”Visste du att...”
...Finland är ett kul land?
Åk dit!
...Lembit är galen? Gissa
vad han gjorde?
...det är dumt att checka
in sin flybiljett?
...du inte skall visa dig för
andra på morgonen?
...22.159s är en jä-ääävligt bra tid?

Farbror
Modulen
vill önska
sin redaktionsmedlem
Maria Forsell välkommen
tillbaka
till
Sverige! Du
får skriva
nästa
Modul!
Kramizzar!
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KS har haft mycket att stå i och hann
inte komma in med ett bidrag i tid. En
blomma kanske piggar upp nu när vi
går mot ljusare tider.

OTROLIGT MEN SANT!!!
Hemligheten ligger i den patenterade
stjärnformen. Vem minns inte den vetenskapliga beskrivningen av hur en viss
silverpolerande platta (i mindre ädel
metall) fungerade. Eller träningsredaskapet nummer femtielva som är överlägset
alla femtitio tidigare och som går att
gömma undan i garderoben och är så tyst
att du till och med kan använda det när
du tittar på TV. Anledningen till att man
inte tränade förut var alltså att man
var tvungen att titta på TV? USA,
visst, men vi bor i Sverige. Blotta
existensen av dessa ”entertainment commercials” är
beviset på att det stora flertalet i vårt land är dumma,
eller åtminståne låter sig bli fördummade.
Bondfångeri och kvacksalveri är ju ord
som precis beskriver fenomenen och ger
dem dess rättmätiga negativa klang. Ändå
verkar de två ledande bolagen gå med
vinst, eftersom de faktiskt finns. För vem
*** tror att man kan såga i en hammare
med en brödkniv utan att påverka skärpan? Till och med en bågfil blir ju slö
med tiden. Nu är ju inte det huvudsakliga
användningsområdet för ovan nämnda
kniv att såga i hammare, utan att ersätta

ALLA andra gamla knivar man har, så att
det blir lite ordning i kökslådorna. Men
då skickar dom med en miljard andra små
knivar som endera är bra på att skära
mango i zic-zac eller filéa tomater! Tillbaka på ruta ett, fast med mycket sämre
kvalitét. Eller ta dammsugarmustycket
med inbyggda magneter, så att man slipper böja sig för att plocka upp knappnålar och vigselringar. Ett, vem
springer och hämtar dammsugaren när man tappat
en knappnål, och två, vem
har vigselringar i stål?!? Men
priset tar nog ändå ölmaskinen. En
liten bytta med kran på, i vilken man
kan brygga eget öl på sju till elva dagar.
Mmm, gott! ”Alltid färskt öl hemma, och
precis som du vill att det skall smaka”.
Troligt! Att dessutom låta en uppenbart
korkad människa uttala sig ”Jag dricker
normalt inte öl, men detta kan jag dricka”
ger precis tillräcklig information för att
man aldrig skulle smaka på blasket. Förhoppningen är att alla läsare av Modulen
garvar åt denna typ av lurendrejeri, men
drömmen är att ingen skall falla dit och
handla.

/Farbror Modulen

Flyg i luften!

Hellob!

Häfv!

Tillhör du någon av dem som alltid
undrat hur det känns att sväva fram
i en luftballong? Sluta då att fundera
och gå med i CBC, Chalmers Ballong
Corps. Onsdagen den 24 mars (LV2),
17.15 på Rummet håller CBC infomöte för alla som är intresserade av
luftballonger. Så sluta vara en av dem
som bara undrar hur det är och bli en
som vet. Rummet hittar ni i Skeppshuset (brevid IT-puben och granne
med CCC) Kolla även in vår hemisida: www.cbc.chalmers.se
/CBC:s styrelse

Ska du ha fest? Kul för dig! Har
du inte tillräckligt med dunkande bas
och blinkande lampor? Synd, med till
din tröst så ska du veta att det har
vi, och vi kan inte tänka oss något
bättre än att få hyra ut det till dig
till studentvänliga priser och service
som inte matchar någon annan Ljudoch bildgrupp. Vi hittas enklast i vårt
rum nere på föreningstorget i kårhuset mellan 12-12.30 mån-lör, per telefon 031-772 39 22, eller per e-post
lob@chs.chalmers.se.
/LOB

BAMSE vill önska alla lycka till på
tentorna och påminna om att det är
kul att häfva! Nästa läsperiod kommer
vi att arra ett till tjejövningshäfv och
kanske också ett övningshäfv för bara
föreningar, eftersom det är viktigt att
kunna visa sina nollor hur det ska gå
till! Naturlivgtvis arrar vi också ett
vanligt övningshäfv. Sen har vi en
liten hemlis också, som kanske blir
av...som vanligt är det bara att hålla
utkik efter våra BAMSE-planscher!
Vi ses! P&k
/BAMSE

Affischuppsättare!?

Vill du göra något roligt under
våren?

Trött på att bara plugga?

Vi i Chalmersspexet Bob behöver
hjälp med att sätta upp affischer och
sprida information om våra föreställningar över stan! Vill du hjälpa
oss med detta? Kontakta då oss
genom att skicka ett mail till
spexet@chs.chalmers.se eller lämna
en lapp i spexets fack i kårhuset med
namn, telefonnummer, mailadress och
önskemål om område där du helst vill
sätta upp affischer. Som tack för hjälpen får du 2 stycken föreställningsbiljetter.
/Chalmersspexet Bob

Jubileumsåret har rullat igång och
planeringsarbetet inför vårens skojigheter pågår för fullt. Nu söker Jubileumskommittén fler personer som
vill vara med och göra kul grejer. Är
du intresserad av boklayout, historik,
att anordna utställningar eller kalas.
Kanske skulle det vara kul att baka
världens största tårta? Hör då av dig
till oss, så kan vi gemensamt göra
100-års firandet oförglömligt.
/Jubileumskommittén
jubileum@chs.chalmers.se

Horn

Bäst i Sverige!

Vi i Chalmersspexet Bob söker dig
som spelar horn. Gör du det och vill
medverka till att Chalmersspexet Bob
2004 blir en jättesuccé? Kontakta då
Erik på v00berer@vtek.chalmers.se
eller Alena på alena@gfs.gu.se och
anmäl ditt intresse redan idag!
Biljetterna till vårens föreställningar
släpper vi måndagen den 22 mars
och köps, traditionsenligt, lunchtid i
spexets kur i kårhuset. Med glada
spexhälsningar och förhoppningen
om en strålande vår
/Chalmersspexet Bob

I Teknik-SM:s första deltävling förrförra veckan var chalmerslaget MekanoidZ bäst i Sverige. Grattis! Den
5/3 möter MekanoidZ och ytterligare
tre chalmerslag, lag från närliggande
högskolor i Teknik-SM:s regionalfinal här på Chalmers. Segraren går
vidare till Sverigefinalen. Regionsfinalen pågår mellan 12.00 och 18.00
i Saabspacet, Kårhuset. Kom och
heja, prata med Saab Technology och
mingla i puben efteråt!!
För mer info och dagsprogram:
www.chs.chalmers.se/~cevent
/Chalmers Event

Och sugen på att pröva något riktigt
kul? Då är Chalmersspexet Vera något
för dig! Gå in på vår hemsida:
www.spexet.chalmers.se/vera och läs
mer, eller kontakta vår directeur Goje,
jolu@mtek.chalmers.se, för ännu mer
information. Varmt välkommen till
spexgemenskapen!
/Chalmersspexet Vera

QQ7 + Golden I = Sant
I torsdags (19/2) kom den, kvällen vi
så länge väntat på, kvällen då det var
dags att åter öppna vår sedan länge
förseglade pub. Lyckligtvis var det
inte bara vi som hade väntat på den
kvällen. Merparten av alla NollK:n
trillade in efter att ha haft en förvärmare på sitt eget håll och våra
egna glada I:are bidrog även de till
den höga stämningen. Kanske var
det möjligheten att köpa helbutljer
med skumpa som fick muntra backslick-studenter på I att trivas som de
gjorde (som på Stureplan, fast billigare. Eller... nej.). Vi tackar och
bockar för alla som var nere i
Golden I och trivdes samt ser fram
emot att partaja med Er nästa gång
vi har öppet. Håll utkik på
www.itek.chalmers.se/qq7 för att få
reda på nästa arrangemang.
/QQ7

Sant eller Falskt?
CCC...
1. - står för Chalmers Connoisseur Club
2. - tvättar aldrig sina rockar
3. - har en arbetsdag på ca 14 timmar
4. - river vagnarna om man har kommit långt med byggandet
5. - har konstiga namn på sina medlemmar
6. - föddes som Committé 1990
7. - är ett gäng Grabbar som har ohemult skoj tillsammans
8. - förbjuder kvinnliga medlemmar att ha nagellack på sig
9. - har större! (Du som bygger får veta)
10. - erbjuder Byggarna gratis upplevelser som de sent ska glömma
jippon,kändisar,tävlingar,artister,öhl,virke,rockar,läsk,pyro,priser,svett,fest,motorer....

t.ex.

1.falskt 2.falskt 3.sant 4.falskt 5.sant 6.falskt 7.sant 8.falskt 9.sant 10.sant

Sök PU!

Sök chefred och annonsansvarig

Cortègefilm?

Sök Programkommittén PU. Var med
och ordna konserter, visa film i Chalmersbion och ordna andra kulturella
arrangemang i kårhuset!

Det här hög tid att söka annons
och chefredsposterna på Tofsen inför
nästa år. Arbetet är mycket kreativt
och utvecklande. Vid frågor eller
intresseanmälan kontakta oss på
tofsen@chs.chalmers.se.
Mvh, Niclas

Hör du till de som betalat förskott för
cortègefilmen 2003? Vi i CFFC har
nu beslutat att ge er olyckliga pengarna tillbaka. Kom till vårt rum och
visa upp kvittot så får ni genast era
pengar.
/CFFC

Aspperiod läsperiod 4. Kom ner till
PU-rummet (en trappa ner i kårhuset)
kl 18.00 onsdagen 17:e mars för det
första aspmötet. Skicka ett mail till
pu@chs.chalmers.se innan. Lycka till
med tentorna! Vi syns! Softisch!
/PU

DANSAFTON MED
PROVA-PÅ-KURS I ARGENTISK TANGO!
Nästa dansafton äger rum lördag
2O februari i Lilla salen, Chalmers
kårhus. Vi börjar med prova-på-kurs i
argentisk tango 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

Sök CharmO och Tofsen!
Sista ansökningsdag för att söka projektledarposten för Charm och Tofsen
(chefred och annons) är den 7:e
Mars. Skicka in ett personligt brev
och
CV
till
valberedningen@chs.chalmers.se.
/Mvh, Valberedningen

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!!!
Varje torsdag kl. 19:00 möts vi i
CDK-lokalen, i källaren på M-huset.
/CDK

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! 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://www.chs.chalmers.se/~ckg,
ckg@chs.chalmers.se eller kontakta
ordförande Christoffer Jensen tel.nr.
0708-96 85 24.
/CKG

