Kultur
30/9
2/10

Kalas

På festfronten, se
notis här till höger

”Visste du att...”
...i e gen framgång kunna
gläd jas åt andras motgångar; det är stort!
...om
i

man

drar

kårhuset

larmet

skall

man

ringa Niklas eller V.O. på
070-7723915/01? Eller om
man bara vill prata lite.
...bland tio chalmerister
finns det minst tre som
inte

känner

varandra

eller en som kommer från
Visseltof ta?

Inte?

Läs

kursen diskret matematik!

MODULEN

Klubb Stardust

Hemlig film,
RunAn 19.00
Dito...,
RunAn 19.00

Dj’s: Il Stefano, Dimitrios K., Behdad, Mats P.
Plats: Chalmers kårhus (Gasquen), Göteborg
När: Lördag 4 oktober
Tid: kl. 21.00-03.00
Pris: 50 kronor. Studentpriser i baren
Studentkort erfordras.
Il Stefano och Dimitrios K. är gästdj’s när klubb Stardust öppnar på
Chalmers nya kårhus i Göteborg den 4 oktober. Stardust är en ny
houseklubb som är öppen för alla som studerar på universitet eller högskola. Sedan kommer det en gång i månaden att bjudas på sköna klubbkvällar med bra och dansant housemusik från kända gästdj’s och dj’s
från Chalmers eget Svea Skivgarde.
Premiären den 4/10 bjuder på mycket ”hold your hands up high” med
två av Göteborgs bästa housedj’s, Il Stefano och Dimitrios K. från
klubb Ra. Tillsammns med DJ Nibc och Elof har de sedan 1999 lyft
taket på Nefertiti med sin house för själ och höfter samt figuerat i
en mängd andra klubbsammanhang, nu senast på Gusto och Eden. I
början på premiärkvällen snurrar Mats P. garage i Gasquen och sedan
värmer Behdad upp för klubb Ra på dansgolvet.
/Behdad Ansari 0736-939331 (Svea Skivgarde)

NU SÖKER BALKOMMITTÉN NYA MEDLEMMAR!
Balkommittén är för dig som vill vara med och anordna en av Chalmers mest
högtidliga och roliga tillställningar och samtidigt lära känna teknologer från
andra sektioner.
Balen 2003 var en lyckad tillställning.
Kan du göra den bättre?
SÖK BALKOMMITTÉN
Inval kommer att ske under läsperiod 2, senast tisdag läsvecka 1.Är du intresserad eller har några frågor, maila oss på: balk@chs.chalmers.se
/Balkommittén

-=Detta är ett automatiskt genererat brev =Den 16:e september 2003 bestämde sig samtliga
medlemmar i ChS Marskalksämbete för att avgå
med omedelbar verkan.
För eventuella frågor rörande fanor och dylikt,
ber vi Dig kontakta VO i Kårstyrelsen,
vo@chs.chalmers.se.
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Havreflarn...

Hej Chalmerister!
Vad gör att man söker till Chalmers? Det
kan vara att man vill ha en bra utbildning,
det man vill läsa går endast att läsa på Chalmers, etc. Orsakerna är troligen lika många
som antalet studenter. Oavsett vilken orsaken är, så har man troligen hört något om
Chalmers innan. Detta kan ha varit positivt eller negativt, men troligen har man
fått tillräckligt med positiva känslor för att
söka sig hit.
Omvärlden har också en bild om vad Chalmers och dess studenter är för några, oftast
genom massmedia eller bekanta. Det finns
lägen då man kan behöva säga några ord
för att förklara för omvärlden hur det är att
vara Chalmerist. I dessa lägen kan det vara
värt att påpeka att alla Chalmers studenter
motsvarar befolkningen i en mindre stad,
alla dessa individer är inte likadana. Det
man även borde förklara är de fantastiska
möjligheter som finns till personlig utveckling och trivsel, och vilka positiva intryck
man har fått under sin tid på Chalmers. Det
är få lärosäten med dess studentliv som har
dessa möjligheter.
Var stolt över dessa.

Kårstyrelsen
genom Markus Kvist,
vice kårordförande.

och vi kommer tycka om varandra när vi är så
rädda för att den andra ska försvinna att vi själva

Vi ska tycka om varanda

funderar på att hinna först

och det kommer att gå åt helvete

och vi kommer tycka om varandra när vi
försvunnit

det kommer att gå åt helvete och det är inget

och ångra oss

vi kan göra något åt

och komma tillbaka

förutom att tycka om varandra ska vi göra

och tycka att man inte vet

du kommer skrika åt mig att jag är en

och låtsas som man inte alls kommit tillbaka

slapp hora och jag kommer svara att

eller att det någonsin varit egentligen så gott med

dina knäskålar är de fulaste jag någonsin sett

jordgubbar och havreflarn

och vi kommer tycka om varandra

och vi kommer att tycka om varandra och vi

inte bara för himmelrike och puss och tvillingsjäl

kommer

och oj då känslan av rätt hela tiden

att vilja spotta den andra rakt i ansiket och
gråta ut vid fötterna och vi kommer göra det och

inte bara därför tycka om tycka om för det gör vi

vi kommer tycka om varandra hela vägen in i det

ju

vi kommer inte ha en chans vi kommer att smälta

när du skäms för att jag healar maten

och rodna och dra ner varndras byxor just när jag

för att jag lider när du bara vill sova

skulle skrika SKIT men ångrade mig.

när du hatar att jag inte hör vad du säger

Vi kommer att förlåta oss.

när jag sprängs för att du sover med en man som

VI kommer att rikta vår sprödhet till en punkt så

bara är kompis

skör att vi kommer skära oss hela

när bilen inte krånglar för att den inte ens finns

och vi kommer äta lassvis med havreflarn

och att du tycker det är mitt fel

tycka att det är lite typiskt oss

eftersom jag inte ens har körkort

lite som vigselring

eller garage eller ens ritningar på något

eller likadana tatueringar på hälarna skulle vi

garage

aldrig få för oss men havreflarn

och jag kommer inte bergripa hur någon kan bli så

och älska väldigt långsamt uppe på garderoben

upprörd

ramla ner oss

över en liten kvarglömd fläck och en äppelskrutt

kort sagt ramla ner och slå oss

DET VAR JU BARA EN ÄPELSKRUTT OCH

och tycka om oss

HELVETE!

/Bob Hansson
www.bobhansson.nu

Lunchföredrag med Drivhuset

Spexbar?

Gamla som nya medlemmar välkomnas till Tarantellas lunchföredrag med
Drivhuset på torsdag 2/10 kl 12-13 i
Lilla Salen i Kårhuset.
Temat på torsdag blir:
”Skapa din egen framgång!”
Vi tänkte ta upp följande frågor:
Vad är entreprenörskap/
intraprenörskap?
Hur skapar man sin egen framgång?
Vad är Drivhuset?

Nu har det blivit dags att söka till
Chalmersspexet Bob. Den 1 oktober
kl 17.15 kan man träffa årets spexare
och ställa lite frågor kring vilka poster
det finns i spexet och vilken som
passar just DIG. Under tiden bjuder
vi på lite mat. Den 28 oktober har
vi sittning i Gasquen kl 18.00. Även
denna gång kan man ställa frågor och
lämna in ansökningar. Här bjuds det
på god mat, trevlig atmosfär och en
sittning som inte går av för hackor.
Kom på våra SPEXBARER och sök
SPEXET.
Info: spexet består av hela 40 personer så det finns massor med roliga
poster att söka. Jag lovar att det finns
något som passar perfekt för just
DIG!
Vi ser fram emot att få träffa er!
/Spexet

Anmäl gärna din ankomst till
tarantella@chs.chalmers.se
Alla är välkomna! De som inte är
medlemmar kan bli det på plats.
Avgiften är bara 60 kronor per år.
VÄLKOMNA!
/Tarantella styrelse
Tarantella Chalmers kvinnliga nätverk
http://www.chs.chalmers.se/
~tarantella/

Börsrummet
vid kyrkan, kårhuset är nu öppet för
medlemmar under lunchtid måndag
till fredag. Den begränsade öppettiden gäller i väntan på en uppgradering
av inpasseringssystemet. Välkomna!
/Chalmers Börssällskap

Aspa Pyrot!
Nu är det dags att maila till pyrot om
du vill aspa. Pyrot är en
kårkommittée som skjuter
fyrverkerier. Skicka in ditt mail senast
den 26 oktober till
kf02basu@chestud.chalmers.se
/Chalmers Pyrotekniska Förening

BAMSE SÖKER NY STYRELSEMEDLEM!!
Är du tjej? Kan du häfva öhl? Tycker
du det är kul att hitta på roliga saker?
Då tycker vi att du ska söka BAMSEstyret! Styret består av fem tjejer som
gladeligen arrar roliga saker för andra
tjejer på chalmers. Vi kommer bland
annat ordna en dammiddag i
Allahelgonahelgen som brukar vara
mycket populär.
Vi ser gärna att Du som nybliven
etta söker! Det viktigaste är att du
har tid att lägga ner på att häfva och
självklart på att festa och träffa andra
roliga människor på andra sektioner!
Självklart är du som inte är etta också
välkommen att söka om du tycker
ovanstående passar in på Dig!
Skicka
ett
litet
mail
till
bamse@chs.chalmers.se
BAMSE vill även passa på att informera om att vi kommer ordna ett
övningshäfv tisdag LV 6. Ett ypperligt tillfälle att bättra på tiderna inför
EKAKs oktoberhäfv eller helt enkelt
öva på att spruta mindre. Alla är välkomna!
Vi ses, puss & kram
/BAMSE-styret
( Kajsa, Jollan, Ullis och Jossan)

Modulens heavy-metalutskott

dade Kings of Metal, har Manowar

presenterar, inte lite stolt,

definierat Heavy Metal. Att dess-

världens kanske enda riktiga

utom, enligt egen och Guinness

Heavy Metalband, Manowar!

utsago, inneha rekordet i ljudnivå

M

vid en livespelning sänker ju inte
ed en karriär av sällan skå-

precis betyget. Eller vad sägs om

dade dimensioner trampar

Eric Adams och Joey DeMaio och
de andra vidare in i sitt tredje

129.5 decibel stryk? En presenta-

Just power, Metal and Might

tion av Manowar kan ju givetvis
inte avslutas utan ett par beving-

decennium och skördar nya segrar.

ade ord. Varsågoda:

Det är ett triumftåg som sedan

”Made of Blackwind, fire and

debutalbumet Battle Hymns 1982

steel”

formligen slaktat allt motstånd.

”Stripes on a tiger don’t wash

Med album som Hail to England,

away. Manowar’s made of steel,

Fighting the World, Sign of the

not clay!”

Hammer, för att inte tala om lovor-

Kalas? Konsert? Studio?

Kul tillsammans!

Inbjudan till fest med baltema

Gillar du att fotografera? Gillar du att
stå i mörkrummet?
Chalmers Film- & FotoCommitté
söker nya medlemmar! Kom ner till
vårt rum i kårhuset och prata med
någon oss så får du veta vad det innebär.
/CFFC

Vill du ordna sveriges största och
tuffigaste arrangemang på chalmers?
Aspa Chalmers Cortège Committé!
Du kommer få en ganska annorlunda
vår här på bygget där du får uppleva
både stress och glädje med tolv nya
kompisar.
Kom och se själv söndagen den 26
oktober (söndagen i tentaveckan) vad
aspning för CCC innebär, eller bara
för att prata med oss.. Har du tur
kanske du får kaka eller läsk!
Se mer info på planscherna som
senare kommer upp ute på området!
/vänligen, CCC

Den 18:e oktober ordnar Chalmers
danssällskap fest med mat och mycket
dans. Mer information finns på hemsidan: http://www.chs.chalmers.se/
foreningar/dance/.
Nästa vanliga dansafton äger rum 15
november.
/Chalmers danssällskap

INUG söker studenter!
Nu startar Ingenjörer och Naturvetare
Utan Gränser lokalavdelning i Göteborg.
Är du intresserad av att bidra med din
kunskap i projekt för hållbar utveckling i u-länder? Vill du få MFS-uppslag? Då är kanske INUG en förening
för dig! Välkommen på konstituerande årsmöte med mer information
måndagen den 13/10 kl 18. Lokal
meddelas på hemsidan under veckan.
/studentavdelningen
www.inug.nu

J

ust det! Nu är det
dags att tävla igen.
Denna gången vänder
vi oss till er med fantasi! Vad är det ni ser
på bilden? Töntiga svar
som ’ Farbror Muffins
låg och vilade sig på
sin Hästens-säng då han
plötsligt blev uppäten’
kommer inte att läggas
någon notis vid.
Skicka ert svar till
modulen@chs.chalmers.se
innan nästa nummer (2v
alltså) så kan ni vinna
Hr. chf.red.:s autograf
på ett muffinspapper!

”Sugen på att...
...plugga? Inte så här tidigt va? SexIT
anordnar gasue lördagen
11 oktober (läsvecka 5, eller något...).
Det är något bra. Kom och skaka
loss lite, innan det är dags att börja
plugga. 11/10 är ett datum att
komma ihåg. Du vet att du vill.”
/sexIT genom Johan

2004 = 100ÅR
Nästa år fyller Chalmers Studentkår
100 år och detta skall givetvis firas
ordentligt. För detta ändamål har
kåren tillsatt en jubileumskommitté
som skall se till att firandet blir så bra
som möjligt för ALLA Chalmerister.
Vill du vara med? Har du idéer? Tror
du att vi har glömt något? Kan du
hjälpa oss med något? Tveka i så fall
inte inför att höra av dig till oss. Vi
söker fler som vill göra detta firande
till något oförglömligt.
jubileum@chs.chalmers.se
www.chs.chalmers.se/~jubileum
/Jubileumskommittén

Tävling!!!

