Kalas
19/8 - Gasqueöppning
Arrangör: Zexet
20/1 - Barnkalas
Arrangör: E6
21/1 - Star Wars Gasque
Arrangör: SexIT
23/1 - Nollningsgasque
Arrangör: H6
24/1 - Övningsgasque
Arrangör: D6
25/1 - Gasque
Arrangör: M-sex
26/1 - Nollningsgasque
Arrangör: F6 och KfKb6
28/1 - Nollkalaset
Arrangör: FestU

ﬂoffa

Käre F.Modulen
Jag står just nu på Götaplatsen och
undrar hur jag ska kunna hitta min
sektion. Det finns ju mer än 2000
människor här, finns det ingen
organisering?
/nolla

Kära nolla
Det du behöver fråga dig är vilken
färg du känner dig som idag alternativt vilket skyddshelgon. Är
du gul och känner dig som Kalle
Anka så är det Elektro du letar
efter. James Bond håller sig bland
de lila scarfarna hos I-sektionen
och Asterix håller sig till brunt och
Maskin. Dessutom hör du nog
flera olika hejaramsor om du går
runt en liten stund. Du kommer
säkert att hitta din sektion men
fråga gärna någon i Mottagningskommittén (reflexbyxor) eller
någon annan med lustig utstyrsel
så kan de säkert visa dig rätt väg.
/F.Modulen

Käre farbror
Det här med föreningar verkar jätteroligt. Jag har sedan jag kom hit
till Götaplatsen sett nästan hur
många som helst av olika slag.
Hur ska jag göra om jag vill gå
med i någon utav dem och få ut
mer av min studietid än bara studerandet?
/Föreningsivrig
Käre Föreningsivrig
Det finns mängder med föreningar
med Chalmers och de håller på
med alltifrån dykning, ballongfärder, musik, kampsport och
fyrverkeri. Om du vill veta vilka
föreningar som finns så spana in
Kårens hemsida
www.chs.chalmers.se så kan du se
vad du har att välja på. Därifrån
kan du komma vidare till respektive förenings hemsida där de
själva brukar anslå när man kan
aspa och söka till föreningarna. En
del söker under
hela året medan andra bara söker
under en kort period. Kolla idag så
att du inte missar något.
/F.Modulen

floffa@modulen.chs.chalmers.se
Welcome new students!
Samarbetspartners 08/09

Chalmers is an old school with old
old traditions and a flourishing social
network. This may have caused several student detouring on the way to
graduation, but instead created connections and ever-lasting memories.
Many people on the streets don’t
understands why the chalmerist look
up to the school or why he spend
most of his time on campus instead
of nightclubs downtown.

But don’t forget to study, even if the
math seems like a walk in the park
now, it will be different next summer.
Fabror Modulen thinks that studies
should be mixed with fun events in
life. Take your opportunity and find
people with same interests as you in
different student communities, for
exemple ChalmersBaletten, if you
like to dance or Pyrot, if you like
fireworks.
/F.Modulen
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idiet

Pres

har ordet...

Sveriges ledande studentkår
Medlemskap i Chalmers Studentkår
är en förutsättning för att studera vid
Chalmers. Det beslutade styrelsen
vid Chalmers tekniska högskola i
maj i år, i samråd med studentkåren.
Chalmers styrelse ansåg att studentkåren utför ett arbete som är väldigt
viktigt för utbildningskvaliteten och
det sociala livet vid högskolan. Tack
vare att alla teknologer nu fortsätter
vara medlemmar i Chalmers Studentkår, kan arbetet ytterligare förbättras
för att alla chalmerister ska trivas och
utvecklas under hela sin chalmerstid. Chalmers studentkår är och ska
även i fortsättningen vara Sveriges
ledande studentkår.
Till alla nyantagna; försök ta del av
så mycket som möjligt av det som
händer under mottagningen. Då kan
du tidigt komma in i ditt nya liv här
på Chalmers.
Slutligen, varmt välkommen till
Chalmers Studentkår, Sveriges
ledande studentkår!
Jonas Otterheim
Kårordförande

Välkommen Kära Nollan
Chalmers är en anrik skola med
stolta traditioner och ett mycket stort
studentliv. Detta har gjort att flertalet studenter gått vilse på väg till
målet (ingenjörsexamen) och därmed
kanske inte alltid tagit den rakaste
vägen ut i arbetslivet. Du kan dock
vara lugn, utan dessa krokiga vägar
framgångar som motgångar så lär
man sig ju inte något på vägen och
framförallt så kanske man missar
något som man sedan ångrar att man
inte gjorde. Mången är de på stan
som inte förstår varför chalmeristen
ser upp till sin skola, varför han deltar
i Cortègen eller varför han festar på
skolan istället för nere på inneklubbarna på stan. Om du är aktiv under
nollningen så har du en fantastisk
chans att komma in i chalmers
gemenskap och kanske kommer du
själv att stå där på ett flak i slutet av
april och ha lika roligt som tidigare
års studenter. Redan idag kommer du
att komma i kontakt med nollkommittén på din sektion som kommer att
guida dig under dina första 4 veckor
och ge dig en bra start på din tid på
Chalmers. Jag tycker att du speciellt
ska ta till vara på den här första tiden

eftersom du aldrig kommer att få
så många möjligheter kastade på/
efter dig igen. I din hand har du just
nu läsårets första utgåva av Modulen. Modulen är din guide till studentkåren och föreningslivet här på
Chalmers. Här annonseras om allt
från förändringar i expeditionen och
Kårens fullmäktiges senaste beslut
till var de bästa festerna kommer att
vara kommande vecka. Genom att
vara aktiv i studentlivet och hålla dig
a jour med vad som händer på skolan
så kan du börja lägga grunden till det
framtida kontaktnät. Glöm dock inte
bort att studera flitigt för även om
matematiken känns tung nu så kan jag
lova att den inte kommer att kännas
mer lätthanterlig nästa sommar. Farbror modulen förespråkar alltså en
lagom dos studier utblandat med
en rejäl omgång nollning. För att
aldrig tappa greppet är det viktigt att
varannan vecka
grabba åt sig ett
färskt nummer av
modulen och på
så vis hålla sig
uppdaterad.
/F.Modulen

KÅRINFORMATION

ASPA

Vill du slippa köa till kårexpeditionen?

HalLoB!

På Medlemsportalen, som du når
via www.chs.chalmers.se, kan du
bland annat ändra adress, skriva ut
en kåravi och se om du har betalt din
kåravgift.
Elektronisk avisering av kåravgift
sedan vårterminen 2010 skickas
kåravin ut via e-post till alla som studerar på Chalmers. Håll utkik bland
mailen så du inte missar fakturan.
Om du nyligen bytt e-postadress, gå
in och ändra på
Medlemsportalen som du når via
www.chs.chalmers.se eller meddela
kårexpeditionen på
exp@chs.chalmers.se
/Kårexpeditionen

Vad tycker Du är viktigt?
Kårfullmäktige (FuM) är Studentkårens högst beslutande organ och
består av 35 studenter som väljs in
genom personval en gång om året.
Här tas beslut som rör oss studenter
och Studentkåren.
Ta vara på allt skoj som bjuds under
nollningen och första året; gå med i
en kommitté, skaffa dig vänner, gå
på ett FuM-möte och lyssna, fundera
på vad som just Du tycker är bra med
Chalmers och vad som kan förbättras. Kanske blir Du en av ledamöterna när nästa läsår drar igång?
Fundera gärna över vad som är viktigt för Dig. Alla medlemmar har
möjlighet att vara
med och påverka; ta vara på den
chansen under din chalmerstid.
/Kårfullmäktiges talmannapresidium

Ljud- och Bildgruppen är en samling goa människor som tycker om
att löda, pilla på elektronik, dricka
öl, pilla sönder saker och löda ihop
saker men FRAMFÖR ALLT glädja
oss själva och våra medmänniskor
med fina blinkande lampor och hög
musik!
Vad det än är som händer - FestUkalas, konserter, middagar - är vidär
med stora högtalare och hysteriska
discoljus och gör allting lite roligare
helt enkelt.
Under nollningen kommer vi att
synas och höras mer eller mindre
överallt och hela tiden, men vi vill
också att DU ska visa dig på vårt
rum på föreningstorget, käka lunch,
snacka skit, klämma och känna
på ljud- och ljusutrustning och
kanske fylla i ett aspformulär.

Sök Chalmersbaletten!

Gillar du fyrverkerier? Se hit!

Varm i kläderna?

Spex är roligt!

Tycker du om att få nya vänner, gå
på roliga kalas och dansa och showa?
Då är det dags att söka till Chalmersbaletten! Kom och träna med oss i
kårhusets gymnastiksal på måndagarna lv2 - lv5, alltså den 6e, 13e,
20e och 27e sep kl.19:30 till 21:30.
Kom i vanliga träningskläder, inga
förkunskaper krävs.
Mer info på hemsidan www.baletten.
chs.chalmers.se
Hör av dig om du har frågor till
styret@baletten.chs.chalmers.se
Med vänliga hälsningar
/Chalmersbaletten

Vi i Chalmers Pyrotekniska Kommitté (Pyrot) vill välkomna Nollan
till Chalmers genom att säga några
ord om oss. Det är vi som är pyroteknikerna på Chalmers med över 40 års
samlad erfarenhet av att komponera
och skjuta fyrverkerier. Våra fyrverkerier kan vara av alla storlekar och
typer och passar på stora såväl som
små tillställningar när det ska vara
lite extra festligt. Ni kommer inte
kunna missa oss under er tid på Chalmers!
Vi bedriver även försäljning av konsumentpjäser så vill du skjuta ditt
eget fyrverkeri eller har andra frågor
rörande saker som smäller och lyser
så kontakta oss på info@pyrot.se
eller gå in på www.pyrot.se.
Senare under året kommer ni få chansen att bli medlemmar och lära er allt
om fyrverkerikonsten. Så håll utkik
efter våra afficher för mer information. Vi ses!
/Pyrot

Chalmers BastuKommitté söker
aspar. Gillar du att hugga ved, köra
motorsåg och bada bastu någon gång
ibland ska du hänga med oss under
hösten.
CBK hjälper HA att ta hand om fritidsanläggningen i Härryda. Två
gånger per termin har vi byggveckor
där vi spenderar så mycket tid som
möjligt i Härryda och lagar, bygger
nytt eller fixar saker.
Är du intresserad så hör av dig till
bastu@cbk.chs.chalmers.se.
/CBK

F-spexet är det yngsta spexet på
Chalmers, knutet till F-sektionen och
håller till i sektionslokalen Focus. Vi
är ett lite mysigare spex,
uppmuntrar inrop och erbjuder en
lysande trerättersmiddag samtidigt
som föreställningen pågår. Årets
uppsättning handlar om Mary Read,
en kvinna på 1700-talet som klädde
ut sig till man och blev pirat i kapten
John 'Calico Jack' Rackhams besättning, – en historia om skatter, dueller,
kärlek och magi med mycket humor.

Du vågar aldrig...
Puss

/LoB

Sångfåglar, se hit!

Kom och spela med nollbarocken!

Sök Modulen
Tycker du om att skriva och träffa
nya människor? Modulen söker nya
medlemmar under våren så se till att
skicka ett mail till modulen@chs.
chalmers.se om du är intresserad.
/F.Modulen

Spelar du instrument som passar i
symfonisk sättning och/eller gillar
att spexa och krossa porslin? Kom
och testa på hur det är att spela med
Chalmers Barockensemble i vår nollbarock. Ett par rep under nollningen
avslutas med konsert sön nollvecka
3.
För information och tider skriv till
fourneur@chalmersbarockensemble.
se
/Barocken

Prova på att sjunga flerstämmigt
med Chalmers Sångkörs Nollkör!
Då gemene Nollan den 24 augusti
går på stan och skramlar bössa kan
du istället framträda med den traditionella Nollkören! Du kommer att
få sjunga sånger med dirigent och
kommer senare även att bjudas på en
äkta körsittning med snapsvisor i åtta
stämmor! Är du intresserad så finns
information om reptider och lokal på
vår hemsida: choir.chs.chalmers.se.
Du har också möjlighet att senare
provsjunga för någon av Chalmers
Sångkörs
tre delkörer; Manskören, Damkören
eller Kammarkören. Bokning av
uppsjungningstid görs också det på
vår hemsida.
/Chalmers sångkör

Skämtare där!
Nu börjar nollningen och varje dag är
det något spännande arrangemang på
gång. Men faktum är, och det här har
vi hört från en säker källa, att om fyra
veckor är nollningen slut. Sakta men
säkert går terminen framåt och lagom
till att första tentaP är avklarad börjar
det alldeles säkert klia lite i skallen,
och du undrar vad du ska hitta på. Då
har vi ett förslag:
Kom och titta på Chalmersspexet
Vera! Vi har premiär den 5:e november och lovar ett hejdundrande spex,
med ett i skrivande stund superhemligt tema.
Ett spex kan i en mening sägas vara
en musikalföreställning med komiska
inslag. Speciellt med Vera är att vi
har ett lite tydligare musikalfokus
och att det bara är kvinnor på scen.
Dessutom har vi ett fantastiskt röjigt
band! Om du är spelsugen har vi fortfarande några platser kvar i bandet, så
om du spelar piano, bas, något ljust
eller mellangrovt blås, fiol eller något
annat du tror passar i ett spexband så
tveka inte att höra av dig till vera@
chalmersspexet.se. Till den adressen
är du också välkommen att höra av
dig med frågor om vad spex är, varför
just du ska gå på spex, hur man köper
biljetter eller bara om livet i största
allmänhet. Hoppas vi ses i höst!
/Chalmersspexet Vera

Varmt välkomna att se våra föreställningar med insläpp kl. 18.00 den 30:e
och 31:a aug samt 1:a sep! Biljetterna
kostar 70 kr för Nollan (övriga 130
kr) och säljs i vårt bås vid Olgas trappor under nollvecka 1 och 2. För mer
info, besök gärna www.f-spexet.se,
och håll utkik efter asplappar under
lp1!
/F-spexet

HEMSIDAN
Bli en vinnare du också
Du har väl inte glömt att det säkraste
sättet för att hinna läsa nya utgåvor
av modulen först är genom att surfa
in på vår hemsida och läsa dem där.
Klockan 12.00 på måndagar i de udda
läsveckorna kommer Modulen ut.
/F.Modulen

