Kultur

Nix, inte vad vi
vet... köp Carolas
nya julskiva... det är
kultur

Kalas

CCC är en dynamisk organisation med högt i tak för personer som vill
utvecklas?
CCC drog upp riktlinjerna för Volvo 740?
CCC drog upp Kiefer Sutherland ur träsket?

9/12
pedsex har julfest i
gasquen

CCC har Göran Kropps förfrusna tumme i en burk?
CIA sköt JFK?
CCCP har Lenins förfrusna kropp i en sarkofag?
CCC gillar långa skogspromenader och att utvecklas som personer?

20/12
FestU’s traditionsenliga julmiddag med
efterföljande kalas

CCC saknar respekt för det motsatta könet, oavsett kön?
CCC:s ledstjärna är politisk korrekthet, eller brottarn, eller en härlig
blandning av de bägge?
CCC äger stora delar av Partille, med kranskommuner?
CCC består av ett härligt gäng bohemer som gillar te och akvarell?
CCC är äldre, och därmed bättre, än FestU, PU, Snok, Delta, CS, KS
och MLC?
CCC nästa år firar 500 års jubileum?
när CCC för 300 miljarder år sedan startades, uppfann man björndjuret
och la det till förvaring i inlandsisen. Tyvärr smalt det bort för en dryga
5000 år sedan, men det var inte mycket man kunde göra åt saken. Dock
så hade byggchefen Gruk satt ett solsegel för att bogsera bort jorden
från solen för att förhindra denna smältning, och efterföljande landhöjning, som ett antal år senare skulle skapa Hisingen. Gårdvaren Knorg,
anno 200 miljarder år, täljde ut världens första dildo i flintsten. Den
blev inte färdig på en kafferast just, så klädchefen Snirk fick avsluta
arbetet 20 miljoner år senare. Den fraktades upp till norrland, och kan
nu beskådas under namnet kebnekaise?
Källa: Purjo, PR-Chef CCC 2003

”Visste du att...”

Svarta fakta

Enligt den senast genomförda
undersökningen (Folkhälsoinstitutet
1998:1) köper ungefär var åttonde
man i Sverige sex någon gång under
sitt liv.
Majoriteten av dessa män är gifta
eller sammanboende och har barn.
Köparna har pengar, stabilitet
och utbildning och skiljer sig därmed
markant från kvinnorna de köper.
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”Visste du att...”

I en undersökning av pojkar mellan
16 och 25 år i Stockholm år 2000
uppgav nästan 10% att de någon
gång ”betalat för en sexuell tjänst”,
det vill säga de har någon gång
utnyttjat kvinnor i prostitution.

Förenta Nationerna uppskattar att
upp till fyra miljoner kvinnor och
barn är offer för människohandel
varje år och att majoriteten av dem
kommer att utnyttjas sexuellt och
prostitueras.

Att köpa, eller försöka köpa, sexuella tjänster är sedan den 1 januari
1999 en kriminell handling som
straffas med böter eller upp till sex
månaders fängelse.

Enligt Rikskriminalpolisen kommer
mellan 200–500 kvinnor varje år
till Sverige som offer för kvinnohandel.
Källa: Näringsdepartementet mfl
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Chalmers utbildningar kommer att
genomgå stora förändringar i framtiden. Alla studenter som börjar till
hösten 2004 kommer att genomgå
en utbildning som är anpassad enligt
Bolognadeklarationen. Detta är förmodligen den mest diskreta revolutionen i Europas historia. Idén är att man
ska anpassa utbildningarna i Europa
till varandra för att på så sätt öka
rörligheten i systemet och samtidigt
locka till sig fler studenter från resten
av världen. För Chalmers del innebär
det bland annat att civilingenjörs- och
arkitektutbildningar delas upp i en
basstudiedel om 120p och en påbyggnadsdel om 60-80p. Efter att basstudierna är klara får man en teknologie
kandidatexamen. Kandidatexamen är
en studieförberedande examen och
man kan komplettera med högst 20p
för att erhålla en högskoleingenjörsexamen. På samma sätt kan man från
en högskoleingenjör komplettera med
20p för att erhålla en kandidatexamen
och därmed vara behörig till påbyggnadsdelarna. För mer information
eller frågor, ta kontakt
med
utbildningsenheten
på
kåren
uo@chs.chalmers.se
/Kim Leandersson

Jul für alle
Julskyltningen har precis börjat, girlanger och mängder med lampor
hänger över gatorna i centrum. Från
gatumusikanternas instrument ljuder
det Stilla natt, Rudolf med röda
mulen, blablabla med flera, Kanske
har du själv plockat fram julstjärnan
och adventsljusstaken? Köpt eldorados pepparkakor på Willys som du
sköljt ned med en duktig mängd
glögg? Inte det? Du är antagligen
inte ensam. För gemene student har
varken tid eller ork att bry sig om
julen innan sista kraftansträngningen,
som det innebär att förbereda sig inför
tentorna. Julklapparna kommer köpas
dagen innan eller i värsta fall samma
dag som du åker hem till föräldrarna,
det vill säga om du har lyckats få nån
avkastning på pengarna från CSN.
Låt mig gissa, det blir en CD-skiva
till pappa, nån kökspryl till mamma.
En konstig grej i glas eller porslin
från Duka till farmor. Så fortsätter
det tills resten av släkten är avverkad,
man har köpt en massa krafs bara för
att man måste. I bästa fall har du en

deal med sina syskon att även årets
julklappar ställs in. Julen medför inte
bara negativa saker. Även om det är
rätt komiskt att se hur föräldrarna
far runt som yra höns för att fixa
granen, pynta, tillaga skinkan och
koka knäck. De flesta kompisar från
förr har nämligen även de vandrat
hemåt under denna mörka tid på året.
Se till att träffa dem rejält mycket
denna jul så kommer du längta tillbaka ett stort stycke till Chalmers
efter nyår.
Avslutningsvis tänder jag min cigarr,
öppnar en julöl och sitter och puffar
till tonerna av Lars Vegas Trio.
”...gröt till barnen, sprit till pappa.
Snart så kommer Kalle och hans
vänner. Disk till mamma, sömn till
mormor. Snart så kommer Kalle och
hans vänner...”

/Farbror Modulen

Sugen på att spela?

ChIEF söker nya

Mellandagsspark

Anders Igel, VD TeliaSonera

Julkalas och Julmiddag

Nu söker vi musiker till nästa års
Chalmersspexet Bob’s orkester.
Spelar du: fiol, altfiol, cello,
kontrabas, trummor, oboe, fagott eller
horn och känner för att turnea världen
runt (nästan i alla fall)?
Tveka inte över att söka eller fråga
något till: Erik Bergman:
v00beer1@vtek.chalmers.se
eller
Alena Wattenberg: alena@gss.gu.se
/spexet

styrelsemedlemmar!

Höstterminen går nu mot sitt slut för
alla spark- och slagglada Chalmerister. Klubben har under denna termin
haft rekord i antal medlemmar och är
nu hela etthundra stycken.

besöker Chalmers Börssällskap nu på
torsdag den 11 dec. kl. 17.15 i HA4.
Kom och lyssna på ledaren för ett av
Sveriges mest kända bolag. Samtliga
medlemmar är välkomna och medlemskap kan tecknas på plats för 30
SEK.
CBS bjuder på mat och dryck!
/CBS

Kylan har kommit, vintern stundar
och snart anländer även julen med
lov, lov och nån liten gran i ett hörn.
FestU har dock inte tagit jullov ännu.
Den 20 december dukar vi upp vårt
traditionsenliga julbord där den hungrige teknologen kan äta sig mätt och
belåten. Samma kväll slår vi även
upp dörrarna till vårt gemytliga julkalas. Det utlovas drinkbar, 2 dansgolv,
Whiskeybar samt en vacker julgran.
Biljetter till de båda tillställningarna
kan köpas lunchtid i kårhuset under
tentaveckan.
Julmiddagen kostar 250:(kalasinträde ingår) och
Julkalaset 40:-.
Köp biljett i tid.
/FestU

TACK!
Tack alla ni som kom och såg det allra
första Chalmersspexet med tjejer på
scenen - Legenden om Mata Hari som gjorde att det blev stor succe´!
Nu söker vi dig som vill vara med
och göra PR för nästa års Chalmersspex med tjejer på scenen.
Låter det intressant, gå in på
www.spexet.chalmers.se/vera för mer
information.
/Chalmersspexet Vera

Tycker du att det vore kul att engagera sig i en kårförening? Tycker du
att det finns mycket mer som ChIEF
kan göra? Vill du vara med och förbättra ChIEF?
Är ditt svar ja på någon av ovanstående frågor så hör av dig till oss!
Är det något annat du undrar över så
bara maila!!!
chief@chs.chalmers.se
/ChIEF

Livet leker...
Aspkalaset blev ett hejdundrande
kalas, med fyrverkeri lite oväntat från
LOB och Svea. Det var många glada
teknologer och gamla byggare som
kom och hade en trevlig stund.
Vi vill nu tacka alla aspar som hjälpte
till att göra detta möjligt!
Puss och kram

/CCC

ps. Sen vill vi även passa på att tacka
Gaskuenn för underbar ventilation
och väl uppmärkta eluttag. Mums!
ds.

Barockens önskelista
Nyårsdyk!
Traditionell utfärd sedan många år. Vi
hugger upp ett hål i isen, säkrar
oss med livlina till ytan och ger
oss ned i mörkret! En upplevelse
som inte kan beskrivas - bara upplevas! Vid intresse kontakta ordföranden i CDK, Christer Larsson.
www.chs.chalmers.se/foreningar/cdk
/CDK

När advnsljusen glimmar i fönstren
börjar det bli dags att tänka på -nej
inte tentor!- julklappar...
Kära tomten!
Chalmers Barockensemble önskar sig
fler musiker, i synnerhet trumpet,
trombon och tuba, men alla orkesterinstrument är välkomna.
Efter jul byter vi replokal (ännu oklart
var) så håll utkik efter information
på ansagstavlor o. dyl., eller ring vår
lokal (031- 163355, säkrast under
lunchtid).
Slutligen vill vi passa på att önska
nya, gamla och livande medlemmar
en riktigt God Jul!
/Norpan, präntmästare

Dags att söka Svea!
Spelar du hellre musik än sover på
nätterna? Då skulle du passa in i Svea
Skivgarde. I början av nästa läsperiod
startar vi vår aspning. För mer info,
maila: svea@chs.chalmers.se
/Svea

Hallob!
Har ni kollat in LoB:s nya fullspäckade hemsida? Da plejs to go när man
funderar på att hyra ljud- och ljusgrejer eller kanske bara vill lära sig lite
mer om dylika saker. Vi finns på:
www.chs.chalmers.se/kommitteer/
lob.
I LoB:s digra sortiment innefattas nu
också trådlösa mikrofonsystem. Upp
till två kanaler kan man hyra, och då
får man välja om man vill ha handmik, mygga eller headset a la Britney
Spears.
Vi vill också meddela att vi inte har
någon uthyrning under jullovet då vi
mest koncentrerar oss på julmaten.
/LoB
Ps. LoBkit fortfarande 250 spänn!
Ds.

PU-tack
Programkommittén PU tackar för det
gångna året och önskar alla en god
jul.
Vi återkommer med en massa bra biofilm och rockiga konserter nästa år,
med start redan läsvecka ett (fet film)
PUss
/Pär Nordlund - PR-chef

Under Julen då många åker hem
till mamma och pappa finns det tillfälle för övervintrande medlemmar
att träna i mellandagarna. Mer information om exakta tider kommer upp
på hemsidan inom kort:
chalmerskarate.se.
För er som inte är medlemmar men
som önskar bli det finns det möjlighet att den 20 och 22 januari komma
och provträna gratis. Kanske att även
du önskar att bli en teknolog i svart
bälte.
God jul och Gott Nytt år önskar
/Chalmers Karateklubb

Ishockey i Frölundaborg
Nu på onsdag, den 10/8 spelar Chalmers BlueMcRangers höstens sista
hemmamatch mot Stenungsund Stingers. Kom, hjälp till att heja fram
BlueMc till seger och bli bjudna på
snygga mål, tuffa tacklingar och en
och annan utvisning.
Matchstart 20:00 och det är givetvis
GRATIS inträde
/BlueMc

Tarantellor!
VINPROVNING - tema dessertvin
och choklad: 9/12 19.00 Chalmersvillan. E-mailanmälan krävs.
GLÖGGLUNCH: 10/12 i Tarantellarummet 12.00 - kom som du é,
medtag gärna tjejkompis!
STUDIEBESÖK på SAAB Rosemount 21/1 (lv 1). Upptäck ett företag och få en oförglömlig dag!
Ta chansen att ha skoj och nätverka
lite samtidigt!
Styrelsen tackar för alla lyckade
arrangemang under hösten och önskar
lycka till med tentorna.
GOD JUL!
/Tarantellas styrelse
tarantella@chs.chalmers.se
www.chs.chalmers.se/~tarantella

Nyårsförsäljning!
Som vanligt säljer Pyrot fyrverkeri onsdag till fredag lv7 i kårhuset under
luchtid. Våra priser är upp till 40% lägre än i handeln och vi hjälper gärna
till att välja ut det bästa för dig. Köper du många pjäser så ger vi dig även
ett förslag på program. Försäljningen äger rum på entréplan i kårhuset,
vi syns där!
/Pyrot

