NOVISCHSCHEMA VT 2022
ÄRADE NOVISCHER!

En fantastisk tid väntar er på juristprogrammet i Lund. Självklart finns det ingetbättre
sätt att börja den på, än med en Olympisk Novischperiod som kommer sakna motstycke
i de lundensiska äventyren. Här presenteras vårens aktiviteter och festligheter i stora
drag. Detaljerna kommer senare. Ni håller detta schema i era händer av den enkla
anledningen att ni är fantastiska som lyckats bli antagna till juristprogrammet i Lund. Ni
är helt fenomenala och minst sagt otroligt efterlängtade!
__________________________________________________________________
Onsdag 12 januari
09:45-15:00 (..) Inskrivning, fakultetshälsning och introduktion, Juridiska fakulteten
(OBS! Exakt tid för inskrivning finns på fakultetens hemsida: www.jur.lu.se)
En första introduktion till juristprogrammet, Juridiska Fakulteten och Juridiska Föreningen (JF).
Efteråt lotsas ni till föreningens lokaler där det kommer att bjudas på fika. För de som behöver
hjälp med Studentlundsmedlemskap och utskrift av betalintyg finns det tillfälle till det under
fikan. Detta går även att få fram i Studenkortets app kort efter inbetalningen till Studentlund.
18:00 (..) Fadderkväll, vi möts vid fontänen i Lundagård
Det är dags för att fira att novischperioden äntligen har börjat! Vi samlas i Lundagård, där ni
med pompa och ståt förenas med er novischgrupp! Sedan kommer ni följa med era faddrar för
vidare aktiviteter…

__________________________________________________________________
Torsdag 13 januari
18:00-21:00 (..) Mischamingel
(OBS! Exakt tid får ni senare då ni kommer att gå gruppvis i omgångar)
Idag går JF:s berömda Mischamingel av stapeln. Minglet inleds med en presentation av JF och
våra huvudsponsorer. JF är en mångsidig förening och det finns garanterat något för alla att
engagera sig i. Här är en riktigt bra chans att lära känna JF och förstå sig på verksamheten!
18:00 (..) Fadderkväll med spex
Innan eller efter minglet kommer ni tillsammans att bege er hem till en av era faddrar. Där väntas
spexiga förberedelser inför lördagens uppdragslekar och vad som komma skall i kampen om den
ärofyllda titeln Årets SmåJur! Detta vill ni inte missa!
__________________________________________________________________
Fredag 14 januari
18:00 (..) Pubkväll, Hallands Nation
Äntligen fredag och kvällen till ära blir det pub! Detta är ett superbra tillfälle att över en läskande
dryck mingla med era nya kursare och lära känna era förmän och faddrar. Detaljer om detta
kommer att komma separat från era faddrar.
__________________________________________________________________
Lördag 15 januari
11:00 (..) Uppdragslekar, Stadsparken
Det har blivit dags för det första momentet i tävlingen om att bli Årets SmåJur! I vår fina stad
finns ett antal stationer utplacerade, representerade av våra lysande utskott. Er utmaning är att
utföra så många utskottsuppdrag som möjligt, så bra som möjligt. Utöver egenskaper som
kvickhet, mod och kämparglöd kommer ni även att ha nytta av uppvär mda (läs: uthålliga)
stämband, samt gott lokalsinne. Besitter ni inte dessa egenskaper innan uppdragslekarna,
kommer ni definitivt ha fått en riktig chans att utveckla dem under dagen. Ryktet säger att de två
bästa novischgrupperna får ett pris... Må bästa grupp vinna!
ca. 18:00 (..) Fadderkväll FF
Lekarna beräknas pågå till klockan 17:00. Därefter maximeras gemenskapen och
sammanhållningen inom novischgruppen genom att faddrarna arrangerar kvällens aktivitet. Ni
kommer utmanas rejält under novischperioden men ikväll är det ni som utmanar faddrarna!
________________________________________________________________
Söndag 16 januari

12:00 (..) Poängjakten släpps
Efter en vecka fyllt av nya intryck och miljöer har det äntligen blivit dags att släppa poängjakten
2020. Vilken grupp kommer avklara alla uppdragen så snabbt som möjligt? Vem kommer behöva
doppa huvudet i ökända sjøn-sjøn? Och vem är allra bäst på att fjäska för förmännen? Låt
poängjakten BÖRJA!
__________________________________________________________________
Måndag 17 januari
21:00 (..) Spökbollsturnering med Idrottsutskottet, Bollhuset, storgrupp B
Idag går den berömda spökbollsturneringen av stapeln tillsammans med JF:s starkaste utskott Idrottsutskottet. Snabb, långsam, proffs eller nybörjare spelar ingen roll, alla kan vara med! Här
finns det chans att plocka poäng och ha en rolig stund med dina vänner. Mer information
kommer.
__________________________________________________________________
Tisdag 18 januari
17:30 (..) Cykelfest
Lillfredag och det är dags att höja stämningen! Vad passar inte då bättre än en cykelfest med
faddergruppen? Ta er runt inom gruppen, gärna på cykel, ett populärt fordon bland studenter.
Faddrarna återkommer med hur detta ska gå till!
__________________________________________________________________
Onsdag 19 januari
19:00 (..) Ar̈ tsoppesittning med sångboksinsjungning, JF, storgrupp A
Ärtsoppesittningen är en av JF:s äldsta traditioner. Här får du äta ärtsoppa, dricka punsch och
lära dig klassiska Lunda- och juristvisor från JF:s egen sångbok. Det är en skola i konsten att föra
sig på en lite finare sittning, som exempelvis den storslagna Novischfesten. Sittningen är helt
gratis, men notera att anmälan är bindande. Formulär för anmälan dyker upp på
Novischutskottets facebook. Detta är något ni inte vill missa, tro oss!
Klädsel: Bruten kavaj
19:00 (..) Planeringskväll, storgrupp C
Det har blivit dags för planeringskväll tillsammans med faddrarna. Ikväll ska ni bestämma
gruppoutfits för temasittningarna, bestämma vem som gör vilka uppdrag till poängjakten och
hur just er förfest till förfestkampen ska bli den allra bästa. Information kommer från era faddrar
om när, var och hur.
__________________________________________________________________
Torsdag 20 januari

19:00 (..) Ar̈ tsoppesittning med sångboksinsjungning, JF, storgrupp B
Ärtsoppesittningen är en av JF:s äldsta traditioner. Här får du äta ärtsoppa, dricka punsch och
lära dig klassiska Lunda- och juristvisor från JF:s egen sångbok. Det är en skola i konsten att föra
sig på en lite finare sittning, som exempelvis den storslagna Novischfesten. Sittningen är helt
gratis, men notera att anmälan är bindande. Formulär för anmälan dyker upp på
Novischutskottets facebook. Detta är något ni inte vill missa, tro oss!
Klädsel: Bruten kavaj
19:00 (..) Planeringskväll, storgrupp A
Det har blivit dags för planeringskväll tillsammans med faddrarna. Ikväll ska ni bestämma
gruppoutfits för temasittningarna, bestämma vem som gör vilka uppdrag till poängjakten och
hur just er förfest till förfestkampen ska bli den allra bästa. Information kommer från era faddrar
om när, var och hur.
__________________________________________________________________
Fredag 21 januari
19:00 (..) Ar̈ tsoppesittning med sångboksinsjungning, JF, grupp C
Ärtsoppesittningen är en av JF:s äldsta traditioner. Här får du äta ärtsoppa, dricka punsch och
lära dig klassiska Lunda- och juristvisor från JF:s egen sångbok. Det är en skola i konsten att föra
sig på en lite finare sittning, som exempelvis den storslagna Novischfesten. Sittningen är helt
gratis, men notera att anmälan är bindande. Formulär för anmälan dyker upp på
Novischutskottets facebook. Detta är något ni inte vill missa, tro oss!
Klädsel: Bruten kavaj
19:00 (..) Planeringskväll, storgrupp B
Det har blivit dags för planeringskväll tillsammans med faddrarna. Ikväll ska ni bestämma
gruppoutfits för temasittningarna, bestämma vem som gör vilka uppdrag till poängjakten och
hur just er förfest till förfestkampen ska bli den allra bästa. Information kommer från era faddrar
om när, var och hur.
__________________________________________________________________
Lördag 22 januari
12:30 (..) SmåJurs-Kampen, Stadsparken
Tiden är inne för Novischperiodens största tävling hittills. Spänningen stiger och allt kan
fortfarande hända. Nu krävs ert skarpaste sinne, en bländande kreativitet och en sällan skådad
samarbetsför måga. Ta chansen och gläns i denna rafflande uppgörelse kallad SmåJurs-Kampen,
som spelar en definitiv roll i korandet av Årets SmåJur. Mer information kommer.

19:00 (..) Temasittning, Västgöta Nation
Novischperiodens första temasittning hålls traditionsenligt på nation. Det är dags att gå ALL IN
med kreativa outfits, skönsång och enorm PEPP som kommer att gå hem hos för männen och ge
rikligt med poäng till kampen om Årets SmåJur.Glöm inte att ta med legitimation och bevis på
ditt medlemsskap i Studentlund!Det är viktigt att ni under veckan anmäler er och betalar genom
formuläret som dyker upp på Novischutskottets facebook!
__________________________________________________________________
Söndag 23 januari
11:30 (..) Brunch
Efter en hektiskt vecka fyllt av både ärtsoppesittning och temasittning så är det lättförtjänt att få
avnjuta en brunch i er storgrupp med köksmästeriet på JF! Mer info kommer gällande exakta
tider.
__________________________________________________________________
Måndag 24 januari
12:00 (.) Lunch med Näringslivsutskottet & Setterwalls, JF
Koppla av och lämna lunchlådan hemma! Ta med dig ditt bästa humör och passa på att mingla
järnet med Näringslivsutskottet och den affärsjuridiska byrån Setterwalls. Det kommer bjudas på
en lättare lunch samt en presentation av Setterwalls.
21:00 (..) Spökbollsturnering med Idrottsutskottet, Bollhuset, storgrupp A
Idag går den berömda spökbollsturneringen av stapeln tillsammans med JF:s starkaste utskott Idrottsutskottet. Snabb, långsam, proffs eller nybörjare spelar ingen roll, alla kan vara med! Här
finns det chans att plocka poäng och ha en rolig stund med dina vänner. Mer information
kommer.
__________________________________________________________________
Torsdag 27 januari
21:00 (..) Spökbollsturnering med Idrottsutskottet, Bollhuset, storgrupp C
Idag går den berömda spökbollsturneringen av stapeln tillsammans med JF:s starkaste utskott Idrottsutskottet. Snabb, långsam, proffs eller nybörjare spelar ingen roll, alla kan vara med! Här
finns det chans att plocka poäng och ha en rolig stund med dina vänner. Mer information
kommer.
__________________________________________________________________
Fredag 28 januari
19:00 (..) Temasittning, Okänd Nation

Novischperiodens andra temasittning hålls traditionsenligt på nation. Det är dags att gå ALL IN
med kreativa outfits, skönsång och enorm PEPP som kommer att gå hem hos för männen och ge
rikligt med poäng till kampen om Årets SmåJur.Glöm inte att ta med legitimation och bevis på
ditt medlemsskap i Studentlund!Det är viktigt att ni under veckan anmäler er och betalar genom
formuläret som dyker upp på Novischutskottets facebook!
__________________________________________________________________
Lördag 29 januari
19.00 (..) Förfest med förmännen
Ikväll är det dags för en festlig utmaning, nämligen Förfest med förmännen! Styr den bästa
förfesten ni kan tänka er. Under kvällen åker förmännen runt till alla grupper i jakten på att hitta
den roligaste förfesten. Låt slaget om den BÄSTA FÖRFESTEN börja!
__________________________________________________________________
Söndag 30 januari
18:00 (..) Myskväll
Nu har ni tagit er igenom hektiska tre veckor och vad sägs om att avlusta veckan med myskväll
med faddergruppen. Kanske det blir en film, eller vad sägs som monopol. Hur ni väljer att
spendera kvällen är upp till er.
23:59 (..) Deadline för poängjaktsfilmen!
Sista dagen att checka av utmaningar till poängjakten - kötta, skynda, hetsa! Filmen ska också
göras, ett hett tips är att inte börja 23:45.. ;)!
__________________________________________________________________
Måndag 31 januari
19:00 På Styret , JF, storgrupp A
Dags att gnugga geniknölarna! JF:s egna Kulturutskott har knåpat ihop ett klurigt quiz för er att
ta del av. Besvara frågorna tillsammans samtidigt som ni njuter av god dryck. Finns det ett bättre
inlärningssätt?
18:00 (..) Filmvisning, Pufendorfsalen, storgrupp B
Ikväll är vi alla team-mates och glömmer allt vad rivalitet heter. Denna tisdag tar vi på oss våra
gosigaste tröjor och förenas i en ordentlig gruppkram! Varmt välkomna till ett skönt häng och en
visning av era unika novischfilmer.
Efter film och mingel beger vi oss gemensamt ut till Lundagård. Detta vill ingen missa!

__________________________________________________________________
Tisdag 1 februari
19:00 På Styret, JF, storgrupp B
Dags att gnugga geniknölarna! JF:s egna Kulturutskott har varit med och knåpat ihop ett klurigt
quiz för er att ta del av. Besvara frågorna tillsammans samtidigt som ni njuter av god dryck. Finns
det ett bättre inlärningssätt?
18:00 (..) Filmvisning, Pufendorfsalen, storgrupp C
Ikväll är vi alla team-mates och glömmer allt vad rivalitet heter. Denna tisdag tar vi på oss våra
gosigaste tröjor och förenas i en ordentlig gruppkram! Varmt välkomna till ett skönt häng och en
visning av era unika novischfilmer.
Efter film och mingel beger vi oss gemensamt ut till Lundagård. Detta vill ingen missa!
__________________________________________________________________
Onsdag 2 februari
19:00 På Styret, JF, storgrupp C
Dags att gnugga geniknölarna! JF:s egna Kulturutskott har varit med och knåpat ihop ett klurigt
quiz för er att ta del av. Besvara frågorna tillsammans samtidigt som ni njuter av god dryck. Finns
det ett bättre inlärningssätt?
18:00 (..) Filmvisning, Pufendorfsalen, storgrupp A
Ikväll är vi alla team-mates och glömmer allt vad rivalitet heter. Denna tisdag tar vi på oss våra
gosigaste tröjor och förenas i en ordentlig gruppkram! Varmt välkomna till ett skönt häng och en
visning av era unika novischfilmer.
Efter film och mingel beger vi oss gemensamt ut till Lundagård. Detta vill ingen missa!
__________________________________________________________________
Fredag 4 februari
18:30 (..) Novischfesten på AF-borgen
Som en färgsprakande final kommer Novischfesten att avsluta en fantastisk novischperiod med
en fullkomligt explosionsartad finsittning! I AF-Borgen sätter vi oss sida vid sida (med lagom
avstånd) med kursare, äldre studenter och Inspectorer för att fira det faktum att ni novischer
efter denna kväll erhåller titeln JurStud samt för att kungöra vilka vinnarna av titeln Årets SmåJur
är. Glöm inte att ta med legitimation och utskrift från Studentlund! Hoppas ni är taggade
för detta blir en kväll ni ALDRIG kommer glömma!

Klädsel: Mörk kostym/klänning.
__________________________________________________________________
Sammanfattningsvis...
Undrar du vad prickarna inom parentes ”(..)” betyder? De talar om att du ska infinna dig vid den
utsatta tidpunkten. Här gäller alltså inte akademisk kvart/dubbelkvart. En prick tar bort en kvart.
Legitimation och betalintyg på betalt medlemskap i Studentlund ska ALLTIDvara med när vi
går till JF eller nation. För er som studerat tidigare går det givetvis bra med giltig
studentlegitimation och vanlig legitimation.
För att få delta i aktiviteter krävs det att man är medlem i Juridiska Föreningen och Studentlund.
Har du studerat i Lund tidigare och således varit medlem i en annan kår, behöver du byta till
Juridiska Föreningen. Du kan alltså inte vara medlem i ett annat programs kår när du läser
juristprogrammet, som tillhör kåren Juridiska Föreningen. Ändra genom att maila vice@jf.se, så
hjälper vårt fantastiska presidium dig att lösa detta.
Laganda, kreativitet och fyndiga sånger ger din novischgrupp poäng vid tävlingsmomenten.
Eventuella schemaändringar, olika teman, anmälningsformulär och annan användbar information
läg gs upp efterhand på Novischutskottets facebook-sida, som finns länkad längst ner i brevet. Ha
för vana att kolla varje dag så går du inte miste om senaste nytt! Se även till att gilla Juridska
Föreningens facebook-sida, facebook.com/JFiLund för info om medlemskap, boende och annat som
är bra att veta!

Läg g in våra och era faddrars nummer så snart ni fått träffa dem, så att ni kan nå oss om ni har
några frågor. Alla frågor är välkomna!
Efter att ni läst detta så hoppas vi att ni är peppade och redo för en oförglömlig novischperiod.
Vi lovar att det finns aktiviteter som du kommer att tycka är roliga, oavsett vem du är. Vi är
grymt taggade på att få välkomna er till juristprogrammet i Lund, Sveriges roligaste och absolut
bästa program!
Varmt välkomna till JF och Lund!
Lovisa Henriksson
Novischför man
076 - 027 62 77

Lucas Chojnacki Berglund
Novischförman
072 - 252 71 02

novisch@jf.se
www.facebook.com/Novisch
www.instagram.com/novischjflund/

