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nsparquen 202~

Basta starten pa din studietid ...
... far du genom att delta i Insparquen!
Naturvetenskapliga Foreningen (NF)
bjuder in till en studiestartfull av skoj och
gemenskap. Under tre veckor valkomnar vi
nya naturvetarstudenter till lekar, tavlingar,
forelasningar, pubar och annat kul som ger
vanner och minnen for livet.
Under Insparquen far du som student
mojlighet att Iara kanna andra nya
studenter (yngel) och aldre studenter
(grodor), samtidigt som du introduceras till
den aktivitet som sker i foreningen resten av
lasaret. Insparquen ar frivillig och
naturligtvis helt fri fran pennalism, hets,
alkoholtvang och fornedring.
Hoppas vi ses!

Naturvetenskapliga Foreningen
ar en fakultetsforening som drivs
ideellt av oss studenter. Du hittar oss i
Greens villa (Grona villan), centralt pa
universitetsomradet. De flesta dagar i
veckan hander det nagot kul dar. Dar
gar det aven utmarkt att varma din
matlada, sitta och plugga, eller umgas
med dina vanner och kursare.

Var verksamhet
Torsdagspubar: varje torsdag mellan 17-23. Billig
mat och dryck och trevlig stamning. Medlemskap i
NF, eller en kompis med medlemskap kravs for att
komma in.
Sittningar: trcvliga middagar med myckct sang.
Vissa sittningar ar oppna for alla, medan andra
enbart ar for aktiva i klubbmasteriet.
Spex: studentteater med inslag av improvisation
och sang. Naturvetarspexet satter (oftast) upp ett
spex per ar. Det senaste spexet var "Mary Anning",
under varterminen 2022.
ldrott och lek: under aret anordnar klubben Offside
olika idrottsaktiviteter for studenter. Offside har
bland annat klattrat, simmat, akt skridskor, cyklat
och mycket mer.
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Bryggning: dryckesintresserade inom foreningen
brygger med jamna mellanrum egen 61 ( och ibland
annat) och anordnar da och da dryckesprovningar.
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Pyssel: en klubb for de som ar intresserade av olika
slags pyssel, som att sy, mala, virka, sticka och mer.
Spel: schackklubben traffas samtidigt som den
extema klubben speleriet (som kor olika bradspel,
TV-spel, och rollspel), och ovar sina schack-skills
pa Grona Villan
Ar det nagot du ar extra intresserad av ar det
latt att skapa en klubb for det inom NF.
Fantasin satter granserna! :)
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Den Lysande Insparquen 022
Mandag22/8

12:00 Naturvetenskapliga Foreningen bjuder
pa lunch utanfor Grona Villan!
13:00 Lara-kanna-aktiviteter och mingel med
Insparquens vanner

Tisdag 23/8

10:00 iNFo-dagen
Insparquen borjar! Har far du all information
for din tid pa Stockholms Universitet och NF.
Horsal 2 i Sodra huset
12:00 Lunch utanfor Grona Villan
13:00 Cirkellekar
Traffa och ha roligt med NFs sektioner och
klubbar pa angen
16:00 Lysande pub
At och drick gott med nya vanner pa Grona
Villan

Onsdag 24/8

14:00 Gemmas olympiad
Tavla med din linje i den klassiska
olympiaden
16:00 Anteres skymningsfest
Sjung, dansa och grilla med Staben. Kanske
mala en flagga till din linje
20:00 Skogsgeneral
Folj ljuset till seger, men se upp for vad som
gommer sig i morkret

Torsdag 25/8

12:30 Rolig forelasning i stresshantering i
G-salen
14:00 Kuipers trampbatspolo
Trampa, simma eller heja med din linje till
seger! Glom inte badklader och skor!
17:00 Stralande pub
Varje torsdag halls <let pub pa Grona Villan,
kom och upplev din forsta torsdagspub!

Fredag 26/8

13:00 Minus stadskamp
Tavla och utforska Stockholms mest lysande
platser
17:00 Pubrunda
Halsa pa andra foreningar pa campus!
Nattqlubb halls pa Grona Villan

Lordag 27/8

17:00 Forkoret
Lar er hur en sittning pa NF gar till
18:00 General Lumens Insparquesfest
Ga pa er forsta sittning med din linje och
dansa med Staben tills solen gar upp!

Mandag29/8

16:30 Aktivitet med NFs styrelse
Lar kanna foreningens styrelse i rolig
aktivitet

Tisdag 30/8

17:00 Hattverkstad
Till kvallens sittning kravs stralande
huvudbonader!
18:00 Hattifnattsittningen
Insparquens andra, och mest hattiga,
sittning

Onsdag 31/8

17:00 Tvarvetartavling
Sla ihop era kloka huvuden sa <let
gnistrar nar era naturvetenskapliga
kunskaper satts pa prov
18:00 Pizza- och filmkvall pa Grona
Villan

Torsdag 1/9

15:00 Pluggeftermiddag pa Grona Villan
Fa hjalp med plugget av aldre studenter
17:00 Skimrande pub
Korn och sjung dina favoritsanger pa
denna karaoke-pub!

Lordag 3/9

9:00 Hemliga He/gen
En heldagsaktivitet i skogen i norra
Stockholm med frivillig overnattning

Mandag5/9

16:30 Dryckesprovning med
Bryggeriet
Smaka pa en god dryck eller tva
tillsammans med klubben Bryggeriet

Tisdag 6/9

16:30 Idrottsaktivitet med Offside
Lek och ha skoj med klubben Offside
17:00 Spelkvall med Speleriet och
Schackklubben
Korn och spela roliga sallskapsspel
pa Grona Villan! Foreningens
Schackklubb lar er garna ett coolt
drag eller tva

Onsdag 7/9

16:30 Hang med Naturvetarspexet
Prova pa att spexa med
N aturvetarspexet pa Grona Villan.
Kanske far ni Iara er ett och annat om
Mary Anning

Torsdag 8/9

15:00 Pluggeftermiddag pa Grona
Villan
17:00 KraM-pub med Klubbmasteriet
Detar klubbmasteriet som haller i
alla torsdagspubar. Hjalp dem att fa
en lysande start pa pubsasongen !

Lordag 10/9
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18:00 Xenopus Gasque
Insparquen drar mot sitt slut och
metamorfosens tid ar inne! Korn pa
arets storsta fest och jubileumsgasque ! Fa svar pa gatan om
Staben...

Sondag4/9

Sondag 11/9

Hemfiird fran Hemliga Helgen

11:00 Brunch pa Grona villan
Korn och mys med Staben en sista
gang <3

