Detta händer på
Gasquen
Fredag 13/5
I-Sex och K6 arrar Dammiddag. Därefter eftersläpp

Fredag 14/5
D6 arrar Gasque

Lördag 28/5
M-Sex arrar ET-RAJ

ﬂoffa

Hej Farbror Modulen!
Efter att ha firat påsk med alla
de traditioner och lekar som det
innebär har jag börjat grubbla på
hur man bäst förbereder sig och
genomför en av de mest prestigefyllda tävlingar under året, lämligen äggpickningstävlingen på
påskafton. Det går ju som bekant
ut på att slå sitt ägg mot motståndarens för att på så sätt krossa
skalet på detta. Hur ska man göra
för att veta vilket som är det perfekta ägget, ska det vara stort eller
litet, runt eller spetsigt? Ska man
vara den som attackerar, eller ska
man vara mer passiv? jag har så
många frågor men inga svar, hjälp
mig, jag vill verkligen vinna nästa
år!
/Påskﬁrare

Det allra viktigaste i äggpickning
är inte som alla felaktigt tror, att
välja det perfekta ägget. Man vill
lätt tro det när den irriterande
morbror Hans tar hem den eftertraktade titeln år efter år. Man vill
ju inte under några omständigheter tro att det beror på att han har
några speciella kvaliteér som vi
anddra inte har. Svaret är dock
att det har han. Det är nämligen
den medfödda förmågan att reta
galfeber på folk så att de omedvetet knyter nävarna och på så vis
krossar ägget som är hemligheten.
Sedan gäller det att ha rätt timing
och vara där och picka försiktigt
med sitt ägg så att det ser ut som
att det är du som har krossat din
motståndares ägg.
Lycka till med pickandet kommande år!
/F.Modulen

floffa@modulen.chs.chalmers.se
Now even more nonsense!

Samarbetspartners 08/09

Finally, an entirely new section of the module as opposed to
the traditional English summary,
which consists of text that is only
a poor and factual summary of
what is in the Swedish text, which
has exclusive editorial content. In
order to still keep a thread so that
the reader can identify with, we
choose to keep printing the text
in a language other than what we
publish on, and then translate it
with google translate.
We hope this innovation will
make that even Swedish-speaking
readers choose to read this title
and that way we can distribute
more content to more readers.

A disadvantage is that the reader
who can not take on text written in
Swedish miss the important information contained in the rest of the
module. We would therefore urge
all Swedish speakers to nberätta
for your mates about what it says.
If your friends do not want to help
you translate, it is obviously good
to mail your questions about the
content of ﬂoffa@modulen.chs.
chalmers.se so, you may answer in
the next issue.
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idiet

Pres

har ordet...

Nytt kårhus, bättre utbildningsbevakning, ﬂer fester, större synlighet eller
en ny bastu?
Som vanligt när våren är här börjar
terminen närma sig slutet. Kårledningen arbete börjar avrundas och
förberedas för en överlämning till
den nya kårledningen som tar över
stafettpinnen den 1 juli. Innan dess
skall agendan för nästa års arbete
bestämmas. Även om vi idag är duktiga inom många områden behöver vi
bli bättre. Därför behöver vi er hjälp!
Vad vill ni att Chalmers studenter
skall ha tillgång till? Vilken är din
drömfråga som vi skall jobba för?
Vill ni ha ett ännu större kårhus?
Kanske en jacuzzi vid poolen? Eller
att studentkåren skall hjälpa enskilda
studenter ännu mer och stödja dem?
Skriv dina idéer, höga som låga,
konkreta som visionära, på vår facebooksida "Chalmers Studentkår". Vi
har fått ett antal gymkort på Fysiken
Gibraltar som räcker till den 1 september, så de bästa/roligaste förslagen får ett gymkort som tack för
hjälpen!
/Jonas Otterheim

Kära läsare, äntligen är det dags för
Cortege! För att genomföra detta
har ett gäng tappra byggare kämpat
hela påsken för att bygga de vagnar
som roat och väckt tankar hos göteborgarna när de gått man ur huse för
att fira denna folkfest. Som sig bör
har vädret välvilligt anpassat sig och
bjudit på sol och värme för att ge
bästa förutsättningar till dessa hjältar.
Vad har då alla de som varken
omtentapluggat eller byggs cortege
sysslat med den seaste tiden. Ja det
vet vi ju inte så mycket om, och det
ä ärligt talat inte så intressant att veta
vad alla vanliga människor sysslar
med hela tiden heller. Internet svämmar över av bloggar, tweets och facebookuppdateringar där folk beskriver
hur de återigen har lyckats gå upp ur
sängen, breda en macka, kugga en
tenta och annat tjaffs.
Det som är relevant är ju istället vad
JAG har gjort. Eftersom det har
varit påsk har jag passat på att äta
massor av ägg; stekta, kokta och i
omeletter. Jag har också ätit bacon
och vita bönor, det kanske inte är så
typiskt för svensk påsk, men efter-

som jag var hedersgäst på prins Williams bröllop, och då var det bara att
anpassa sig till de lokala sederna. Nu
är jag dock tillbaka i Göteborg för
att tillsamman med er ta mig igenom
slutspurten av terminen. Med bara tre
läsveckor kvar innan vi fullt ut kan
börja njuta av sommarvärmen känns
det helt överkommligt. Så se till att
lägga ner mycket energi på att göra
det bra. Då kan ni njuta av sommaren
fullt ut och slipper oroa er för omtentor i slutet av densamma.

KÅRINFORMATION

PÅ GÅNG

Ring in det nya och ring ut det
gamla!

Bio och 8 bitar!

11 maj kommer det sista fullmäktigemötet för 10/11 att hållas innan
det nyvalda fullmäktigt tar vid. Som
alltid när året går mot sitt slut är det
många arbetsuppgifter som skall
avslutas. För kårstyrelsens del innebär det att en stor del av det de arbetat med under året skall vara klart till
och avrapporteras under FuM 9. Hur
det gått med verksamhetsplanspunkterna och hur det gått stadgeutredningen, som tillsattes efter vinterns
händelser, är några av de frågor vi
alltså kommer att få svar på.
De största punkterna som kommer
att behandlas är dock nog nästa års
budget och verksamhetsplan. Dessa
två dokument, som visserligen
behandlas igen efter sommaren av
det nyvalda fullmäktigt, ger ramarna
för vad Chalmers Studentkår skall
göra nästa år - vilka förändringar som
skall ske och vilka satsningar som
skall göras. Vill du redan nu få en
inblick i vad som kommer i framtiden eller bara veta vad som hänt detta
år, då är detta mötet du skall gå på.
Välkommen!
/Kårfullmäktiges talmannapresidium

Lördag 7 maj smäller det! Dagen vi
väntat på i snart ett år, sedan
förra Fest i 8 bitar.
Vi har den stora äran att presentera
tre fantastiska liveakter och en
underbart dansant DJ:
Liveakter:
DUBMOOD
MASKINOPERATÖR
MULTIFAROS
DJ: fsFreak
Kom till Gasquen och dansa natten
lång. Vi har öppet 22.00-03.00. Du
med chalmersleg betalar 100 kr,
annars kostar det 120 kr. Kom ihåg
att
ta med leg, 18 års åldersgräns gäller.
Det är overallsförbud.
Onsdag 4 maj, lv5:
Bio: True Grit
Bröderna Coen är tillbaka med ännu
en fantastisk film. Denna gång har
de skapat en klassisk western där
unga Mattie Ross ska hämnas sin far
som mördats.
/PU

Visste du att...

DANSKVÄLL, BAL &
SNABBKURSER

...Påsken är den viktigaste högtiden under det
kristna kyrkoåret

I maj har du många tillfällen att lära
dig lite dans och att använda kunskaperna! 6 maj har vi danskväll med
prova-på-kurs i quickstep. 8, 15 och
22 maj är det snabbkurser i vals, foxtrot och tango. Sist - men inte minst
- ordnar vi en egen
bal med mycket dans 28 maj! För
mer info, se
www.dance.chs.chalmers.se och
www.nojesdans.se/chalmers
Välkomna!
/Chalmers danssällskap"

... gemensamma regler
inom kristendomen för
att bestämma vilken
kalenderdag påskdagen infaller på anses av
tradition ha uppstått
vid det första konciliet i
Nicaea, 325

Gå på spex!
Hej alla glada Chalmerister, har ni
inte hunnit se årets upplaga av Chalmersspexet Bob, Marie Curie, är det
inte för sent! Den 13e och 14e maj
sätter Bob upp vårens sista föreställningar i RunAn på Chalmers.
Missa inte chansen att ta del av något
utöver det vanliga!
Biljetter bokas på bob@chalmersspexet.se eller i Spexkuren i Kårhuset.
Se det!
/Chalmersspexet Bob

Slut på tentor
Den 28/5 kommer M-Sex arra det
fetaste ET-rajet innan vi alla går på
sommarlov!
Öppet från 22:00-03:00 som vanligt!
/M-Sex

Dags att ladda inför nästa år!
Byggare och övriga chalmerister! April, byggveckan, Cortègen, valborg, allt
är nu förbi. Vi hoppas ni har haft en underbar tid och att ni haft det roligt. Det
har vi. Nu kan ni sikta framåt, det vill säga CCCs aspning i höst och nästa års
Cortège!
Cortègen avgår den 30 april kl 18.15!

... i Sverige har samma
regler använts för att
bestämma när påsken
infaller sedan 1844. År
2011 infaller påskdagen
den 24 april.

Sök Modulen
/CCC

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

