Visste du att...
... hösten på norra
halvklotet omfattar
månaderna september, oktober och
november
...hösten på södra
halvklotet omfattas
av månaderna mars,
april och maj
...enligt SMHI
definieras hösten då
dygnsmedeltemperaturen är fallande och
ligger emellan 0 och
10 grader
...att hösten börjar
vid höstdagjämningen och slutar vid
vintersolståndet i
astronomisk bemärkelse

Samarbetspartners 08/09

Hej Farbror Modulen!

floffa

Imorse när jag skulle gå till skolan
hade jag lite bråttom då jag hade
försovit mig. Jag gick lite fortare än
vanligt då jag försökte kompensera
för att jag var sen. Helt plötsligt sa
pladask och där låg jag på trottoaren. Jag hade så klart halkat på alla
blöta löv som prydligt dekorerade
den annars så trista gråa asfalten.
Detta ledde till att jag blev ännu
mer försenat och fick skämmas lite
extra mycket då jag försökte smita
in på min påbörjade föreläsning.
Inte nog med att jag fick skämmas
över min försening så blev jag dessutom väldigt blöt om baken från
mitt graciösa fall. Eftersom jag är
en tidsoptimist, hur ska jag göra
resten av hösten? Jag kan ju inte
fortsätta halka på alla hala löv.
/Tidsoptimist

Kära Tidsoptimist,
Jag känner igen mig. Jag har själv
råkat ut för dessa hemska löv. Det
finns självklart något att göra åt
detta! Till att börja med kan du testa
att köpa dig en ny väckarklocka, helst
en som aktiverar dig på morgonen. I
dagens moderna samhälle finns det
till exempel väckarklockor som skjuter iväg en del som måste monteras
tillbaka för att den ska stängas av.
På så sätt slipper du försova dig och
behöver inte gå fortare till skolan.
Om detta inte hjälper dig att ta dig
hemifrån i tid kan du köpa dig ett par
broddar till dina skor som skyddar
mot halka.
/F Modulen

floffa@modulen.chs.chalmers.se
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idiet

Pres

har ordet...

Höstrusket har kommit till Göteborg,
de första tentorna och projekten för
läsåret är avklarade och den stora
tomheten sprider sig. Det finns dock
bot, ty även detta år skall en valnämnd sättas samman och en marknadsföringsgrupp skapas för att ånyo
lyfta Chalmers Studentkårs viktigaste aktivitet – FuM-valet – ur den
dvala som rått sedan maj månad.
Valnämnden och marknadsföringsgruppen skall väljas på FuM 3 den 10
november. Valnämnden håller i det
formella och det administrativa kring
fullmäktigevalet och består av fem
ledamöter medan marknadsföringsgruppen skall marknadsföra valet
med allt från trycksaker till jippon.
Valnämnden och marknadsföringsgruppen arbetar tillsammans för att
fullmäktigevalet skall bli det bästa i
mannaminne. 50 procents valdeltagande? Anta utmaningen!
maila talman@chs.chlamers.se
/Kårfullmäktiges talmannapresidium

Kära läsare,
Här om kvällen när jag gick hem så
blåste det så mycket att det kändes
som att jag höll på att blåsa bort. Hela
vägen hem irriterade jag mig över det
hemska vädret. Varför ska det blåsa
och regna så hemskt mycket under
hösten? Det är inte konstigt att man
kan bli lite deppig under hösten. Det
är mörkt när man går upp på morgonen och mörkt när man kommer hem
på kvällen. En resa till solen hade
varit uppiggande, men det har man
varken tid eller råd med. Man kanske
borde gå i ide som björnar gör. Tänk
om man kunde gå lägga sig och sova
så fort man känner att hösten kommer
för att sedan vakna lagom till våren.
Då hade man sluppit blåsa bort på
vägen hem, och all snö och slask som
kommer under vintern. Men man
skulle också missa en hel del härliga
saker med hösten. Tänk på all svamp
i skogen man skulle gå miste om
ifall man sov borde hela hösten. Man
skulle även missa alla härliga höstfär-

gade träd. Tänk på alla tillfällen att
hoppa i lövhögar man inte kommer
kunna ta del av, det är ju faktiskt
barnsligt roligt! Hösten är det ju
även säsong för äpple. Tänk på alla
goda äpplepajer man inte hade ätit
om man hade gått i ide. Det här med
att gå i ide verkar inte vara en
sån bra ide längre. Det är ju så mycket
man kommer att sakna i så
fall. Hösten har ju sina härliga stunder, trots det besvärliga vädret.
Så nästa gång jag håller på blåsa bort
ska jag försöka komma ihåg allt
det härliga med hösten.
/Farbror Modulen

På Gång

DatE-IT

Genvägen

DatE-IT är ett arrangemang där
studenter på Data-, Elektro- och
Informationstekniksektionen får
möjlighet att träffa representanter
från företag i brancher där studenten med stor sannolikhet kommer
arbeta.
DatE-IT hålls i Linsen
den 11:e november mellan 10-16.
Studenten kan förbereda sig
genom att titta i DatE-ITs katalog
med anmälda företag.
/DatE-IT

Fredag 12/11 12.00-16.00 anordnar
Bioteiknikutbildningar i Sverige en
arbetsmarknadsmässa,
Genvägen.
Det årliga arrangemanget vandrar
enligt ett löpande schema mellan de
sju största lärosätena i Sverige och
i år har turen kommit till Chalmers!
Perfekt tillfälle att mingla lite med
hitresta bioteknikstudenter och företag från hela landet.
/BUS

Gratis dans- och musikshow!
Lördagen den 13e nov är det en spektakulär show med alla studentorkestrar och -baletter i hela Göteborg, där
Chalmers alldeles egen AllianceOrchestret och Chalmersbaletten
självklart medverkar!
Showen börjar 15.00 på Handelshögskolan, Vasagatan 1, och är helt
gratis. Missa inte detta enastående
tillfälle att låta både öron och ögon
fröjdas!
/AllianceOrchestret och
Chalmersbaletten

Onsdag 17/11: Bio - Get Him to the
Greek (komedi)
Den
avdankade
rockartisten
Aldous Snow ska ut på turné, den
turné som förhoppningsvis återuppväcker karriären. Problemet
är bara att han nu är mer intresserad av fest än spelningar. Kommer
han ens komma till sin första konsert?
/PU

Som tack för ert engagemang får
ni värdefulla kontakter, en arbetströja, en biljett
till banketten under mässan och
inträde till CHARM-kalaset, plus
massor av nya
kompisar och en rolig erfarenhet.
www.charm.chalmers.se
vardar@charm.chalmers.se
/CHARM

HEMSIDAN

Bio och konsert

Bli en vinnare du också

Vad passar bättre i höstrusket än bio
och konserter? För mer information,
gå in på www.pu.chs.chalmers.se,
eller på facebook.com/pu.chalmers

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

Som alltid när PU ordnar bio går
denna filmvisning i RunAn, kl 19.
Köp biljetter en timme innan filmen
börjar, i Vörtpannan (precis vid
entrén i Kårhuset) Biljetter kostar
40 kr. När man köper biljett kan
man samtidigt passa på att köpa sig
lite popcorn, läsk eller godis för att
snaska på under föreställningen.
Torsdag 11/11: Bio - Armadillo
(dokumentär)
Den närgångna dokumentären om de
danska soldaternas liv i Afghanistan
har väckt stor internationell uppmärksamhet, inte minst då den utan
att ta ställning visar krigets påverkan
på människan.
Lördag 13/11: Konsert - Billie the
Vision and the Dancers
Billie the Vision and the Dancers
har de senaste åren tagit över Sveriges festivalscener med sin dansanta
indiepop. Nu kommer de till Chalmers för en spelning som Programkommittén PU är mycket stolta att
presentera. Biljetter säljes i Vörtpannan, och på ticnet.se

Charmig!
Arbetet med Chalmers Studentkårs arbetsmarknadsdagar 2011
är i full gång och nu är äntligen
värdanmälan öppen.
Är du initiativtagande? Vill du ha
ett alldeles eget företag att ta hand
om? Är du serviceinriktad och
tycker om att träffa nya
människor? Eller är du intresserad
av allt som har med IT att göra?
Känner du igen dig i något av
ovanstående eller bara vill vara i
händelsernas centrum är CHARM
något för just dig! Vi söker drygt
tvåhundra värdar till CHARM
den 8-9 februari och vi vill att du
som tycker att det är roligt och
spännande med projekt och nya
utmaningar ska vara en del av
mässan.
Anmälan är öppen fram till den 12
november. Gå in på vår hemsida
och klicka på fliken CHARMvärd
för att komma vidare till registreringen. Där finns också information om olika värdtyper och
ett quiz för att se vilken typ som
passar dig.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på mailadressen nedan!

...som en skänk från ovan

ASPA
Café Bulten söker ny styrelse!
Chalmers enda studentdrivna café
söker nu nya personer till styrelsen.
Är just du intresserad av hur det
känns att driva ett företag så föreslår vi i styrelsen att du kommer
på vårt infomöte.
Detta kommer att ske den 10:e
november kl 18:00 i Café Bultens
lokal som ni finner i
maskinhuset.

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

Alla är välkomna och vi kommer
att bjuda på fika.
Hjärtligt välkomna önskar vi i
Café Bultens styrelse.
/Bulten

Släpps den 9:e november
12.00 på Teknologgården

