Kalas
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26/9 Gasque: Studio G
(H6)

Kultur
18/9 Grundläggande
Aktiekunskap,
Scaniasalen,12:00
18/9 Kustskepparexamenkurs, Maskinhuset, MC,17:00
21/9 Nybörjarkurs i
Cha Cha
25/9 Diskutera kärnkraft med ÅF,
HA2, 12:00
Vad som händer. Var det händer. När
det händer. Informationen finns på
www.modulen.chs.chalmers.se

Vad vill du se i Modulen?
Modulen är av Chalmerister för
Chalmerister. Det betyder även att
alla Chalmerister skall ha möjlighet
att säga vad de vill läsa om. Vill du
ha veckans matsedel på Kårrestaurangen? Eller kanske rapporter från
senaste MEDUN? Tag chansen! Tänk
till och skriv till info@modulen.chs.
chalmers.se och delge oss din åsikt.
/F.Modulen
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Vill du påverka?

Sök Modulen!
I vår ständiga strävan efter att vara allt
som Ni Chalmerister vill att vi skall
vara behöver vi nu nytt folk som vill
göra vardagen på Chalmers lite mer
upplyst. Har du vad som krävs för att
guida dina medstudenter genom chalmerstiden från nollning till examen?
Tveka inte utan fatta tangentbordet
och skriv till info@modulen.chs.
chalmers.se eller chefred@modulen.
chs.chalmers.se. Skriv kort vem du är
och varför du vill söka Modulen.
/F. Modulen

Skid- eller snowboardåkare?
Häng med till Hemsedal sista helgen
i november! Det och massa annat
skoj som kiting och vindsurfing hittar
du på www.cas.chs.chalmers.se
/Chalmers Alternative Sports

Samarbetspartners 07/08

Missa inte höstens danskurser!
Nybörjarkurs i Cha cha, börjar
söndag 21/9, anmälan senast 18/9.
Partydanser, söndagar 28/9-12/10,
anmälan senast 25/9. Mer information om tider, priser och innehåll
finns på vår hemsida www.dance.chs.
chalmers.se.
Välkomna!
/Chalmers Danssällskap

CKG - Chalmers Kristna
Grupp
Letar du efter en kristen gemenskap
på Chalmers? Har du bara frågor
kring kristen tro eller vad kristna
chalmerister tänker och tror? Då är
du mycket välkommen till oss i CKG
- Chalmers Kristna Grupp! Vi träffas
varje tisdag lunch på Johanneberg
och onsdag lunch på Lindholmen för
att be tillsammans, äta och umgås. Du
får gärna komma, oavsett ärende =)
Tis 23/9 kl 19:00 kommer vi också
att ha gemenskapskväll i "kyrkan" i
kårhuset. Då har du ett utmärkt tillfälle att komma och träffa oss i CKG,
snacka lite och ha en trevlig kväll,
välkommen! För mer info se www.
ckg.chs.chalmers.se
/CKG

Vad är det egentligen som driver
kåren framåt? Vad är det som gör
att vi med gott samvete kan kalla oss
Sveriges Ledande Studentkår? Jag
tror att båda har sitt ursprung i en och
samma sak, nämligen engagerade studenter. Som student kan du göra allt
från att klaga på en dålig examinator
till att ordna kalas för teknologer eller
varför inte organisera sammankomster där studenter och deras framtida
arbetsgivare kan mötas. Nästan allt
som anordnas på och kring våra två
Campus organiseras av engagerade
studenter. Som student vid Chalmers
Studentkår har du stora möjligheter att påverka både din studiemiljö,
studiekvalité och hur du vill att din
fritid skall se ut. Det finns mellan
700-800 personer som är aktiva inom
föreningslivet på kåren (inräknat
sektionerna). Har du något speciellt
intresse? Vill du påverka dina studier
och livet kring dem? Missa inte chansen! Mer information
hittar du på kårens
hemsida. www.chs.
chalmers.se
/Tuvstarr Dahlström,
SO

I Kalle Sändares fotspår
Om du fick möjligheten att helt fritt
leda ett radioprogram, vad skulle du
välja då för något? Ett klämkäckt
”ringa-in-och-svara-på-frågor”-program eller skulle du kanske välja ett
mer seriöst faktaprogram? Skulle du
vilja sända på morgonen, dagen eller
kanske till och med på natten? Skulle
du vilja vara ensam som programledare eller skulle du ta in någon ytterligare person som din ”sidekick”?
All respekt för de som jobbar med
radioprogram men ibland bara undrar
man: Hur svårt kan det vara? Ta morgonprogrammen som exempel. Det
verkar ju inte så svårt, eller hur? Oavsett om det är P4 eller någon reklamradiostation som sänder så känns ju
det ändå som om programmet nästan
gör sig själv.
Man 1: Har ni gjort något kul i
helgen?
Kvinna: Ja, jag och några kompisar
arrangerade en möhippa för en i vårt
gäng som snart skall gifta sig. Tyvärr
fick vi göra ett litet uppehåll i aktiviteterna då en av deltagarna föll i vattnet från bryggan där vi satt.

Man 2: Vad trevligt! Då tog i alla fall
sig en av er vatten över huvudet/Då
blev i alla fall en av er våt!
Kvinna: Men NN! Nu får du ta och
sluta med dina kommentarer!
Man 1: Ja minsann, så kan det gå.
Häng med oss, så får du hör mer om
hur det gick efter att vi har spelat
nästa låt.
Ovanstående konversation är taget
från ett morgonprogram på radion
och sammanfattar väldigt bra hur just
det programmet är uppbyggt.
Avslutningsvis, om Farbror Modulen
själv skulle få välja så skulle han nog
föredra att, lugnt och sansat, leda ett
program om de lite finare sakerna
i livet. Ni vet, de där som ger livet
mening. Med cigarren i ena handen
och mikrofonen i andra skulle ha ta
tag i de svåra
frågorna, men
på ett avslappnat
och förtroendeingvande sätt.
/F.Modulen

Sök Chalmersbaletten!

Sök Barocken!

Tycker du om att dansa, showa och
kalasa? Dags att söka Chalmersbaletten! Kom och träna tillsammans med
oss i kårhusets gymnastiksal på måndagarna 8/9, 15/9, 22/9 och 29/9 kl
19:30 till 21:30. Mer info på hemsidan www.baletten.chs.chalmers.se"
Med vänliga hälsningar
/Chalmersbaletten

Chalmers Barockensemble, sveriges
troligen enda studentikosa symfoniorkester, står nu i startgroparna för
ytterligare ett läsår och vi sprudlar
med idéer. För att allt ska bli perfekt
önskar vi att så många som möjligt
för vara med om detta och söker Dig
som spelar ett instrument som kan
tänkas passa i en Symfoniorkester.
Vill du vara med ändå ska nog det
gå att lösa också! Passa på att se ett
av våra arrangemang, NollBarocken
(Tors 11/9 under Nollkampen,
Campus Lindholmen) och se till att
få er en dos riktig kultur!
Repetitioner Måndagar, kl18.15 och
framåt i VV11 (V-huset på Chalmers)
Nollrep 15/9, 22/9 och 29/9.
www.chalmersbarockensemble.se
/Chalmers Barockensemble

Sök Gasquens driftgrupp!
Vill du vara med och utveckla Gasquen till en grym festlokal och klubb
som alla studenter vill gå till när det
vankas fest? Då är det bara söka
Gasquens driftgrupp! Vi har ingen
speciell aspperiod, utan har ständigt
aspning! Kom förbi vårt rum i föreningstorget eller maila oss på info@
gasquen.se för att börja aspa nu!
/Gasquekommittén

Sista Chansen, Sök Alliancen!
Måndagen 15/9 och Måndagen 22/9
är just DU välkommen att söka AllianceOrchestret, världens kanske mest
förvirrade orkester. Vi repar i kårrestaurangen kl. 19.00 Så ta chansen att
få hålla igång med/eller testa på ett
nytt instrument.
Titta gärna in på vår hemsida:
http://www.tfcs.chalmers.se/alliancen
/AllianceOrchestret

Nyfiken?
Glöm inte att Modulen även finns på
webben:
www.modulen.chs.chalmers.se
/F. Modulen

Make a Difference!
Engage yourself in sustainable development together with CSS - Chalmers Students for Sustainability! The
first member meeting of the semester
was a succes! We have now started 2
project committees: the CSS Atumn
Energy Seminar committee, and the
CSS Engineers Without Borders
Lunch Seminar committee. If you
want more information about CSS
and our activities, visit our web site
where you can information about
upcoming meetings and events. You
can also ask questions directly by
sending a mail to the board.
website: www.css.chs.chalmers.se,
e-mail: board@css.chs.chalmers.se.
Welcome!
/CSS

Har du en dålig idé du helst skulle
vilja bli av med? Maila den till
nej@modulen.chs.chalmers.se

Pyrots årliga aspning drar snart igång
och vi söker teknologer i årskurs 1
och 2 som vill lära sig om fyrverkeri
och pyroteknik. För att söka, skicka
ett mail till aspa@pyrot.se senast den
19/10. Mer information om Pyrot
finns på www.pyrot.se. Du är givetvis även välkommen att skicka frågor
till ovanstående adress.
/Pyrot

Get High on Hot Air
Är du sugen på att flyga varmluftsballong på riktigt? Vill du glida
framöver stan på 500ft eller kanske
slå höjdrekord i JET-vindarna på
33000ft? Då är det dags att gå med i
Chalmers Ballong Corps.
För mer info maila: styret@cbc.chalmers.se
Kram o skål
/Styret

... delas ut både på Johanneberg och på Lindholmen
... är Chalmers Studentkårs informationsblad
... har utkommit under tre längre perioder sedan 1932. Den senaste
började 1996.
... mer än gärna vidarebefordrar just DIN information till Chalmeristerna.
... just nu söker nya medlemmar
... vanligen trycks 2000 ex
... är en av de första trycksakerna som de nya Chalmeristerna kommer

Bubbeltrubbel

Höstens CBS-föredrag!

Chalmersspexet Picasso ger sin sista
föreställning i Göteborg. Buskföreställningen går av stapeln på Stenhammarsalen fredagen den 19/9 kl
19.30 och följs av ett äkta spexkalas.
Biljetter köpes i spexkuren utanför
Cremona 11.30-13.30 eller på ticnet.
se
/Chalmersspexet Bob

Nu är schemat för höstens spännande föredrag släppt! Alla föredragen ligger lunchtid och det bjuds
alltid på fräsch pastasallad med bröd
och dricka från R.F. Bergs Byssja!
Teckna gärna medlemskapet idag
på www.cbs.chalmers.se för att få
personlig inbjudan och erbjudanden.
Endast 30 kr!

Är du nyfiken på hur man åker på
praktik utomlands? Eller vill du
engagera dig och umgås med studenter från andra länder som praktiserar
i Göteborg? Vi har ett informationsmöte den 25:e september kl. 17:15 i
sal VA i Väg och vatten-huset. Du
är välkommen. För frågor, mejla
contact@iaeste.chs.chalmers.se eller
kolla in hemsidan www.iaeste.se/
goteborg.
/IAESTE

... utkommer varannan måndag

i kontakt med redan på Götaplatsen

SISTA CHANSEN!

Info IAESTE
Aspa Pyrot!

”Visste du att Modulen...”

17/9

SEB aktiekunskap med Henrik
Larsson del 1
23/9 Carl Bennet, Ordf. Getinge
24/9 SEB aktiekunskap med Henrik
Larsson del 2
2/10 Olle Erhlén, VD NCC
9/10 Hans-Peter Lindquist, VD
Adecco
29/10 Leif Johansson, VD Volvo
3/11 Stina Honkamaa, VD Google
Sverige
6/11 Tomas Meerits, Cevian Capital
27/11 Åke Svensson, VD SAAB
Group

Jag undrar bara vad som egentligen är skillnaden på en bidé och
en fontän, förutom placeringen
av de båda (alltså fontän på torg
och bidé på hotell)?
/Jack

Käre Jack,
Det är med stor bestörtning som
ditt mail har emottagits. Känslan
som bäst beskriver mina tankar då
jag visualiserar just förväxlingen
mellan de båda kan bara beskrivas som ren och skär skräck.
Det visar dock på mognad då
du i denna svåra stund väljer att
sätt din tilltro till gamle Farbror
Modulen.
Bidé kommer från det franska
ordet bidet, vilket betyder ponnny

och kommer sig avanvändarens
ställning. Just användningen är
faktiskt den springande punkten
då det gäller att skilja de båda åt.
För att uttrycka det enkelt skulle
man kunna säga att en bidé är
en fontän, men en fontän är inte
nödvändigtvis en bidé. En relation som enkelt skulle kunna
illustreras med ett Venndiagram.
Faktum är att de är en relativt
liten andel av fontänerna som
faktiskt är bidéer. Något som inte
kan poängteras starkt nog och
som undantagslöst bör tas i beaktande efter att man har avslutat
sitt besök på sanitära faciliteter
av annan sort. Förhoppningen är
att vi nu skall ha kunnat bringa
klarhet i de båda föremålens skiljetecken och därmed kan undvika
tråkiga situationer.
/F.Modulen

Vi syns!
/CBS-styrelsen

RASP #144 släpps i höst.
Håll utkik!

