 084,83 
Arrangement 2) 5 576,00  0,00  -5 576,00 
Tøymerker 5 231,00  5 760,00  529,00 
Utstyr 3)  7 431,00  0,00  -7 431,00 
Medlemskontigent 8 000,00  9 151,00  1 151,00 
Erverdighetsnytt 4 036,00  0,00  -4 036,00 
Nattturnering 07 4) 25 343,25  33 517,50  8 174,25 
Diverse ut/inn  6 549,00  10 986,00  4 437,00  
Sum   74 251,08  59 414,50     
Overskudd 5) -14 836,58     
Sum   59 414,50  59 414,50     
 
 
BALANSE    
Per 01.09.2006    
Brukskonto 31 651,41  
Sparekonto 31 225,00  
Fordringer 6 790,00  
Sum      69 666,41 
Overskudd   -14 836,58 
Sum      54 829,83 
    
Per i dag    
Brukskonto 8 982,83  
Sparekonto 31 257,00  
Fordringer 6) 14 590,00      
Sum      54 829,83    
 
 
Noter:       
1) Jubileet ble nøyaktig så dyrt som budsjetert'       
2) Utgiftene til sommer turen til STÆA / Moral er ikke med     
3) Har brukt ganske mye på utstyr, bla nye baller til 4H-Alumnan. Her er også de feiltrykte buksemerkene med 
4) Natturneringa endte opp med et resultat betydelig dårligere enn tidligere år.      
5) Resultatet ble et godt underskudd noe som var forventet  
6) Vi har store utestående midler hos klubbene.       
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Nytt styre i STÆA 
 

 

Leder: Petter Østby Petter er den eldste i styret, og 
har jobben med å koordinere 
resten av gjengen. Etter å ha 
forlovet seg i sommer har han 
blitt enda litt eldre.  Petter er en 
klippe på volleyballaget og rager 
høyere i blokka nå enn noen 
gang før med nye knebeskyttere. 
 

 
  

Nestleder: Kirsti Rø Kirsti er vår alles kjære blondine 
og er alltid smørblid. Hun har 
høyest kulturell IQ i styret, og 
spiller bratsj, hva nå enn dét er. 
Kirsti er også regjerende miss 
Ærverdigst i Sør-Trøndelag. 
 
 
 

  

Sekretær: Thor Grosås Thor kan virke søt og snill på 
overfleaten, men er egentlig en 
ulv i fåreklær som har fri tilgang 
på Norske 4H-alumners konto. 
Men er han egentlig maktsyk? 
Thors verv kan knapt telles på én 
hånd. 
 
 

  

Kasserer: Ole Magnus Bukholm Ole Magnus er vår alles 
pengegriske krølltopp. Han har 
stålkontroll på det meste, men 
ikke på de to 18-årige jentene 
som han sitter i komité med. En 
lidenskapelig interesse for fysikk 
kommer ofte til uttrykk, som det 
klassiske: ”Vet du egentlig hva et 
kvantesprang er?!” 
 

  

Styremedlem: Liv Torunn 
Engdal 

Liv Torunn er bygdealibiet i 
styret, og har i lengre tid infiltrert 
fiendens leir (les: NTAK). Hun 
mistenkes for å være 
dobbeltagent, men så lenge hun 
ikke blir vekket for tidlig om 
morgenen antas hun å forbli lojal 
ovenfor STÆA. 
 
 

  

Første vara: Astrid Flenstad Astrid er observert i kassa på 
Rema Rosenborg Park, og jobber 
heele tida. Vi kjenner ikke Astrid 
så godt enda, men håper det vil 
endre seg utover året! 
 
 
 
 

  

Andre vara: Eli Anne Kalseth Eli Anne er en kjent traver i 
STÆA-miljøet som nå har funnet 
veien til styret. Hennes to store 
interesseområder er Island og 
jernbane. Begge deler nevnes 
ofte når Eli Anne er i nærheten, 
og entusiasmen er upåklagelig! 
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Nordisk leir i Finland 
Tekst: Kari Camilla Bjørndal. Foto: Kari Camilla Bjørndal og Astrid Solberg 
 
 Det var hele 11 STÆA-medlemmer på leir i Finland og lederne for Sør-Trønderne er begge 
medlemmer av STÆA. I år både reiste vi og delte tun med Nord-Trøndelag, dette var en stor 
suksess som jeg håper fortsetter ☺  
 
 Som alltid er det litt annerledes med nordisk leir og spesielt i Finland, men dette må man 
finne seg i. Leirområdet var preget av store avstander, men med en veldig fin beliggenhet. Det 
som nok vil bli husket best, spesielt blant lederne er nok et noe strengt sikkerhetsopplegg ;) 
Volleyballen var av det litt spesielle slaget – Norge fikk stille med hele tre eller var det fire 
lag mon tro?!?  
 
 Alt i alt var leiren veldig bra, med badestrand rett utenfor teltet (dvs 10 m!, for oss som lå i 
rett fylke selvfølgelig) og pent vær. 
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Hyttetur STÆA, MORAL og NTAK 8.-10. juni 
 
 Skrevet av Liv Torunn Engdal.  Foto: Mari Svanem 
 
11 alumner fra rundt om i Midt-Norge kom 8. juni til Skarheim i Vålåskaret på sommertreff. Denne fredagskvelden ble 
brukt til spill og utveksling av minner fra sist gang vi møttes. 
 
Lørdag er som alle vet turdag, og vi dro ned til Løkken for å ta en spennende togtur med Thamshavnbanenen. Men 
akkurat hvor spennende det skulle bli, visst vi ikke. Eli Anne var guiden vår for turen, og vi storkoste oss på togturen, 
som snart var over, da det skjedde. Plutselig hørte vi et brak, toget ristet og Eli Anne datt, veldig forundret i gulvet. 
Det viste seg at vi hadde kollidert med en bil på planovergangen. Heldigvis ble ingen skadet, men togturen måtte 
avsluttes. Lederen i NTAK anklaget umiddelbart STÆA for komplott og drapsforsøk, men saken ble henlagt. Turen 
tilbake til Løkken Verk ble i en buss, og Eli Anne sørget for at vi kom trygt fram. 
 
Etter en bedre lunsj dro vi opp til gruva til en kjølig omvisning, fortsatt med vår trofaste, private guide. En kort biltur 
og grillmathandle-stopp på veien, hadde vi knotet og rotet oss opp til Å (ja, det er faktisk en plass) for å spille 
skotthyll. Intern konkurranse ble det, men hvem som egentlig vant er vi ennå litt usikre på. Det som i hver fall er 
sikkert, er at Noe* kastet lengst og desidert hardest av alle! 
 
Vel hjemme på Skarheim, var det grillmat og ”Jungle speed” (et hypermorsomt spill som Eli Anne kjøpte på Island). 
Entusiasmen var enorm for dette eksotiske spillet fra den fortapte norske utposten. Søndag hadde vi en sløve-i-solen-
dag. De som ville dro på en kortere tur før vi dro hjem hvert til vårt. 
 
 * Leder i MORAL, Martin Noe Krakeli 
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STÆAS JULEGRØT! 
 
 Selv om det er en stund til jul, og vi kan se et stykke etter den første snøen 
(forhåpentligvis), er det likevel på tide å minne om STÆAs tradisjonelle førjulstreff. 
 
 Lørdag 8. desember (sett av datoen allerede nå) inviteres alle, tradisjonen tro, til 
årets julegrøt. STÆA-styret stiller med servering og brettspill, og håper dere stiller 
med julehygge, så skal nok dette, også tradisjonen tro, bli en veldig hyggelig 
ettermiddag☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted for arrangementet er i år på låven på Voll 4H-gård. Vi møtes kl 1600. 
 
Det er fint om du sier ifra hvis du kommer, men du kan godt komme uanmeldt. 
Håper så mange som mulig vil komme, for å gi og ikke minst ta del i litt julestemning☺ 
 
Mvh STÆA-styret 

 

 
 
STÆA arrangerer natturnering i volleyball 
 
 Nok en gang planlegger STÆA å gjennomføre natturnering i volleyball i Rennebuhallen på 
Berkåk. Tidspunktet er fredag 8. februar til lørdag 9. februar, så det er bare å sette av tid i 
kalenderen. Alle alumner deltar gratis, og i tillegg inviterer styret til middag ute i Trondheim 
for de flittige medhjelperne. 
 
 
 
 
 
 
 Natturneringen er et arrangement som STÆA arrangerer i sin helhet, og deltagerne er 4H-
medlemmene i 4H Sør-Trøndelag. Hovedarbeidsoppgavene er å være teknisk arrangør og 
sørge for at alt går som det skal. I tillegg lager vi mat til alle deltagerne og har miljøtorg. 
STÆA er helt avhengige av godt oppmøte av frivillige medlemmer for å få arrangementet i 
havn. Styret oppfordrer derfor alle som kan til å komme og bidra til at natturneringa blir 
vellykket. Kom og treff gamle kjente og knytt nye vennskap! 
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Introduksjon til Tyholttårn med anvendelser 
Skrevet av Maria Kristine Skartsæterhagen 
 
Def: Et tårn som er 124 meter høyt og posisjonert i Trondheim, kalles et tyholttårn. 
 
La T være et tyholttårn. Noe over midten av T (ca 80 meter over bakken) befinner magesekken (lat: Egon 
restaurant) seg. Denne roterer rundt høydeaksen til T med en runde per time, det vil si en vinkelfart på  
2*pi/(60*60) ~ 0.001745 rad/s. 
 
Def: En 4H-alumn er et spesialtilfelle av arten homo sapiens sapiens med særlige behov for sosialt samvær, 
distinkt interesse for volleyball og noe egen humor.  
 
Det kan vises at 4H-alumner lett henfaller til selvpining; de oppholder seg gjerne i rå og kalde telt sammen 
med en ikke-tellbar mengde fjortiser i opptil en uke i strekk. 
 
Proposisjon: 4H-alumner spiser mat. 
Bevis: Anta ad absurdum at det finnes en 4H-alumn som ikke spiser mat. Da finnes ikke 4H-alumnen lenger. 
 
Korollar: 4H-alumner spiser dessert. 
Beviset er enkelt og overlatt som en oppgave til leseren. 
 
Teorem: Tyholttårnet spiser 4H-alumner. 
Bevis: Opplagt i henhold til fig. 1-3. 
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KNUT AUVORS OPPLEVELSER FRA TYHOLTTÅRNET 
Av Knut Auvor Grythe 
 
Onsdag 29. aug, kl 17.00 møttes omtrent 20 ærverdige alumner og to aspirantkandidater til middag på 
Egon i Tyholttårnet, som for øvrig er 124 meter høyt. Der ble det konsumert et variert utvalg matvarer, 
og en hel del brus.  
 
Men før det var mat å få, måtte vi ærverdigst stå i kø for å bestille. Som en del kanskje har fått med seg 
er toppen av tyholttårnet på en snurr, og dette medførte at køen faktisk gikk forover helt av seg selv, 
mye i samme stil som de fantastiske rullefortauene de hadde på 50-tallet. Dette var jo fint og flott, men 
etter hvert støtte vi på et klassisk problem velkjent fra fabrikker landet rundt: Samlebåndet gikk 
fortere forover enn det kunne betjenes! Dette medførte at store deler av køen passerte forbi disken, og 
det hele ble lettere kaotisk. Heldigvis var innretningen utstyrt med nødstopp, og etter at denne var 
benyttet slapp panikken etter hvert taket og alle fikk bestilt. 
 
Etter litt ærverdig skravling kom maten, og vi så at det var godt. Etter enda litt ærverdig skravling og 
noe minst like ærverdig spising, et lite besøk av Knut Auvor som endelig slapp ut fra jobb, enda mer 
skravling og enda litt spising, kom det plutselig en ballong. Ballongen var fylt av helium, en gass som på 
grunn av sine oppdrifts- og kaninstemmeegenskaper er velegnet til bruk i stemningsfremmende effekter. 
Nå kan man jo spørre seg hvordan denne ballongen kom til oss (det gjorde i hvert fall vi), og forklaringen 
er såre enkel: Den hadde flydd opp i taket og festet seg der. Nå kan man forsåvidt argumentere med at 
det strengt tatt var oss som kom til ballongen, i og med at den stod stille mot taket og vi kjørte 
rullefortau, men fra vårt referansesystem var det ballongen som kom, og oss som satt stille. Så det så. 
 
Ballongen ble promte kapret av Knut Auvor, som benyttet anledningen til å forankre den til seg selv, og 
dermed gjøre den stasjonær i forhold til vårt referansesystem. Deretter gjorde han flere iherdige 
forsøk på å kaste den på diverse av de fremmøtte, men disse feilet i stor grad på grunn av de tidligere 
nevnte oppdriftsegenskapene til helium. Kort tid etter gjorde også den stemningsfremmende effekten 
seg gjeldende, og Maria bestemte seg for å invitere alle på dessert hos Knut Auvor. Både Knut Auvor og 
omkring ti av de øvrige fremmøtte syntes det hørtes ut som en god plan, og en folkeforflytning til Moholt 
ble forsøkt iverksatt.  
 
Etter en del dikkedarier og avkjørsler som ble forbigått i stillhet, befant man seg på Moholt. Maria hadde 
syklet i forveien med felles ervervede midler og investert i ymse sorter pudding og is, samt instant kaffe 
til de trengende. Indisk Chai, en melk- og tebasert substans, ble også fremskaffet og fordelt mellom 
strategisk utvalgte fremmøtte (altså de som ville smake). Når alle etter hvert hadde fått dosen sin og vel 
så det med sukker, tok Knut Auvor frem en stor pose ristede solsikkefrø, komplett med skall, som var 
spesifikt innkjøpt i Tyrkia for et helt annet formål. Den salte ristesmaken falt i smak blant forsamlingen, 
og diverse metoder for effektiv åpning av frøbelger ble utprøvet. Ingebjørg, verdensvant som hun er, 
fikk fort dreisen på dette og knasket i seg solsikkefrø i en radig fart. 
 
Tiden gikk, og kvelden var ikke lenger ung. Enkelte fremmøtte, samt husverten, kom plutselig på at de 
skulle tidlig opp neste dag. Det ble derfor fremsagt benkeforslag fra ymse hold om å avslutte kalaset og 
dra hjem og sove, til tross for at det var mer igjen å spise. Forslaget ble enstemming vedtatt, og det 
resterende matlageret ble donert til etablissementet før gjestene promenerte hjem.  
 
Alle var enige om at det hadde vært en fin kveld. 
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STÆA har fått ny logo! 
 
På årsmøtet ble det etter diverse diskusjoner og avstemninger vedtatt en ny logo for STÆA (jf 
årsmøteprotokollen). Logoen er en kombinasjon av to forslag, utarbeidet av Marit Blokkum og 
Maren Jønland. Oppgaven ved å sette de to logoene sammen ble utført av STÆAs styre, og 
resultatet er nå kommet på trykk i ÆN☺ 
 
Styret vil gjerne ha tilbakemeldinger på sammensettingen. Kommentarer sendes til 
petterth@stud.ntnu.no innen 1. desember.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sett og hørt 
• Jan Egil og Bodil gifta seg i Lånke kirke, 16. juni – en lykkelig 

forening mellom Nord- og Sør-Trøndelag. Sladderspalten gratulerer. 
På bryllupsbildene kan man også se parets to døtre: Ingeborg og 
Berit. Ytterligere familieforøkelse er dessuten på gang:) 

• Leder-Petter har brukt sommeren til å forlove seg med sin Marte. 
Sladderspalten venter i spenning på oppfølgeren! 

• Jan Helge har flytta til Oslo for å ta del i felles verdiskapning for 
fedrelandet. Har han blitt slukt av ”arbeidslivet” – har han overlevd? 

• Gustav bekrefter at Jan Helge har det bra i Oslo. 
• Redaksjonen brukte ca halvparten av tiden på skrivekvelden på å 

analysere hverandres personligheter. Hvorfor denne interesse for 
hverandre? 

• UKA er over, og STÆA har representert på et bredt utvalg av 
konserter og andre fester. 

• Noen i STÆA sender flere meldinger til hverandre enn andre. 
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EN LITEN HUSKELISTE… 
• Kom på julegrøt 9. desember! Sett av datoen i dag:) 
• Bli med å arrangere nattvolleyballturnering i februar! Jo flere alumner, jo 

bedre. 
• Send gjerne bidra til neste ÆN til kirstr@stud.ntnu.no 
 

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

PETTER SMARTS LURE HJØRNE: LØSNING PÅ FORRIGE NUMMERS KONKURRANSE! 
 
Denne oppgaven var litt vrien, men ikke umulig... 
Her kommer løsningen med forklaringer: 
 
Første oppgave: 
1 Holder hus mellom vår kjære grunnlegger og hans kone 
 
Om du ser på kartet over trondheim finner du Olav Trygvassons gate og Dronningens gate.  
Mellom dem finner du Thomas Angels gate. 
Riktig svar i første linje er altså Thomas Angel 
 
Andre oppgave: 
2 Både for Kark og hans hans Jarl stoppet ferden her 
 
I følge mine kilder ble både Kark og Håkon Jarls hoder plassert på stolper på Munkholmen. 
Riktig svar i første linje er altså Munkholmen 
 
Tredje oppgave: 
3 En ganske forsoffen type 
 
En ganske forsoffen type er rett og slett loslitt i følge adressa. 
Riktig svar i første linje er altså loslitt 
 
Fjerde oppgave: 
4 63.43 / 10.39 : 1930 
 
63.43 / 10.39 er lengde og bredde gradene til Trondheim. Og i 1930 het byen Nidaros 
 
Riktig svar i første linje er altså Nidaros 
 
Dermed får vi løsnings ordet :TMLN 
 
Men for å få riktig løsningsord er det viktig å løse hintet:'wbeqåaq, oehx ebggerggra' 
Ved å bruke rot13 (bytte om alle bokstavene med sine motsatte i det engelske alfabetet  
(var ganske mye diskutert på mailing lista like før oppgava ble lagd)) får vi:'jordånd,  
bruk rottretten' 
 
Ergo blir løsnings ordet: _GNOM 
 
Som dere ser var dette en Trønder quiz, men vinneren ble Thor Grosås som hadde to rette!  
(Det var forresten to mer enn noen andre.) 
Derfor må jeg si at jeg er litt skuffa over at en Akershusing kjenner Trøndelag bedre enn  
den jevne trønder, men men...  


