VÄLKOMMEN TILL EN BRANSCHKVÄLL MED SKOGSINDUSTRIN
VAR?

Chalmers Tekniska Högskola, Gustav Dahlénsalen

NÄR?

Måndagen den 17 november klockan 17:30

HUR?

Anmäl dig på: www.skogsindustrin.com

Har du en åsikt?

Då kan du få den hörd genom att skriva ett inlägg eller en ledare.
Skicka ett mail till oss på modulen@chs.chalmers.se. Vi publicerar
seriösa texter som är undertecknade med fullständigt namn.

”Visste du att...”

Kultur

...det var fars dag igår

14/11 Urpremiär för

...det är 202 dagar kvar till mors
dag
...du kommer antagligen glömma
bort den också

spexet

14
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Vad händer på Kåren?

VARFÖR? Då kommer skogsindustrin, forskningschef Rolf Andersson och
produktutvecklare Maria Danielsson, SCA Hygiene Products, tillsammans
med en rad unga civilingenjörer och andra akademiker från branschen för
att berätta om din möjliga framtid inom skogsindustrin. De svarar också
på dina frågor. Kvällen avslutas med mat, öl och mingel. Välkommen!

...du glömde antagligen bort det

MODULEN

Mata Hari
RunAn 19:00

18/11 Kårens dag
Kårhuset

Kalas
10/11-24/11
På festfronten intet
nytt

Under Kårens Dag den 18 november, alltså
tisdag läsvecka 4 får du som chalmerist
chansen att komma ner till ditt kårhus för
att se vem/vad som egentligen döljer sig
bakom alla dessa väggar och rum som finns
i huset. Kårens föreningar och kommittéer
kommer då fram från alla skrymslen och
vrår för att chalmeristen ska få möjligheten
att träffa dem. Kårhuset kommer alltså att
vara fullt med aktiviteter från klockan 11.
Du får under dagen möjlighet att träffa
dels de som är tillsatta av kåren att utföra
speciella uppdrag, spex, internationella
kontakter, festfix, fototagning mm. (kommittéerna) och dels de gäng som har ett
gemensamt intresse för något speciellt,
religion, dykning, data, börsen, sång, sport
mm.(föreningar) Även de som styr kåren
och de som styr kårens bolag kommer
att vara där. Så kom ner till ett levande
kårhus och troligtvis kan du hitta något
som intressera dig. Vem vet, snart ser vi
kanske dig inom någon av kårens alla aktiviteter.
Tag chansen och se
vad som händer på
en kår nära dig!
Vice
ordförande
Sociala enheten
Anders Ingvarsson

Hoppa ut ur ekorrhjulet
Äntligen är första den första läsperioden slut. Tentorna är avklarade även
om dom kanske inte gick som dom
skulle men man kan vara säker på att
dom kommer igen, man får oftast en
ny chans att missa dom. Jag hoppas
att ni som går i ettan är nöjda med er
första period ni har många kvar innan
det är dags för er att gå på examensceremoni och ta rektorn i hand. Det är lätt
att misströsta om man
ser tiden på Chalmers
bara som en transportsträcka till ett svårdefinierat jobb någon gång
i framtiden framför allt
om den där nesliga mattetentan missades med
enbart 3 poäng. Det är
därför viktigt att fylla din tid på
skolan med mer än bara integraler,
hållfasthet och ohm så att du har
något att hugga tag i när skolan
verkar trist. Nu under kommande läsperid så har du världens chans att
skaffa dig en distraktion som heter
duga. Du har säkerligen sett lap-

parna över hela skolan aspa E6, aspa
MAK, aspa virus osv reklam som
kanske inte säger så mycket om vad
det innebär att vara föreningsaktiv.
Att vara med i någon av alla föreningar och bidra till trivseln på skolan
genom att kanske ordna pubar eller
slita med någon risig sektionsbil är
det som kommer att ge er en chalmerstid som rusar fram
och tar slut alldeles för
snabbt, och som dessutom ger er minnen och
kompisar för livet. Så ta
chansen och engagera
dig i någon förening och
skaffa nya vänner, erfarenheter och olater. Och
för er som går i tvåan
eller högre så finns ju
CCC som en ”elitoverallsförening”
att hugga tänderna i.
/Farbror Modulen

Grattis Göteborg!

Hej på er alla!

CCC ordnar nu ett kalas för att tacka
alla de som byggde cortège i våras.
Detta är i gasquen och kostar inget för
byggare, och trettio bagisar för alla
andra. Från kl 19.00 den 28 november bjuder vi på after-workbuffé och
trubadurer, och sen är det kalas hela
natten. Ta kontakt med din VC för
biljetter.

Nu på lördag, den 8:e november, är
det dags för Klubb Stardust igen.
Efter premiärens succé ser vi nu fram
emot en ny kväll med den senaste och
svängigaste klubbmusiken. I dj-båset
hittar vi Calle Dernulf, känd dj från
radions P3 Dans och P3 Klubb, men
också känd gäst-dj, bland annat från
Klubb Gusto på Trädgår´n.
Mer info pÂ www.klubbstardust.se
Plats: Gasquen
Tid: 22-03
EntrÈ: 50 kr (20 kr för personer med
giltligt Gasque-leg)

/CCC, direkt till alla byggare.

Res ut i Europa med BEST i
vinter!
Internationella relationer i Paris, artificiell intelligens i Spanien eller varför
inte skidåkning i Ukraina?!?
BEST - Board of European Students
of Technology - arrangerar återigen
vinterkurser runtom i Europa. Kurserna är korta (1-2 veckor) och du
kommer inte drunkna i torra föreläsningar. Vi garanterar fest varje kväll
med ett 20-tal andra studenter från
Europas alla hörn.
Du betalar själv resan dit och samt
ett par hundralappar i kursavgift.
Då ingår mat, boende, transporter,
rubbet! Allt ordnas av studenter, för
studenter. Sista ansökningsdag är 23
november.
Du hittar mer information på vår
hemsida
www.chs.chalmers.se/~best.
Eller leta upp oss på Kårens dag
(18 november) eller på Internationella
dagen (20 november)!
/BEST-kommittén på Chalmers

Tjaba!
Finns fortfarande plats kvar för lag
i Chalmers Innebandy Serie, CIBS.
Maila oss för anmälan el. frågor.
ChIEF söker även personer som är
sugna på att engagera sig i styrelsen
samt att leda träningar i diverse sporter. Hör av er om ni är intresserade!
/ ChIEF chief@chs.chalmers.se

Bemanning av studentkårens
kontor på Lindholmen

OBS! Vårdad klädsel, ej overall.
Vi ses!

Här är ett schema över hur Kårstyrelsen utgår från Lindholmen. Kontoret
ligger i hus SAGA, rum 161.
Mån:
Utbildningsenheten
Tis:
stängt
Ons:
jämn vecka Sociala enhe
ten,
udda vecka Utbildnings
enheten
Tors:
Sociala enheten
Fre:
Arbetsmarknadsenheten/
Presidieenheten
Välkomna!

/KL

/Isex

Modulens pop-fashionutskott
synar 50-talet

Klädseln var stilren, mörk kostym med vit skjorta, flerfärgad
slips med bred knut. Fötterna pryddes av svarta lackskor som
hade klack så att det hördes när man gjorde entré. Frisyren
skulle vara en välkammad sidbena rikligt stiliserad med vax,
ett dåtida påfund för att dölja den påbörjade flinten. Polisongerna var välansade och nån dags skäggstubb kunde förvandla
vilken korgosse som helst till en macho gangstertyp. Som attribut
kunde man skåda en tänd cigarett i mungipan så att varje stavelse mumlades fram med grov mullrande whiskyröst.

JULKONSERT!

Vill du ut i världen?

Kom och lyssna på Chalmers sångkörs julkonsert i Vasakyrkan
fredag 5/12 kl.20.00 och lördag 6/12
kl.15.00 och 18.00. Studentpris: 60
kr (ord. 90kr). Biljetter köps i kårhuset på lunchen v.49 tis-fre och
en timme innan varje konsert. Biljetter kan även bokas via epost,
julkonsert@chs.chalmers.se,
och
hämtas och betalas då minst en
halvtimme innan resp. konsert. Välkomna!
/Chalmers Sångkör

20 november arrangeras kårens Internationella Dag kl 11:30-16:00 i kårhuset. Lyssna på seminarier om hur
det kan vara att arbeta, exjobba, praktisera, eller studera utomlands. Dessutom kommer företag, organisationer
och föreningar som kan hjälpa just
dig att komma utomlands att vara där
och svara på dina frågor.

BAMSE ARRAR FÖRFESTHÄFV...
...inför Lussegasquen den 13/11.
Självklart är alla välkomna att häfva
även om ni inte känner för att gasqua
efteråt! =) BAMSE vill även informera om att vi kommer synas på
”Kårens dag” den 18/11. Ni (alla som
vill) kommer då kunna anmäla er till
en hemlig aktivitet, som vi i BAMSE
kommer arra inom en snar framtid om
det finns intresse...vilket vi hoppas
på!!
Vi ses
p&k/ BAMSE-styret (kajsa, jollan,
ullis och jossan)

Varmt välkomna!
/Chalmers Event & Utbildningsenheten

Hallå

Danskväll med prova-på-kurs
i cha cha!
Alla dansintresserade och nyfikna är
hjärtligt välkomna till nästa dansafton
som äger rum lördag 22 november i
Lilla salen i Kårhuset. Prova-på-kurs
i cha cha kl. 18.00 och blandad dans
från kl. 19 och framåt. Entré 30 kr för
icke-medlemmar (10 kr för medlemmar). Se hemsidan för mer info och ev.
ändringar: http://www.chs.chalmers.se/
foreningar/dance/.
/Chalmers danssällskap

Tarantella bjuder in gamla som nya
medlemmar till studiebesök på
Ericsson, den 21:a November kl.
10-14, samling 9.15 utanför Chalmers
huvudentré. Häng med oss och se hur
det är i verkliga livet utanför
Chalmers samt bli bjuden på lunch.
Vi har tyvärr ett begränsat antal platser så föranmälning krävs.
Välkomna!
/tarantella@chs.chalmers.se
www.chs.chalmers.se/~tarantella

Köp inte grisen i säcken...

fet stil och STOR!

Företagskväll

Zexet 2003:s grand finale 15/11
Lördag Lv3 kommer Zexet att arra
den grymmaste sittningen i Chalmers historia. En helt ny typ av sittning som ingen Chalmerist tidigare
skådat. 20 biljetter för icke zätateknolger säljes på Zaloonen lunchtid.
Klockan 23.00 blir det efterkör i
Gasquen. Även detta kommer att bli
den grymmaste Gasquen på mycket
länge.
Be there...för vi är där...
/Zexet genom Woody

Skogsindustrin kommer till Chalmers
måndagen den 17 november. Olika
branschföretag berättar om hur det är
att jobba hos dem, och efteråt bjuds
det på buffé. Mer info och anmälan
hittar du under arbetsmarknadsenhetens hemsida.

p.s. Har ni lastpallar, Öhltunnor eller
annat byggmaterial kontakta Zexet
d.s.

/Chalmers Event
Nu är det dax att hamstra inför vintern.
Modulen kan rekommendera att inhandla
en köttbox att förvara sina specerivaror i.
En sådan rymmer allt vitalt såsom falukorv, makaroner, senapssill, Mossens pizza,
svagdricka, starkdricka, chilinötter, kastanjer, motorolja och en bongotrumma.

Modulens fortplantningsutskott vill
gratulera Daniel Sterner & Johanna
Wahlqvist till nedkomsten av sonen
Herman.
Grattis

