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Hej!
Hej, välkomna! Jag är tillbaka!
För er som inte känner till denna gamla (inte så gammal) tös så heter jag Sarah, går i franska fyran och
gör Drömmen för ANDRA gången! 2018 var jag Chefredaktör för Drömmen första gången tillsammans
med en helt fantastisk redaktion. Nu har jag fått förfrågan att hjälpa till och skapa Drömmen igen, vilket
jag såklart gör mer än gärna. Denna vända har jag en till hälften ny och hälften gammal redaktion och
jag måste säga att de är magiska. Om jag ska vara ärlig, innan vi drog igång och rekryterade redaktionen, tänkte jag att detta bara skulle va en kul grej och vi får se hur bra det blir, om det ens blir. Förra
gången blev det ju ganska bra ändå (säger hon trots att hon är självkritikernas kritiker). Men nu, med
den färdiga kopian framför mig, så kan jag inte vara nöjdare. Det blev ju bra och det var ju roligt!
Jag satt och funderade på om jag skulle ta upp ni-vet-vad här i min ledare, det är det enda vi läser och
pratar om men det går heller inte att ignorera. Året som gått har varit otroligt utmanande för oss alla,
jobbigare för vissa än för andra. Nära och kära har lämnat oss, vi har inte fått träffa våra gamla hjärtan,
ja ni vet naturligtvis allt redan. Den märkligaste av situationer och vi är mitt i den. Jag har en känsla,
vilket jag vet är helt fel men ändå inte kan sudda bort, att den 1:e januari, efter att bakfyllan har lagt
sig, är allt återställt. Ni-vet-vad är borta och livet är EXAKT som det var innan. Så blir det väl inte, jo i
en drömvärld kanske, men ljusare tider väntar på oss. I dessa konstiga juletider, kom ihåg att kontakta
någon en extra gång, fråga hur de mår en extra gång och visa att ni verkligen bryr er.
Drömmen i år ser lite annorlunda ut, det är nämligen så att vi har slopat det fysiska tidningsformatet
och vi finns nu endast online. Jo det är sant, för vi här på Drömmen HQ, tänker vi framåt och vi gör det
för er och era barn.
Vi har massa fantastiskt för er att läsa under julledigheterna. Ni som var stora Elias-fans sist behöver
inte oroa er, han är vid min sida även denna gång. Och JA han har såklart studerat himlakropparnas
rörelser och ställningar otroligt noga och dragit slutsatser om våra öden. Henrik Nehler har skickat en
hälsning till alla oss studenter, ni kan läsa när redax testade Zoom AW och en massa massa mer. Så
kära Drömmare (har hon precis döpt sina fans?!) era liv har precis blivit snäppet bättre. Vi är här för er
i dessa svåra tider; er kurator i krisen, frälsaren i farten, drömmen ni aldrig vill glömma. Varsågod och
njut.
Från oss alla i redax till alla er Drömmare: God jul och gott nytt år!
With Love
Sarah Larsson
Chefredaktör Drömmen 20/21
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StudentensJul
Mörkret är kommen till vår stad,
kölden biter på oss alla.
Trädet ej längre klätt i blad;
även de känna sig kalla.
Men det finns en, som frusen är;
frusen som ingen annan här.
Studenten, med cykeln i högsta hugg,
som ej råd med sockor hade.
Kvar av CSN finns inte ett dugg.
“Men snälla, när är jag framme?”
Frusna fötter och frusna tår:
“Kommer jag klara ännu ett år?”
Inget skoj för att hämma stressen,
kravall och sittning inställd.
Svårt att ej bli något ledsen,
då U:n sprider sig som löpeld.
Omtenta hit, omtenta dit:
“Jag som pluggat med största flit”
Studenten drömma sig bort,
till forna julars julefröjd.
Julklapp och julmat, ack så flott,
livet var på sin högsta höjd.
Ur drömmen Studenten falla,
landar hårt i kalla Valla.
Men det finns det som värmer,
då som hårdast kölden biter.
Fint sällskap med kära vänner,
tid spenderad med favoriter.
En kopp värmande fulevin,
ett riktigt lyckligt fyllesvin.

Dikt: Emilio Vascós
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krönika

Krisen och valet
Medellivskrisen känner vi till: en pappa som köper en motorcykel, en mamma som börjar på Zumba. Men något som
blivit ett allt vanligare samtalsämne i mina kretsar är kvartslivskrisen. Den livskris som vid första anblick känns falsk
men som kanske är det största trauma en nybliven vuxen
har. Det är den kris som brukar uppstå kring trean i gymnasiet och sedan stannar kvar ett tag. Vissa börjar plugga
direkt efter studenten och kommer över denna livströskel
ganska snabbt, medan andra står mellan gymnasium och
universitet länge. Allt för länge. Ibland i år. Man ställer sig
frågor som: vad vill jag plugga? vem vill jag vara? vart vill
jag? samtidigt som man är fast som timanställd på ett café
och hotas av uppsägning på grund av arbetsbrist.
Denna livskris är kanske starkare i år än någonsin tidigare.
Inga resor, inget jobb. Jag kan inte mer än tycka synd om
de stackars gymnasietreorna som inte kan skjuta upp ”det
stora livsvalet,” utan måste ta tag i livet direkt. De kan inte
gömma sig bakom en backpackresa i Asien, inte bakom
strökurser om oväsentligheter, inte heller bakom dåligt
betalda restaurangjobb. Jag kommer ihåg när jag som
nybliven gymansietrea fick läsa om ”kvartslivskrisen” och
tyckte att det lät som dumheter. Livet är väl en utmaning
ganska ofta, inte bara i sista terminen i trean? Men sen
mycket väl kom den, som under en natt. Stressen var ett
faktum. Jag ställde mig de frågor som förra årets treor
hade ställt sig själva året innan, och de frågor nästa års
treor lika väl kommer att ställa sig själva. Juridik? Kanske
Australien i tre månader? Naturtekniskt basår eller kanske
bara leva på föräldrarna ett år till? Handlingsförlamad som
jag var blev jag fast på helgjobbet som sedan blev min
heltida sysselsättning. Efter ett års intensivt grubblande
kom jag slutligen till ett livsval. Ett val som inte känns som
ett hundraprocentigt beslut.

Räknas det som ett livsavgörande val att välja ekonomi?
Är inte att välja ekonomi på universitetet lite som att välja
sam-sam på gymnasiet? Att bara prokrastinera ”det stora
valet”? Att skjuta fram frågan om vad man ska bli till senare. Till när man är mer livserfaren. Jo, så känns det nog.
Visst går det att krydda till programmet och lägga till en
språklig inriktning i tron om att det ska göra en speciell.
Men det går inte att komma ifrån att du är en ekonom.
Såklart är det inget fel med det. Det är säkert jättekul
med redovisning, men ett livsavgörande beslut skulle jag
inte argumentera för att det är. Inte på samma sätt som
läkarlinjen, civilingenjörsutbildningen eller kognitionsvetenskapsprogrammet är. De stackars treorna som nu
kliver ut i en vuxenvärld där det enda man kan göra är att
studera kommer nog göra som vi. De hade gärna velat åka
till Asien, gått en bartenderkurs på Mallis eller bara läsa
litteraturvetenskap en termin. De är precis som oss inte
redo att fatta ett beslut och kommer därför göra som oss;
välja mellanvägen. När denna pandemi är över tror jag
därför att vi kommer vara ett land fyllt med nyexaminerade
ekonomer som fortfarande inte svarat på frågan: vad jag
ska bli när jag blir stor.
Tycker du att jag har fel? Vet du vad du ska bli?
Hör av dig till mig på drommen@elin.se och berätta om
dina livsplaner!

Text: Dante Domäng
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Hej Paulina Hansson, berätta lite om dig själv och vad
Vad har varit den största utmaningen, givet en pandemi
TEAM dagarna är för något.
etc, i ditt arbete?
Hej Elias, Paulina heter jag och är inne på mitt fjärde år här
Största utmaningen har varit att skapa ett helt nytt koncept
på LiU. Just nu är jag något sentimental över att tiden här i
och inte ha några tydliga riktlinjer att följa. I min roll som
Linkan snart är över och att sista året på programmet inte rik- gruppledare för företagsgruppen var mitt mål självklart att
tigt blev som jag tänkt mig. Dock tack vare mitt engagemang göra studenter nöjda, men även att skapa ett erbjudande till
i TEAM har det varit full rulle och jag har haft möjligheten att företagen som de blev nöjda med.
hitta på massor av roligheter ändå. Vad TETiden
AM-dagarna är för något? Det är en av Sverige
Hur ser du på digitalisering inom ditt projektgick och resstörsta arbetsmarknadsmässor för civilekoområde och ELIN. Tror du att det kommer vara
triktionerna var kvar,
vilket
gjorde
att
vi
tänkte
nomer och industriellekonomistudenter. Vårt
bestående och/eller mer påtagligt även efter
om igen och omorganiserasyfte är att ge studenter möjlighet till ökad
pandemin?
de TEAM-kommittén för att
kontakt och kunskap om näringslivet.
förbereda oss för en digital I just TEAM-dagarnas fall är det fysiska mötet
mellan studenter och företag mycket uppskatmässa.
Hur startade arbetet kring TEAM i år och
tat. Dock tror jag att detta år bidragit till en störhur skiljer sig årets TEAM dagar från tidigare insikt, både bland företag och studenter, om
re år?
de stora möjligheterna som finns inom digitalisering. Därav
Vi startade arbetet likt ett vanligt år och hade massor av
är jag säker på att i framtiden, även om mässan hålls fysiskt,
roliga idéer för en fysisk mässa. Ett vanligt år har vi cirka 80 kommer det finnas flera digitala inslag på TEAM-dagarna än
stycken företag som ställer ut i C-huset och mässan pågår
förut.
under två dagar. Här får studenterna chans att mingla med företagsrepresentanter och bli inspirerade inför deras framtida Slutligen, vad var bäst med att engagera sig i TEAM?
karriär. Vi brukar även avsluta mässdagarna med en bankett Enkelt, få hänga med
för att tacka företagen och våra TEAM-värdar. När Covid:en
massvis av sköna
slog ner våra drömmar fick vi oss en rejäl utmaning. Vi dismänniskor
kuterade flertalet tillvägagångssätt för någon form av fysisk
i DreamTEAM <3
mässa ändå och höll hoppet uppe ett tag att den fysiska
mässan inte var ett minne blott. Tiden gick och restriktionerna
var kvar, vilket gjorde att vi tänkte om igen och omorganiserade TEAM-kommittén för att förbereda oss för en digital mässa.
Bland annat fick vi ihop ett kompetent IT-team som såg stora
möjligheter i digitaliseringen. Efter diskussion om olika koncept kom vi fram till att satsa på digitala kontaktsamtal och
event. Detta för att ge möjligheten till alla studenter, oavsett
årskurs, att komma i kontakt med företag.
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Recept

Halv åtta hos Lotta
Ärtsoppa och pannkakor får dig kanske inte att tänka på en lyxig fredagsmiddag, men det
ska vi ändra på! Sedan urminnes tider har ärtsoppa och pannkakor ätits på torsdagar i svenska
hushåll. Här kommer det i en ny tappning, något lyxigare och med en touch av Frankrike. Perfekt för en helgmeny, eller en prokrastinerande torsdag. Som grädden på moset har Drömmens egna sommelier tagit fram vinförslag till alla
tre rätterna. Självklart är menyn anpassad för en studentbudget och recepten är tänkt att mätta fyra magar. Bon ap!

Förrätt: Bubblig créme ninon

Tid: 15 minuter

Ärtsoppa var August Strindbergs favoriträtt och han kallade det till och
med för gudamat. Istället för att värma på en burk Soldatens ärtsoppa
med fläsk kommer nedan ett något lyxigare (men lika billigt) alternativ.
Torkade gula ärtor byts ut mot söta gröna ärtor och fläsket är utbytt
mot en skvätt bubbel. Fantastisk smakupplevelse utlovas.

Du behöver:
300 g frysta gröna ärtor
1 schalottenlök
5 dl grönsaksbuljong
3 dl vispgrädde
En skvätt citronsaft
Färsk persilja
Salt och peppar
Mousserande vin

Dryckesförslag: Ditt favoritbubbel i glaset och i soppan, varför inte liksom. Om du vill ha något budget så är Charles de Fère, artikelnummer:
7425, helt utmärkt.

Gör såhär:
Vispa hälften av grädden luftig och ställ åt sidan.
Finhacka löken och stek mjuk i en kastrull. Tillsätt
buljong, persilja, ärtor och resterande grädde. Låt
soppan koka upp och mixa sedan slät. Smaka av
med citron, salt och peppar.
Häll upp soppan i små skålar (eller koppar om du
inte har några små skålar), klicka på lite grädde och
toppa med bubbel. Ja, det låter galet. Men det är
otroligt gott. Tacka mig sen.
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Huvudrätt: Champignon bourguignon med potatispuré
Mustig och mumsig gryta som passar perfekt en mörk
vinterdag. Istället för med klassisk boeuf är det här en helt
vegetarisk variant med svamp. Serveras med gräddig potatispuré. Tips: ju längre grytan får koka desto godare. Man
ska aldrig ha bråttom i köket.

Efterrätt: Crêpe suzette
Varför göra det svårt för sig?Alla älskar pannkakor! Stek ett
gäng pannkakor och servera med en fräsch apelsinsås. Lika
billigt som det är gott.
Dryckesförslag: Här vill vi ha sött vin i glaset. Asti cinzano, eller ett vitt franskt dessertvin blir toppen. Nivole, en
moscato d’Asti, blir jättebra, artikelnummer: 7787.

Dryckesförslag: Rött vin, givetvis, satsa på att ha något
billigt i grytan och något finare i glaset. Testa Abbotts &
Delaunay artikelnummer: 2257.
Tid: 1,5 - 2 timmar
Du behöver:
Till bourguignon
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 palsternacka
1 stor morot
500 g blandad svamp
2 dl rödpang
7 dl svampbuljong
3 msk tomatpuré
3 lagerblad
Lite socker
En skvätt soja
Smör
Salt och peppar

Gör såhär:
Skölj och skär svampen i bitar
och torrstek tills all vätska är
borta. Tillsätt en generös klick
smör samt hackad lök, vitlök,
palsternacka och morot och
stek i några minuter. Tillsätt
övriga ingredienser. Låt koka i
minst en timme.
Koka under tiden potatisen tills
den blir riktigt mjuk. Mosa med
en ballongvisp och tillsätt en
sjuk mäng grädde och smör.
Salta efter tycke och smak.
Häll upp ett stort glas rödvin.
Servera. Njut. Varsågod.

Tid: 15 minuter
Du behöver:
12 pannkakor
2 apelsiner
50 g smör
1 dl socker

Till potatispurén
800 g mjölig potatis
Massa vispgrädde
En rejäl klick smör
Salt och peppar

Gör såhär:
Smält smör i en kastrull, tillsätt skalet från en apelsin,
saften ur båda samt socker. Koka tills såsen tjocknat och
karamelliserat.
Vik pannkakorna, lägg upp på tallrikar och häll över såsen. Om det blev vispad grädde över från förrätten passar
det utmärkt till pannkakorna.
Merci pour votre attention!
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Recept: Lotta Bennert
Dryckesförslag: Elias Eriksson
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Kära Sprekare & Rekare!
Vilket märkligt år vi har haft tillsamman på programmen i år.
Jag vill börja med att tacka för hur snabbt ni ställde om till
distansläge i våras. Det gick mycket fort, men från både läraroch studenthåll så gick omställningen till digital undervisning
bra. Min bild är att det är distanstentan som är den del av den
digitala omställningen som både studenter och lärare har haft
mest funderingar kring och som har skapat viss oro.

än vanligt när det är digitalt, det är svårare erhålla information
om kurser samt att flera studenter upplever att det har påverkat
måendet negativt.
Just nu har jag Styrarna i årskurs 4. Min bild är att ni lyckas samarbeta mycket bra med hjälp av digitala verktyg. Era presentationer samt de slutsatser som ni kommer fram till vid seminarierna
håller minst lika bra klass som vanligt. Dock har jag svårt att tro
att ni har det lika roligt som om det vore en campusbaserad kurs.
Mitt minne från alla case- och grupparbeten under min studiegång
är tyvärr inte så mycket av innehållet i alla kreativa rapporter som
vi författade. Vad jag minns med glädje är istället alla de timmar
som spenderandes på campus med fika och när vi diskuterade allt
mellan himmel och jord (och mellan varven lite caselösningar…).
Det är ju egentligen den här interaktionen som är universitetsstudier och den biten kan ju den digitala undervisningen aldrig riktigt
ersätta. LiU kommer nog fortsätta på den inslagna strategin, dvs
att vara ett Campus-universitet även efter pandemin. Vi bör dock
ta med oss lärdomar från det här året med distansundervisning
inför framtiden. Även i en Coronafri framtid så kanske vi behåller
vissa digitala inslag för att spetsa till vår campusbaserade strategi. Eller så kanske vi är så trötta på det digitala så att vi bara
vill vara tillsammans på campus hela tiden. Oavsett vilket så är
de intressant att veta vad ni tycker om distansundervisningen. Ni
som känner er manande får gärna svara kort på följande tre frågor
och maila era svar till mig.

Med tanke på allt jobb som fick läggas ner under våren från
både er och lärarna, så såg jag verkligen fram mot hösten. Då
skulle vi äntligen gå in i ett mer normalläge, eller åtminstone ett
så kallat hybridläge. Det var våra nya studenter som skulle prioriteras med undervisning på campus. Jag är oerhört tacksam
över att ni fixade en Nolle-p, med tanke rådande omständigheter, för våra nya nollor. Jag tror att det var otroligt viktigt att
årskurs 1 fick uppleva den roliga traditionen samt att ettorna
fick lära känna nya studiekamrater från hela landet. Årskurs 1
hann även med en hel del undervisning på campus. Jag tror att
dessa faktorer har varit viktiga för att ni nu orkar med studierna
när vi gradvis har gått över till allt mer undervisning på distans.
Mest synd tycker jag om årskurs 3. Rekarna har missat sin möjlighet att få åka utomlands. En möjlighet som jag vet att många
studenter har sett fram emot. Sprekarna har fått sina möjligheter att åka utomlands begränsade. Våren är fortfarande högst
osäker. Jag hoppas verkligen att så många av er som fortfarande
vill får möjlighet att komma iväg i vår. Vi får verkligen hoppas
att vi har en mer normal värld HT21. Då är det nämligen dags
för nuvarande årskurs 2 att ge sig iväg på sina utlandsstudier.
Världen behöver duktiga kvalitetsskapande LiU-ekonomer igen!

Vad fungerar riktigt bra med distansundervisning?
Vad fungerar allra sämst med distansundervisning?
Hur har ert mående påverkats av att allt mer undervisning sker på
distans?

Tack för att ni står ut med ensamheten som den sociala distanseringen medför, alla digitala föreläsningar och seminarier
som via ZOOM faktiskt blir tröttsammare än normalt samt att ni
har varit så pass förstående till den digitala omställningen. Jag
har fått indikationer från lärare, studenter och andra program
att distansundervisningen går hyfsat bra även under hösten. Ett
exempel är Socionomprogrammet som har skickat ut en enkät
till sina studenter om distansundervisning. Resultatet bekräftar
till viss del min bild. Studenterna tycker att studierna fungerar
ok, till och med bättre än väntat. Allt är dock inte bra, t ex så
upplevs det svårare att motivera sig själv, mycket tar längre tid

Vi får nog räkna med att undervisningen kommer vara på distans
även under en stor del av våren. Därmed så är det viktigt att ni
passar på att fira jul ordentligt, även om ni kanske gör det i lite
mindre sällskap än vanligt. Ni får ha det riktigt mysigt, äta gott
och ladda era batterier. På så sätt så kommer vi ha alla förutsättningar att även klara av den kommande digitala våren.
Till er alla från er programansvarig – ha nu en riktigt God
Jul!

Henrik
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frågor i Baljan (fast i zoom)

Klara Lennartsson

Maja Irstam

Tyska SPREK ettan

Beskriv dig själv med ett ord.
Glad!
Vad vill du bli när du blir stor?
Framgångsrik, lycklig och jobba med något inom
ekonomi.
Vad är ditt bästa tips för att göra tillvaron under pandemin uthärdlig?
Umgås med kompisar, försöka prata på Facetime
med familjen och hitta på saker.
Har du någon paradrätt i studentbudget du
kan rekommendera?
Karins lasagne toppat med extra ost, det är jättegott.
Vad är det första du kommer göra när allting
återgår till normalt igen?
Festa och vara med kompisar, det är det jag
saknar mest. Jag vill också utomlands och åka
skidor.

Engelska SPREK ettan

Beskriv dig själv med tre ord.
Oj! Extrovert, Kreativ och klumpig.
Om du fick åka vart du ville, vart skulle du
åka?
Jag skulle åka till Singapore. För att det är så
olikt vad vi är vana vid samtidigt som det är så
likt. Det är en bra balans.

Ivar Hof

Underfadder Spanska
SPREK

Beskriv dig själv med en mening!
Jag är en väldigt snäll och trevlig person.
Du var Underfadder, vad var det bästa med
årets n0lle-p?
Det bästa var att trots omständigheterna kunde
genomföra ett väldigt roligt nolle-p både för oss
faddrar och för er n0llor.

Vad är ditt roligaste minne?
Studenten. (Här måste jag som skribent ändå
glädjas åt detta då vi gick i samma klass och
därmed tog studenten samtidigt. Detta är ändå
ingen nepotistisk lagd intervju).
Varför Ekonomi?
Det är ett brett program, du kan göra lite vad du
vill efter examen.
Vad är det första du kommer göra när allting
återgår till normalt igen?
Jag kommer träffa mina kompisar och ha en trevlig hemmafest.

Vad är ditt bästa tips för att göra tillvaron
under pandemin uthärdlig?
Det är det jag försöker att lista ut. Men jag skulle
nog säga att hitta hobby, gå med i ett utskott.
Engagera dig! Gör någonting så att du inte bara
gör ingenting.
Har du någon paradrätt i studentbudget du
kan rekommendera?
Chili con carne med extra mycket bönor för att
hålla nere priset, samt chili flakes för att spicea
till tillvaron.
Vad är det första du ska göra när pandemin
är över?
Ekonomtorsdag på KK!
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kulturkoll

NIKIS KULTURKOLL!
Om du har en lång tågresa framför dig eller behöver bakgrundsljud till julstädningen, då är detta inslag skrivet just för dig. I
Nikis kulturkoll får du rekommendationer på allt från böcker som väcker en identitetskris till julalbum.
Skulle du undra vem jag är och vilka kriterier jag har för att få ge rekommendationer inom kultur så hänvisar jag er till min bästa vän
Sara. “Asså jag har aldrig träffat en person som på dygnets få 24 timmar lyckas konsumera så mycket populärkultur” (Sara, 2020, ej mutad).
Ska vi dra igång kanske?
Album: Merry Little Christmas
Svenska Albin Lee Meldau - Så Mycket Bättre
alumn, Grammisnominerad och en av Elton
Johns personliga favoritsvenskar - släppte 2019
en EP med julhits. Skivan Merry Little Christmas
kommer med sex stycken av dina absoluta
favoritjullåtar, till och med min favorit ”Blue
Christmas” får glänsa. Albins unika röst tar en
tillbaka till den där första gången man hörde ”I’ll
be home for christmas” på Mix Megapol, innan
den blev helt överspelad och du började åka bil i
tystnad istället.
(Skulle du fastna för Albin Lee Meldaus musik
och är nyfiken på vad mer han har att bjuda på
så rekommenderar jag hans 2018 album ”About
You”)
The Miseducation of Lauryn Hill, som (rättfärdigt) sitter på plats nummer 10 på Rolling
Stones lista av de 500 bästa albumen genom
tiderna, är min andra rekommendation. Letar du
efter ett album som kan agera bakgrundsmusik
där hemma under julstädningen? Det här är ditt
album. Behöver du auditiv terapi när du ligger på
rygg i din säng och stirrar upp i taket, bekväm i
din ensamhet? Miss Lauryn Hill har dig. För mig
är detta album en säker plats. För när vardagen
känns ur synk och mina rutiner faller samman så
vet jag att jag alltid kan komma tillbaka till The
Miseducation of Lauryn Hill och att den kommer
vara lika bra exakt varje gång.
(Psst! Är du nyfiken på vilka fler album som
kvalificerad för Rolling Stones ”The 500 Greatest
Albums of All Time”? Kolla in deras hemsida
www.rollingstone.com)

Podcast: P3 dokumentär

Oavsett om du är en rutinerad podcastlyssnare
eller om du precis börjat doppa tårna i Spotifys
podcast-listor, så är P3 Dokumentär ett solklart
alternativ. På P3 Dokumentärs spotifysida finns

det ca 410 avsnitt att välja mellan, allt från
misslyckade expeditioner och naturkatastrofer till
terrordåd och sjunkna fartyg. Om dessa ämnen
känns lite för tunga men du fortfarande vill lära dig
något nytt så finns alltid P3 musikdokumentär. Är du
nyfiken på hur Basshunter fick sin start eller vill veta
mer om inspirationen bakom Kanyes Graduation
album? P3 Musikdokumentär erbjuder 56 lärorika
avsnitt om dina favoritartister.
(Nikis topp 3 avsnitt av P3 Dokumentär: Lockerbieattentatet, Lewinskyaffären och Estoniakatastrofen)
Serie: Umberella Academy
När jag var 12 år var min favoritperson Gerard Way,
sångaren i My Chemical Romance. När jag var 15
var min favoritperson Gerard Way, soloartisten bakom albumet Hesitant Alien. Idag är jag 20 år och
min favoritperson är Gerard Way, författaren bakom
serietidningen och Netflixserien Umbrella Academy.
Med sina två (otroliga) säsonger och det absolut
starkaste soundtracket jag hört, är Umbrella Academy en av mina all-time favoritserier. Sju barn med
olika övernaturliga krafter adopteras av en miljardär
och blir tvungna att agera superhjältar, i vanlig
ordning så råkar de sätta igång världens undergång
och måste nu stoppa den.
(Jag skojar verkligen inte, soundtracket till denna
serie är utav världsklass och går på repeat på min
Spotify.)
Bok: Demian
När jag sökte positionen som skribent för Drömmen om Elin blev jag under min intervju frågad
vilken min favoritbok var. Det tog mig ingen tid alls
att svara, sen jag läste den för första gången har
Demian av Herman Hesse varit min solklara favorit.
Jag köpte boken Demian i en bokhandel i Florida
2016 för jag tyckte omslaget var fint och för att
James Franco hade skrivit förordet. Boken skrevs år
1919 och handlar om unga Emil Sinclair som lever
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i en ständig kamp mellan två världar: den ”goda”
världen hans föräldrar byggt runt honom och
den verkliga världen, den som unga Max Demian
introducerar för honom. Boken är perfekt för dig
som gillar att övertänka det du läst och ligga
vaken tills tre på morgonen med hjärnan fylld av
teorier. Jag rekommenderar den även för läsare
som min roomie Nico som är intresserad av Carl
Jungs psykologiska teorier. Det är en bok som
fortfarande håller upp 100 år efter att den först
publicerades och den lämnar min bokhylla minst
tre gånger per år.
(Boken finns tillgänglig som ljudbok på både
Storytel och Nextory.)
Film: Love Actually
Det här är lite pinsamt men jag såg den här filmen för första gången precis nu (30/11) enbart
för att jag behövde skriva detta kulturinslag till
Drömmen. Den enda julfilmen som jag faktiskt
sett är Grinchen, en klassiker i och för sig men
kanske inte rätt film att skriva om just här. Med
hjälp av några julfanatiker (Shoutout till Sarah,
Lotta och Lovisa) så tog jag tag i mitt liv och kollade på klassikern Love Actually. Vilken film! Jag
är nog den sista människan på planeten att se
den här filmen så jag behöver nog inte förklara
hur bra den är, men den är så bra som klyschiga
julfilmer kan bli! Han roliga från Mamma Mia,
gubben från Harry Potter, Mister Bean och en
av tjejerna från Pirates of the Caribbean är alla
med i Love Actually och det är faktiskt tillräckligt
anledning att kolla på den denna juletid.
Det var mina tips för den här gången! Om du
tog del av någon av rekommendationerna och
har tankar om de eller om du vill rekommendera
något själv så är du mer än välkommen att höra
av dig till drommen@elin.se . Kanske är din
rekommendation med i nästa upplaga!
Text: Niki Ghassemi

Alumni Stories
Hur gick det till med hela jobbprocessen (anställning etc.)?
Jobbprocessen var ganska lång men det ser jag som en fördel idag då det är en
möjlighet att lära känna sin arbetsgivare innan man väl börjar. Processen började med CV och personligt brev. Därefter var det dags för accessment-dag följt
av enskilt Business Case och sen slutligen slutintervju. För oss inom CGI Selected är det väldigt viktigt att det är rätt personer som kommer in i programmet
och då är det viktigt att vi får lära känna kandidaterna och att de får lära känna
oss eftersom det ska vara en match åt båda håll. Vi vill ha drivna teamplayers
som intresserar sig för IT och verksamheten.

Stina Ahlmark!
Hej Stina! Det var inte så länge sedan du pluggade på LiU, berätta
lite om din tid på universitetet.
Oj, var ska jag börja? Min tid på universitetet går nog inte att beskriva
i några få rader för den var helt enkelt för bra. Det kanske låter
klyschigt men när jag tänker tillbaka på min tid i Linköping gör jag
det med ett stort leende på läpparna. Jag är enormt tacksam över
studentlivet jag fick uppleva, för alla människor jag fick träffa och för
allt roligt vi gjorde tillsammans. Under hela studenttiden var jag aktiv
i ELIN och var med på det mesta. Jag var med i CLUB, Styret och på
Nolle-P som fadder och fusk-nolla. Jag kan med andra ord stoltsera
med att ha varit med på 4/4 Nolle-Pn och det tycker jag ändå att
jag kan få skryta lite om. Genom att vara aktiv i ELIN lärde jag känna
fantastiska människor från olika årskullar, program och lärosäten och
det tyckte jag var väldigt roligt. Min utlandstermin spenderades i Hong
Kong och det var en häftig stad. Jag skulle verkligen rekommendera att
åka utomlands för det var perfekt att byta lite miljö och testa något
helt nytt under trean samtidigt som man fick vänner över hela världen.
När jag nu tänker efter inser jag att studentlivet för mig nog mest
handlade om att ha roligt och träffa människor så att jag fick med
mig en examen är egentligen bara en fin bonus men en bonus som är
väldigt bra att ha nu.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag kommer nog köra på med detta som jag gör nu sålänge jag tycker att det är
roligt och sålänge jag känner att jag utvecklas. Just nu är jag på ett stort bolag
och arbetar som konsult vilket är roligt då vi har många olika typer av kunder
och då man som konsult får testa på många olika saker.
Man blir på så sätt väldigt bred och det tycker jag är
roligt just nu. Jag tror att jag i framtiden kommer
vilja testa på en linjeroll på ett mindre bolag då
jag tror att det kan vara kul att lägga all min
tid på ett och samma företag då förändring
tar tid. I min roll som konsult får jag nu
inte vara en del av förändringsresan som
vi startar hos kunderna och det skulle jag
vilja vara någon gång. Som ni märker är jag
kanske ganska vag i mina planer men jag
tänker att man inte kan veta vad man vill
göra innan man har testat så framtiden får
helt enkelt utvisa vad som händer.
Jag kommer nog köra på med detta som jag
gör nu sålänge jag tycker att

Vad hade du för visioner och mål när du gick utbildningen? Visste
du vad du ville jobba med?
Jag halkade nog mest in på programmet av en slump och när jag väl
var på plats i Linkan var jag fast. Jag hade egentligen aldrig några mål
med utbildningen mer än att ta mig igenom den på ett bra sätt för att
efter utbildningen landa ett bra jobb. Jag är en person som drivs av att
utvecklas tillsammans med andra. Jag gillar att testa nya saker och är
en ganska rastlös person. Med tanke på det var det givet för mig att
engagera mig under studietiden då jag tänkte att det var ett bra sätt
att testa på olika roller och uppgifter och på så sätt kanske komma på
vad jag tyckte var roligast. Men nej, jag visste inte riktigt vad jag ville
jobba med även om jag hade mina aningar och jag tycker det är helt
okej att inte veta vad man vill göra innan man har testat på att jobba.

Om du fick gå om utbildningen här på LiU hade du
gjort något annorlunda?
Det skulle isåfall vara att jag inte skulle stressat upp mig så mycket inför vissa
tentor samt över vad jag skulle göra efter utbildningen, allt det har ju löst sig
jättebra. Hade jag varit student igen skulle jag också ha njutit mer av att få
hänga med mina vänner varje dag och av att kunna ta sovmorgon när jag vill.
Har du några supertips till studenterna idag?
Nätverka massor, kom ihåg att allt går att lösa och glöm inte att gotta er! Unna
er lite extra god mat och lova mig att ha roligt för studenttiden ska vara rolig.

Vad jobbar du med nu?
Just nu jobbar jag som business consultant och går ett traineeprogram
som heter CGI Selected. Det är ett treårigt program där vi läser olika
typer av kurser samtidigt som vi jobbar med projekt ute hos kund. Jag
arbetar framförallt med verksamhetsutveckling och jag tycker att det
är jätteroligt att få hjälpa företag att utvecklas och bli bättre. Mitt arbete sker i gränslandet mellan IT och verksamheten och det tycker jag
är spännande då det händer väldigt mycket inom digitaliseringen hela
tiden. I mina uppdrag har jag även fått möjlighet att applicera metoder
som vi fick lära oss under exempelvis styrningskurserna i trean och
fyran och det känns såklart roligt att utbildningen känns relevant. Kan
också bekräfta att Andrea Frieds ordspråk om ”what you measure is
what you get” stämmer väldigt bra med verkligheten.

Hur blir julledigheterna iår?
Detta året blir ju lite annorlunda men jag har lyxen att ha min familj nära så det
blir en jul hemma med familjen. Jag har jobbar väldigt mycket det senaste så
jag ska se till att njuta av ledighet, sova länge på mornarna och inte ha några
måsten. Det ser jag fram emot.
Tusen tack Stina Ahlmark för att du ville vara Drömmen 2020 första Alumn!
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ORDFÖRANDERIET
Kära medlemmar,
Så här dagen efter lucia börjar detta omtumlande år lida mot sitt slut. I flera veckor har
jag pluggat och jobbat från köksbordet men idag befinner jag mig på ett tomt campus
för styrelsearbete. Det är ju faktiskt ganska tokigt men samtidigt betryggande, hur snabbt
man vänjer sig vid tillvaron. Även om vi ju nu har vant oss vid en tillvaro som är allt annat
än normal. Något annat som jag vant mig vid är att vara ordförande a la distance mode. Jag
har snart suttit som ordförande för ELIN i ett år och trots att inget blev som jag tänkt mig så
känner jag mig enormt tacksam.
Vi har under detta år fått ge upp mycket av allt det där som det vanliga livet innebär. Innan
corona-pandemin handlade det mesta om kravaller, kk-torsdagar och stora event. Nu har
de sakerna skalats bort och det som är kvar är kärnan, allt det där som finns kvar trots att
världen är upp och ner. För mig är det värdefullt att fundera kring vad den där kärnan
faktiskt består av. Jag är tacksam för att jag ännu ett år har varit omgiven av inspirerande
civilekonomstudenter och för allt jag lärt mig som ordförande för ELIN. Jag är tacksam för
den gemenskap som ELIN innebär. För alla er engagerade ELIN-medlemmar som varje år
tillsammans skapar så stort värde för alla ekonomstudenter i Linköping. Utan er aktiva och
engagerade medlemmar hade ju ELIN inte varit någonting!
Jag är tacksam för att julfirande och ledighet väntar. Jag hoppas att även ni inom kort får
njuta av ledighet och massa god mat. Glöm inte att tiden efter coronapandemin kommer
trots att du inte lägger allt ditt fokus på att längta dit. Njut i det som är just nu och känn
tacksamt hur framtiden och allt det som väntar strör lite ljus över tillvaron.
För en kort tid sen fick jag en efterträdare i Sara Weberyd och det är med stor tillförsikt jag
om en dryg månad lämnar över ordförandeskapet i Saras händer. För mig har året varit
oerhört utvecklande, roligt och lärorikt. Jag har ständigt fått utmana mig själv och vi har
tillsammans fått hitta nya vägar framåt. Tänk allt som ni nya styrelsemedlemmar har framför er, glöm inte att njuta!
Tack för ett fantastiskt år alla minst lika fantastiska ELIN-medlemmar! Jag passar nu på att
önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år, vi ses snart igen!
Ebba Jonsson
Ordförande ELIN

Reportage

Så mörk är natten i midvintertid
“Det var mörkt, precis hela tiden. Jag undrade hur folk visste när det var dag
och när det var natt.”
Den 11 december 1993. Det var då min mamma Mojgan flyttade till Sverige. Min pappa Raof, anledningen till att hon flyttade
överhuvudtaget, hämtade upp henne från Arlanda med sin
silvriga BMW. Det var mitt på dagen men mamma var övertygad
om att hon hade landat på kvällen för att det var så mörkt. I
Iran, där hon bott de första 24 åren av sitt liv, var dagen ljus
och natten mörk även på vintern. Hon kunde inte förstå hur
dagen kunde finnas utan solljus.
Mammas nya hem, en tvåa i Västerås där hon skulle bo de
kommande månaderna, skrek av tystnad. Hemma i Karaj hade
hon bott med sin mamma, sin lillebror och fem äldre systrar
vilket innebar att ljud fyllde rummen konstant. Inte som tystnaden i Västerås.
Pappa jobbade i en pizzeria med sin kusin Nader och bästa
vän Ali från tidig morgon, till sen kväll så tillsammans med
tystnaden blev ensamheten och tristessen mammas nya liv.
Den enda vän hon hade i sitt nya land var hennes storasyster
Manijeh som redan bott i Sverige i sex månader. Men hon
bodde i Norrköping tillsammans med sin man Bijan och bensin
och telefonsamtal var för dyrt och att skicka brev slutade vara
charmigt ganska fort.

Arlanda, 11 December 1993. Mamma har landat i Sverige och
kramar pappa vid ankomstterminalen.

Mamma satt ensam hemma i tretton dagar innan det blev jul i
Sverige, mammas första jul. Hon hade aldrig upplevt det förut,
bara sett det på TV hemma i Iran. Hon förstod inte exakt vad
det innebar eller vad som var traditionellt för en svensk jul,
men hon visste att julen var varm mitt i kalla vintern. Att julen
bar med sig färger och dofter och känslor hon inte hade fått
uppleva på tretton dagar.
Mammas första jul firades hos pappas syster Roza, som också
bodde i Västerås. Där fanns även två små barn, mina kusiner
Nina och Arvin. Det var nytt men det var kul, tyckte mamma,
att få pynta granen tillsammans och se barnen öppna sina
presenter.

Jul hos Roza 1993, Mammas första jul. Vänster till höger: Mosters
man Bijan, moster Manijeh, pappa Raof och mamma Mojgan.

“Det var därför vi ens firade jul, för det fanns barn i
familjen. Det var bara för dom.”
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Persiskt nyår (Nouruz) 1995. Mamma och pappa sitter vid Sofreh haft sin.
Sommaren 1994, Mammas första Svenska för Invandrare klass. Mamma är i översta raden, tredje
personen från vänster.

Men julen är annorlunda, tycker mamma.
Den firas inte på samma sätt. Alla andra har
en mormor och morfar
att åka till, men vi har
bara varandra. Därför
sitter vi – alla kusiner,
Persiskt nyår
mostrar, fastrar och
(Nouruz) 2002.
Komvux-kompisar –
Niki 1,5 år sitter
med mamma
tillsammans i någons
vid Sofreh haft
vardagsrum och pratar
sin.
med varandra på
julafton. Det finns inga bord att stå på men det finns en mjuk
matta att sitta på. Ingen dans och hög musik men historier
om livet innan Iranska revolutionen. I vardagsrummet finns
det inga kusiner som har shot-tävling, men kusiner som pratar
om shot-tävlingarna de ska ha på nyår istället. Julen är mjuk.
Julen är varm. Julen doftar kanel, den omfamnar och den
målar allting vitt.

Ett år senare, i december 1994, gick mamma på Komvux och fick
för första gången se ett Luciatåg och lära sig om Maria och Josef.
Det var också på Komvux som mamma träffade många av de vänner
som idag är mina mostrar och morbröder. Jag tror att hälften av de
människorna som jag idag ser som min släkt och familj egentligen
bara är iranier som mina föräldrar träffade på Komvux och SFI. Det
var viktigt för mamma att vara omringad av folk som påminde henne
om hemlandet, om Iran. Hon behövde folk som hon hon kunde fira
persiska högtider med. Trots att hon inte pyntade inför julen eller ens
hade en en julgran förens år 2003, tre år efter att jag föddes och tio
år efter att hon kommit till Sverige, så pyntade hon för persiskt nyår
redan 1994. Hon var noggrann med att duka fram det som kallas
Sofreh haft sin (Bordet med sju S) varje år innan Nouruz (Nyår) som
var den 21 mars.
“Det var viktigt för oss att du och din syster visste vart
ni kom ifrån. Ni lärde oss om Sverige och vi lärde er om
Iran.”
Det var inte förens jag föddes som julen blev ett återkommande
firande i vårt hus. Innan dess hade varken mamma eller pappa brytt
sig särskilt mycket om den. Men i mammas värld blev det tydligt att
julen var barnens högtid.
“Jag tror inte jag förstod vad julen egentligen innebar innan du kom”
berättar hon. “När du började i svensk skola blev det plötsligt luciatåg, julbak och pyssel, sånt gjorde vi inte tidigare.”

“I Iran visar vi glädje med dans och musik och
livligheter. Men det är fint att få känna glädje i
lugnet också. I snön.”

Vår persiska identitet har alltid varit en enormt stor del av våra liv,
inte bara för mig och min syster, utan även för alla mina kusiner här i
Sverige. Vi älskar livet. Vi firar allt som går att fira. Vi firar födelsedagar, årsdagar, tappade tänder, nya lägenheter, persiska herrlandslaget i fotboll, uppehållstillstånd och midsommar. Vi firar det som alla
andra firar, men vi firar det på högsta volym som de iranier vi är. Det
ska vara lokaler och ljudsystem och dans tills två på morgonen. Det
ska vara femton olika sorters bakelser, tio olika sorters grytor och
fem nya kusiner du aldrig visste fanns. Inget mindre än 130 decibel
och aldrig färre än fyrtio personer. Det är så vi alltid har gjort det.

Lucia 2003, Niki 3 år gammal i mammas famn innan luciatåget

Text: Niki Ghassemi
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utskottsrapporter
Hej vänner!
Vilket år 2020 varit! När jag kom hem från
Hongkong hade jag ingen aning vad mitt år
som ELIN-aktiv skulle komma att resultera
i men jag vill börja med att säga ett stort
tack till alla de fantastiska stjärnor som
förgyllt min tid. Vad roligt jag haft trots
restriktioner!
Näringslivsmässigt har många av de event
som vi ville arrangera inte genomförts vilket
jag är besviken över men samtidigt vet jag
att vi bara kan bli bättre och jag har höga
förväntningar på 2021 istället. SÅ glöm inte
att hålla stenkoll på Facebook-sidan ELIN
Karriär och i ELIN Weekly för att inte missa
varken företagsevent eller jobbmöjligheter.
Jag kommer relativt snart lämna över min
post till Klara och jag är 100 % säker på att
hon kommer göra ett otroligt bra jobb men
fram tills dess kommer jag, Ebba och Oskar
fortsätta jobba med de strategiska frågorna
som ska föra ELIN framåt.
GOD JUL och glöm inte berätta för dem ni
håller kära hur mycket ni tycker om dem!

Hanna Åberg

2:a Vice ordförande med näringslivsansvar

Ho, ho, alla julsugna studenter!

Halloj i vintermörkret!

Vi i rosa hoodies vill börja med att tacka
alla fina ekonomer för en fantastisk
termin tillsammans - den har varit
annorlunda men ack så kärleksfull och
magnifik! Varför den här terminen har
varit unik beror såklart på att Corona har
varit och är fortfarande på besök. Detta
har begränsat våra möjligheter till att ha
de traditionella Clubeventen men också
givit oss möjligheter till nyskapande,
förbättringar och kreativitet. Detta har
uttryckts sig i att Copacabana blev en
höstaktivitet, E-kravall blev en sittandes
pub och vi fick äran att dricka glögg med
ekonomer på Zoom. Allt detta har varit
mycket kul. Nu håller vi alla tummar för
att tomten kommer med en lösning på
coronasituationen och fred på jorden,
tills dess, ta hand om varandra.

Den senaste tiden i utbildningsutskottet
kan enkelt sammanfattas med att vi jobbar
aktivt för att kunna förse medlemmarna med
event som är kompletterande till utbildningen
såsom casekvällar, excellskolor m.m.
Efter en krävande höst med många restriktioner och inställda planer ser vi nu fram
emot en händelserik vår med diverse event,
även om dessa kommer att bli annorlunda
än det normala. Under våren ser vi fram emot
excellskola och presentationsskola.
Vi kommer även att rulla igång mentorskapsprojektet där du som student får möjlighet
till en mentor som kan ge dig kloka råd och
vägledning inför olika studieval du står inför.
Se till att hålla utkik för när ansökningsperioden för detta drar igång!
Under våren går även SM i Ekonomi av
stapeln, 2020 var vårt lag det segrande laget
och vi siktar på att behålla titeln även 2021!
Många kramar från UU och GOD JUL!

Vi i Club önskar er en riktig god och
rosa jul
Vanda Björklund Engström

Melinda Svensson

Ordförande ELIN Club

Ordförande Utbildningsutskottet
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Hej allihopa och hoppas att det går
bra med plugg och annat nu i det sista
innan julledighet!
I Players har vi de senaste veckorna varit
i full gång med rekrytering av kommande
Players 21/22 och har haft en massa
intervjuer. Fantastiskt kul att se så
många ansökningar!
Nu i December skulle vi även ha arrangerat Luciakraballen men för er allas
julkänsla har vi ändå släppt ELIN Players
senaste hit - Luciakraballen 2020 (finns
på Soundcloud).
Det har verkligen varit en annorlunda
höst och tråkigt med så mycket inställda
evenemang men vi hoppas verkligen att
läget blir bättre snart så att vi kan få
arrangera roliga saker till våren och träffa alla ekonomer. Vi arbetar för fullt på
hur vi ska förgylla Linköpings studentliv
under vårterminen!
Ta hand om er i jul, koppla bort från
plugg och ladda upp er ordentligt inför
vårterminen!

Hej hallå alla ekonomer!
Man brukar säga att efter regn kommer
solsken, och jag tror trots mörkret vi befinner
oss i att vi har en ljus vår att se fram emot.
Hösten som gått har minst sagt varit speciell,
men jag tycker att vi alla ska ge oss en klapp
på axeln som har hållit ut samtidigt som vi
tar nya tag inför 2021.
I Näringslivsutskottet har hösten inneburit
många utmaningar då de nya restriktionerna
satte stopp för fysiska event. Hälsan kommer
givetvis först, och istället för att ställa in
ställer vi nu om. Vi kan därför med glädje
informera er om att vårterminen med stor
sannolikhet kommer vara fylld med roliga
digitala event, där ni får möjlighet att träffa
drömarbetsgivare! Vi tar även emot nya roliga
idéer inför vårens evenemang, så släng iväg
ett mail till mig på nu@elin.se om ni känner
er extra idéfyllda.
Vi i Näringslivsutskottet vill önska alla en fin
och mysig jul. Kom ihåg att ta hand om er
och om varandra, och njut av ledigheten. Håll
i och håll ut, så ses vi nästa fantastiska år!

Sanna Olsson

Isabelle Geeber

Ordförande Näringslivsutskottet

Ordförande ELIN Players

Tjena, hur är läget?
Vi i internationella utskottet har det fint
och vi organiserar fortfarande evenemang för er. Ni kan till exempel delta
i vår Language Café varannan vecka
på zoom! Så ger vi er en internationell
upplevelse även under Covid-19.
Men vi har inte heller glömt att tänka
på framtiden och därför diskuterar vi
mycket om våra evenemang på våren.
Just nu hoppas vi att åka var som helst
i Europa för vårt Business Trip, eller
att kunna ha kul på vårt Spring Master
Sittning, vi håller tummarna!
För mig personligen har jag tyvärr
kommit till slutet av min styret tid. Jag
lämnar över mitt ansvar snart. Men jag
ser tillbaka på en spännande tid där jag
har skaffat mig erfarenheter och har lärt
känna fantastiska människor.
Men för stunden ser jag fram emot jul
och lunga dagar även om jag firar inte
jul hos min familj i Tyskland i år.
God Jul och ta hand om er!
Kram ♥

Inledningsvis skulle jag vilja tacka för
det här verksamhetsåret, det har varit
ett givande år.
Jag är otroligt tacksam för vilka kunskaper som vuxit och utvecklats hos mig
själv det här året, men jag är minst lika
tacksam för hur fantastiskt mitt utskott
arbetat, både det jag började året med
och det jag avslutar året med. MAFÖ har
fått mig att älska mitt styrelsejobb varje
dag, året skulle inte varit detsamma
utan er.
Såhär i juletider och efter 4 år av aktiv
ELIN medlem vill jag bara uppmana
er alla till att vara aktiv inom något
utskott, event etc för jag kan säga att
min studietid på LiU inte hade varit i
närheten så bra om jag inte hade valt
att vara aktiv.
Ta hand om er!

Felicia Karlsson

Anika Wiese

Ordförande marknadsföringsutskottet

Ordförande internationellautskottet
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tips

Tråkiga tider tips!
Ni kanske har märkt att vi lever i en pandemi. 2020 är ett riktigt skitår och allting suger. But don’t you worry, här kommer lite tips för att pigga upp en tråkig vardag! Allting är coronasafe, såklart.

Börja sticka!
Den perfekta sysselsättningen i soffan framför Netflix om du tröttnat
på att scrolla på telefonen. Om du så är nybörjare eller bara glömt av
hur man gör finns det oändligt med pedagogiska instruktionsvideos på
Youtube. Tips är att börja med något litet, kanske en grytlapp. Vill du
avancera är halsdukar ett bra projekt eller denna vackra väst!

Harry Potter!
Tydligen finns det människor som aldrig läst Harry Potter (ni vet vilka ni är).
Nu när alla barer och allt annat kul är stängt är det en perfekt möjlighet att ta
en prova-på-månad på någon app som förser ljudböcker och ändra på detta.
Mycket viktigt att ni lyssnar på engelska med Stephen Fry som läser! Passar
även mycket bra att kombinera med ovanstående tips. Ljudbok + sticka =
sant. Efter ni lyssnat klart på böckerna rekommenderar jag att ni ser på alla
åtta filmer.
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Ut på tur aldrig sur!
Ta på dig varma kläder, packa ryggsäcken, ge dig ut i skogen och
upptäck Östergötland! Ärligt nu, att grilla korv med sina bästa vänner
är väl ändå life? Om du har tillgång till bil: åk till Viggeby naturreservat och vandra 10 km spåret. Om du har tillgång till en cykel: åk till
Vidingsjö motionscentrum och ge dig in i naturreservatet. Båda dessa
utflyktsmålen har grillplatser med ved. Ge dig iväg nu!

Bjud en vän från din sociala bubbla på middag!

Ladda ner tinder igen!

Varför inte laga menyn på sida (insert page number here)?

Det är ändå lite kul att swipa, erkänn.

Träna kanske? Meditera kanske?
Nästa sida finns det lite tips!

Vinprovning med vännerna?
Fråga gärna vår sommelier Elias om tips!

Starta en surdeg!
Supertrendigt och gott med bröd ju.

Skaffa dig en ny
hobby!

Börja måla, snickra, skapa
Sims hus!

Starta en bokklubb!
Hur kul? Dra ihop ett gäng, turas om att välja böcker och diskutera boken över några glas vin, kanske en ostbricka!!
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Hälsa

Sporta med Lotta
Tegnell säger att vi inte ska gå på gym. Okej då, säger jag. Här har ni ett pass som passar utmärkt att
göra med ett par vänner utomhus! Allt du behöver är en bänk, en stång och ett glatt humör. Utegymmet
vid Stångån är en perfekt plats för detta.
Gör så här: sätt en timer och gör varje övning i 45 sekunder. Passet är uppdelat i tre set om tre övningar.
Försök göra ett set tre gånger innan du byter till nästa. Ha kul och hoppas du blir stark!!!
Set 1:
Bulgarian split squat (45
sekunder per ben)
Dips
Mountain climbers
START

Set 2:
Pulse lunges (45 sekunder per ben)
Rodd
Plankan

MÅL

Set 3:
Armhävningar
Step up (45 sekunder per ben)
Jump squats
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Dejta Med Drömmen
Att dejta och hitta kärleken är inte så enkelt för många av oss. Att lägga till en pandemi i ekvationen gör det hela inte
lättare. När möjligheten att få fylleflirta på KK och chansen att träffa nya fagra människor drastiskt tas bort från en,
behövs det nya lösningar. Denna text är alltså för er hopplösa romantiker som inte är så romantiska för tillfället (inte
för er som har lyckats hitta kärleken. Stick här ifrån.). Jag tänkte att jag kunde hjälpa er med detta, kära vänner. Vissa
kanske ifrågasätter om just jag är rätt person för att ta på sig rollen som Dr. Love, och jag håller absolut med. Men nu
tänker jag deklarera mig själv som Drömmens Dr. Love (sue me) och oroa er inte jag har tagit hjälp av flertal civilekonomer och vi har en massa bra tips!
Har ni hört talas om Tinder? Ja, bra. Lets move on.
I dagens samhälle har man inte stora möjligheter att träffa folk utanför ens vänskapskrets. Om vi analyserar vad vi gör
under en dag så är det att hänga i Zoom, gå/springa runt Stångån och handla mat på hemköp. Så nu ska jag lära er
hur man raggar på dessa platser.
Jag fick faktiskt en fråga från en av våra kära läsare som undrade hur hon skulle ragga på en vacker karl som hon
mötte på sin löptur. I have the answer! Som jag ser det har du två alternativ som beror på hur situationen utspelar
sig. Situation ett: du är ute och springer, solen värmer ansiktet, du ler till, luften är alldeles crisp och vattnet är helt
stilla. Du ser dina drömmars karl/tös från håll och du känner ett sug för att något ska hända! Vad ska du göra? Innan
ni springer förbi varandra, tappar du något som till exempel en vante. Planen här är att den fagra pågen/tösabiten ser
detta, tar upp vanten och ropar på dig. Nu har du chansen, börja flirta! Jag vet tyvärr inte hur man flirtar så härifrån
får ni klara er själva.
Situation två är liknande som situation ett. Men nu så bestämmer du dig lite för sent för att agera. Ni har redan hunnit springa förbi varandra, så vad du måste göra här är att tappa något igen, ropa på kärleken och låtsas som om det
var hen som tappade grejen and flirt away!
Träffar du någon pudding på mataffären som du känner att du bara måste flirta med, börja prata med dem! Jag tycker
ni ska kika på deras matkorg och säga ”vilka fräscha råvaror du har”. Jag har aldrig testat detta men snälla, vad kan
gå fel?
Okej hur ska man flirta i Zoom? Ja men det är ju lite klurigt, men skam den som ger sig. Jag tänker att man kan skicka
privatmeddelande till varandra, kanske kommentera något som personen precis sa, ”vad smart du lät när du sa
blablabla tihihi”. Kanske kommentera hur tråkig föreläsaren är och bonda över det.
Detta är vad vi har tid med i detta nummer, jag hoppas att det hjälper. Skicka gärna in tips, vad ni vill att vi ska gå
igenom i nästa nummer eller berätta hur det gick för er när ni använde Drömmens Dr. Love metoder. Puss och kram.
Text: Sarah Larsson
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Redax testar...zoom
Under en mörk novemberkväll samlades Redax, Drömmens re-

AW!

killar som älskar Tarantinos filmer essentiellt är av samma natur,
att låten “Dance Monkey” är en lowkey banger, och att vissa
klassiska tecknade filmer såsom Toy Story, Lejonkungen och Hitta
Nemo är överskattade. Hettade debatter följde. Av den sistnämnda taken blev jag själv någorlunda provocerad, och yppade en
hot take i motattack som förde mig ut på extremt tunn is. Jag, ironiskt eller ej, klandrade Star Wars franchisen för samma nostalgipräglade överskattning, vilket ledde till en debatt som lågmält
fortsatte under resten av kvällen. Nikis Hot Takes uppfyllde med
andra ord sitt ändamål, och visade sig vara en stor succcé.

daktion, för tidningens återkommande segment “Redax Testar”.
På grund av alla de restriktioner som implementerats under
höstens gång var det någorlunda problematiskt att komma på
någonting att göra, men det stoppade inte oss. Det fick helt
enkelt bli en ny gemensam upplevelse, på distans: “Zoom-AW”!
Vid gott lynne och med en drink i var hand började vi kvällen
med en spontan hattpåtagning, där alla Redaxmedlemmar
rannsakade sina hem för att hitta sin bästa hatt. Nu i efterhand kan man säkert säga att detta var öppningsceremonin för
vad som skulle komma att bli en riktigt mysig kväll.
Genom kvällens gång presenterade varje medlem i Redax
varsin lilla aktivitet, vilket inleddes storslaget med Nikis egna
“Nikis Hot Takes”. Vi fick alla ta del av de mest kontroversiella
av åsikter Niki säkerligen under en lång tid suttit och ruvat på.
Bland dessa “hot takes” var till exempel att hästtjejer och
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REdax testar
Vi fortsatte sedan med en gammal klassiker från chefredaktör
Sarah: “Harry Potter Kahoot Quiz”, vilket direkt återantände den
heta kulturdebatten, då Redax var tudelad i sin kärlek till franchisen. Detta ledde till att Harry Potter Quizet blev hårt kontrat av en
provocerad Dante, som valde att ha ett “Star Wars Kahoot Quiz”
som sin egen aktivitet. Trots kulturkriget som fördes var det dock
den opartiske Elias som tog vinsten på båda quizerna.
Som uppföljare blev det upp och hoppa när det var dags för Elias
aktivitet, vilket var en privat danslektion där alla i Redax fick
lära sig koreografin till Kate Bushs odödliga superhit “Wuthering
Heights”. Utan att tveka ställde sig alla Redaxmedlemmar upp och
stretchade sina stela leder för att göra sig redo. Efter en snabb men
effektiv genomgång av stegen och låttexten var vi redan redo för
vårt storslagna uppträdande. Vad som följde visade sig vara ännu
en succé.
Efter danslektionen var det dags för ytterligare en till frågesport,
men denna gång var formatet taget från en annan gammal klassiker
då Lotta tog oss på en resa genom Sverige med sin aktivitet: “På
Spåret: Zoom edition”. Snabbt märkte man att vissa i Redax var
mer erfarna än andra i att lista ut vart vi var på väg, vilket blottade
en tydlig generationsklyfta i redaktionen. Man kan säkert säga att
utvecklingen i allmänbildningen kring Sveriges städer har gått i helt
fel riktning. Utan någon vidare förvåning fortsatte Elias sin vinstmassaker och kammande hem en hattrick. Minst sagt imponerande!
Den avslutande aktiviteten blev presenterad av mig själv,
Emilio, med en aktivitet som jag själv kallar “Zoom på
Zoom”, som utnyttjade Zooms skärmdelningsfunktion. Leken
gick ut på att från ett extremt inzoomat läge långsamt zooma
ut på en bild, medans de andra fick gissa sig fram till vad
det var de kollade på. Allt från en bild på studenthuset till en
bild på Hannah Montana utnyttjades. Jag tog självklart även
chansen att få ett sista hugg mot Star Wars fantasterna i Redax genom att zooma ut på en bild där det stod “Star Wars
is Overrated”, i den klassiska Star Wars loggans typsnitt.
Kvällen rörde sig sedan mot sitt slut. Glasen var tomma,
debatterna hade äntligen lagt sig och Zoom-AW:n hade blivit
testad. Inget annat kan sägas än att konceptet rekommenderas starkt!

Text: Emilio Vascós
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En Lärarröst med
Kinga Barrafrem
Tre snabba med Kinga
Jag möter Kinga Barrafrem, post doc i nationalekonomi
vid IEI, i hennes arbetsrum i A-huset, ett närmast exotiskt
inslag i en tillvaro präglad av Zoom-möten och distansstudier. Jag är i vanlig ordning i gränslandet mellan förvirring
och stress, Kinga välkomnar mig proffsigt in i hennes arbetsrum och verkar se fram emot vårt kommande samtal.
Jag, tillsammans med många andra civilekonomstudenter,
känner Kinga från kurser i bland annat beteendeekonomi
och spelteori, något man kanske ser tillbaka på med blandade känslor. Nåväl, allt det är ju redan känt, men vem är
Kinga Barrafrem?

Favoritgrönsak?
“Tomater! Av någon anledning kändes det
som om jag borde säga avokado, men
tomater är min favorit.”
Favoritförfattare?
“Svårt att säga...men en favorit är Margaret
Atwood, men även Matthew Mercer.”
Är Kate Bush den bästa kvinnliga artisten?
“Det tror jag inte...”
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En lärarröst
Det blir således även min första fråga, på en intervju jag
utför på engelska men som jag har tagit mig friheten att
fritt översätta här. Kinga börjar genast tala om sin roll
på universitetet, dvs den som post doc och föreläsare
på LiU. Varpå jag, som en listig journalist, frågar om hon
definierar sig själv enbart utifrån sitt arbete. Min fråga var
ju trots allt vem är Kinga Barrafrem, hon pausar en stund
för att sedan omvärdera sitt svar, för visst är det så att vi
alla definierar oss som mycket mer än bara det vi arbetar
med. “Det är en väldigt existentiell fråga” säger hon och
skrattar “jag skulle säga att jag är en nörd, djupt inne …"
hon kommer av sig något, min fråga tycks ha tagit henne
lite på sängen (vilket gör mig mycket nöjd, för alla som
har haft Kinga på föreläsningar vet att hon ytterst sällan
blir just det –tagen på sängen). Hon fortsätter och säger,
mycket exponerat och genuint, att hon är en drömmare,
en upptäckare och en person som verkligen gillar att resa.
Det där sista intresset har ju varit svårt att leva ut påpekar
jag, i och med att vi lever i en pandemi.

att forska inom beteendeekonomi vid JEDI-lab passar
henne.

Och det här med att inte kunna resa lika fritt som vi är
vana vid har påverkat Kinga, kanske lite mer än andra, för
hon är från Gdansk i Polen. Det senaste året har inte bjudit
på många besök i hemstaden eller för den delen Warszawa
där Kinga läste sin kandidat och tog sin masterexamen vid
Warsaw School of Economics. Kinga är först och främst
tränad inom applicerad dataanalys, men hennes doktorsavhandling handlar om beteendeekonomi. Faktum är att
det var här, på LiU, som Kinga först kom i kontakt med
det ämnet då hon gjorde en utlandstermin här under sina
masterstudier. Att doktorera inom beteendeekonomi och
vid LiU var dock långt från självklart, då Kinga var ganska
inställd på att börja jobba efter sin examen. I slutändan
blev det dock så, att efter några månader tillbaka i Polen
så blev Kinga antagen till en doktorsplats vid LiU och
flyttade tillbaka hit “för gott” som hon uttryckte det.

Kinga föreslår att om man själv skulle vilja bli forskare och
välja den akademiska karriären, så har man goda möjligheter till det under ens studietid. Hon föreslår att man
kan börja hjälpa till som amanuens, eller ta kontakt med
forskargrupper (så som JEDI exempelvis) och erbjuda sin
hjälp. “Det är en bra start för att se om det är något för
dig, och det skulle göra anställda på universitetet medvetna om dina ambitioner” avslutar Kinga.

Kinga menar att det var hennes nyfikenhet, den där
upptäckarandan vi talade om tidigare, som fick henne att
söka en doktorsplats. Hon bedyrar att man absolut inte
behöver ha en helt uttänkt plan för framtiden, men hon
valde akademin till slut på grund av hennes vilja att lära
sig mer. “Gillar du att läsa artiklar, läsa böcker, lära dig
mer och har ett nyfiket sinne, varför inte välja akademin
då?” tillägger hon. Kinga verkar inte ångra sitt val,

När jag frågar om Kingas forskning så lyser hon upp, det är
ju trots allt därför hon är här på LiU. 80% av hennes tjänst
är tillägnad just forskning, något Kinga verkar ha talang för
då hennes PhD uppsats blev tilldelad ett stipendium. Det
som följer är en detaljerad beskrivning av hennes forskning
och arbete inom beteendeekonomi och jag gör mitt bästa
för att inte se allt för förvirrad ut, och som om jag faktiskt
lärt mig något av de två beteendeekonomikurserna jag
läst. Livet som forskare kan vara lite utmanade, Kinga lyfter fram hur man som forskare aldrig kan vara riktigt nöjd
och alltid vill göra mig för att nå sina mål. Det är också
väldigt givande och motiverande då man som forskare
faktiskt har stor frihet att välja vad det är man vill utforska
och jobba med, “På ett vis är det som om jag får betalt för
att leka och utforska sådant som intresserar mig” tillägger
Kinga.

Jag blir nyfiken på Kingas studentliv, och om hon skulle vilja ge några tips för oss som studerar nu. Att åka på utbyte
är något hon direkt lyfter fram som något av det bästa hon
gjort, både ur ett socialt och professionellt perspektiv. Det
sociala livet är viktigt “man måste plugga för att få bra
betyg, men man borde också tillåta sig att gå på fester
och ha kul (när det inte är en pandemi i varje fall)” något
jag håller med om till 100%. Och när jag frågar om hennes
favoritminne från studietiden blir också allt socialt liv, att
tillbringa tid med kompisar och ha människor runt omkring
sig som man gillar, som hon lyfter fram. Kinga lägger även
till “Min första kravall på Kårallen var väldigt kul, det var
Elinpiaden”. Ett värdigt slut på min intervju.

Text: Elias Eriksson
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Horoskop

Lelles Horoskop
Mina läsare, mina förvirrade borttappade själar, mina ekonomer. Jag
är tillbaka. De flesta av er kommer inte ihåg mig, kanske ingen, men
jag kommer ihåg när jag skrev horoskop i denna tidning. En storslagen tid, en upplysningens tid och en tid av stor framgång och lycka.
Vad har hänt sen dess? Jo, pandemi, kaos, zoom och stängda krogar
efter 22. Utan min guidande hand har världen fallit i ondo, den har
genomgått en metamorfos, den har blivit en enda stor blodpudding.
Jag har sett detta ske, jag har stått på sidan om varnat, skrikit
naken i regnet för att väcka mina landsmän. Har någon lyssnat? Nej,
ty jag har ej haft tillgång till en megafon, en etablerad mediaplattform eller en djungeltrumma. Nu, nu ska det förändras, jag har fått
tillbaka mitt uppslag i Drömmen och tro mig jag tänker använda det.
Så, ett nytt år väntar och 2020 ska läggas i soptunnan. Vad har vi
att se fram emot? Jovars, att se in i framtiden må vara en vansklig
företeelse men jag är ändå 30% säker på att åtminstone en tiondel
av det jag påstår kommer inträffa. H.M Kung Karl Gustaf XVI kommer ut som furry, Frida Karlsson vinner VM-guld (OBS, ej i längdskidor utan i quidditch), Sverige byter till vänstertrafik och vi får
”peace in the Middle East”. Fantastiska nyheter, inte sant? Vi står
här nu, inför en nystart och det är som att stå på en klippavsats och
titta ner. Man ser inte riktigt vad som är där nere, är det en mjuk
insjö, eller är det vassa livsfarliga stenar? Det ante mig! Ty hoppa,
måste vi ändå. Med de orden önskar jag er en glad Chanukka och
ett gott nytt år.
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Väduren 21/3-19/4
Ät din stövel, såvida det inte är
Brenda.
Oxen 20/4-20/5

Tvinlling 21/5-20/6

Köttfärslimpa, såväl rätten som mannen, är fel för dig. Du borde röra dig mot
en mer växtbaserad kost, kannibalism är
inte önskvärt. Ät morötter på torsdagar och du ska se att den där
hemorrojden ger vika.

Vattnet har hög nivå av kalk. Använd din jaktfalk! Brottsbalk?
Förneka allt.

Lejonet 23/7–22/8
Se upp! Alltså, se inte upp,
utan akta dig. Dvs se upp, det är
december. Var jag otydlig? Det tror
jag inte, du vet precis vad jag
talar om.

Skorpionen 23/10–21/11
Här kommer en liten confidence
boost! En skorpion frågade en sköldpadda
om den kunde få åka på sköldpaddans rygg
över floden. Skorpionen bedyrade att den inte skulle
döda sköldpaddan med sin giftiga tagg. Mitt i
floden gjorde den just det och de båda mötte
sin skapare. Varför då? Jo, det ligger i
skorpionens natur att sticka med sin
giftiga tagg :).

Vattumannen 20/1–
18/2
Jag förstår att du måste lida oerhört
av att simhallen är stängd, men Stångån
blir ett utmärkt substitut för dig. Önska
dig en våtdräkt i julklapp, det underlättar.

Kräfta 21/6-22/7
Det heter ett öl din dumma crustacea.

Vågen 23/9–22/10
Lägg inte energi på sådant
du inte kan påverka. Använd den
istället på att med tankekraft ändra
på vädret, bota cancer och få
börsen att gå uppåt.

Stenbocken 22/12–
19/1
Du har antikroppar, Uranus månar
ligger gynnsamt för dig. Passa på att
gymma, hångla och gå på Systembolaget
under rusningstid. Än bättre, gymma
och hångla under rusningstid
på Systembolaget!

Jungfrun 23/8–
22/9
Vik hädan förgrymmade fuckboy!
Det är en god devis i dessa tider,
äntligen slipper du känna dig
utanför.

Skytten 22/11–21/12
Skytten var ett fyllesvin – han
drackom ju så gärna.
Juleglögg och fulevin - alltför en packad
hjärna.
Inga krogar synes än, klockan är ju
redan fem i tio.

Fiskarna 19/2–
20/3
Fina fisken flyter föredömligt fint
fast fuckad fjärtpandemi fortlöper.
Ring din mamma.
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REDA
Käraste Drömmen, vad är redaktionens bästa pluggtips?
Gör en lista med allt som ska göras
och sen ett schema för när det ska
göras. Sluta prokrastinera! Sitt inte
och plugga i soffan med Netflix i
bakgrunden. Drick gärna mycket
varma drycker, te och kaffe är gott.
Lyssna på bra musik. Sätt på dig
kläder. Och kanske borsta tänderna
innan lunch?

Hallå redax, vilket är det godaste
maträtten i världen?
Makaroner och falukorv, alla dagar
i veckan.
Hur lagar man den?
Koka pastan, stek korven, servera
i en skål och toppa med Felix
ketchup.
Hej Drömmen, när är bästa dagen
på året att göra slut med någon?
22 September, Libra season börjar
då så det är nästan förväntat att
allt krackelerar !

X

SVARAR

Kära Drömmen, jag har alltid
undrat hur man ska fånga en
ekonoms hjärta?
Du köper en kanelbulle till ekonomen, med riktigt mycket socker.
Sen tar ni en kopp kaffe. Och kanske en chokladboll. Sedan utlovas
evig kärlek, om ni tror på sånt det
vill säga. Frågar du redaktionen så
är kärlek en social konstruktion
skapat av kapitalister för att gynna
patriarkatet!

Kära redax, hur vet man att den
man dejtar är den rätta?
Man frågar personen man dejtar “är
du den rätta?”. Om personen svarar
ja så är den personen den rätta,
tvärtom om dejtpersonen svarar nej.
Upprepa processen varje gång du
går på dejt med en ny person.

Älskade redax, hur har man kul i
Linköping i corona?
Man utnyttjar tiden i isolering till att
studera och maximera sin kunskap.
Vi flyttade till Linköping för att
plugga, inte för att ha kul!
Eller så läser du våra tråkiga tider
tips!

Kära Drömmen, hur sällan kan man
duscha utan att vara en snuskis?
Såhär i coronatider när man bara går
hemma kan det vara svårt att motivera
sig till att duscha, vi i redax kan relatera. Det är okej att inte duscha varje
dag, kanske inte ens varannan. Men
du, kära läsare, det är inte okej att
inte duscha på en vecka. Satsa på att
duscha åtminstone två gånger i veckan.
Om du har roommates rekommenderar
vi att du duschar tre gånger i veckan,
för husfridens skull. Använd gärna tvål
när du duschar, kanske lite schampo
och balsam också.
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Käraste Drömmen, vilket djur
har varit mest op (overpowered) i mänsklig storlek?
100% Myran!!

Kära redax, är glögg och bastu
en grej?

Älskade redax, hur kommer brexit att påverka de europeiska studenterna som vill
studera i UK?

Nej? Kommer aldrig bli heller. I
bastun är det jättevarmt, då vill
man inte ha något varmt i glaset.
Man vill dricka kall öl.

De europeiska studenterna kommer inte få Erasmus-stipendiet och det är en TRAGEDI
för europeiska studenter älskar pengar. Och pengar älskar europeiska studenter.
Men ni kommer såklart få möjligheten att plugga i UK! Har ni fler frågor rekommenderar vi att ni vänder er till den närmaste studievägledaren (kungar).

Kära Drömmen, vad har ni för
bästa julklappstips?

Kära redax, vad är den bästa
öppningsfrasen på tinder?

Årets julklapp i år är stormköket
och det är ju faktiskt en riktigt rolig
julklapp! Annars är strumpor en
klassiker.

Björn Gustafsson sa det bäst.
“Min pappa är rik, vill du hångla?”
OBS! Självklart uppmuntrar vi inte
till hångel nu, det är ju corona.
Avstånd = kärlek. Fråga om personen vill gå på en promenad runt
Stångån istället.

Kära Drömmen, hur mycket glögg
krävs för att sänka en student?
Ge studenten en dunk rött fulvin med
glöggsmak, då kommer studenten ha
samma öde som Gustav Vasa.

Hej alla kloka i redaktionen! Varför
är Anders Tegnell så gullig?
Kära Drömmen, hur klarar man
kalken på första försöket?

Kära Drömmen, vilket är det bästa
glöggreceptet?
Ärligt talat så finns det ju ingen
godare glögg än Blossa, am I right?
Tips om ni finner er på utbyte under
en vinter dock är att köpa med
en påse glöggkryddor så kan man
enkelt slänga ihop en glögg när
suget sätter in.

Det har hittills aldrig hänt, men
vem har sagt att du inte kan bli den
första som klarar kalken? Tro på dig
själv och kom ihåg att omfamna ditt
SKL.
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Hej på dig! Tegnell är en väldigt
lugn person och ger ett väldigt
sympatiskt intryck, vilket gör att han
upplevs som gullig. Han bor även
i Linköping och har pluggat på LiU
vilket adderar till hans gullighet.

Merry Christmas
you filthy animal and a
Happy New Year

