Kultur

3/2
Finding Nemo
19:00 RunAn 40:5/2
Matrix Revolution
19:00 RunAn 40:7/2
Latin Kings
Entré 100:- för chalmerist Arr:PU

Kalas

CCC´s Ritpubar runt om
på Chalmers, mer info
inuti modulen
7/2
Latin Kings After
Party, mer info inuti
modulenHej alla glada!

”Visste du att...”
Det är numera gratis medlemskap för chalmerister i
ChalmersBion.
För övriga kostar medlemskapet 40kr/halvår
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Nu är det bara några dagar kvar till årets CHARM den
10-11 februari!
Redan kvällen innan tjuvstartar vi dock med en Traineekväll med 8 högintressanta företag. Perfekt för dig som snart skall ut och kriga på arbetsmarkanden. Mat blir det också.
Tomas Fogdö besöker CHARM!
Under tisdagen kommer Tomas Fogdö att hålla ett föredrag i RunAn om
hur vi kan kontrollera våra prestationer. Missa inte heller organisationskonsultens, den kvinnliga chefens eller den rutinerade entreprenörens
syn på näringslivet.
CHARMkalaset
Tisdagen den 10 februari går det efterlängtade CHARMkalaset av stapeln. Missa inte eftersläppet!! Ta chansen att mingla med företagen,
skaka loss i Gasquen och lyssna på livemusik. Biljetter säljes för 50
kr under luncherna i lv 3 på följande ställen: Kårhuset, Lindholmen,
Linsen, Spritköket, Bulten, Vasaentrén och V-huset.
Gå på årets kalas!!! Du kommer inte att ångra dig...
Mässan är öppen 10-16 på tisdag samt 10-15 på onsdagen.
Som vanligt, håll dig
www.charm.chalmers.se.

uppdaterad

via

anslag

samt

via

Är du född i
VATTUMANNENS
TECKEN
(20 januari - 17 februari)
Vattumankvinnan är en rörlig flicka både andligen och kroppsligen. Hon
älskar att diskutera, tycker det är underbart stimulerande att träffa nya
männsikor, att resa, att läsa. Hon är inte särskilt romantisk och absolut inte
sentimental. Men fantasi har hon, logisk och klar, som gör det lätt för henne
att sätta sig in i olika sammanhang. Hon är en typisk yrkeskvinna, av den
sorten som har framgång. Den man hon väljer måste kunna ge henne intellektuell stimulans, respektera hennes självständighet och själv vara en stark
personlighet. En moderlig och pysslig hemmakvinna lär hon ha svårt att bli.
Men hon är en god kamrat och en värdefull medarbetare. Bör gifta sig med
en man i Vågens, Vädurens, Tvillingarnas eller Skyttens tecken. Hennes
lyckosten är granaten. Bästa färg är blått.

Eva och frestelsen
Har du tänkt på det där med frestelser någon gång? Ja, inte såna där vanliga
frestelser som att falla för choklad när man bantar eller lockas att säga att man
missade spårvagnen när man försovit sig. Utan det där inveklade frestelserna
som man kanske inte än själv är helt medveten om. T.ill exempel frestelsen att
själv vara en frestelse för någon ?
Låter invecklat? Det är det kanske också. liksom allt som rör våran innersta
bevekelsergrunder. Ta nu det där med hur underbart och spännande det känns
när man första gången upptäcker att man kan utöva lockelse på en pojke. Det
är härligt för självförtroendet och ens nyvakna kvinnlighet, det känns vuxet
och lite farligt och väldigt spännande och det är så lätt, så lätt att börja leka en
lek som snabbt växer en över huvudet.
Det är så frestande lätt att mot den stackars pojken spela ut den lockande
kvinnlighet man just har upptäckt hos sig själv. Men är det egentligen riktigt
renhårigt att göra det så där kallhamrat på spekulation? För när pojken vill ha
det, som man i sin obetänksamma lek har lovat honom - enligt hans sätt att se
- då vill man ju inte vara med längre. Då blir man rädd och kanske arg och
tycker att han är tölpaktig och oförstående, och den tanklösa leken slutar med
sorg och tårar för endera parten eller båda.
Vems är felet? Ska man vara ärlig måste man nog erkänna att det ialla fall
inte är enbart hans. Det var faktiskt man själv som började.
Det finns en annan frestelse, som kanske är ännu svårare att motstå, för den
hör mer direkt med ens sårade självförtroende att göra. Det är frestelsen att
leka med en eller flera pojkar som är en likgiltiga, därför att den ende man
bryr sig om är så tydligt ointresserad. Ofta hoppas man väl kunna väcka hans
intresse på det sättet, men det hoppet är nog fåfängt.
Och hur känner sig den pojke som blir utsatt för ens frestande atatcker? Hans
hopp väcks och han är lycklig tills han inser att han bara varit föremål för ett
hjärtlöst skämt. Och sedan ... Hur skulle du själv känna dig i hans ställe? Inte
särskilt lycklig, eller hur?
/Fröken Eva, 1964

Fröken Eva har kommit till oss från
”Evas Kalender 1964” med goda råd
om allt från hur du virkar din egna
väska till hur du avgör om din partner
är rätt för dig? Låt oss få ösa hennes
kunskap och djupa tankar över dig,
skriv genast in dina frågor till oss!

R

Förbered dig inför CHARM!

ITPUBSDAGiS!!

Nu fixar CCC schyssta ritpubar!!
GRATIS käk, livemusik & har du
tur får du kanske en bärs också om
du ritar bra....
Följande kvällar från kl.19.00:
Kajsabaren 3/2
Bulten 10/2
A-fiket 13/2
NOxet 17/2
RitpubsFINAL i John L´s 19/2 med
Jörgen från Jävlar Anamma
SES DÄR!!!

/CCC

Chalmers Börssällskap
Måndagen den 9 februari klockan
17.15 i HA 4 arrangeras ett föredrag
med Bjarne Holmqvist, VD Gunnebo.
CBS bjuder på mat och dryck till alla
medlemmar. Medlemsskap kan tecknas på plats för 30 SEK.
Läs mer om vårens program på
www.cbs.chalmers.se.
/Chalmers Börssällskap

4/2 CV-skriving och rekrytering
4/2 Träningsintervjuer
9/2 Trainee-kväll
Anmälan på Chalmers Events hemsida www.chs.chalmers.se/~cevent
Vi ses!
/Chalmers Event

Hundra ljus i tårtan!
Nu är det 2004 och alltså det år då vår
Studentkår firar 100 år!
Vi i Jubileumskommitten jobbar för
fullt med att planera detta födelsedagskalas på bästa sätt. Första aktiviteten blir i mars, mer information
kommer så håll ögonen öppna. Titta in
på vår hemsida www.chs.chalmers.se/
~jubileum med jämna mellanrum så
kan du vara säker på att inte missa
något. Vill du vara med och ordna
något under året? Har du ideer som
du vill att vi skall genomföra? Vill du
vara med i Guiness rekordbok?
Skicka i så fall ett mail till oss med
dina ideer, så hör vi av oss.
/Jubileumskommitten genom Hanna
Jonsson - Projektledare

Bamseflamse

HEJ!

Slippa kåravgift

Chalmers danssällskap:

Vi i BAMSE vill meddela att vi har
storslagna planer för nästa läsperiod!
Missa inget! Info kommer...
Denna läsperioden kommer vi förhoppningsvis att arra skytte, och
självklart fler övningshäfv. Troligtvis
kommer det ligga ett i samma vecka
som EKAKs häfv. Håll utkik efter
planscher!
Vi kommer även att ha en ny fräsch
hemsida inom en snar framtid, så håll
koll! www.chs.chalmers.se/~bamse
Det var allt för den här gången!
/BAMSE-styret
ps. Vi är snygga också!!

Efter ett otroligt roligt och händelserikt premiärår för oss som har varit
med i det nya Chalmersspexet med
bara tjejer på scenen - Vera - är det
nu dags att bilda ett nytt spex som
kommer att jobba för att sätta upp
en ny föreställning. Först ut blir den
nya PR-gruppen som vi söker redan
nu, övriga poster kommer vi att söka
senare under våren! Så...
Är du bra på att göra PR, eller skulle
tycka att det vore kul? Då är Chalmersspexet Veras nya PR-grupp något
för dig!
Vad kommer man då att göra i den
nya PR-gruppen?
Jo, givetvis en mängd olika saker så
som att göra PR för Chalmersspexet
Vera så väl på Chalmers som i olika
media etc, etablera företagskontakter
och försöka få dem att stötta spexet,
ha hand om rekrytering av nästa års
spex,med mycket mera...
Vi kan utlova att du som medlem
i Chalmersspexet Veras PR-grupp
kommer att uppleva ett otroligt roligt
och lärorikt år som du sent kommer
att glömma...
Det kommer att krävas en hel del
arbete, men kommer också att ge väldigt mycket tillbaka!
Vad väntar du på?
Hör av dig till oss!
Josefine Lundberg, directeur:
tel: 0706-243926
e-mail: jolu@mtek.chalmers.se
Fredrik Stillberg,
informationsansvarig:
tel: 070-3315757
e-mail: stifre@mtek.chalmers.se
VÄLKOMMEN TILL CHALMERSSPEXET VERA!!!
/Fredrik Stillberg

Ta ett A4-papper och samla in underskrifter från hela klassen under rasten
med täckmanteln att det är för att förbättra kursen. Gå sedan till KS och
berätta att alla skrivit på för att du
skall bli hedersmedlem i kåren. För
sedan en aktiv lobbykampanj på de
två kommande FuM-mötena och få
dem att godkänna det hela. Vips så
har du sparat fyra hundra per år.
/Niclas Sigholm,
chefredaktör, Tofsen

”Nästa dansafton äger rum lördag 21
februari från kl. 19.00 i Lilla salen,
Chalmers kårhus. Innan danskvällen
har vi prova-på-kurs kl. 18.00, förmodligen i Jitterbug, se vår hemsida
för mer information längre fram.
Entré 30 kr för icke-medlemmar och
10 kr för medlemmar. Alla danssugna
och nyfikna är hjärtligt välkomna!
Se
även
vår
hemsida
www.chs.chalmers.se/foreningar/dance
/Chalmers danssällskap”

The Latin Kings AfterParty

NU!

Lördag den 7 feb ordnar klubbstardust
efterfesten till Latin Kings konsert.
Kom och efterfesta med grabbarna i
Gasquen!
Det kommer att spelas hiphop/R n´B
hela kvällen av gbg bästa hiphop DJs.
Killarna som ligger bakom Fatmilk
och Get down. DJs: Danjia + Bobby
och Da Sniph(svea)
När: Lör 7 feb
Var: Gasquen 22-03
/Behdad (Svea Skivgarde)

Hejsan!

Nu är vi på gång, Chalmersspexet
Bob 2004 är snart här. Den 23/4 har
vi premiär. Just Nu pågår ett febrilt
arbete med att forma årets spex vars
namn fortfarande hålls hemligt. Men
snart kommer en liten hint, nämligen
vår REBUS! Du, håll utkik!
Nu är det dags, sista incheckningen
till Chalmersspexet Bob 2004. Vi
söker dig som spelar horn, trummor,
altfiol eller cello. Intresserad? Maila
då Erik: v00berer@vtek.chalmers.se
eller Alena: alena@gfs.gu.se.
/Chalmersspexet Bob 2004

Vi i FestU söker puffare till CBJOkalaset nu på lördag.Vi söker er som
vill puffa(bar,bygg) samt vara brandvakt.
När man barpuffar jobbar man hela
kvällen, men har ledigt så man kan
gå runt och kolla på kalaset. Man får
dessutom mat och dryck och två biljetter till PU:s bio.
När man byggpuffar hjälper man
oss med att bygga kalaset under ett
par timmar antingen på fredag eller
lördag. Man får då mat och dryck
under tiden man jobbar samt en fribiljett till kalaset.
När man är brandvakt arbetar man
ca två timmar under kalaset med att
t.ex vakta branddörr, hoppborg eller
dylikt. Man får då gå gratis på
kalaset.
Hör av er för mer information:
festu@chs.chalmers.se / tel: 206666
/FestU 03/04

Ett nytt år har just tagit sina första
stapplande steg och för QQ7 innebär
det en ny besättning. Nu har vi, de
nya förmågorna, tagit över. Frågan är
bara vad vi har tagit över. Vi ska ju
ansvara för puben, men för tillfället är
vi mer eller mindre ansvarsbefriade
då vi icket har någon pub. I slutskedet av det gångna året åkte nämligen
vår kära pub på en smärre baksmälla
och utrustades med nya lås som våra
nycklar, konstigt nog, inte passar i.
Nu har turerna gått några svängar
fram och tillbaka och förhoppningsvis får vi tillståndet åter inom kort.
I skrivande stund är inget klart och
därför vill vi inte säga för mycket,
annat än att vi är ena sega rackare som
på ett sätt eller annat alltid kommer
åter. Och det är snart. Vi ses i puben!
/QQ7-04

Hallob!
LoB vill bara meddela att LoB-kit
fortfarande bara kostar 250:/LoB
P.S. Vår butik är öppen nu (mån-lör
12-12.30) och vi finns tillgängliga på
031-7723922 lob@chs.chalmers.se
samt att det blir fett röj på Latin
Kings och att alla bioföreställningar
är världsklass, iaf på Chalmers.D.S

Hej alla glada!
Information: Om du söker kårstyrelsen – gör så innan den 15 februari. Om du söker Tofsen –
gör så innan dem 7 mars. Om du söker Charmo – gäller samma datum som för Tofsen.
Allmän text: Jag skulle kunna fortsätta med det från kåren
så vanliga: engagera er! Och det är just vad jag tänkte.
Man önskar helst att textens läses av alla er som inte går
i tankarna att söka kårstyrelsen eller ens vet vad det går
ut på. Prova, när ni ändå sitter och slösurfar, att gå in på
www.chs.chalmers.se och klicka sedan på notisen ”sök kårstyrelsen och Tofsen”. För de flestas engagemang uteblir
nog, vill jag tro, på grund av okunskap snarare än avsaknad av vilja att förändra. Ingen ångrar sig efter sitt år på
kåren – det kan jag lova. Engagera dig istället för att åka på
sverige-rundan i Thailand. Om du är osäker på något kan
du antingen fråga oss i valberedningen eller de som just nu
sitter på posten du kanske skulle vara intresserad av.
/Niclas Sigholm, Valberedningen

Quack!
Quarl tackar alla som uppvaktade
honom på hans namnsdag.
Vi vill även påminna alla sektioner
om att de bör utse ett häfvlag till
sektionsmästerskapen.
/EKAK

QQ7 - Nytt blod

