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100 dagar kvar till insparken. 400 faddrar samlades för en prekick off. Foto: Rebecca Nygren
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Faddersittning förenade skolorna

100 dagar tills insparken drar igång. Under fredagskvällen förenades alla färger när 400
faddrar samlades för att köra en pre-kick off inför insparken med en gemensam
faddersittning. Som vanligt arrangeras den av höstens blivande faddrar.
I år hölls sittningen inne på ett fullsatt Kulturhuset där det var uppdukat med en dukning som
direkt förde tankarna mot skräck. Att temat passande nog för dagen var ”Fredag den 13e” gick
inte att ta miste på.

Pedagogerna inledde spexen

Kvällen började med uppträdanden av alla huvudfaddrar och sexmästerier på scenen. Inledde
gjorde pedagogernas huvudfaddrar tätt åtföljda av sitt sexmästeri Pedsex, och sedan rullade
det på med varje huvudfaddergrupp följt av sitt sexmästeri i tur och ordning.
När hälften av spexen hunnits igenom blev det en paus för att avnjuta maten som bestod av
potatisgratäng och spett. Äran gick till Hi Life att avsluta sittningen vilket de gjorde genom att
bjuda på naket i klassisk gult manér.

Drev med de andra skolorna
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Förutom att alla uppträdandena gått in för skräcktemat märktes det ett till genomgående
tema, att driva med de andra fackhögskolorna. De ﬂesta byggde sina spex på de fördomar som
ﬁnns mellan de olika skolorna, oftast med mycket lyckat resultat av igenkännande skratt och
applåder att döma.

Wendel nöjd med kvällen

Erik Wendel, projektledare på Jönköpings Studentkår är också nöjd med sittningen.
- Vi är jättenöjda, kul att låta faddrarna få visa sina dansmoves på scenen och allt fungerade
perfekt!
Han är också glad över att så många faddrar kunde vara på plats. Tidigare år har de sålt runt
350 biljetter och räknade nu med att 400 biljetter skulle bli lagom.
- Det blev nästan så perfekt att alla som ville ha biljett ﬁck tag i en.
Efter sittningen gick många vidare till Akademien, där det var fortsatt god stämning och
mycket folk, som körde sin sista Pluskväll för terminen. Ett ”Pre kick off”-party där Frankfurt blev
en lounge med sommarvibbar, dansgolvet i Brazil ﬁck UV-ljus och i Tokyo körde
hiphop/housegruppen Monarken loss.
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Kul att det är lite liv och rörelse i stan, den är ju inte så stor så studenterna med sina dräkter syns
och hörs. Men, vad är ett sexmästeri och pedsex för nått?
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