Kultur

Lv5
Tisdag 27 april
Bio i RunAn
(Obs! Från kl 12.00)
Sagan om ringen maraton!
Torsdag 29 april
Bio i RunAn
Good bye, Lenin!
30/4 Cortége!!!

Kalas

CM i fest varje kväll
t.o.m. 28/4
28/4 Öltältsfinal med
Mustasch
30/4 Valborgskalaset i
Kårhuset
8/5 Chalmers vårbal

Hallob!

Om sommaren

Nu är våren här och det spritter i
fest- och konsertben. Vi i Lob är i
full gång med att mätta konsertsugna
studenters öron i CCC’s öltält, för
att senare rigga Göteborgs coolaste
dansgolv på det stora Valborgskalaset. Om ni tycker det här låter som
kul grejer och kanske vill aspa Lob så
är det bara att ta kontakt med någon
i Lob eller ta en sväng förbi vårat
rum på föreningstorget och snacka
lite. Besök gärna vår hemsida för att
se alla våra fräcka prylar!
Och kom ihåg; ett Lob-kit kostar fortfarande 250 kronor.
/Lobb

I skolan kan tiden kännas
lång
det känns som lektionen
hållit på i timmar
men bara minuter har
gått.
När sommarlovet kommer
så kommer både glädje
och sorg
från alla håll.
Alla blir så glada och så
vänliga
när sommaren kommer
till oss alla här i Sverige.
Sommaren kan bjuda på
allt
kärlek, vänner och sorg.
Lyckan kan nå dig
när du får kärlek och
vänner.
Sommarens rikedom är
kärlek.
Njut av sommaren!
Daniel Leandersson, klass 5

”Visste du att...”
...om man gångrar hastigheten,
uttryckt i km/h, med 3.6 så
blir det fel!

Modulen tackar:
Kristoffer och Stefan för att
de styrde upp vår omsits och
gjorde den oförglömlig. Kristoffer ska också ha beröm
för den strålande insatsen i
CCC:s hopprepstävling.
Theo i Tofsenredaktionen för
hans ovärdeliga hjälp med
datorn.
Utan er hade detta inte varit möjligt.
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Hurra!
Våren är här. Och med den så passar
kåren på att fira sitt 100-årsjubileum. Detta
kommer att ske med en massa intressanta
och trevliga aktiviteter. Passa på att vara
med på så mycket som möjligt av det
som erbjuds under jubileumsvecken, det
kommer att dröja länge till nästa jubileum. Men framförallt kom ihåg att komma
till teknologgården onsdagen den 28:e kl.
12.00 för att fira födelsedagen. Det händer
givetvis fler saker under våren, fåglar börjar
kvittra, solen tittar fram, glasstillverkarna
tjuter av glädje. Ett annat tydligt vårtecken
som får folk att gnugga sina trötta ögon
och krypa ut ur sina vinteriden är Cortégen. Detta spektakel med studentikosa
upptåg gör hela centrala Göteborg till den
glädjens stad som den är. Ytterligare en sak
som händer på våren i kårens regi är fullmäktigevalet. I år hålls valet under sista
veckan i april. Fullmäktige är kårens högsta
beslutande organ och beslutar om studentkårens strategiska verksamhet. Detta är
en av dina möjligheter att på ett enkelt
sätt påverka studentkårens arbete. Vill du
ha mer information om fullmäktige så
titta på kårens hemsida under kåraktivitet.
För mer information om valet se valnämnden under kåraktivitet->arbetsgrupper.
Njut av solen och våren,
men kom ihåg att rösta i
Fullmäktigevalet!

Markus Kvist, VO

Ex - spöken från det förflutna
Plötsligt dyker de upp, när man minst
anar det. På spårvagnen, på krogen, i
mataffären och t.o.m. på joggingrundan. Man försöker gömma sig, undvika dem och framförallt förtränga
minnena från dem. För det är något
speciellt med ex. De väcker massor
av tankar och känslor till liv, oavsett
hur kort eller oseriöst förhållandet än
har varit. Ibland önskar men att vissa
ex utplånades från planeten så fort
man skiljs åt och att de aldrig dök upp
igen.
Men så plötsligt är de där. Man utväxlar artighetsfraser, ler tvekande léenden och kanske t.o.m. bjuder på en
generande kram. Sen försöker man
givitvis glänsa med vilken mogen
och mer förstående människa man
har blivit och hur nöjd man är över
att det tog slut. För när förhållandet
kommer på tal, så fnyser man högt
och skakar oförstående på huvudet.
Men så börjar den inre kampen...Man
minns och längtar t.o.m. lite tillbaks,
till de härliga stunder man har delat.
Och fanns det verkligen en bra anledning att skiljas åt? Ett par minuter
senare är båda där, dit ingen längtade
tillbaks. Genomgång av oföglömliga
minnen och heta stunder.

Kanske hade båda förändrats mot varandras håll och kanske hade tiden
läkt alla sår. Kanske just då börjar
låten ”Baby, when you´re gone -I realize I´m in love” spelas i bakgrunden.
Kanske börjar man då passionerat att
kyssas och hamnar tillbaka där man
slutade och kunde därmed fortsätta
det underbara livet man hade. Kanske
man levde lyckliga i alla sina dagar.
Men så slår verkligeheten till, stenhårt mot de förvirrade känslorna och
tankarna. Grälen och anklagelserna
tar snabbt över. Känslan av ”tillbakalängtan” är som bortblåst. Man blir
plötsligt klar i huvudet och minns
varför man skiljts åt och håller fast
vid att aldrig begå samma misstag
två gånger. För visst fanns det bra
och t.o.m. flera anledningar till att
det avslutades, och visst var inte de
anledningarna borta.
Så skiljs man åt, i bästa fall som
vänner. Allt blir som vanligt, och man
hoppas innerligt, att det dröjer mycket
länge, tills man träffar ett ex igen....
/Farbror Modulen

Bob:arna informerar

Välkomna våren

Härskarringen Maraton

Nu har vi haft våra två första föreställningar av årets spex Heliga Birgitta. I dagsläget kan vi bara hoppas
att urpremièren och föreställningen
på lördag går enligt planerna. Det
känns som det kommer att gå våran
väg. Du kan faktiskt bidra till att våran
väg blir lite extra guldkantad. Detta
genom att göra ett besök på någon av
vårens föreställningar. Första anhalten lblir då förstås våran biljettkur i
kårhuset där du varje vardag mellan
11:30-13:30 kan köpa dina biljetter.
För ytterligare information kontaktar
du oss på 031-16 46 67 eller gör
ett besök på www.spexet.chalmers.se/
bob.
Hjärtligt välkomna!

Finns det ett trevligare sätt att välkomna våren på än att fira in den
meden hejdundrande fest? En just
sådan fest arrangeras varje år på Chalmers, nämligen Chalmers Studentkårs Vårbal.

För endast 100:- får du över nio
timmar film...

/Chalmersspexet Bob 2004

Balkvällen börjar tidigt med fördrink,
trerätters middag och underhållning
för att sedan fortsätta med en balfest.
Balfesten som startar vid elvatiden
kommer att bjuda på dans och underhållning långt fram på småtimmarna.
Efter krävande valsrundor på dansgolvet, kommer det att finnas möjlighet att svalka strupen i de två barerna
som kommer att erbjuda det mesta.
Biljetter till denna årliga tradition
säljes i kårhuset lunchtid under läsveckorna 4-5 och priset per par är
1200kr. Biljetter till endast balfesten
kommer att säljas under läsvecka 5
och priset per biljett är 150kr
Tag chansen att välkomna våren, gå
på Chalmers Vårbal 8 maj 2004!

Byggare? Snyggare?

/Balkommittén

TRYGGARE!
Hejsan allihopa! Nu söker vi i Mottagningskommittén snälla människor
som kan hjälpa oss genom att sitta
med i Trygghetsjouren under nollningen. Trygghetsjouren är till för
att alla nollor som känner sig osäkra
över att gå hem själva på kvällen ska
kunna få sällskap hem. Medan man
sitter i jouren och väntar på att nollan
ska ringa så kommer det att visas
film, spelas X-box och ätas godis -en
myskväll alltså!
Maila oss om du är intresserad!
mk@chs.chalmers.se
Mer information finns på vår hemsida: www.chs.chalmers.se/~mk
Mottagningskommittén

CBS och Riksbanken
Riksbankens inflationsmål och penningpolitik i praktiken.
Tisdagen den 4 maj klockan 17.15
gästas CBS av representanter från
Riksbanken som bland annat kommer
prata om inflationsmål och penningpolitik. Vill du veta vad som händer
när man på nyheterna hör att REPOräntan förändras - kom då på detta
föredrag! CBS bjuder på mat och
dryck! Medlemsskap kostar 30 SEK
och kan tecknas på plats. Mer information på www.cbs.chalmers.se
/CBS

Tisdag 27/4 kl 12.00
Mat och dryck kommer att
finnas till försäljning.
/PU

Hej på er alla!
Nu är det äntligen dags att fira Chalmers Studentkårs hundraåriga historia.
Under veckan kommer en hel del
aktiviteter att gå av stapeln bla fotbollsturnering, föreläsningar och fyrverkeri, så håll ögon och öron öppna
eller ta en titt på vår hemsida.
Ett datum som ni skall ha i huvudet
är onsdagen den 28/4. Då firar vi
nämligen Emil och Emilias födelsedag. Hela Teknologgården kommer
att koka av aktivitet och tårta kommer
att serveras till alla som är sugna.
Kom och ta med alla du känner!
Mvh,
/Jubileumskommittén

CCC är drygare?
Ni är snygga, men BYGGARE ÄR
SNYGGARE!
Ni har roligt, men BYGGARE HAR
ROLIGARE!
Om ni missade att anmäla er till att
bygga i år men ändå vill känna av
röjet som råder under byggveckan,
kan ni komma till öltältet och beskåda
följande artister:
Torsdag 22/4 Charta 77
Fredag 23/4 Fullt ös
Lördag 24/4 Rallypack (Martin &
Daniel från LOK har startat nytt
band)
Söndag 25/4 Kyte
Måndag 26/4 Punk of Country
Tisdag 27/4 Ska ´l man
Onsdag 28/4 Mustasch
Glöm inte bort...
CCC HAR STÖRRE

/Mårrarn

FINN FEM FÅR!
Modulenredax presenterar stolt veckans läsartävling:
Finn fem får.
I detta nummer har det försynt smugit sig in fem får
av varierande storlek. Kan du hitta dem?
Maila in din lösning till oss på
modulen@chs.chalmers.se
Fina priser utlovas!!!

