Bamse arrar:

Ta chansen att gå på galapremiären
av årets Cortègefilm! Det hela äger
rum i RunAn den 1 april och delar
av Göteborgs kändiselit kommer vara
där. Så ta på dig smokingen och ta
chansen att se Cortègefilmen före alla
andra, du kommer inte ångra dig!
/CCC
PS. Programsläppet är den 2:a april.
DS

TJEJKALAS (häfv plus sittning) för
FÖRENINGSAKTIVA TJEJER, FRE
LV3.
Är du tjej och med i någon förening
på Chalmers (t.e.x. PR, Sex eller
NollK)? Kom då på BAMSEs tjejkalas! Vi kommer att ordna prova-påhäfv för er som är sugna (inget tvång)
och en skoj sittning! Det kommer att
bli fett med skoj och ett bra tillfälle
att lära känna och partaja med andra
glada Chalmerstjejer. Lite som ett PRSex-NollK-kalas eller så, fast bara
med tjejer då såklart!
Anmälan görs FÖRENINGSVIS till
bamse@chs.chalmers.se där ni skriver hur många som är intresserade
av att komma plus allas (individuella) mailadresser så att vi kan höra
av oss till er med mer info! När ni går
på denna sittningen blir ni dessutom
automatiskt medlemmar i BAMSE i
ett år framåt - kan det bli bättre?
Efter sittningen går vi naturligtvis till
gasquen och partajar loss! Så hör av
er, tjejer!
/BAMSE - Jollan, Sara, Jossan,
Ullis, Kerstin

”Visste du att...”
...vid påskmiddagen kommer
ägget före hönan.
...ordet påskägg har tre olika
betydelser
...The Kristet Utseende ligger
på skivbolaget ”Ägg Tapes &
Records Hönshus”
...i England anses det ofint att
halshugga sitt ägg för att inte
stöta sig med ledsna, franska,
aristokrater

Påskförsäljning av fyrverkeri
Vi kommer inte att ha någon försäljning i kårhuset denna påsk, men du
kan maila Pjästanten Linda ”Lightning”, och beställa det du vill ha.
Hämta dina saker kan du sedan göra
tisdag den 30/3, under lunchen, i
Pyrots lokal i källaren i kårhuset.
Prislista
finns
på
http://www.pyrot.se>www.pyrot.se
Om du undrar något om pjäserna är
det bara att maila och fråga.
/pyrot

PU meddelar
Än är det inte för sent
att aspa PU 04/05
se hemsidan:
www.chs.chalmers.se/~pu
Glad Påsk!
PUss...

/PU

Kultur

Chalmersbion i RunAN
tisdagar, torsdagar
19.00
Lv3:
Tisdag 30 mars
Mystic River
Torsdag 1 april
Om jag vänder mig om

Kalas

29/3 MTS-eftersläpp
Gasquen
arr: d6
30/3 Tisdagspub
Puben Lindholmen
arr: DKV
2/4 Rymdgasque
arr: Z6
16/4 Kärleksgasque
arr: P6
20/4 CM i fest
Gasquen
arr: H6
24/4 Internationell
fest V-huset
arr: BEST
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Blupp!
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Omorganisationer och jubileum!
Så börjar vintern äntligen ge vika och
våren nalkas. Detta blir en kanonvår.
Nästan allt som kan hända händer.
Högskolan är inne i tre stora omorganiseringar samtidigt. Vill du veta
hur det påverkar dig och dina studier? Chalmers rektor, Jan-Eric Sundgren, berättar om du kommer till Lilla
Salen torsdagen den 1 april klockan
17.15.
I vår firar vi också att Chalmers Studentkår funnits i 100 år. Ett helt sekel!
De första aktiviteterna med bl a invigning av jubileumsölen har redan varit
men än finns chansen att vara med
och fira. Huvuddelen av festligheterna
och firandet sker 23-30 april, samtidigt som Cortégens byggvecka. Jubileumskommitténs hemsida berättar
mycket mer om detta. Hemsidan nås
via
kårens
hemsida
www.chs.chalmers.se. Och du. Tänk
på att det är minst 25 år till nästa jubileum.
Vi ses!

Dan Persson, KO

Pluringpengar åt folket!

Vad var det som egentligen avgjorde
ugången av höstens EMU-omröstning? Var det nej-sidans relativt
återhållsamma ställning under hela
debatten som gav dem folkets förtroende till slut eller var det regeringens velande i densammas tidiga skede
som gjorde valdeltagarnas beslut? Var
det kanske så att det hos vissa av landets medborgare och framförallt hos
en del av de äldre fanns en viss osäkerhet och motsträvighet i att byta
ut gamla kära Selma mot något nytt
betalningsmedel som man inte riktigt hade någon relation till och inte
visste hur den skulle kännas att hålla
i handen? Kunde verkligen detta haft
någon betydelse alls för resultatet?
Modulenredax tänker inte ge sig in i
några djupare tankegångar inom detta
utan tänker istället, för att inte tråka
ut er läsare allt för mycket gå vidare
till något annat mer intressant.
Låt oss raskt förflytta oss en sådär
25år framåt i tiden till år 2029. Chalmers Studentkår firar 125 år, Chalmers högskola firar 200 år, människor
har flyttat från jorden för att istället
bosätta sig på planeter med tjänligare
klimat och roligare husdjur. Nåja,

men vissa saker kanske har ändrats
något, till exempel sättet att betala för
varor och tjänster. Vi kan tänka oss
att de flesta betalningar som görs sker
med hjälp av fjärregistrering i ett chip
som finns inopererat i pekfingret. Det
finns i princip inte någon mening
med att överhuvudtaget besudla sina
händer med smutsiga papperslappar.
längre. Allt sköts automatiskt utan att
man som civil person behöver göra
något annat än att vifta med fingret.
I denna stundande tidsålder med markant friare gränser och ökade rörelser,
är det då inte dags att skrota alla förlegade fysiska valutor för att istället
införa en universell elektronisk dito?
Vi vill härmed slå ett slag för, tja,
vi kan kalla den Pluring och därmed
sprida den första propagandan för ett
globalt betalningsmedel som varken
tar någon plats i plånboken eller
medför några problem i växelkurser.
Kom ihåg att det var här du läste det
först.

/redax

Våren är här!

Våren är här!!

Sommartider hej hej!!!

En ny läsperiod, nya kurser och nya
friska tag! Kanske är det dags att
damma av sitt instrument? Chalmers
Barockensemble tar gärna emot nya
spelsugna medlemmar. Vi har repetition på måndagar kl 18.15 i KS 11
i Kemihuset (bottenplan, forskarhus
1). För de nyfikna rekommenderas ett
besök i Bulten torsdagen 1/4, när vi
håller pub med musikalisk underhållning. Till slut: Tacka alla ni som medverkade vid vår nyårskonsert 20/3
och gjorde den till en traditionsenligt
lysande tillställning.
/Barocken

Ja, det är faktiskt sant och det är skönt
som bara den. Under denna tid på
året gäller ofta ”ut med det gamla och
in med det nya” Detta gäller även
kläder. Man kan hitta mycket som
man förundras över när man städar
i sin garderob. Har du några påsar
med oanvändbara kläder hemma, eller
kanske bara ett fåtal plagg som du
helst bara skulle vilja bli av med?
Släng dem då inte! Kontakta i stället
mig, Strössel - KlädChef i CCC, så
tar jag mer än gärna emot dem. Dessa
kan nämligen bli mycket användbara
för utsmyckningen av årets Cortége.
För vem vet, kanske kommer just
dina gammal oranga nylontights att
synas i årets Cortègetåg. Vore inte det
lite fräckt? Så Tveka inte, Ring mig
på 18 45 35 eller 0733-38 88 93, så
bestämmer vi en tid för avlämning
eller upphämtning. Vi tar emot allt!
/Strössel, KlädChef CCC

Vad ska du göra till sommaren? Rädda
världen i Slovenien? Gå på vatten
i Estland? Varför inte webdesigna i
Spanien? Eller hälsa på Dracula i
Rumänien? Vandra i Österrike? Lära
dig om Bologna-processen i Portugal? Det är dags att söka BEST:s
sommaraktiviteter!!! I år finns det
41 sommarkurser och 8 fritidsaktiviteter runtom i Europa. Själv betalar du resan och max 50 euro för
en tvåveckors sommarkurs inklusive
mat, boende och aktiviteter (mycket
fester). Möjligen något mer för de
mer exotiska fritidsaktiviteterna :-)
Och hur gör man? Du går in på
www.chs.chalmers.se/~best och där
hittar du en länk till en komplett lista
på kurserna och en massa praktisk
information. Och kom ihåg: DEADLINE är 28 APRIL!!!
Hälsningar,
/BEST Chalmers

Torsdagssoppa & dykskrönor

HELIGA BIRGITTA

hos Chalmers Dykarklubb

Ett vårtecken har skådats på Chalmersområdet. Det är nämligen så att
Chalmersspexet Bob:s biljettkur har
slagit sig ner i Kårhuset för att stanna
ett tag. Den har med sig värme,
humor, kul upptåg och framförallt biljetter till årets spex, HELIGA BIRGITTA. Passa på och gör ett besök
och köp dina biljetter redan idag, så
du inte blir utan...
Med glada spexhälsningar
/Chalmersspexet Bob 2004

JubelBal 24 april!
Nu är det dags att köpa biljett till
århundradets baluns, nämligen Jubileumsbalen på Börsen den 24 april.
Platserna är begränsade och vi utlovar en fantastisk kväll för er som är
med. Biljetter säljes på lunchtid i Kårhuset lv.3 och på Lindholmen i Kårstyrelsens rum (Saga 161) på onsdag
lunch.
Välkomna!
/Jubileumskommittén gnm Hanna
www.chs.chalmers.se/~jubileum

Hej alla modulenläsare
Nu har vi i MK kommit igång på
allvar och tvärtemot vad vissa av er
kanske tror så kommer vi inte från
Maskin. Nix, det är vi som är Mottagningskommittén! Vad är nu det kan
man fråga sig? Jo, Mottagningskommittén är vi som tar hand om de centrala bitarna under nollningen: första
dagen, trygghetsjouren och mycket,
mycket mer. Vi har även till uppgift
att samordna Nollk. Vi söker förresten jourmedlemmar som kan hjälpa
oss att ta hem nollorna när de inte törs
gå hem ensamma. Skicka ett mail till
oss i MK om ni är intresserade. Till
sist skulle vi vilja hälsa alla att det
är jättekul och vara fadder, bli fadder
åt en nolla och glöm inte att stödja
Mottagningskommittén.
/MK

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.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
/ CDK

Bastukommittén söker
Räcker inte cortègebyggandet för en sån som dig? Eller skall du helt enkelt
tillbringa sommaren i Götet och vill ha en anledning att hålla i en hammare på
fritiden? Så ta chansen att hoppa på vår aspning till CBK eller bli bara en utav
våra byggare och följ med ut till Härryda ett par dagar i sommar när det passar
dig. Vi kör igång aspningen med ett infomöte 22:e april 17:30.
Vill du ut och snickra tidigare så kan du hänga med på storrenoveringen av
CS-bastun nu i i påsk (v 14 och 15). Maila bastu@chs.chalmers.se för mer
info.
/Chalmers Bastukommitté

Modulens Påskutskott presenterar stolt:

Äggmålarskolan #1.

Det naturliga ägget

Det tuffa ägget

Det gulliga ägget

För ett miljövänligt krav-påskägg så
behövs:
1 eko-ägg
skal från kravmärkt gullök
skal från kravmärkt rödlök
kravmärkta riskorn
hushållssnöre

För ett riktigt hårt påskägg behöver
du:
1 ägg
bild på valfritt hårdrocksband
äggklocka med timer 60 min +:
svarta lädersnören
ev. nitar samt hobbylim

För ett riktigt gulligt ägg behövs:
1 st vitt ägg
gula fjädrar
ljusrosa vattenfärg
mörkrosa vattenfärg
självhäftande gulddekor eller guldfärg

Gör så här:
Ta många lökskalsbitar och drapera
ägget med dessa. Lägg in riskorn
under lökskalen. Vira om med hushållssnöre så att det blir ett paket.
Koka ägget i en för dig lagom lång
tidsperiod. Ta bort löktjafset. Akta så
att du inte bränner fingrarna. Färdigt.

Gör så här:
Koka ägget tills vattnet kokat bort.
Häll på nytt vatten. Starta äggklockan.
Lyssna igenom hela Metallicas svarta
skiva. Plocka upp ägget. Riv ut valfri
hårdrocksbild ur någon tidning. Snöra
fast bilden kring ägget. För extra
hårdhet, limma fast nitar. Färdigt.

Gör så här:
Måla ägget i ljusrosa färg. Använd
sedan den mörkrosa färgen för att
måla på söta små hjärtan och
pussmunnar. Koka i några minuter.
Klistra på snirklig gulddekor eller
använd guldfärgen samt de mjuka,
fjuniga och gula fjädrarna. Färdigt.

Påsklöpare
Klipp ut, kopiera massor, färglägg, vik ihop, klipp ut

