Det är dax att börja tänka
Cortège!
Sista dagen att lämna in preliminära
anmälan i våra fina förslagslådor är
nämligen 19/2, lördag lv5! Innan
dess kan man komma och finslipa sitt
ekipageförslag på kvällstid på våra
Cortègepubar dessa datum:
16/2 - Kajsabaren, EDIT-huset
17/2 - 11an, Lindholmen
Man kan även komma och rita roliga
saker till programmet på ritpuben på
Verum den 16/2 eller lämna in ett
förslag på framsidan till programmet
innan 20.Sen får man självklart inte
missa MusiCCContest med bandtävling och det ascoola svenska kultbandet drängarna som kommer spela i
kårrestarangen
den 19/2 kl 19!
/CCC

floffa

Hej farbror modulen!

Hej Ugglan,

Jag har länge gått och grubblat
över att man anar ugglor i mossen
när man har på känn att något
dåligt ska hända. Jag förstår inte
riktigt varför ugglor skulle befinna
sig i mossen och framförallt begriper jag inte varför ugglorna skulle
befinna sig där när jag tror att
något dåligt kommer att hända.
I dagens samhälle när så mycket
oroligheter pågår runt om i världen känns det nästan som att alla
världens mossar är överbebodda
av ugglor vid det här laget. Det är
ju väldigt tråkigt att sättet vi lever
våra liv ska behöva leda till att
världens ugglor ska behöva lida.
/Ugglan

Jag är tacksam för din fundering.
Jag har också ägnat en och annan
tanke åt detta uttryck. Tyvärr så
har jag inga bevis som tyder på
att ugglor faktiskt beger sig till
mossen när man anar oråd, och
precis som du säger så borde det
vara väldigt trångt på våra mossar
idag på grund av alla upplopp i
våran värld. Dock har jag aldrig
hört att vi har problem med överbefolkning av ugglor vid våra våtmark så jag tror att när man anor
ugglor i mossen så använder man
bara ett gammalt uttryck som tros
kommer från danskan. Detta leder
i sin tur att ugglorna faktiskt inte
flockas i våra mossar och behöver
lida.
/F. Modulen

floffa@modulen.chs.chalmers.se
English summary

Samarbetspartners 08/09

In this number we have told you
about the pains of the terrible swedish summer and how glad you
should be that it is 5 degrees centigrade and raining. We also gave
you a tips about many different
indoor activities that you can spend
your time on if you don’t share our
weather preferences. For example
bowling, dancing and watching film..
The Student Union reminds us about
that many assignments in the union
is free and that new people is wanted
for these.
A conserned person wondered about
the situation for the swedish owls,
but F. Modulen could ease her concern.

Visste du att...
-Melodifestivalen sändes för första
gången i Sverige år 1959
-1974 vann Sverige med Abbas låt
Waterloo
-1976 deltog inte Sverige för att
spara pengar
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idiet

Pres

har ordet...

Fullmäktige fäller avgörande
2 februari fick den stormiga julen sitt
slut när kårfullmäktige valde att fastställa kårstyrelsens beslut om att entlediga Sociala enhetens ordförande
samt valde att avslå den misstroendeförklaring som riktats mot kårstyrelsen. Den som vill veta mer kan läsa
referatet från mötet på kårhemsidan.
Vi i talmannapresidiet hoppas att allt
det engagemang som väckts i slutändan förhoppningsvis leder till något
gott.
Nästa fullmäktigemöte hålls
23 februari och då kommer bland
annat kåravgiften för höstterminen
att bestämmas. Du har väl annars
inte missat att rekryteringen till nästa
års kårledning och till styrelserna i
kårens bolag har dragit igång? Dessutom närmar sig tiden då det är dags
att kandidera till nästa års kårfullmäktige. Ta chansen att utveckla dig
via något av alla de lärorika uppdrag
Chalmers Studentkår erbjuder, alla
får inte den chansen!
Avancez!
/Kårfullmäktiges talmannapresidium

Kära läsare,
äntligen har jag börjat höra fågelkvitter och fått upp hoppet om att våren
kommer komma i år med, trots mina
tveksamheter under denna långa
vinter som vi har haft. Även om vintern har bjudit på många roliga tillfällen att utöva härliga vintersporter
så längtar jag efter våren. Det ska
bli skönt att kunna njuta av en kopp
kaffe ute i solen utan att behöva ha
på sig sin tjocka vinterjacka. Det
börjar även bli ljusare på morgonen
vilket gör det mycket enklare att ta
sig upp ur sängen på dagarna. Så
småningom börjar även snön smälta
och gör plats åt vårens alla blommor
och växtligheter. Det är nästan som
att man har glömt bort vad som har
funnits under all snö! Men även om
det låter väldigt härligt med våren
så finns det ju också mindre trevliga
saker som kommer med våren. Trots
att alla blommor och växter ser väldigt fina ut så innebär det också att
man blir snuvig. Så även om det är
varmt och härligt ute får man hålla
sig inne om man vill kunna andas
och se ordentligt. Om man väl lyckas
vara utomhus och kan njuta av att det
blir varmare och varmare kommer

man till slut att tycka att det är för
varmt ute. När det väl blir för varmt
stänger man in sig och då kommer
man inte heller kunna njuta av alla
trevligheter som hör till våren. Det
kanske är lika bra att inte längta allt
för mycket efter våren, gräset är ju
trots allt inte alltid grönare på andra
sidan. Om jag känner mig själv rätt
så kommer jag längta tillbaka till
denna kalla vinter om några veckor
när mina ögon rinner och jag knappt
kan andas så fort jag kommer ut. Nu
gäller det att passa på att njuta av att
kunna göra utomhusaktiviteter utan
att det blir för varmt. Även om det lät
lockade en stund sen att sitta utomhus och dricka en kopp kaffe i solljuset utan min tjocka vinterjacka så
känns jackan som en liten uppoffring
i jämförelse med de olägenheterna
som kommer framstå framåt våren.
Se till att njut av denna årstid medan
den varar!
/F. Modulen

Kåren informerar

På gång

Bowling med Tarantella

Shaken not stirred

ASPA

En plats för gemenskap!

Kandidera i FuM-valet!

Kultur

Tarantella anordnar ett bowlingevent
på onsdag den 16 feb.
Det kommer hålla till på Frölunda
och det finns bara ett fåtal platser så
först till kvarn gäller!
Det är även dags att aspa till Tarantellas styrelse så detta är ett utmärkt
tillfälle för er som vill ställa frågor
till oss. Gå in på vår hemsida för
information och passa på att bli
medlem så du inte missar något! Det
är helt gratis att vara med i Tarantella och alla chalmerister är
välkomna!
Mer info: tarantella.chs.chalmers.se.
/Tarantella

QQ7 är störst, vackrast och självklart
I-sektionens stolthet. Föreningen
fungerar som industriell ekonomis
PR-förening vars huvuduppgift är att
att underhålla alla ölsugna chalmerister varje torsdag
läsvecka 1-5 på vår kära sektionspub
Golden-I.
/QQ7

Börja träna karate!

De allra flesta människor mår bäst av
att ha gemenskap med andra. CKG
– Chalmers Kristna Grupp – finns
till både för dig som är kristen och
som inte är det! Gud kallar oss människor till gemenskap med varandra
och med honom och ett av våra mål
i CKG är att vara just en plats för
gemenskap. Vi träffas varje tisdag
lunch i Vera Sandberg (tredje våning
i kårhuset) för att be, läsa bibeln och
äta lunch tillsammans och just Du är
välkommen!
/CKG

GÅ PÅ BAL I VÅR?

Stipendiet är avsett att främja studentikost/akademiskt skämtlynne med
tydlig anknytning till CHALMERS i
den anda, som genom åren har
gjort chalmeristen, ung eller gammal,
till en humoristisk, kvicktänkt,
slagfärdig, gladlynt, oförarglig och
ibland något sprallig skämtare i göteborgarnas ögon.

Som ledamot i kårfullmäktige får du
chansen att påverka hur kåren skall
styras.
Du får exempelvis välja kårfunktionärer, däribland kårstyrelsen och
fatta beslut om budget och verksamhetsplan för Chalmers Studentkår.
Du får även stor insyn i hur kåren
fungerar och blir väl insatt hur
högskolan fungerar.
Under ditt år i FuM lär du känna nya
människor och skapar ett stort
kontaktnät.
Mer information och blanketter
hittar du på fumval.se!
/Valnämnden

Gilla Chalmers Studentkårs
facebooksida och tävla om ett
fysikenkort!
På Chalmers Studentkårs facebooksida publicerar vi viktig och
intressant information för dig som
är medlem i studentkåren. Om du
går in och klickar på "Gilla" kan du
den närmsta tiden också vara med
i utlottningen av träningskort på
fysiken. Så passa på redan idag!
/Jonas Otterheim

Den strålande våren fortsätter och
Programkommittén PU
har en uppsjö av aktiviteter att
erbjuda!
torsdag 17/2, LV5
Social Network
Berättelsen om hur Mark Zuckerberg går från att vara en vanlig
Harvardstudent, till att revolutionera
de sociala medierna i och med
skapandet av Facebook.
lördag 19/2, LV5
CCC Music Contest.
Tillsammans med CCC arrar
Programkommittén PU konsert med
Drängarna. Kom dit och ta chansen
att vinna en Cortégerock, lyssna på
musik, ta en öl. Det kommer bli fint
värre!
torsdag 24/2, LV6
Tron
Sonen till en skapare av virtuella
världar letar efter sin far. Han
hamnar inuti en av de världar som
fadern skapat, och möter där oväntade vänner och fiender.
/PU

Kom då till oss och lär dig de klassiska baldanserna! Kursen i modern
vals, foxtrot och wienervals börjar
27/2 och i slutet av terminen ordnar
vi en riktig dansbal! Missa inte
heller vårens danskvällar!
Danskurserna
www.nojesdans.se/chalmers,
Danskvällar och bal
www.dance.chs.chalmers.se.
/Chalmers danssällskap

Öhl är gött!
I år kommer den mest prestigefyllda
tävlingen på chalmers,
Sektionsmästerskapen i öhlhäfv,
hållas i Gasquen den 24 Februari.
Häfvet startar kl 17.30 och det
kommer att serveras kall öhl och
korv i baren. Även du som inte är
med i din sektions lag, kom och se
Chalmers absoluta toppskikt svinga
flaskor och sejdlar i denna ärofyllda
av ärofyllda tävlingar!
Vid frågor, skicka ett mail!
/EKAK

Stipendie
Rickard Wilsons Stipendium

Hur nominerar man?
Nominering av kanditater för 2010
års verksamhet göres före 1 april
2011 på www.fatilar.se Eller också
skickar man en skriftlig nominering
till Rickard Wilson Sällskapets
styrelse med adress:
Rickard Wilson Sällskapet
C/O Chalmersska
Ingenjörsföreningen
Gibraltargatan 1A
411 32 GÖTEBORG
/Rickard Wilson Sällskapet

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.
Vi tränar tisdagar och torsdagar
19.30-21.30 i kårhuset!
Vecka 2,3,4 har vi nybörjar-intagning! Ta med en t-shirt, träningbyxor
och en vattenflaska och kom och
prova på!
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

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

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

