Vi mår bra.

Kultur

3

Bio i RunAn

Modulenredax skickar en liten hälsning till Tofsen från vår
endast 40:senaste Thailandlunch. Hej på er i vintermörkret.

19.00 varje
tisdag, torsdag
lv 1-5
gratis medlemskap
för chalmerister
(annars 40kr/halvår)
Tisdag 17/2
Guds Stad
Torsdag 19/2
Hemlig Film/Klassiker
Kultur i Kyrkan 20/2
Piper´s Club
Skotsk afton
med öl och säckpipor

Kalas
Ruffe med sin harpalt
Ruffe var sur. Han hade tagit in
en mus i hallen, men jag blev inte
imponerad som han hade tänkt, utan
gormade lite och bar ut den på gräsmattan. Så oförskämt. Så Ruffe hämtade en fågel. Den var skoj! Särskilt
under mattan. Men jag upptäckte
honom, och lobbade den salivkladdiga flygaren från farstubron. Så
Ruffe gick en promenad, vässade
sina klor, och hämtade en harpalt

”Visste du att...”
Om man söker examensarbete
ska man söka på företagens

Tisdag 17/2
Ritpub
FortNOx 17:00
Torsdag 19/2
Finalritpub
John L´s 17:00
Torsdag 19/2
Afterwork Bulten
Fredag 20/2
Fredag Efter Skolanpub
Röda Rummet
Lördag 21/2
H6 Överlämningsfest
Gasquen
Torsdag 26/2
Sektionsmästerskap
Gasquen 18:00

hemsidor.
Det finns 3973536429 hemsidor på internet.
Trots detta är det svårt att få
ett exjobb.

Livets Dryck
Har du ännu inte varit i A sektionens pub och smakat livets dryck?
Kom då på Fredag, priset ligger på
20 spänn styck Töm din penningpung i våran pub så serverar vi dig
på stubb A6 önskar alla chalmerister
välkomna varje fredag från kl 16.00,
typ Röda Rummet i A husets källare
/A6
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På era platser…
CHARM 2004 är över, men jag
hoppas detta innebär startskottet för
något nytt! Förhoppningsvis smäller
det lite högre än att du fick tag på
en ny anteckningspenna, som kanske
något i stil med en intressant inblick i
ett företag du egentligen inte alls var
intresserad av innan.
För att sammanfatta företagens reaktioner är de glatt överraskade av den
optimism alla besökare känt och de
var också imponerade av det djup
många frågeställningar hade under
mässan. En eloge till er alla!
CHARM vore inte CHARM om det
inte vore för alla som lägger ett antal
timmar av sin fritid för att alla vi skall
ha en företagsmässa, eller för att kalla
den efter sitt riktiga namn: Sveriges
största och bästa arbetsmarknadsdag.
En förutsättning för att kalla den det
är värdar och årets värdar har verkligen varit kanon, både sett från min
och företagens synvinkel. Ett stort
tack till er!
I väntan på CHARM 2005, ta vara på
era nyfunna kontakter och rusa vidare
in i framtiden. Ha en fortsatt trevlig
vår!
/Erik Holmberg
Projektledare
CHARM 2004

Geni eller ägg?
Lektorerna på Chalmers matematikinstitution börjar bli nervösa på allvar.
Anledningen är de nya studenternas
väldigt knappa kunskaper i matematik. Känner du att du tillhör en av dem
som tycker att matteföreläsningarna
är svåra, jobbiga och att du kanske
inte hänger med på allt? Lugn, det
är inte ditt fel. Antagligen var du en
av dem som i gymnasiet hade väldigt
höga betyg i matematik och kände
dig lugn inför det självklara val som
Chalmers utgjorde. Redan under nollningen krossades dessa känslor och
du har aldrig fattat vad som gick fel.
Nu ska Modulen avslöja den sanna
verkligheten om varför du fortfarande
inte har tagit alla matematikkurserna
från ettan. Enligt oberoende undersökningar vid tre av landets ledande
lärosäten Chalmers, KTH, och Umeå
universitet, har nybörjarstudenternas
förkunskaper i matematik vikit kraftigt nedåt sedan slutet av 90-talet.
Denna trend härrör troligen från
gymnasieskolans understimulerande
undervisning för de elever som är
begåvade och har intresse för matematik. I dagsläget läser alla program
samma inledande kurs oavsett inrikt-

ning, vilket av de elever som läser på
naturvetenskapliga program ofta bara
uppfattas som en onödig grundskolerepetition. Detta tillsammans med den
fortsatt låga takten i mattestudierna
leder i förlängningen till att eleverna
hamnar så långt efter de tänkta förkunskapskraven som ställs av högskolan att många studenter redan tidigt
känner sig uppgivna och hoppar av.
Den kunskapsnivå som de nyalända
besitter är märkbart mycket lägre än
vad den var för bara några år sedan.
Vad kan då du göra åt dina problem?
Inte mycket mer än att härda ut och
satsa hårdare, för som student idag
gäller det att vara envis och inte ge
upp så enkelt. Förhoppningsvis tilllåts inte regeringen fortsätta sin kommunistpropaganda, där alla studenter
oavsett ambitionsnivå skall ha rätt till
samma matte, utan man inför ett mer
genomtänkt och rättvisare system för
alla studenter. Kanske som det var
förr, då det var bättre.

/redax

Torsdagssoppa & Dykskrönor hos
Chalmers Dykarklubb
Nyfiken på vad som finns under ytan?
Kanske är du en vinterbadare som vill
pröva något annorlunda som att ha
kläderna på under doppet? Trivs du
som fisken i vattnet? Eller är du bara
sugen på en fika och en pratstund?
Testa oss!!! Torsdagar jämna veckor
kl. 19:00 möts vi i CDK-lokalen, i
källaren på M-huset. From Mars ses
vi VARJE Torsdag.
/CDK
Tentaraj
Efter att utomstädes ha botaniserat
gasquandets ädla konst känner vi i
ISEX oss tokigt taggade inför vårt
tentaraj i gasquen Lördagen den 13/3.
Temat är än så länge godtyckligt men
håll ögon öppna och öron spetsade för
mer info om detta säkra vårtecken.
Det kan också vara på sin plats att
gratulera QQ7 till att de efter evigheters evighet fått tillbaka sin pub. Väl
mött i kårhus, pubar, tentasalar (Gud
förbjude!) eller därhelst chalmersiten
behagar uppträda.
/ISEX

Nakenchock i M-huset!!!
Fyra väggar, golv och tak. Det
ska bli vårt nya hak. Håll ögonen
öppna, det händer saker på M!
/Projekt Kuben
Golden I
Nu har halva läsperioden förflutit och
vår käcka pub Golden I haver icket
fått besök en endaste gång ty våra
nycklar passar fortfarande inte. Men
snart kära vänner, då smäller det. Ja
alltså, vi ska inte spränga oss in utan
vi har fått grönt ljus för att öppna
igen. Det kan alltså vara idé att dra
fram sin filofax eller sin palmpilutt
och boka in torsdagen den 19 februari ty då är vår nypremiär. Temat för
kvällen är ”After ski”. Kom ned till
oss och svinga pjäxorna. Glöm inte
kårleget.
/QQ7

Dansafton med Jitterbugkurs!
Årets första dansafton äger rum lördag
21 februari i Lilla salen, Chalmers
kårhus. Vi börjar med prova-på-kurs i
jitterbug kl. 18.00 och fortsätter med
blandad dans från kl. 19.00. 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

Undersökningar...
...visar att detta utrymme är det mest
lästa i hela modulen. Skickar du in
ett intressant bidrag så kan det om
du har tur hamna här.
/redax
Dykhelgsutfärd med Chalmers
Dykarklubb
När och var: 12-14 Mars i Strömstad
eller Lysekil, fre – sön.16-18 April
Campinghelg någonstans i Sverige,
fre-sön. 28-31 Maj bär det av till
Pater Noster, fre-mån. Båt- och landdyk, fyllning, mat och trevligt sällskap. Nybörjare eller erfaren, alla
är lika välkomna! Ingen bil? Inga
problem! För mer info kontakta:
cdk@chs.chalmers.se
/CDK

Hej alla glada!
Nu är BAMSE på G igen...
*TJEJ-ARR:
Torsdag Lv5 (den 19:e) är det dags
för skytte med BAMSE hos Chalmers Skytteförening. Om du känner
dig sugen på att testa luftgevär och
pistol kan du komma till ingången
till gamla maskinhuset (den närmst
Bulten) klockan 17.30. Jättekul, vi
lovar! SAMMA DAG, kl. 19.00 är
det TJEJhäfv utanför BAMSE-rummet. Om ni inte kan komma på skyttet är det bara att komma till häfvet
istället! OBS! På detta övningshäfv
är det bara tjejer som får komma.
*BÅDE-OCH-ARR =)
Naturligtvis ska ni killar också få
komma och häfva. Vi kommer att
ordna ett övningshäfv för både tjejer
och killar någon dag mån-ons i Lv6.
Håll utkik efter våra fina planscher!
PUSS!!
ps. Vi skulle gärna vilja uppmana alla
tjejer (och killar) i alla nollk, sexmästerier och pr-föreningar att komma på
våra häfv. Detta för att kunna göra
nollningen ännu bättre genom att ni
kan imponera på de nya nollorna. Det
bästa blir förstås att ni kan utmana
era pateter på häfv och förnedra dem
lite =)...
/BAMSE

Modulens Whiskyutskott presenterar
inte så lite stolt veckans whisky.
Highland Park 18 Year Old
is an exceptionally fine whisky that
builds on the world-class reputation
already enjoyed by the 12 Year Old.
All the Orcadian hallmarks of Highland Park are here - the smokiness,
the peat, the heather-honey - plus
it has gained a glorious richness
and spiciness through its longer cask
maturation.
Whiskyn avnjutes bäst i goda vänners sällskap där du trivs som bäst
.
redax

Är du käck och glad?
Då passar du perfekt in på myten
om den perfekte spexaren! Vi i Chalmersspexet Vera - spexet där enbart
tjejer intar scenen - söker nu nämligen kanske just dig till nästa års spex.
Är du bra på att spela något instrument, skriva manus, göra PR, organisera, sy, snickra med mera - eller helt
enkelt bara tycker att det skulle vara
kul, sök Chalmersspexet Vera! Vi i
spexet söker alla typer av människor,
inte bara käcka och glada, som skulle
tycka att det vore kul att jobba och ha
fantastiskt roligt ihop med en massa
andra människor under ett år. Kom
till vår Afterwork i Bulten den 26:e
februari från kl 17 så får du veta
mer, eller gå in på vår hemsida:
www.spexet.chalmers.se/vera
VÄLKOMMEN TILL CHALMERSSPEXET VERA!”
/Fredrik Stillberg,
Informationsansvarig
Bygg Cortège!
Lämna in era vagnsförslag i vår vita
låda utanför Entré eller på någon av
våra ritpubar.
Vi har nu A-fiket, NOxet och John L´s
kvar att besöka med GRATIS MAT!
Jörgen från Jävlaranamma dyker upp
i Kårhuspuben :)
/CCC
Sektionsmästerskap i Øhlhäfv
Torsdagen den 26/2 är det dags för
årets stora sektionsbatalj i øhlhäfvets
ädla konst. Detta för att avgöra vilken
sektion som är snabbast, vassast,
hetast och törstigast av dem alla. Sektionsmästerskapen är alltid en hård
kamp från början till slut där deltagarna är villiga att göra allt för att försvara sektionshedern. Kom och heja
på ditt lag och se till att de känner
pressen på sig. Häfvet kommer som
vanligt att vara förlagt till gasquen
och startskottet går 18:00 torsdagen
den 26/2. Quack!!!
/EKAK

Sveriges mäktigaste affärskvinna
Annika Bolin, vVD SEB, gästar CBS
den 19 februari kl. 17.15 i HA4. Föredraget har titeln Ledarskap & karriär
- Hur gör ”man”? och behandlar detta
framför allt ur ett kvinnligt perspektiv. CBS bjuder på mat och dryck.
Alla tjejer går gratis och medlemskap
kan tecknas på plats för 30 kr. Välkommen!
/Henrik Jansson, vice ordf. CBS
Uttagningshäfv
Nu på tisdag, den 17/2 efter sektionsmötet, har vi uttagningshäfv till
sektionsmästerskapen som EKAK har
den 26/2. Men självklart måste man
inte tävla utan kan ju va med ändå.
Vi kommer även att ha häfv tisdagen
den 24/2 för dem som vill öva (så H
vinner) eller bara komma ner för det
är kul.
/DKV

Gasque
Det är dax för nya fräscha h6-04 att
kliva på och byta ut de slitna h6-03,
som med rang har förtjänat att pusta
ut efter ett givande år.
Vart? Sittningen äger rum nere i Gasquen!
När? Den 21/2, rätt snart asså!
Hur? Genom att använda göteborgs
eminenta transportsystem!
Tid? Uret 18:30
Kostnad? 60kr
Det vore fint om ni kunde skicka en
anmälan om att ni kommer så att vi
har ett hum över hur mycket ”hemligt” vi ska fixa!
/H6
Tyvärr!
Vi har inte fått någon insändare från
Tofsen till detta nummer. Här hade vi
tänkta att dissa den annars men det
får ni alltså klara er utan tills nästa
nummer.
/redax

Chalmersspexet Bob 2004 presenterar:
Årets REBUS!

Nu släpps den, REBUSEN! Tag dig en funderare och klura ut vad årets
spex handlar om. När du kommit på en genial lösning skickar du ett mail
tillspexet@chs.chalmers.se eller lämnar ett brev i vårt fack i kårhuset senast
onsdagen den 3 mars. Mailet/brevet märker du med REBUS och bifogar
ditt svar, namn och din mailadress. Rätta svar deltar i utlottning av 2
stycken föreställningsbiljetter.
Känner du att Chalmersspexet är någonting för dig. Då är det dags att ta
chansen, sista incheckningen till Chalmersspexet Bob 2004 är här. Vi söker
dig som spelar horn, altfiol eller trummor. Intresserad? Skriv till Erik på
v00berer@vtek.chalmers.se eller till Alena på alena@gfs.gu.se.
Glada, våriga spexhälsningar
/Chalmersspexet Bob

