Kultur
2/9

Chalmersbion
drar igång.

www.chs.chalmers.se/~pu

Kalas

Gasque nästan jämt!
30/8
FestU’s Nollkalas 70:-. Bilj.
från den 25:e
Glöm inte att kolla in
puben i kårhu
set. En höj
dare!
Tjo!
MottagningsKommittén(MK) vill
passa på att hälsa alla Nollan välkomnatill Chalmers! MK har en
samordnande roll i nollningsarbetet
och ordnar till exempel en trygghetsjour för er under nollningen, så
man inte behöver känna oro över
att gå hem själv på nätterna. Journummret är 772 39 70. Vi ses i nollningen!
/MK
Tidning för allvar
och städat skämt.
Sedan 1864.
Kommer till hösten.

Gay?

I-nformation

gaystudenterna göteborg är en förening för homo-, och bisexuella samt
transpersoner på Göteborgs universitet och Chalmers. För dig som precis
”kommit ut” eller kanske funderar på
det ger vår förening en möjlighet att
träffa andra i samma situation såväl
som öppet homosexuella, som kan ta
emot och hjälpa dig ut i gaystudentlivet. Vi hoppas att vår förening ska ge
studenter mod att våga vara öppna på
sin högskola. För dig som vill gå med
finns det dock självklart möjlighet att
vara anonym. Du når oss på adressen
goteborg@gaystudenterna.nu eller på
telefon 070-3069226. Vår hemsida
finns på www.gaystudenterna.nu/
goteborg/ Du hittar alla våra aktiviteter i vårt kalendarium på hemsidan.
/Gaychalmeristerna

Känner Nollan oro och rädsla inför
nollningen och nya studier? Det finns
ingen anledning till det då QQ7 finns
här för Nollan. Varje torsdag under
läsvecka 1 – 5 håller Golden I,
I-linjens alldeles egna sektionspub,
portarna öppna. Nollan är varmt välkommen att svänga sina lurviga, ta
några öhl eller bara chilla. Vi ses
där!
/QQ7 Nemo Melius Facit

Vänner! Chalmerister! Dårar!
Ni vill! Ni vet! Ni kan inte! Men vi
ska lära er. Efter ett halvt års famlande i mörker kommer vi att ge er allt
ni drömt om. CCC är era gudar. CCC
är ljuset. CCC är det ni drömt om
genom hela er missanpassade tillvaro.
We are the light at the end of your
sorry little tunnel! Bygg Cortège!
/*kjamizar* CCC

Modulen bjuder på en liten sekelskiftesfräckis. Till Eder fromma!
Dylika motiv var mycket
populära på vykort från
de engelska badorterna när
seklet var ungt, och vi tyckte
bildtexten var lustig; A
spanking good time. Det är
nämligen precis det man har
här på Chalmers!

Partypirater!!!

Accept the Challenge!!!

Nollningens fetaste grillfest, nu på
torsdag i kårrestaurangen. Ca 900
pers roar sig kungligt. Från 20.30 och
framåt. Missar du är du käff, lään!

MODULEN
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Välkommen!
Det är er kårordförande igen. Du kommer
kanske inte ihåg det men du har säkert
redan sett mig på Svenska Mässan. Jag
vill än en gång hälsa dig välkommen som
ny medlem i Chalmers Studentkår. Kåren
verkar för att du ska få ut så mycket som
möjligt av din studietid här på Chalmers.
Någonting du alltid ska komma ihåg är att
det är du, tillsammans med de andra chalmeristerna, som utgör kåren och att kåren
alltid står på din sida.
Förutom att företräda chalmeristerna i
mängd olika sammanhang inom främst
utbildningsfrågor, studiesociala frågor och
arbetsmarknadsfrågor så har kåren ett väldigt rikt utbud av fritidsaktiviteter med
mängder av föreningar och kommittéer för
alla möjliga intressen. I kårhuset kan man
slappa, gå på fester, bada, ta en fika, se på
bio, ta en öl, sporta, basta, spela biljard, se
på TV och mycket annat.
Så här i början är det mycket nytt som
händer. Högskolan och kåren anstränger
sig till sitt yttersta för att du skall kunna
ha roligt och samtidigt få en bra start på
din studietid. Ta vara på den möjligheten
redan från början. Tänk på att du aldrig
kommer att lära dig så mycket, kunna testa
så mycket nya saker och träffa så många
spännande människor som under din här
på Chalmers.
Vi ses!
Dan Persson
Kårordförande

Modulen - som en snäll
farfar...ungefär, typ.
”Vad fan gör du här”, hade ju låtit
tyket om någon sa, men du kanske
undrar något i den riktningen; vad
fan gör jag här? Och vad håller jag
i handen? Det skall vi förklara. Här
ska du spendera en handfull år och
bli en fulländad högintellektuell, välutbildad
lustigkurre. För faktum
är att under tiden man
utbildar sig har man
tretton möjligheter på
dussinet att ha förbaskat kul. Tar man de
chanserna så kommer
chalmersåren vara slut
lika snabbt som Göran
Persson hade åkt ut Fame factory. Å
där står du plötsligt, nybakad ingenjör och har inte ens fattat hur kul
du haft. Den här skolan har så koppiöst mycket att erbjuda, både i kunskap och i form av roligheter. En
del av det roliga har du redan sett,
mer kommer att presenteras idag men
resten har du på ditt ansvar att upp-

täcka själv. Hoppa på tåget med en
gång, det kommer du inte att ångra.
Den här lilla blaskan kommer ta sitt
fullständiga ansvar för att se till att du
alltid vet vad som händer. Modulen
kallas den och kommer
ut varannan vecka med
matnyttig information
från kåren, olika kommittéer, sektionsföreningar etcetera. Att den
sen innehåller en del
roligheter gör inte
saken sämre. Kanske en
tävling eller nåt putslustigt skämt då och då.
Skulle det sedan vara så att just du
känner för att uttrycka dina åsikter
inför dina medchalmerister så är du
givetvis välkommen att skicka in en
insändare. Adressen till oss finner du
i här ovan.
/Fabror Modulen

