Kalas
31/8 - Vikingagasque
Arrangör: V6
1/9 - Nollningsgasque
Arrangör: A6
2/9 - Pubrunda
3/9 - ReFleX
Arrangör: MK
4/9 - Zkumqasque
Arrangör: Zexet
7/9 - Bad tejst
Arrangör: isex
8/9 - Nollgasque
Arrangör: K6
9/9 - Gasque
Arrangör: M6
10/9 - Noll�inalen
Arrangör: FestU

ﬂoffa

Käre F.Modulen
Av en händelse har jag för närvande cirka 30000 oanvända
Pripps 5,2% kapsyler och undrar
vad man kan hitta på för kul med
dem?
/Samlaren
Hej samlaren!
Endast fantasin sätter gränser på
vad du kan hitta på för kul med 30
000 oanvända kapsyler! Du kan
nu börja samla på 30 000 tomma
Pripps 5,2% ﬂaskor, fylla dem
med vatten och kapsylera om dem.
Ett annat alternativ är att du byter
kapsylerna med andra samlingsbenägna personer tills du har bytt
till dig 30 000 olika sorters kapsyler. Med dessa kan du sedan kan
du sedan skriva ditt namn för att
pryda din vägg där hemma.
Samla lungt!

Käre farbror
Jag är orolig för den kommande
veckans anstormning av äldre
och visare studenter. Hur ska jag
bemöta dessa erfarna personer?
/Orolig nolla
Käre orolig nolla!
För det första ska du ignorera
uttrycket ”Det var bättre förr” för
det är något du kommer att få höra
inom den närmsta tiden i samband
med denna anstormningen. För det
var inte bättre förr. Tänk dig ett liv
utan elektroniska fakturor. Tänk
alla dom timmarna du hade slösat
bort på grund av all pappersarbete.
Timmar som du nu istället kan
lägga på dina framtida studier.
Och har du nollbricka, och är
ﬂitig, kan du även hälsa på Gasquen!
/F.Modulen

/F.Modulen

floffa@modulen.chs.chalmers.se
Visste du att...

Samarbetspartners 08/09

...surströmming har
funnits sedan 1500talet
...”soured herring”
är surströmming på
engelska
...det ﬁnns ett surströmmingmuseum i
Skeppsmalen
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Pres

har ordet...

Engagera dig!
15 september är det dags för årets
första kårfullmäktigemöte. Kårfullmäktig, FuM, är Chalmers Studentkårs högst beslutande organ och vi
teknologer representeras där av 35
ledamöter valda under våren. Alla
teknologer är välkomna till att närvara och lyssna under mötena.
Vill du vara med och påverka? Ta
då chansen att engagera dig i Chalmers Studentkår; gå med i en förening, diskutera med dina vänner! Du
kommer lära dig massor på vägen
och framför allt kommer du ha väldigt roligt; vem vet, nästa år kanske
du är en av ledamöterna i kårfullmäktig.
/Kårfullmäktiges
talmannapresidium

Välkommen Kära Nollan
Halvvägs in i nollningen och omtentorna bakom sig är det åter igen dags
för en ny läsperiod. Nu får man ta
sig i kragen, så som man har gjort
så många gånger förr. Alla känner
den här känslan, att denna gången
kommer jag börja plugga i läsvecka
ett. Man är helt säker på att detta
kommer ske, men så halker man in i
gamla spår igen. Det kanske är så att
man inte kan lära en gammal hund ny
trick, trots allt. Men vem vet, denna
läsperiod kanske är undantaget som
bekräftar regeln. Man kan hoppas
i alla fall. Vad ska man annars göra
under första läsveckan i läsperioden?
För alla andra ska väl också ta sig i
kragen och börja plugga läsvecka ett
så som jag har tänkt? Om inte jag
börjar plugga läsvecka ett kommer
jag ändå inte ha något bättre för mig
eftersom alla andra också sitter och
pluggar.

Fast då måste man upp tidigt för att
få den bästa platsen i biblioteket.
Och om man råkar snooza en gång,
då vet man att det redan är kört och
ingen ide att gå upp i vilket fall. För
alla vet ju att man måste sitta på den
rätta platsen för att komma in i rätt
stämmning för att plugga. Och om
man mot all förmodan tar sig upp
efter att ha snoozat några gånger för
mycket, så kommer man ha glöm att
ladda sin musikspelare. Då upptäcker
man även att man glömt sin datorladdare hemma.
För att trösta sig lite går man till
det närmaste ﬁket för att köpa en
koppkaffe. Självklart ligger plåmboken hemma. Det är lika bra att gå
hem igen. Man kanske inte behöver
stressa upp sig, det är ändå bara läsvecka ett.
/F.Modulen

KÅRINFORMATION

PÅ GÅNG

ASPA

HalLoB!

Sök valberedningen!

FestU arrar nollningens
största fest!

Sök Chalmersbaletten!

Sådärja, nu är de två första nollveckorna avklarade och terminen kan
börja på riktigt. Därmed är det hög tid
att köra igång på allvar med att välja
föreningar och kommittéer
att aspa och Ljud- och Bildgruppen
ligger såklart högst på din
prioriteringslista!
Om du vill okynnesspela alldeles för
hög musik, värma upp omgivningen
med våra stroboskop, rigga mafﬁga
dansgolv, visa bioﬁlm, skruva, löda,
dricka öl och bara ha oförskämt med
skoj, ska du ta dig ner till vårt rum en
lunch och säga hej.
Vi håller till på föreningstorget i
kårhusets källare och dörren är alltid
öppen för dig som vill aspa!
Vad väntar du på?!
Puss
/LoB

Chalmers Studentkår söker ännu ﬂer
medlemmar till valberedningen för
verksamhetsåret 2010/2011. Som
ledamot i valberedningen får du
chansen att förbättra dina kunskaper
inom rekryteringsmetodik samt bli en
hejare på intervjuteknik! På köpet får
du ännu bättre insikt i kårens verksamhet och får en chans att påverka
vilka personer som skall representera
studentkåren.
Valberedningen lämplighetsgranskar
ordförande och kassör i studentkårens alla kommittéer. Dessutom bereder valberedningen valet av CCC,
Tofsen och kårledningen. Teknologrepresentanter till kårens företagsstyrelser är också personer som vi i
valberedningen nominerar.
Känner du att detta är något för dig?
(Vilket det säkerligen är!)
Skicka en intresseanmälan till valberedningen@chs.chalmers.se, så tar vi
kontakt med dig! Absolut inga förkunskaper krävs! Ett intressant, men
framför allt roligt år utlovas!
/Valberedningen

Lördagen i Nollvecka 4 (11 September) arrar FestU Nollﬁnalen.
Om Nollkalaset var ett jordskalv
så är Nollﬁnalen ett vulkanutbrott
i fest och yra! Missa inte nollningens största event och ett av nordens
största kalas!
Biljettförsäljning måndag och tisdag
samma vecka under lunchtid (med
reservation för slutsålt).
/ Chalmers Festkommitté FestU

Bio m.m.

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

31/8: Bio: Robin Hood, 19:00 i
RunAn. 40 kr för för alla utom
Nollan, som går gratis!
6/9: Nollrocken tillsammans med
MK. Kom och hejja på dina kamrater
som ska tävla.
10/9: Sista anmälningsdag för Kustskepparexamen. Första kurstillfället
är 14/9. Gå in på www.pu.chs.chalmers.se för mer information kring
kursen och hur man anmäler sig.
/PU

Studiemedel
Du har väl inte glömt att söka studiemedel för hela studieåret? Om du
söker studiemedel per termin kan det
vara svårare att få fortsatt studiemedel, om du inte klarar alla dina kurser.
Men lugn - det är enkelt att ändra från
termin till studieår i din ansökan på
CSN.se, när du ändå loggar in för att
lämna studieförsäkran. Lycka till!
/Kårledningen.

Varm i kläderna

MK Informerar
Den 3/9 Arrar MK ReFleX-Gasque
med lysande tema!
Den 8/9 går Nollkampen och Nollcheer av stapeln på Lindholmen.
Nollkampen och Nollcheer är de
avslutande grenarna för Nollympiaden och här koras vinnaren för hela
Nollympiaden. kom gärna och titta!
/Mkram Teddy

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

Look here!
Chalmers Islamic Föreningen (CIF)
is a student association at Chalmers
University of Technology. CIF is
open to every person who is interested in the Islamic religion. Know
more about our activities at
www.cif.chs.chalmers.se
/CIF

Mingla och knyta kontakter?

Börja träna karate!

Chalmers Event är en liten kårkomitté som ger näringslivet möjlighet att möta studenter redan innan
examen.
Just nu söker vi dig som är engagerad och kreativ! Vill du vara med
och skapa givande tillfällen där studenter får kontakt med näringslivet,
lunchbaguetter och massor av gratispennor? Vill du utöka både kontaktnät och C.V.? Tycker du om att har
roligt? Hör i så fall av dig till ordf@
event.chalmers.se eller ta på dig din
bästa skjorta och besök arbetsmarknadsenhetens kontor i kårhuset!
/ Chalmers Event

Sedan 1990 är Chalmers Karateklubb
det självklara valet för många människor som vill varva studier eller
arbete med lite sparkar och slag.
Klubbens motto är sedan starten – Ja
tack!
* Ja tack, till hård träning
* Ja tack, till träning med ett leende
* Ja tack, till mycket fest
Dessa enkla deviser ger oss en riktlinje för vad som verkligen är viktigt
med karaten och klubbens verksamhet - festar, tränar hårt och ler åt det
mesta.
Mer information om Chalmers Karateklubb, träningstider och kontaktpersoner går att ﬁnna på vår hemsida
www.chalmerskarate.se. Vi hoppas få
se många av er i framtiden!
/Styrelsen, Chalmers Karateklubb

Spexare sökes!
Veraspexet söker ljusmästare och
musiker till bandet! Som ljusmästare
sköter du ljuset under föreställningar
och har också förmånen att tillsammans med ljusroddaren planera hur
föreställningen ska ljussättas, vilket
brukar ta spex till en helt ny nivå.
Inga egentliga förkunskaper krävs
frånsett intresse. Om du är spelsugen
har vi 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

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

Hitta rätt
Andra läsveckan kommer vi i Chalmers orinenteringslöpare köra igång
med våra aktiviteter.
Måndag 6 sep 17.30 styrke träning
efterföljt av innebandy för de som är
sugna. Plats: idrottshallen på Chalmers. Är bara att dyka upp, alla är
varmt välkomna vare sig man orienterat innan eller ej.
Onsdag 8 sep 18.00 sprintorientering.
Mer info ﬁnns på http://www.chalmersol.se/ och på facebookgruppen
Chalmers OL.
/Kristin Edvardsen (ordf)

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

