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Industriben
Nyheder fra Nørrebros betonslot

Hej kollegie! Først og fremmest
tak for en forrygende Tour de
Cuisine. ADAM gik af med sejren
på grund af deres paniske
flystyrtstema, men konkurrencen
var hård fra Angry Birds,
Hubertusjagt, Grease og det
Vilde Vesten. De lover at passe
godt på pokalen lige indtil næste
år.
Der er blevet kælet yderligere for
Loungen, som nu er toptunet til
lanceringen af IKOLs nye
fredags-café d. 27. maj. Hjørnesofaen er blevet ombygget,
bordfodboldbordet er blevet
repareret, og der er købt et
professionelt barkøleskab til
formålet. Der vil være gratis te og
kaffe og billige, kolde fyraftensøl.
Festudvalget har fået ny
formand. Anne Bentsen (5A)
overtager nu hovedansvaret for
festlighederne her på kollegiet.
Festudvalget søger nye medlemmer der kan hjælpe med at
gøre vores fester endnu federe.
Så hvis du har en lille festabe
gemt i maven er det med at holde

øje med IKOLs Facebook-gruppe
hvor næste møde bliver annonceret. Alle er velkomne og et
fremmøde er ikke bindende. Der
vil være kage!
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den sidste lørdag i august,
hvor vi fejrer sommeren og
kollegiet til Årsfesten. Måske
kommer der strippere, måske
kommer der skum, måske
genopstår Rolling Stones. Vildt
bliver det i hvert fald. Vores nye
telt skal indvies! Dog helst ikke
vælte.
Så er det slut med systematisk
sløseri med vores dyrebare
vaskeminutter. Vasketiderne
laves nemlig om, så de kun
bliver 1 time lange. Det er lige
præcis tid nok til en almindelig
vask plus det løse. Samtidigt
bliver grænsen for hvor mange
vasketider man må snuppe pr.
uge hævet.
Facebooknyt. Husk at tilmelde
dig IKOL’s facebookgruppe “IKOL”,
hvor der løbende informeres om
spændende begivenheder og

ting. Som noget nyt kan du nu
også tilmelde dig IKOL’s fanside
“Industrikollegiet” og offentliggøre
din kærlighed til kollegiet.
Koen Bettina (5A) er på brutal
vis blevet hængt. Overgrebet
fandt sted d. 3. maj, og hovedmistænkte i sagen er en
sammensværgelse af køkken 4B
og 5B - også kendt under
dæknanvnet ADAM. Rådet har, af
selveste køkken 5As advokat,
modtaget en skriftlig anmeldelse
samt en omfattende underskriftindsamling (begge kan findes på
IKOLs FB-side). Vi følger op på
sagen i næste nummer af
Industriben.
Der har uden tvivl været en storm
af læserbreve efter opfordringen
i sidste nummer af Industriben.
Desværre har det ikke været
muligt for os at læse dem, da
vores emailadresse er ugyldig.
Derfor opfordrer vi i steder til at
ønsker, idéer og tips lægges i
postkasse nr. 518 eller 316.
Kollegiekærlighed fra Industribenredaktionen.

Her ses koen
Bettina hængende
livløs fra køkken 5B

Karstens Corner
Karsten skal skal have lavet to nye
hofter i uge 19 og er derfor sygemeldt
ca. tre måneder frem. Indtil han vender tilbage vil Bjarne overtage hans
post og sørge for vores kollegie fungerer som det skal.
Bjarne har samme træffetider som
Karsten nemlig: Mandag, onsdag og
fredag fra 9:45 - 10:45.

