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Bio i RunAn:
Lv 1
20/1 Down with Love
22/1 Ondskan
Lv2
Göteborgs Filmfestival
huserar i RunAn

Kalas

27/1
Beachparty
Gasquen kl 19.00
Arr: Zexet och Natsex
28/1
Kikk-Gasque
Arr: Sexet, Lindholmen
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är medlemmar i filmklubben?
Alltså behöver man inget med-

Ta chansen

lemskort för att se billiga bio-

Omtentor nyss avklarade, snön smält,
ny period och en ny termin har startat.
Kan bara innebära en sak: CHARM.
10-11 februari är det återigen dags
för det kåren stolt kan presentera som
Nordens Största Arbetsmarknadsdag.
Händelserna börjar tidigare än så
dock. Den 29 januari släpps CHARMkatalogen, din chans att komma förbered till mässan. I Café Bulten bjuds
det på mat och tävlingar, kanske dags
att fundera på sommarjobb? Mera
program inne i Modulen.

filmer i RunAn.

Så här i den allra
mörkaste av årstider bjuder Modulenredax på ett
gulligt litet smådjur i sin allra
finaste vinterpäls.
Håll till godo!

Mitt råd till dig som är helt färsk
eller inbiten CHARM besökare är det
samma. Kolla in företagen i katalogen, känn efter vilka som intresserar
dig och skrid sedan till verket. För
tips och information, titta in på hemsidan www.charm.chalmers.se.
Och du, kör hårt nu!
Erik Holmberg
Projektledare
CHARM 2004

Rättslös?

Såhär i tentatider (nåja) är det nog många
av oss som slitit för att göra rätt för gamla
synder. Av någon anledning har man inte
riktigt nått ända fram förra gången, och
måste därför försöka på nytt. Men låt oss
då säga att en teknolog på en tentamen
lyckats skrapa ihop 19p, och godkänt är
20p. Det brukar ju ge en signal till teknologen att höra av sig till examinator för att
se om man inte kan hitta något litet poäng
någonstans som gör att man blir
godkänd.Alternativt kanske få
skriva någon extra inlämningsuppgift för att på så sätt väga
upp för någon lite tveksamhet
i tentan som gjort att man inte
blivit godkänd. Om teknologen
nu gör det och faktiskt hittar ett
poäng och till och med lyckas överbevisa examinator att denne gjort precis likadant i sina övningsexmpel, och därmed får
poänget; är det då inte omänskligt grymt av
examinator att leta upp en annan tveksamhet och dra bort ett poäng för detta istället
så att man summa summarum står kvar på
samma ruta som man började på? När då
teknologen väljer att lämna in tentan till
den officiella granskningen, för att teknologen känner sig helt överkörd av examinators barbariska framfart, och får tillbaka

tentan med ytterligare ett avdraget poäng,
kan man ju undra vilket grundmurat människohat examinator egentligen hyser till
sina studenter. Situationen kan ju vara etter
värre än bara en körd tenta. Studiemedlet
kan ju hänga på dessa kurspoäng. Låt oss
då säga att kursen innehållit laborationer,
som i kurs-pm beskrivs motsvara ca 2,5p av
kursen. Då kanske teknologen ber att få ett
intyg från examinator, att skicka till CSN
inför ett kommande samrådsmöte, på att laborationerna faktiskt är godkända,
men att poäng för dessa inte
kan registreras separat utan
kräver godkänd tentamen. Då
kan man ju slå sig i backen på
att examinator vägrar att skriva
detta, utan skriver i stället att
studenten deltagit i kursen, INTE skrivit
godkänd examen, under ena läsperioden
deltagit på en (1) av en (1) dugga och
under andra perioden ingen, noll (0) av en
(1), dugga. Får man bete sig så? Kanske,
enligt bokstavstrogen tolkning av regler
och paragrafer, men inte som människa.

/Redax

SAAB Rosemount

Sökare?

CHARM

Du som är medlem i Tarantella inbjuds
härmed till en presentation av Saab
Rosemount.
Du kanske inte har hört talas om Saab
Rosemount förut? Det gör inget. Vi
säljer ju varken mobiltelefoner eller
bilar så vi är inte så kända. Däremot
är vi världsledande på att göra radarnivåmätning till tankar på tankfartyg
och raffinaderier. Dessutom har vi ett
kontinuerligt rekryteringsbehov och
tar in både praktikanter och examensarbetare.
Intresserad? I så fall är du väldigt
välkommen till oss den 21 januari!
Då får du lyssna till några intressanta
personer, bland annat vår utvecklingschef Mats Nordlund, tekn.dr.
och adjungerad proffesor på MIT.
Du får också se dig om i våra lokaler
samt avnjuta lite mat och dryck.
Hör av dig senast 22 december till:
Lina.Sandelin@EmersonProcess.com
om du vill komma. Först till kvarn
gäller...
Vill du veta mer om oss? Gå in på
www.saabrosemount.com
Välkommen till Saab Rosemount!

Är det något som saknas i ditt liv?
Vågar du lita på Jesus?
Vågar du ge Gud ditt förtroende?
För att veta om en teori håller, måste
man testa den och det kan du göra
hos oss i Chalmers Kristna Grupp
(CKG). Vi träffas på tisdagar kl. 12.00
i Gasquen. Välkommen!

/Tarantella

/Markus Svensson, vice ordförande
och informationsansvarig i CKG

CKG är öppet för alla som vill veta
mer om den kristna tron. Även om vi
inte kan svara på alla dina frågor, kan
vi säkert ge dig lite feedback om vad
det är som gör att hundratals miljoner
människor i världen bekänner sig till
den kristna tron.
Chalmers Kristna Grupp (CKG) har
även morgonbön varje vardagsmorgon kl. 7.30 på våning 2 i kårhuset,
första grupprummet bredvid Lilla
Salen.
För
mer
information:
http:/
/ w w w. c h s . c h a l m e r s . s e / ~ c k g ,
ckg@chs.chalmers.se
eller kontakta ordförande Christoffer
Jensen tel.nr. 0708-96 85 24.

Tack, tack

Film i RunAn

DM vill tacka Tomten för alla fina
jul-klappar.....

Tis och tors
19:00
40:- +filmkort

//DM

Lv 1
Tisdag 20 Januari
Down with Love

- Din kontaktyta med verkligheten
Uppladdningen:
29/1
Katalogsläpp i Bulten
4/2
CV skola
9/2
Traineekväll
10-11/2 CHARM
Vissa evenemang kräver anmälan.
Ta dig till www.charm.chalmers.se.
Mvh
CHARMkommittén

Focus på pubrundan
På torsdag lv1 (den 22/1) är det dags
för Pubrunda igen och vi i
Djungelpatrullen vill hälsa alla välkomna till rundans självklara
höjdpunkt: FOCUS! Vi skippar den
falska blygsamheten och vill nu tydligt förkunna att vår pub kommer vara
väldigt bäst på Chalmersområdet den
här gången, som vanligt kan tilläggas. Det är svårt att i ord beskriva hur
bra det kommer bli, det är bättre att ni
upplever det själva. Så missa nu inte
att göra ett besök i FOCUS på din
runda, eller varför inte stanna hos oss
hela kvällen?
FOCUS - Din oas i Chalmers torra
puböken.
Ödmjuka hälsningar,
DjungelPatrullen

Val till KS och Tofsen

Cortège, kör och åka ballong!

Valberedningen bjuder alla medlemmar i Chalmers Studenkår att söka
kårstyrelsen samt chef- och annonsredaktörsposterna på Tofsen 04/05. Är
du intresserad av att söka? Skicka ditt
CV samt ett personligt brev om en sida
till valberedningen@chs.chalmers.se
innan den 15 februari. Mer information om vilka poster som finns
att söka kommer inom kort till din
sektion samt på kårens hemsida
www.chs.chalmers.se. Naturligtvis
kan du också lämna in detta i pappersform i valberedningens fack ovanpå
postlådorna vid KS-korridoren.

Har du varit i göteborg någon gång
och tittat på den parad som gått genom
staden på valborgsmässoafton sedan
Chalmers bara var en sy- och makraméskola, eller har du kanske bara hört
talas om den? Somliga kallar den för
Chalmers Cortègen. Den ska byggas
även i år, och om du är intresserad av
att vara med och fila på ett hörn av
den, dra då ihop ett gäng människor (t
ex kompisar) och håll ögonen öppna
för mer info om hur man anmäler sig
till norra europas största årligen återkommande studentevenemang!

Mvh, Valberedningen

Foto? Jag?
Ja just det, du! Är du intresserad?
Kanske har du sett våra fototavlor
utanför puben? Kom och prata med
oss i CFFC, vi håller till vid
föreningstorget i kårhusets källare.
/CFFC Chalmers Film- & FotoCommitté

Konsert med Latin Kings
7 februari
100:Biljetter säljes av PU lunchtid i kårhuset.
/PU

Torsdag 22 Januari
Ondskan

Partaj
Nya, fräsha och fulla med idéer. E6-04
kommer fixa ett riktigt fett party fredagen den 20 feb (LV 5) Kom till gasquen och festa som aldrig förr:

Nu ingår filmkortet
gratis i kårmedlemskapet!
/PU
Är du en risktagare? Använd hjälm!

Mvh
E6-04

Är du däremot endast intresserad av
att sjunga i grupp, så bör du istället ta
kontakt med Chalmers Sångkör, som
är slöjdskolans äldsta och största kårförening. Kom ihåg att sedan urminnes tider så har Chalmeristen sjungit.
Urkoristen klarade sin strupe redan
1870, och sedan dess har kören sjungit
vid många olika tillfällen på Chalmers
tekniska lekskola, t ex. vid Valborg
och studentkårens mösspåtagningar.
Dessutom arrangerar de årligen julkonserter i Vasakyrkan samt framträder under Lucia.
Fast, du kanske är mer av en ballongperson? Då ska du se till att
söka upp Chalmers Ballong Corps.
Liksom så många andra av Chalmers
kårföreningar befolkas den av gladlynta, overallklädda teknologer. Den
stora skillnaden är att de flyger
/varmluftsballong/, de flyger mycket,
de flyger över allt och överallt.
Fast egentligen så hindrar ju inget att
du är intresserad av alla dessa grejer,
och då kan du ju ta och bygga cortège
ändå!
puss och kram
/CCC

Beach party!
Zexet 2004 i samarbete med MatNatsex arrar Beachparty i gasquen
tisdag 27 jan (Lv2) med start från
19.00
Det utlovas en oförglömlig kväll...
SVEA disquar, Drinkbar
Kom o röj!

/Zexet 2004

Öhlhäfvare?
BAMSE vill hälsa alla välkomna till
en ny termin! Vi hoppas att alla är
sugna på lite öhlhäfv! Vi kommer att
arra ett övningshäfv och medlemsmöte lv2. Alla gamla medlemmar är
välkomna att komma och förnya sina
medlemskap (40kr/år som vanligt)!
Nya medlemmar är såklart också välkomna!
puss&kram
/BAMSE - Jollan, Ullis, Jossan,
Bianca & Sara

Tofsen refuserad
Tofsen försökte få med ett bidrag
i detta nummer av Modulen, men
på grund av bidragets fåniga karaktär och dess fullständiga irrelevans
har det refuserats. Bättre lycka nästa
gång!
/Modulenredax

